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KŪNO PRARADIMAS DARBE IR 
GYVENIME



� Bene daugiausiai dėmesio kūnui buvo 
skiriama Senovės Graikijos laikais

♦ Kūnas - grožis, estetika, sveikata
♦ Kūnas – demokratijos, laisvės šaltinis
♦ gymnasium iš gymnós - nuogas

ISTORINIAI ASPEKTAI



� Ankstyvaisiais Viduramžiais Vakarų 
pasaulyje santykis su kūnu kinta:

♦ kūnas išstumtas iš gyvenimo
♦ atsietas nuo Aš

� Krikščionybė (Viduramžių, agresyviai 
misionieriška)

♦ Kūnas yra tas, kuris miršta
♦ Siela gyva
♦ Tad šiame gyvenime tarsi ir nebereikalingas 

kūnas

ISTORINIAI ASPEKTAI



� Viduramžiais Vakarų pasaulyje kūno atsietumas
pasireiškia nuo pat kūdikystės:

♦ Vaikas buvo kietai vystomas
♦ Šliaužiojimas buvo laikomas vos ne demonų 

pasireiškimu
♦ Pradėjusius judėti vaikus dažnai palikdavo 

vienus, rišdavo prie stalo
♦ Taip ir panašiai varžomas kūno vystymasis
♦ Kūno bausmės: iki kraujo – normalu, klykiantis 

vaikas – velnio apsėstas
♦ Tai vyko ir užaugus – liekno, suveržto liemens 

mada, korsetas, alpimo kušetės

ISTORINIAI ASPEKTAI



� Rytų sistemos nelabai įsivaizduoja dvasinio 
augimo be kūno praktikų (Įvairiausios jogos 
praktikos, kovos menai, tai chi, ušu, 
dinaminė ir kt. meditacijos ir t.t.)

♦ Siekiama visa ko integracijos, vyrauja daugiau 
holistinis požiūris apie vientisumą, vienį.

� Islame kūnas tarsi visai dingsta, net 
vaizduojamajame mene draudžiamas, 
moterų kūnas viešai nerodomas.

♦ Nepaisant to, kūnui nemažai dėmesio –
apsiplovimai, malda – mankšta.

SANTYKIS SU KŪNU RYTUOSE



� Kūno išlaisvinimo tendencijos
♦ XVII a., Renesansas atkreipė dėmesį, kad 

kūnas yra, mene vis daugiau kūno
♦ Švelnesnis santykis su vaikais, nebe

sisteminės fizinės bausmės
♦ Seksualinė hipių revoliucija išlaisvino 

(santykinai) seksualumą, o tuo pačiu 
(santykinai) ir kūną

SANTYKIS SU KŪNU VAKARŲ PASAULYJE DABAR



� Viduramžiais prarastas kūnas vis dar nėra 
sugrąžintas sau.

� Kūnas –
♦ vis dar objektas, 
♦ atsietas nuo Aš
♦ turintis „paklusti“ aukštesniems Aš tikslams, 
♦ bet tuo pačiu nėra Aš, yra Ne-Aš.

SANTYKIS SU KŪNU VAKARŲ PASAULYJE

DABAR



� Turi atitikti tam tikrus pop kultūros, 
grožio industrijos  standartus – „sveikas“

♦ Prievarta sporto klubuose (ant staklių ir be 
jų), savęs įveikimo maratonuose;

♦ Marinimasis badu, dietomis;
♦ Apipjaustymai, didinimai - grožio 

operacijos, idant „standartai“ būtų ryškiai 
matomi – krūtys, lūpos, sėdmenys.

SANTYKIS SU KŪNU VAKARŲ PASAULYJE

DABAR



� Vartotojų bendruomenėje kūno kultas 
pakeičia sielos kultą ir atlieka jo ideologinę 
funkciją.

� „Individas turi suvokti save kaip objektą, kaip 
patį puikiausią iš kitų, kaip brangų objektą 
mainams tam, kad dekonstruoto kūno, 
dekonstruoto seksualumo lygmenyje galėtų 
išsivystyti ekonominis rentabilumo procesas“.

SANTYKIS SU KŪNU VAKARŲ PASAULYJE

DABAR

Jean Baudrillard



� Prievartinis nejudrumas
♦ Sėdimas darbas
♦ Sėdimas judėjimas (transportavimas)
♦ Sėdimas televizorius (arba sėdimi socialiniai 

tinklai etc.)
♦ Sėdimas poSĖDžiavimas
♦ Sėdimas valgymas

� Sėdėjimo žala prilyginama rūkymo 
poveikiui!

SANTYKIS SU KŪNU VAKARŲ PASAULYJE

DABAR



� Oralinis chroniško malonumo šaltinis
♦ Gardžio stiprikliai.

Greta pagrindinių skonių (saldu, sūru,
kartu,  rūgštu) atsiranda umami –
malonus pikantiškas skonis (Kikunae

Ikeda, 1908) – glutamatų ir nukleotidų
skonis  (Y. Kawamura and M.R. Kare, ed. (1987).
Umami: A basic taste.)

♦ Persiėdimas. Irgi su prievarta susijęs, nes 
pavalgius gi ramu. Nebesinori judėti.

♦ O persivalgius, persikimšus skrandį, kai jis jau 
nebepajėgia suvirškinti – tabletė. 

SANTYKIS SU KŪNU VAKARŲ PASAULYJE DABAR



SANTYKIS SU KŪNU VAKARŲ PASAULYJE

DABAR
Kai valgome ne tam, 
kad gyventume, 
o gyvename tam, 
kad valgytume, 
nes skanu:
� Viršsvorio augimas
� Cukrinio diabeto epidemija

♦ Pasaulyje serga apie 6% 
suaugusių, 

♦ 2025 m. sirgs 7,1%. 
♦ Kasmet 3,8 mln. mirčių 

dėl diabeto ir jo komplikacijų. 
♦ Kas 10 min. du žmonės suserga diabetu, nuo diabeto ir jo 

komplikacijų miršta vienas žmogus.
♦ Lietuvoje serga apie 5 proc. 35 – 65 m. amžiaus gyventojų. 
♦ Diabeto diagnozė nustatyta tik 35 proc. visų sergančiųjų šia liga.
♦ Anksčiau šia liga jauni sirgdavo retai, dabar liga vis dažniau serga 

paaugliai ir jauni suaugusieji, ypač turintys antsvorį ir mažai 
judantys.



� Vaikų lepinimo (hiperglobos) tendencijos, 
kai tėvai, seneliai, auklės moko vaikus ne 
pasiimti - siekti, o „išsireikalauti“, kad 
paduotų – laukti arba reikalauti.

� Cezario pjūvis - mada – vaikai vėliau mažai 
iniciatyvūs, nesiekiantys

SANTYKIS SU KŪNU VAKARŲ PASAULYJE

DABAR



� Bet kokio judėjimo 
sankcionavimas.

SANTYKIS SU KŪNU VAKARŲ PASAULYJE

DABAR

� Vaikai SĖDI (pakeliui į mokyklą, mokykloje, 
prie namų darbų, prie kompiuterių, prie 
soc.tinklų). 

Neaišku tik –
sėdi už ką?



� Bendravimo distancijavimas ir „išsikūnijimas“.
♦ Bendraujama per tarpininką, nematant, 

negirdint pašnekovo
♦ Socialinių tinklų įtaka bendravimui

◊ Daugiau „laikų“ –
malonumo daugiau, 
bet jis fragmentuotas ir 
sėkmingai pririša prie
tinklų

◊ Daugiau kontaktų
◊ Mažiau kokybės
◊ Mažiau laiko

SANTYKIS SU KŪNU VAKARŲ PASAULYJE

DABAR



� Viską „valdantis“ protas
� Kenčiantis, atmetamas 

(ir prievartaujamas) kūnas, 
o su juo ir Aš

� Aš ir kūno atskirtis
� Emocijų „išstūmimas“

PERSKILIMO KANČIOS



� Disbalansas:
♦ kūno-proto, 
♦ emocijų-kūno, 
♦ darbo-poilsio, 
♦ būdravimo-miego, 
♦ judėjimo-sėdėjimo, 
♦ darbo-šeimos, 
♦ bendruomeniškumo-vienatvės,
♦ etc.)

� Asmenybės vientisumo praradimas

PERSKILIMO KANČIOS



KAS YRA FIZINIS INTELEKTAS?



FIZINIS INTELEKTAS

Gebėjimas pažinti 
savo kūną, jo signalus 
kaip reakcijas į 
vidinius ir išorinius 
dirgiklius.

Gebėjimas valdyti savo 
kūną.



DĖL KO SVARBUS PQ?



Vadovų liga Nr.1, nes tiesiogiai siejama su stresu, 
hipodinamija
� Aleksitimija

♦ Daugiau su emocine kompetencija siejasi, arba 
tiksliau su nekompetencija

♦ širdis metaforiškai - jausmų buveinė
♦ jeigu emocijos nėra išreiškiamos, o jos kyla, nes ne 

viskas vyksta taip, kaip norime, ir sukuriame 
emocijas, kad pakeistume esatį, bet jų neparodome, 
nes baisu ir nemokame

♦ Tada emocijos drasko širdį
♦ Tyrimai rodo, kad infarkto priešistorėje nėra 

nusiskundimų

IŠEMINĖ ŠIRDIES LIGA



MIRTYS NUO IŠL (100000 GYV.)

EUROSTAT, 2015



MIRTYS DĖL SUICIDO (100000 GYV.)

EUROSTAT, 2015
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EUROSTAT, 2015

GYVENIMO TRUKMĖ



LIETUVIŲ SANTYKIS SU KŪNU

Havas Worldwide, 2015; Idea group, 2016  

Malonumas 49%

Laimė 66%

Pasididžiavimas 41%
Trys lietuvių  dažniausiai pasirenkamos kūno reikšmės

28
 š

al
ys

e 
10

13
1 

re
sp

on
d

en
tų



LIETUVIŲ SANTYKIS SU KŪNU

LIETUVIŲKETVIRTA DAŽNIAUSIAI MINIMA 
KŪNO REIKŠMĖ

DROVĖJIMASIS
LIETUVA LATVIJA ESTIJA

32% 6% 4%
išskirtinai būdinga lietuviams; latviai,
estai drovėjimosi beveik nemini

Havas Worldwide, 2015; Idea group, 2016  



Havas Worldwide, 2015; Idea group, 2016  
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galiu rodyti savo kūną tokį, koks jis
yra 

norėčiau tam tikras savo kūno dalis 
užmaskuoti arba paslėpti

LIETUVIŲ SANTYKIS SU KŪNU

29% vs. 71%

39% vs. 61%

75% vs. 25%



� Išanalizavus 14,000 koledžo studentų 
duomenis per 30 metų, paaiškėjo, kad nuo 
2000 metų studentai yra 40% mažiau 
empatiški, juos lyginant su studentais prieš 
20, 30 metų 

EPIDEMINĖ EMPATIJOS DEGRADACIJA

Empathy: College Students Don't Have as Much as They Used To, 

Released: 5/26/2010



� Jean M. Twenge and W. Keith Campbell jau 
anksčiau (2009) kalba apie narcisizmo 
epidemiją.

EPIDEMINĖ EMPATIJOS DEGRADACIJA



TOP 10 EMPATIŠKŲ ŠALIŲ

� Ecuador
� Saudi Arabia
� Peru
� Denmark
� United Arab Emirates
� Korea
� United States
� Taiwan
� Costa Rica
� Kuwait
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Differences in Empathic Concern and Perspective Taking Across 63 Countries. 
Journal of Cross-Cultural Psychology.  Journal of Cross-Cultural Psychology. October 14, 2016



� Lithuania, 
� Venezuela, 
� Estonia, 
� Poland, 
� Bulgaria, 
� 7-ios iš 10-ies mažiausiai empatiškų yra 

Europoje
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MAŽIAUSIAI EMPATIJOS

Differences in Empathic Concern and Perspective Taking Across 63 Countries. 
Journal of Cross-Cultural Psychology.  Journal of Cross-Cultural Psychology. October 14, 2016



• Nuolatinės, spazminės raumenų įtampos, susidariusios 
emocinių traumų įtakoje.

• Dėl jų apribota iš vidaus kinesfera, tada apribotas ir vidinis 
judėjimas – vidinė psichinė veikla

• Apribotas kūrybingumas, laisvumas, spontaniškumas

• Vidinius procesus, stereotipus pasiekti sudėtinga ir keisti dar 
sudėtingiau

• Paprasčiau keisti ir tobulinti, plėtoti per išorę, kad ir pozos 
pakeitimu

EMOCINIAI ŠARVAI



� Kūno neapgausi
♦ Pvz.: pašnekovas kažką pasakė subtiliai 

įžeidžiančio, mes atsitraukiame
♦ Emocijos dar nėra tokios didelės, lengvas 

susierzinimas, bet kūnas jau duoda signalą
♦ Jei mokame tai pastebėti, jau žinau, kas 

sugrojo, atskiriu savo emocijas nuo emocijos 
sukėlėjo

♦ Galiu keisti savo reakcijas - ne atsakomasis 
reaktyvus smogimas, o pasirinkta proaktyvi
reakcija

KŪNAS KAIP INTUICIJOS, PASĄMONĖS, EMOCIJŲ

KALBOS BŪDAS



� Sensityvumo lavinimas reikalingas ne tik 
kaip ligų profilaktika, bet ir kaip gilesnio 
pašnekovo supratimo, galimo konflikto 
prevencijos, kliento patyrimo stebėjimo ir kt. 
priemonės.

♦ Kai kalba pasisuka man įdomia linkme, kūnas 
pakrypsta į pašnekovą.

♦ Galima numatyti kliento poreikius, bet 
tiksliau bus juos sužinoti.

♦ Mandagių klientų nepasitenkinimą visada 
išduos intonacija.

KŪNAS KAIP INTUICIJOS, PASĄMONĖS, EMOCIJŲ

KALBOS BŪDAS



KŪNAS KAIP RESURSAS

Streso, nesėkmių, 
nelaimių metu 

sąmonę užpildo 
emocijos, kurios 
trukdo blaiviai, 

racionaliai mąstyti

Dėmesio 
perkėlimas į 

kūną gali būti 
efektyvus 

resursas, kuriuo 
susigrąžinama 

ramybė



Vyriškoji lyderystė – galva 
(protas) ir krūtinė (oras).
Bet kiek tai stabilu pagal 
svorio centrą?

Kuo centras žemiau, 
tuo stabilumas 
didesnis.

KŪNAS LYDERYSTĖJE



Kokia kūno dalis yra 
Moteriškumo esmė?
Klubai (dubuo - arčiau Žemės)
Tai nereiškia, kad moterys turėtų 
„išjungti“ galvą ir krūtinę.
Tik nepamesti klubų.
Klubai kaip centravimas, kaip 
stabilumas.
Judant – kaip tėkmė.

KŪNAS LYDERYSTĖJE



ABSOLIUTUS  SPONTANIŠKUMAS

� Absoliutus spontaniškumas nėra įmanomas.
� Žmonės apriboti savo patirties, kūno šarvų ir 

kultūrinių tabu.
� Įmanomas tik pilno spontaniškumo 

patyrimas – ekstazinė laisvės būsena.
� Neįmanoma pabėgti nuo tokio sąlygotumo, 

galima tik tai suvokti ir su tuo gyventi.



Suvokus ribotumą ir sąlygotumą, galima 
nuo to distancijuotis, nes atsiranda 
atstumas tarp manęs ir to, kas sukuria 
sąlygotumą, atsiranda pasirinkimo 
galimybės, žaidimas su sąlygotumu

Kaip tik čia ir prasideda 
tikrasis spontaniškumas

SUVOKTAS SPONTANIŠKUMAS



Asmenybės 
integralumas -
šių prieštaringų 

būsenų ir 
įgūdžių 

apjungimas

Spontaniškumas -
ekstaziniai potyriai 

ir pasitikėjimas 
savimi, savo 

jausmais,  
reakcijomis

Sąmoningumas -
dėmesingumas, 

savistaba, 
disciplina ir 
refleksija, 

bešališkums, 
suvokimo pilnatvė 
bei suvokimo filtrų 

nebuvimas

ASMENYBĖS INTEGRALUMAS



� Maži vaikai visiškai atviri džiaugsmui. Iš džiaugsmo 
jie šokinėja ir šėlioja – pačia tikriausia šių žodžių 
prasme.

DŽIAUGSMAS IR VAIKYSTĖ

Alexander Lowen

Joy: The Surrender to the Body and to Life

� Taip pat elgiasi gyvūnų 
jaunikliai, kurie 
ropinėja visomis 
keturiomis ir lekioja 
pirmyn atgal 
džiaugsmingai 
priimdami gyvenimą.

� Labai retai tenka 
matyti, kad brandus 
arba pagyvenęs 
žmogus taip elgtųsi. 



Ko gero suaugę žmonės labiausiai priartėja prie 
minėtos  būsenos kai šoka, ir kaip tik dėl šios 
priežasties šokiai nuo seniausių laikų laikomi 
natūraliu užsiėmimu visokių džiaugsmingų įvykių 
metu. 

DŽIAUGSMAS IR ŠOKIS

Alexander Lowen

Joy: The Surrender to the Body and to Life



ĮSIŽEMINIMAS

� Įsižeminti - reiškia jausti, kad tavo kojos 
tvirtai rymo ant žemės. 

� Norint tikrai justi žemę, kojos turi būti 
energetiškai įkrautos. Jos turi būti gyvos ir 
mobilios, kitaip tariant pulsuoti įvairaus 
pobūdžio spontaniškais ir reflektoriniais 
pasireiškimais. Tokia pulsacija visai neturi 
būti intensyvi; ji gali būti tyli ir rami – vos 
vos girdima, tarsi lengvas galingo 
automobilio burzgimas. Bet, kai automobilis 
neskleidžia tokių garsų, mes žinome – šis 
variklis miręs. 
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Alexander Lowen

Joy: The Surrender to the Body and to Life



ĮSIŽEMINIMAS

� Kai pėdos atrodo be gyvybės ir kai kojos 
atrodo sustingusios ir negalinčios judėti, mes 
žinome, kad jis neturi kontakto su žeme. 

� Jei kojos ir pėdos tikrai gyvos, tada žmogus 
gali pajusti tą jaudinančią srovę, kuri sruvena 
jo kojomis, jaudrindama jas, šildydama ir 
priversdama pulsuoti.
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Alexander Lowen

Joy: The Surrender to the Body and to Life



PAGRINDINIAI DARBO SU PQ PRINCIPAI

Veiksmas

Pajautimas - Įsisąmoninimas

Refleksija

Kitoks veiksmas

Integracija



Išstumti iš sąmoningos 
sferos fragmentai kaip 
svetimi Aš į sferą „Ne 

taip“, „Ne Aš“ su 
neigiamu ženklu „NE“ 
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Išstumti iš 
sąmoningos sferos 

fragmentai kaip 
svetimi Aš su 

prievartos atspalviu
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INTEGRACIJA

Dalies įjungimas į visumą



Perėjimas į 
„Ir Tai Aš“

„NORiu
GALiu

DARau“
Konfliktų tarp 

„Aš“ ir „Ne Aš“, 
„Taip“ ir „Ne 

Taip“
suvokimas

Išstumtų 
fragmentų 

įsisąmoninimas

INTEGRACIJA



KŪNAS IR LYDERYSTĖ

Lyderis yra tas, kuris gali 

Ir gali 
daugiau 
nei kiti 
arba 
pats 

vakar

Kiekvienas gali gerokai daugiau, 
nei mano galįs, užtenka tobulinti 
savo paskiras galias ir rūpestingai 
sudėti į vieną visumą, integruoti į 
ją atskirtybes ir tai, ko nepriima

Galių pradžia ir buveinė yra 
kūnas. 

Nuo jo verta ir pradėti



KŪNAS IR LYDERYSTĖ

Taip kiekvienas mūsų 
Gali Gyventi Savo Gyvenimą.

Ir 
Rūpintis 

Kitais.
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