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Pratarmė

Nugyvenus tam tikrą amžių, norisi peržvelgti tai, kas nuveikta. Įvertinti darbus, patirtį, 
sėkmes ir klystkelius. Nuvalyti dulkes nuo nuotraukų, archyvinių dokumentų, pasirausti at-
minties kertelėse. Per tuos metus užgyventa nemažai – ir tų patyrimų negalėtų atskleisti 
joks leidinys. Ir vis dėlto mėginame – kad ir dalelę praeities atgaivinti dabartyje, prikelti bu-

vusių jausmų atgarsius, pasijuokti, paliūdėti. Įamžinti. 
Norisi perspėti, kad galėjo įsivelti datų ar pavadinimų netikslumų. Kai kurie prisiminimai 

šmaikščiai keitėsi skirtingų žmonių pasakojimuose: šokinėjo po skirtingus metus, mainė 
dalyvių vardus. Kad ir kaip ten būtų, jūsų dėmesiui ir malonumui pateikiame šį rudenį su-

rinktą LHPA narių ir prijaučiančių žmonių atminties bei archyvų derlių. Smagaus skaitymo!

Aušra Pundzevičienė
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5 į turinį 

Lietuvos humanistinės psichologijos asociacija gyvuoja jau 26-erius metus, t. y. nuo 1991-
ųjų. Pastaruosius dvejus metus esu šios asociacijos prezidentas. Ryte žaidžiau lauke su sūnumi 
ir supratau, ką noriu parašyti šio leidinio įžangai: humanizmas yra vaikai. 

Vienas iš pamatinių humanizmo srovės teiginių yra tai, kad žmogus iš prigimties geras. Pamenu, 
2015 m. M. Romerio universitete organizavome konferenciją „Humanizmas ir teisėsauga“. 
Ten skaičiau pranešimą „Ar žmogus iš prigimties geras?“ Knaisiojausi po K. Rodžerso knygas, 
domėjausi naujausiais magnetinio rezonanso tyrimais ir pranešime iškėliau tokią pagrindinę 
tezę: kai kurie žmonės iš prigimties gimsta su mažesniu kiekiu veidrodinių neuronų, tai lemia 
mažesnę empatiją ir gali lemti asocialų elgesį. Kai K. Rodžersas buvo gyvas, technologijos dar 
nebuvo taip toli pažengusios, ir jis šio fakto nežinojo. Kaip ir kiti žymiausi humanizmo srovės 
atstovai. Vadinasi, galima suabejoti šio teiginio pagrįstumu. Tuo metu buvau bevaikis vyras.

2016 m. organizavome konferenciją „Sakralumas“, kurios metu literatūrologė Laima 
Arnatkevičiūtė, atliepdama į kun. Antano Saulaičio skaitytą pranešimą, pasakė, jog norint paliesti 
šventumą pakanka paglostyti kūdikiui galvą. 

Šiuo metu mano sūnui jau beveik dveji. Visas kartu su juo praleistas dienas laikau empiriniu 
pamatinio humanistinės srovės teiginio patvirtinimu. Užtenka pažiūrėti į jo akis ir nekyla jokių 
abejonių: žmogus iš prigimties geras. 

Visai neseniai per „Žinių radiją“ išgirdau mintį, kad kai žmonėms ima trūkti humanizmo – jų 
šeimoje atsiranda vaikai. Galiu tik patvirtinti šių žodžių teisingumą. Turbūt ne veltui vienas 
svarbiausių mūsų asociacijos organizuojamų renginių yra vasaros stovykla Labanoro girioje, 
kurioje pusę ar net daugiau dalyvių sudaro vaikai – nuo pačių mažiausių iki jau pilnamečių. 

Mūsų asociacijos laužas vis dar rusena. Jis nėra kaip amžinoji ugnis Kauno karo muziejaus 
sodelyje. Kartkartėmis pakurstome jį renginiais, valdybos susirinkimais, iniciatyvomis. Ateitis 
parodys, koks likimas jo laukia. Gal jo kurstymą perims stovykloje besimaudantys vaikai, gal 
nurims ir užges. Bet kokiu atveju, gyvuoti 26 metus – jau pasiekimas. Nueitas ilgas kelias kartu. 
Šis leidinys – tai bandymas užfiksuoti kelionės įvykius, bendražygius, mintis. 

Timas Petraitis

2017.08.21



6  į turinį 

Aleksandras Kučinskas

TrumPA humAnisTinės Psichologijos 
isTorinė rAidA ir PAgrindinės idėjos

Humanistinė psichologija atsirado po Antrojo pa-

saulinio karo Jungtinėse Amerikos Valstijose kaip įvy-

kusių civilizacijos raidos sukrėtimų pasekmė ir kaip 
reakcija į pačios psichologijos vystymosi ypatumus: 
psichologijoje vyravusią ribotą, „griežtai mokslinę“, 
tačiau gerokai mechanistinę tradiciją, analizavusią 
atskirus psichikos procesus ir nemačiusią žmogaus 
kaip visumos. Tuo metu psichologijos bei psichotera-

pijos praktikoje vyravo psichoanalizė, žiūrėjusi į žmo-

gų kaip į pasąmonėje slypinčių biologinių instinktų 
valdomą būtybę. Naujoji psichologijos kryptis buvo 
pavadinta trečiąja kryptimi, priešpriešinant ją bihevio-

rizmui ir psichoanalizei.
Humanistinės psichologijos pradininkais ir kūrė-

jais laikomi tokie žymūs XX amžiaus psichologai, kaip 
Šarlota Biuler (Ch. Buhler), Gordonas Olportas (G. W. 
Allport), Henris Marėjus (H. Murray), Gardneris Merfis 
(G. Murphey) ir daugelis kitų. Humanistinės psicho-

logijos kūrėjai teigė, kad psichologija turi orientuotis 
į realias žmogaus gyvenimo problemas ir praktinį jų 
sprendimą, o ne į siaurai suprastą mokslinį objektyvu-

mą. Jie taip pat teigė, kad psichologija neturi ignoruoti 
unikalios žmogiškosios prigimties, jo laisvės ir kūrybiš-
kumo, tobulėjimo ir saviraiškos, aukščiausiųjų vertybių 
siekimo. Humanistinės psichologijos atstovų nuomo-

ne, psichologija privalo aprėpti visą žmogaus asmeny-

bę, atsižvelgti į jo subjektyvumą ir individualumą.
Humanistinė psichologija neatsirado staiga ir iš nie-

ko. Jai artimos idėjos buvo keliamos jau XIX a. pabai-
goje–XX a. pradžioje tokių psichologų, kaip Viljamas 

Džeimsas (W. James), Vilhelmas Diltėjus (W. Dilthey), 
Eduardas Šprangeris (E. Spranger). Jos būdingos to-

kiems žymiausiems XX a. pirmosios pusės psicholo-

gams, kaip individualiosios psichologijos pradininkas 
Alfredas Adleris (A. Adler) ir analitinės psichologi-
jos pradininkas Karlas Gustavas Jungas (C. G. Jung). 
Daugelis Froido mokinių ir pasekėjų revizavo klasikinės 
psichoanalizės idėjas ir taip pat priartėjo prie požiū-

rio, kurį teigė humanistinė psichologija (Karen Horni, 
Erikas Eriksonas, Ėrichas Fromas ir kt.). Nemažai šių au-

torių Antrojo pasaulinio karo išvakarėse buvo priversti 
emigruoti iš Europos į JAV, todėl nors humanistinė psi-
chologija atsirado JAV antrojoje XX a. pusėje, jos at-
siradimui lemiamą įtaką turėjo XX a. pirmosios pusės 
Europos psichologų darbai. 

Nors humanistinės psichologijos atstovų idėjos 
psichologijoje buvo naujos ir maištingos, filosofijoje 
šios idėjos buvo randamos daugelį šimtmečių pačių 
įvairiausių autorių darbuose. Čia galima būtų pa-

minėti Sokratą ir Platoną, B. Paskalį ir Ž. Ž. Ruso, A. 
Šopenhauerį ir F. Nyčę bei daugelį kitų. Tačiau arti-
miausiais humanistinei psichologijai ir didžiausią įtaką 
jai turėjusiais filosofais gali būti laikomi XX a. prancū-

zų filosofas Anri Bergsonas (Henri Bergson), suformu-

lavęs kūrybinės evoliucijos teoriją ir iškėlęs intuicijos 
reikšmę, bei dvidešimtajame amžiuje naujai atrastas 
XIX a. danų filosofas, šiuolaikinio egzistencializmo 
pradininkas Siorenas Kjerkegoras (Søren Kierkegaard).

Žymiausiais humanistinės psichologijos atstovais 
laikomi amerikiečių psichologai Abrahamas Maslou 
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(A. Maslow), Karlas Rodžersas (C. Rogers) ir Rolas 
Mėjus (R. May). Pripažintos ir plačiai taikomos yra A. 
Maslou idėjos apie saviaktualizaciją, žmogaus po-

reikių hierarchinę struktūrą, stokos ir vystymosi mo-

tyvaciją. Didžiulę įtaką psichologijai turėjo jo atlik-
tas brandžių, save realizavusių asmenybių tyrimas ir 
žmogiškųjų vertybių analizė. K. Rodžersas gali būti 
laikomas žymiausiu humanistinės psichologijos prak-
tikos atstovu. Jis sukūrė visai naują psichologinio kon-

sultavimo ir psichoterapijos kryptį, vadinamą į klientą 
nukreipta terapija. K. Rodžersas taip pat buvo pra-

dininkas nestruktūruotų asmeninio ir tarpasmeninio 
patyrimo grupių (encounter groups), kurios buvo la-

bai plačiai taikomos pasaulyje ir kuriose dalyvavę pa-

tys įvairiausi asmenys turėjo galimybę žymiai giliau 
pažinti save ir kitus. R. Mėjus tapo tarpininku tarp 
šiuolaikinės psichologijos ir europietiškojo egzisten-

cializmo bei fenomenologijos. Savo darbuose jis ak-
centavo tragiškuosius žmogiškosios būties aspektus 
ir neleido humanistinei psichologijai nuslysti paviršu-

tiniško ir perdėto optimizmo link.
Oficialia humanistinės psichologijos atsiradimo 

data gali būti laikomi 1961 metai, kai buvo įsteigta 
Asociacija už humanistinę psichologiją. Per praėjusius 
kelis dešimtmečius humanistinės psichologijos idė-

jos plačiai paplito pasaulyje. Ši kryptis užėmė deramą 
vietą psichologijoje, o jos teorijos ir praktika turėjo di-
džiulį poveikį visai Vakarų kultūrai. Humanistinės psi-
chologijos idėjos plačiai taikomos šiuolaikinėje medi-
cinoje, pedagogikoje ir organizacijų valdyme.
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Humanistinei psichologijai artimos idėjos Lietuvos 
psichologijoje turi gilias šaknis, siekiančias dar prieš-
kario laikus ir Vytauto Didžiojo universiteto psichologų 
darbus. Savo pažiūromis ir nuostatomis humanistinės 
psichologijos ideologijai buvo artimas prof. Alfonsas 
Gučas, ilgametis Lietuvos psichologų draugijos pir-
mininkas ir psichologų rengimo Vilniaus universitete 
pradininkas bei šio universiteto Psichologijos katedros 
pirmasis vedėjas. Būtina pažymėti, kad šios idėjos buvo 
nesvetimos ir daugeliui emigracijoje dirbusių lietuvių 
psichologų: Vytautui Bieliauskui, Inai Užgirienei ir dau-

geliui kitų. Iš emigracijoje gyvenusių tautiečių dova-

notų knygų Vilniaus universitete buvo sukaupta gausi 
psichologijos knygų kolekcija, kurioje buvo daug hu-

manistinės psichologijos atstovų darbų.
 Nuo 1978 metų Lietuvoje kasmet buvo rengia-

mas klinikinės psichologijos ir psichoterapijos semi-
naras, kuriame dalyvaudavo daug psichologų ne tik 
iš Lietuvos, bet ir iš visos buvusios Tarybų Sąjungos. 
Seminare vyravo būtent humanistinės psichologijos 
idėjos, o praktiniuose jo užsiėmimuose buvo plačiai 
taikomi humanistinės psichologijos ir psichoterapijos 
metodai. Vėliau šie seminarai peraugo į lig šiol kiekvie-

ną pavasarį vykstančius autorinius žymaus psichotera-

peuto dr. Aleksandro Alekseičiko „Intensyvaus terapi-
nio gyvenimo“ seminarus, kuriuose vyrauja visuminis, 
egzistencinis požiūris į žmogų, jo gyvenimą, ligą ir 
sveikatą, laimę ir kentėjimą. 1984 metais grupė lietu-

vių psichologų suorganizavo dvejus metus gyvavusį 

nuolat veikiantį teorinį seminarą, skirtą humanistinės 
psichologijos klausimams. 1989–1991 metais veikė pa-

našus teorinis seminaras, skirtas egzistencinės psicho-

logijos temoms.
Reikšmingais tapo žymiausių egzistencinės ir huma-

nistinės psichologijos atstovų Viktoro Franklio ir Karlo 
Rodžerso vizitai į Maskvą 1985 ir 1987 metais, kurių 
metu buvo galimybė išgirsti Lietuvos psichologijoje 
populiarias idėjas betarpiškai iš jų autorių. Didelę įta-

ką humanistinės psichologijos raidai Lietuvoje turėjo 
kitos žymios humanistinės psichoterapijos atstovės 
Virdžinijos Satir paskaitos ir seminarai Vilniuje 1989 
metais. 1991 metais grupė lietuvių psichologų daly-

vavo Seibruko instituto (JAV) Maskvoje organizuotoje 
humanistinės psichologijos konferencijoje. Joje da-

lyvavę Rimvydas Budrys ir Leonas Judelevičius kar-
tu su Rimantu Kočiūnu, Remigijumi Bistricku ir Migle 
Dovydaitiene 1991 metų pabaigoje nusprendė įsteigti 
humanistinės psichologijos asociaciją Lietuvoje ir su-

kūrė jos steigimo iniciatyvinę grupę. 1988 metais prasi-
dėjęs Atgimimas iš vienos pusės sudarė sąlygas laisvai 
reikšti iki tol komunistinės ideologijos slopintas huma-

nistinės psichologijos idėjas, iš kitos – leido užmegzti 
tiesioginius kontaktus su Amerikos humanistinės psi-
chologijos asociacijos atstovais, kurie palaikė tokios 
asociacijos steigimą ir Lietuvoje. 

Svarbiu stimulu humanistinės psichologijos raidai 
Lietuvoje tapo 1991 metais iniciatyvinės grupės suorga-

nizuota konferencija, kurios dalyviai nusprendė įsteigti 

Aleksandras Kučinskas, rimvydas Budrys

humAnisTinės Psichologijos rAidA lieTuvoje. 
AsociAcijos įKūrimAs 
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Lietuvos humanistinės psichologijos asociaciją (LHPA). 
Įsteigus LHPA, JAV psichologai atvežė humanistinės 
psichologijos vėliavą, kuri dabar yra iškeliama LHPA 
vasaros stovyklų metu. Tuo metu asociacijos gretose 
buvo apie 60 narių. Šis skaičius greitai perkopė šimtą 
ir toks ilgai išliko. Tik praėjus nemažai metų šis skai-
čius pradėjo mažėti. Nežiūrint to, LHPA, po Lietuvos 
psichologų asociacijos, matyt, iki šiol yra gausiausia su 
psichologija susijusi visuomeninė organizacija. LHPA 
būdinga tai, kad jos nariais gali būti ne tik psichologai, 
bet visi besidomintys humanistine psichologija ir as-
menybės saviraiškos galimybėmis. Asociacijos nariais 
gali būti ir studentai, kurie ilgai sudarė nemažą jos na-

rių dalį.
LHPA gyvavimo laikotarpiu atsirado pastovūs asoci-

acijos renginiai, kurie vyksta kasmet ir kuriuose daly-

vauja ne tik asociacijos nariai, bet ir kiti besidomintys 
asmenys. Nuo 1993 metų kasmet rengiamos vasaros 
stovyklos, o nuo 1992 m. – teorinės žiemos konferen-

cijos Vilniuje. Vasaros stovyklos vyksta pirmąją rug-

pjūčio savaitę ir iki 2000 metų vykdavo Molėtų rajone, 
Siesarčio ežero Birutės saloje. Vėliau stovyklos persi-
kėlė į Labanoro girią. Stovyklose dalyviai ne tik poil-
siauja, bet ir dalyvauja kasdien vykstančiose įvairiose 
asmeninio patyrimo grupėse (sapnų analizės, tylos, 
meditacijos ir t. t.). 

Teorinės žiemos konferencijos ilgą laiką būdavo 
rengiamos gruodžio pradžioje Vilniaus universitete, o 
po 2003 metų jos kurį laiką vykdavo Vilniaus psichi-
atrinės ligoninės Psichoterapijos skyriuje. Nuo 2007 

metų jos vėl kiekvienų metų pabaigoje vyksta Vilniaus 
universiteto Filosofijos fakultete. Jose asociacijos na-

riai ir svečiai pristato pranešimus, kurie yra be galo 
įvairūs ir apima labai platų klausimų ratą. 

Nuo 2004 metų atsirado nauja tarpdisciplininė kon-

ferencija, kuri vyksta pavasarį Kaune. Čia, be asociacijos 
psichologų, pranešimus skaito ir kiti specialistai, susiję 
su konferencijos tematika. 

Kasmet rudenį, pradedant 1992 metais, Šventojoje 
arba Palangoje vyksta LHPA transpersonalinės psi-
chologijos seminarai, kurie nuo 2002 metų peraugo į 
tarpkultūrinės psichologijos, o dar po kelerių metų – į 
alternatyvios realybės simpoziumus. Nuo 1999 metų jie 
vyksta rusų kalba, nes atvyksta dalyvių ir iš kitų Rytų 
Europos šalių. 

Nuo 1995 iki 2004 metų du kartus per metus – pa-

vasarį ir rudenį – Birštone buvo rengiami egzistenci-
nės psichologijos seminarai „Egzistencinis gyvenimas“, 
kiekvieną kartą skirti kuriai nors reikšmingai gyvenimo 
duotybei (laisvei, meilei, laimei baimei ir kt.). 

Nuo 1998 metų kelerius metus pavasarį paprastai 
Vilniaus universitete buvo rengiama LHPA Seminarų 
diena, kurios dalyviai turi galimybę dalyvauti trumpa-

laikėse labai įvairiose savo forma ir turiniu patyrimo 
grupėse ir seminaruose. 

Visiems pastoviesiems LHPA renginiams būdingas 
kūrybiškumas, eksperimentavimo ir naujovių ieškojimo 
dvasia, kartu išsaugant orientaciją į asmenybės savi-
raišką ir humanizmo idėjų išsaugojimą psichologijoje 
ir visuomenėje.
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LHPA įkūrėjų ir aktyviausių narių dėka 1995 metais 
Lietuvoje įsteigtas Humanistinės ir egzistencinės psi-
chologijos institutas (HEPI), kurio podiplominių studi-
jų „Egzistencinės terapijos“ programoje humanistinę ir 
egzistencinę psichologiją ir psichoterapiją studijuoja 
specialistai iš Lietuvos ir kitų Rytų Europos valstybių.

1997 metais Vilniuje LHPA organizavo didelę tarp-

tautinę konferenciją „Humanistinė psichologija XXI 
amžiaus prieangyje“, kurioje dalyvavo tokie žymūs hu-

manistinės ir egzistencinės psichologijos atstovai, kaip 
Arnė Koulenas (Arne Collen), Viktoras Kaganas (Viktor 
Kagan), Stenlis Kripneris (Stanley Krippner), Džonas 
Rouvanas (John Rowan) ir kiti. Vėliau konferencijos 
pranešimai buvo išleisti atskiru leidiniu. 

2000 m. LHPA dalyvavo organizuojant Birštone pir-
mąją tarptautinę Humanistinės ir egzistencinės psi-
chologijos instituto konferenciją „Egzistencinė terapija: 
žvilgsnis į posovietinę erdvę“.

2000 m. kai kuriems Europos psichologams atkrei-
pus dėmesį į apgailėtiną humanistinės psichologijos 
padėtį Europoje ir iškėlus idėją apie Europos humanis-
tinės psichologijos asociacijos steigimą, paaiškėjo, kad 
tik keliose Europos valstybėse egzistuoja nacionalinės 
humanistinės psichologijos asociacijos ar institutai. O 
LHPA tarp jų buvo viena seniausių ir didžiausių. Dabar 
tenka konstatuoti, kad Europos humanistinės psicholo-

gijos asociacija taip ir liko neįsteigta, o Lietuvos asoci-
acijoje žymiai sumažėjo humanistine psichologija suin-

teresuotų narių skaičius.
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su rimantu Kočiūnu kalbasi Aušra Pundzevičienė 

lhPA įKūrimAs ir PrAdžiA 

Pradėkime nuo prisiminimų: kokie jie išlikę apie 
asociaciją? 

Mažiausia išliko detalių. Net nesu tikras, ar prisime-

nu visus žmones, kurie aktyviai dalyvavo pradžioje, 
bet kai kuriuos iš jų tikrai prisimenu. 

1991-ais metais, kai jau buvo galima ką nors daryti, 
asociacijos idėja įgavo pavidalą. Toks metas buvo, ka-

da daug kas steigėsi: visokios asociacijos, draugijos. 
Tada Psichologų draugija buvo perorganizuota į sa-

varankišką draugiją. Taigi, Psichologų draugija tuomet 
jau buvo, bet mūsų asociacija buvo pirmoji profesi-
nė organizacija. Po to buvo įsteigtos Analitinės psi-
chologijos ir Grupinės psichoterapijos asociacijos, bet 
mūsų buvo pirmoji. Gal dėl to ji ir buvo labai didelė. 
Prisimenu, kad steigiamasis posėdis vyko Vilniaus uni-
versiteto senato posėdžių salėj, antrame aukšte. Salėje 
telpa apie 100 žmonių, ji buvo pilna. Kadangi tai buvo 
visiškai nauja organizacija, pas mus atėjo labai daug 
žmonių. Dar iki asociacijos įsteigimo jau kai kas vy-

ko: mes su Aleksandru Kučinsku vadovavome būreliui, 
vyko humanistinės psichologijos seminaras bei nuola-

tiniai susitikimai įvairiomis temomis, į kuriuos ateida-

vo daug aktyvių žmonių, dabar aktyviai dirbančių visai 
kitur, tarkim, jie sudaro psichoanalitinių organizacijų 
branduolį, o tada visi buvo lyg ir po vienu skėčiu. 

Įsteigta asociacija subūrė labai daug įvairių žmonių, 
pradžioje jų buvo daugiau kaip šimtas. Kur nors archy-

ve galbūt galėčiau ir jų sąrašus rasti. Manau, dabar iš 
tų žmonių asociacijoje vos vienas kitas žmogus likęs. 

Todėl kad tai buvo pirma organizacija, o vėliau visi 
skaidėsi, ėjo kur kam arčiau. Matyt, ir Humanistinės 
psichologijos asociacijoje būrėsi žmonės daugiau pa-

gal pažiūras, pasaulėžiūrą. 
Be abejo, susikūrusi asociacija vainikavo tą darbą, 

kuris buvo iki tolei atliekamas. Mūsų su Aleksandru 
vedamas humanistinės psichologijos seminaras vy-

ko gal nuo aštuoniasdešimt trečių ar ketvirtų metų. 
Susitikinėdavome kas mėnesį, nagrinėdavome skir-
tingas temas: laisvės, vienatvės ir panašiai. Žmonės 
ruošdavosi, tai buvo toks diskusijų, referavimo, kny-

gų referavimo darbas. Nuolatinis darbas. Todėl ir bu-

vo jausmas, kad yra nemaža žmonių grupė, gyvenanti 
panašiais dalykais. Sakyčiau, kad tai paskui ir pavirto 
asociacija. Ji neatsirado iš niekur. Tuo metu kilo susi-
domėjimas humanistine psichologija, ir buvo žmonės, 
kurie aktyviai ta linkme veikė. Vyko renginiai grupėms, 
įvairiausi teoriniai seminarai. 

Savaitraščio „Literatūra ir menas“ redaktoriumi tuo 
metu buvo pažįstamas žurnalistas Antanas Stanevičius, 
ten buvom įkūrę rubriką „Psichologiniai etiudai“. 
Joje mūsų seminarų diskusijos virsdavo straipsniais, 

Rimantas Kočiūnas
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etiudais. Pamenu Mickutės straipsnį apie vienatvę, bu-

vo paskelbta mano, Aleksandro ir kitų kolegų straips-
nių. Paskui su Aleksandru vedėme pirmąjį naktinį tylos 
maratoną Vasaros gatvėje, o įspūdžiais iš jo irgi pasi-
dalijome tuose etiuduose. Ir po to, 1985 metais, rubrika 
buvo panaikinta. Valdžia pareiškė, kad jos turinys visiš-
kai svetimas savaitraščiui, „Literatūros ir meno“ redak-
torius gavo papeikimą. Vėliau tuos etiudus perspaus-
dino estų žurnalas – tuo metu labai neįprastas, laisvas, 
naujas žurnalas. Jie buvo išversti į rusų kalbą. Taigi, 
veikla vyko jau seniai, buvome aktyvūs, tai traukė ir 
kitus žmones. Todėl ir steigiamoji konferencija susilau-

kė didelio dėmesio ir noro prisijungti prie jau vykdo-

mos veiklos. 

Ko gero, buvo ir branduolys, inicijuojantys žmonės?

Seminaruose daugiausiai dalyvavo Aleksandras, 
o prie asociacijos steigimo aktyviai prisidėjo Leonas 
Judelevičius, Rimvydas Budrys. Aktyvus buvo Remigijus 
Bistrickas, grupelėje buvo ir Miglė Dovydaitienė. Jie ir 
buvo pagrindiniai steigėjai. Remigijus Bistrickas tuo 
metu (1987 metais) grįžo iš Maskvos ir atėjo dirbti į VU 
Psichologijos katedrą. Tai buvo laisvo mąstymo žmo-

gus, turįs daug ryšių Amerikoje, tad iš esmės jo dėka 
užmezgėme ryšius su Amerikos humanistinės psicho-

logijos asociacija. Iš ten pradėjo važiuoti žmonės: at-
važiavo Stenlis Kripneris (Stanley Krippner), moterų iš 
psichosintezės krypties. 

Taigi, pradžią menu kaip labai aktyvią, gyvą, įvairią. 
Pradėtos rengti ir kasmetinės konferencijos gruodžio 
mėnesį, jos tebevyksta iki šiol. Prasidėjo stovyklos, pir-
mojoje dalyvavau ir aš. Pradžioje stovyklos buvo labai 
orientuotos į profesinį tobulėjimą, kitaip tariant, poilsio 
fone daug dirbama. Tai buvo kažkas nauja, gyva. 

Šiuo metu asociacijos gyvenime persipina ir 
profesiniai, ir asmeniniai aspektai, nariai nebėra 
vien tik specialistai. 

Pažiūrėti galima įvairiai. Asociacija visą laiką „skie-

dėsi“ įvairiais žmonėmis, ir psichologų darėsi mažiau, 
kiti buvo nebe psichologai, bet juos traukė humanis-
tinės psichologijos idėjos plačiąja prasme. Man rodos, 
profesionalumo vis mažėjo. Vasaros stovyklos tapo 
labiau skirtos poilsiui, nors, man rodos, ir dabar ten 
vyksta nemažai užsiėmimų. Bet profesinės veiklos ma-

žėjo. Galbūt tai nieko bloga, idėjos transformuojasi. Iš 
pradžių dirbome siekdami humanistinės psichologijos 
plėtros, kvietėme atitinkamus žmones. Dėmesys hu-

manistinei psichologijai, kaip atskirai, kitokiai, pradžio-

je buvo labai ryškus. Dabar to yra mažiau. Ir jau anks-
čiau kalbėjau apie asociacijos deprofesionalizavimąsi. 
Tai susiję ir su jos kiekybiniu mažėjimu. Nežinau, ar tai 
gerai, ar blogai, bet asociacija keičiasi, dabar ji kitokia, 
nei buvo kadaise. Ir man rodos, asociacija mažėjo kar-
tu su dėmesio pačiai humanistinei psichologijai mažė-

jimu. Mažėja mėginimų atsakyti į klausimą, kas yra hu-

manistinė psichologija šiandien. Kur mes ją šiandien 
pritaikome profesinėje srityje, ar kur nors realizuoja-

me? Ir panašiai. Nebėra renginių, kurie būtų skirti vien 
tik humanistinei psichologijai. Išnyko ryšiai su kitomis 
organizacijomis užsieny. 

Ryškiausias rengiys, ko gero, buvo ta konferencija, 
kurią suorganizavome 1997 metais. Ir po to, bent jau 
aš asmeniškai, pradėjau tolti, buvo atidarytas institutas 
(HEPI), ir būtent jis man tapo svarbesnis. Konferencija 
buvo didelė, tarptautinė, skirta humanistinei psicho-

logijai XXI amžiuje. Pirmąkart, dar kaip labai aktyvus 
studentas, atvažiavo Saimonas diu Plokas (Simon du 
Plock). Atvyko Džonas Rouvenas (John Rowen) – britų 
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humanistinės psichologijos lyderis; kokybinių tyrimų 
srities atstovas Arnė Kolenas (Arne Collen) iš Amerikos 
ir kiti. Konferenciją rengėme kartu su Vilniaus univer-
sitetu. Ji buvo labai vykusi, dalyvavo daug žmonių. Ko 
gero, tai ir buvo pikas. Po konferencijos išleidome platų 
pranešimų rinkinį. Man rodos, po to ko nors tokio di-
dingo jau nebebuvo, nebebuvo tokių konferencijų su 
kviestiniais svečiais. Mastai mažėjo, kažkas asociacijoje 
gerokai keitėsi. 

O jei dabar tektų kartoti, ar darytumėte 
ką nors kitaip?

Neįmanoma į tą klausimą atsakyti. Mes dabar kito-

kie. Tada buvo jaunatviško entuziazmo, užsidegimo, ti-
kėjimo. Buvo kažkokia kryptis, noras ką nors iš tikrųjų 
daryti. Ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų, siekiant įtraukti 
kitus. Ta kryptis dabar pasikeitė, aš asmeniškai užsiimu 
tuo pačiu, bet daugiau egzistencinės terapijos srityje. 
Tai yra entuziazmo nesumažėjo, tik jis nukreiptas į ki-
tą sritį. O humanistinės psichologijos srityje reikėjo ir 
tebereikia žmonių, kuriems tai būtų asmeniškai svar-
bu. Dabar kartais nėra lengva išrinkti valdybą ar pre-

zidentą, ir tai atspindi tokią entuziazmo ir susitelkimo 
stoką. Suinteresuotumo humanistine psichologija sto-

ką. Viskas yra ganėtinai difuziška, nors pati asociacija 
išlieka, neišnyksta, yra ir branduolys, ir žmonių yra pa-

kankamai. Pagal kiekį (šiuo metu yra 49 nariai) tikrai ne-

nusileidžia kitoms asociacijoms Lietuvoje. Jos irgi nėra 
didelės. Bet kažkokio susitelkimo, man rodos, trūksta. 
Aktyviai veikloje nedalyvauju, nors gaunu laiškus apie 
renginius, konferencijas. Susidaro įspūdis, kad yra te-

ma ir su ja galima susieti viską, ką tik nori, o kaip ši te-

ma atsiskleidžia humanistinės psichologijos kontekste, 
ar tokia humanistinė psichologija egzistuoja apskritai, 

lieka neatsakyta. Pavadinimas likęs, bet nebelikę inte-

reso, kas yra humanistinė psichologija šiandien, nė-

ra norinčių apie tai galvoti, tuo gyventi ar tuo užsiimti. 
Tai gal toks pokytis yra. Būtų labai įdomu, jei kas imtų-

si atsakyti į klausimą, kas yra ta Lietuvos humanistinės 
psichologijos asociacija šiandien, kas jai svarbu ir kokią 
vietą joje užima humanistinė psichologija. Kokia nors 
refleksija to dabartinio būvio, man atrodo, būtų ir įdo-

mi, ir svarbi. Taip pat ir apsisprendimui, kas mes esame 
kaip asociacija. Ar tai tik geras vasaros poilsis su kon-

ferencija žiemą ir pavasarį? Ką slepia tas pavadinimas? 
Asociacija keitėsi, o refleksijos, kaip yra šiandien, trūks-
ta. Nenorėčiau tų pokyčių vertinti nei gerai, nei blogai. 
Tiesiog yra kitaip. 

O ar būna, kad kasdieniame gyvenime iškyla 
kokių nors su asociacija susijusių prisiminimų 
iš senų laikų?

Man būdinga, kad nugyventu laiku jau negyvenu. 
Gyvenu tuo, kuo dabar gyvenu. Bet mano susidomėji-
mas humanistine psichologija (galbūt pirmas pradėjau 
apie tai rašyti, „Mokslas ir gyvenimas“ spausdino apie 
tai, kas yra humanistinė psichologija, ir t. t.) gyvas ir 
šiandien. Tai niekur nedingo. Todėl man niekada ne-

sinorėjo išeiti iš asociacijos. Gal kartais norėdavosi ją 
grąžinti atgal į tai, kas buvo, bet vis dėlto gerai, kad 
tos minties atsisakydavau. Kokia ji yra šiandien, tokia 
tegul būna. Bet egzistencinėje terapijoje, kuria dabar 
užsiimu, yra ir tos humanistinės psichologijos, kuria 
kažkada gyvenau. Nes tuo metu, kai gyvenau huma-

nistine psichologija, jos egzistencinis atspalvis man 
buvo svarbus ir ryškus. Tie aspektai mane labiausiai 
domino. Tai niekur nedingo. Todėl man ir svarbu išlikti 
asociacijoje, nes ji man primena kadaise darytus – ir, 
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manau, gerai darytus – dalykus ir išreiškia tas idėjas, 
tai yra humanistinę psichologiją, kuri yra mano pasau-

lėžiūros dalis. Man svarbu palaikyti asociaciją ir galėti 
kartais ką nors jai duoti. Asociacijoje ši pasaulėžiūra 
nesikeitė, ji svarbi ir šiandien. Jos idealizmas yra gra-

žus ir vertingas. Aš nelabai tikiu gera žmogaus pri-
gimtimi, bet yra ir kitų klausimų, filosofinių. Ir kad hu-

manistinė psichologija pakeitė psichologijos mokslą 
apskritai – man tai atrodo svarbu ir nepakeičiama. 

Kalbantis kyla įspūdis, kad pradžioje 
Humanistinės psichologijos asociacija buvo tarsi 
pirminė terpė, iš kurios vėliau daugelis psicholo-
gų nukeliavo savais keliais. 

Sutikčiau, man rodos, tais laikais tai buvo nau-

ja forma būti kartu, kalbėtis apie bendrus profesinius 
dalykus. Kol nebuvo kitų organizacijų, tai tikrai buvo 
tarsi skėtis, stogas kitiems. Todėl iš pradžių ji ir atrodė 
tokia didinga, o dabar natūraliai tokia būti nebegali. 
Profesinių organizacijų Lietuvoje daug, vien psichote-

rapinių yra net šešiolika, tad yra galimybė rinktis vienas 
ar kitas idėjas, koncentruotis į jas. Ir jos patenkina spe-

cifinius interesus. 

Asociacijos rengiamose konferencijose temos kaip 
tik labai plačios, ieškoma sąsajų su įvairiomis 
sritimis... 

Jei kas nors pamėgintų atsakyti, kaip tos temos su-

sijusios su humanistine psichologija, būtų tikrai įdomu 
ir vertinga. Taigi, ir sportas, ir filosofija, ir kitos temos 
konferencijose gali būti. Bet, man rodos, svarbu, kad 
į jos būtų gvildenamos humanistinės psichologijos 
rakursu. Nes humanistinė psichologija pasaulyje ne-

pranyko. Amerikos humanistinės psichologijos aso-

ciacija pasaulyje tebėra svarbi, turi didelį sekėjų ratą, 

rengia konferencijas, seminarus, leidžia du žurnalus. 
Tai tikrai solidu ir rodo statusą. APA (Amerikos psi-
chologų asociacija) – įtakingiausioje pasaulio psicho-

logų organizacijoje – yra Humanistinės psichologijos 
skyrius, kuriam dabar vadovauja Kirkas Šnaideris (Kirk 
Schneider). Tai irgi pavyzdys: jis atstovauja egzistenci-
nei terapijai, bet joje laikosi tokios humanistinės kryp-

ties. Amerikoje tai visada buvo ryšku, prisiminkime kad 
ir Džeimsą Badžentalį (James Bugental), Rolą Mėjų 
(Rollo May). Dabar K. Šnaideris – egzistencialistas, va-

dovaujantis humanistinės psichologijos organizacijai. 
Galbūt pas mus todėl viskas ir tapo difuziška, kad 

nėra tokio ryšio su humanistinės psichologijos judė-

jimu Europos šalyse ir ypač Amerikoje. Šis ryšys pa-

dėtų išlaikyti idėjinį identitetą. O kai tokio ryšio nėra, 
verdama savo sultyse, užsiimama tuo, kas įdomu, tik 
su kita vėliava. 

O humanistinės psichologijos įtaka psichologijos 
mokslo raidai didelė. Čia kalbame ne apie terapiją, 
o būtent apie humanistinės psichologijos paradigmą 
– ji stipriai paveikė ir kitas psichoterapijos kryptis. 
Psichoanalizė, veikiama humanistinės psichologijos, 
tapo kitokia, atsirado naujų mokyklų (pvz., intersu-

bjektyvioji psichoanalizė, kurioje dėmesys žmogaus 
subjektyvumui daug didesnis nei analizei). Be jokios 
abejonės, tai padarė nemažą įtaką kognityvinei tera-

pijai. Iš jos išsirutuliojo ir egzistencinė terapija, ypač 
Amerikoje. Pagaliau transpersonalinė psichologija vie-

nareikšmiškai išsirutuliojo iš humanistinės. Tad bendra 
įtaka yra didelė, svarbu ją suvokti. Kita vertus, siauresne 
prasme, kas būdinga humanistinei terapijai, kuo ji ski-
riasi nuo egzistencinės? Tai klausimas, į kurį verta atsa-

kyti, kai kas mėgina. Manau, asociacijai priklausytų at-
sakyti į panašius klausimus kokiose nors konferencijose. 
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Taigi, dabartinėje asociacijoje humanistinės 
psichologijos pakraipa tapo difuziška, o kaip 
ideologija?

Kartais kai kas „kaltindavo“ humanistinę psicho-

logiją, kad tai ne psichologija, ne teorija, o ideologi-
ja. Man rodos, ideologinis aspektas yra labai svarbus. 
Humanistinė psichologija nuo pat pradžių nebrėžė 
ribų: čia yra humanistinė, o čia jau kažkokia kitokia. 
Tarkim, Kalifornijos mokyklose, Esaleno institute ir kitur 
rinkdavosi patys įvairiausi žmonės: kūrybiški, įdomūs, 
vykdavo visokie eksperimentai. Ir Geštalto terapijos 
pradininkas Fricas Perlsas (Fritz Perls) mėgo ten būti, ir 
įvairių kitų krypčių žmonės, kurių požiūris į žmogų bu-

vo panašus. Jiems žmogus buvo vertingas, todėl ieško-

jo galimybių, kaip padėti jam atskleisti tai, ką turi, savo 
potencialą, o ne analizuoti, narstyti, įvardyti ar pan. Tai 
ir dabar patrauklu daugeliui įvairių krypčių psicholo-

gų, daug patraukliau, nei kažkaip mechaniškai narstyti 
žmogų. Šis ideologinis aspektas, man atrodo, yra svar-
bus, ir jis visada buvo labai būdingas humanistinei psi-
chologijai. Manau, kad ir šiandien mūsų asociacijai tai 
būdinga, nepaisant, kad trūksta kalbėjimo apie tai ar 
refleksijos. Bet išlikę tai, kas tebevienija žmones, – ir 
asociacija nesubyra. 

Kaip manote, kas toliau darytina, kad nesubyrėtume?

Tai, kad narių nedaug ir atėję nauji žmonės paskui 
kažkur išbėgioja, – jau tikrai sena problema. Visgi aso-

ciacija tebegyvuoja, neišnyksta. Kažin kaip būtų, jei ne-

berengtume stovyklos. Bet galbūt yra ir kitų resursų. 
Asociacija remiasi tradiciniais renginiais. Bet man visa-

da atrodė, kad gyvybės įkvėpti galėtų kokie nors labiau 
specifiniai renginiai: seminarai, kurie pritrauktų besido-

minčius, specifiniai teminiai humanistinės psichologijos 
seminarai, kurie pritrauktų psichologus. Kol kas vyksta 

tik labai plataus profilio konferencijos, bet man neatro-

do, kad tai pakankamas stimulas, tai nelabai pritraukia į 
asociaciją. Žmonės ateina, paklauso ir išeina. Pradžioje 
būtent tokie specifiniai renginiai traukdavo žmones į 
asociaciją ir juos išlaikydavo. Mes Egzistencinės tera-

pijos asociacijoje irgi taip darome – nuolat palaiko-

me ryšį su tuo, kas vyksta pasaulyje, domimės, kokios 
idėjos, kas svarbu. Tai pritraukia narių, palaiko orga-

nizaciją, skatina plėtimąsi. Reikia įvairovės ir specifinių 
renginių, reikia ir žmonių, kurie tuo užsiimtų. Čia yra 
nelengvas darbas: ieškoti tokių žmonių, susisiekti, juos 
įtikinti, pakviesti, įdėti darbo. Kol kas visi pranešėjai yra 
iš Lietuvos. Trūksta platesnės kraujotakos. 
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rimvYdAs BudrYs ATsAKo į 
KlAusimus APie lhPA PrAdžiĄ

Kokia buvo ta Lietuvos humanistinės psicholo-
gijos asociacijos veiklos pradžia? Kaip kilo idėja, 
kas pastūmėjo, uždegė?

Iki asociacijos steigimo jau porą metų veikė eg-

zistencinės psichologijos būrelis, kuriame buvo 
apie 20 žmonių. Jis rinkdavosi Vilniaus universiteto 
Psichologijos katedroje maždaug kartą per mėnesį. 
Jo veikloje dalyvavo visi penki būsimos LHPA steigimo 
iniciatoriai. O pati steigimo idėja kilo 1991 metų vasa-

rą man ir Leonui Judelevičiui apsilankius Maskvoje vy-

kusioje pirmojoje tuometinės Tarybų Sąjungos ir JAV 
Humanistinės psichologijos asociacijų konferencijoje. 
Kai mes iš jos grįžome, netrukus pasišnekėjome su 
Rimantu Kočiūnu ir nusprendėme kartu organizuo-

ti LHPA steigiamąją konferenciją. Į steigėjų grupę dar 
pakvietėme Remigijų Bistricką, kuris dabar gyvena JAV, 
ir Miglę Dovydaitienę, dabar dirbančią VU Bendrosios 
psichologijos katedroje. Ir tų pačių metų pabaigoje įvy-

ko LHPA steigiamoji konferencija, kurioje dalyvavo apie 
100 žmonių. Dauguma iš karto tapo LHPA nariais. Taigi, 

Rimvydas Budrys

galima sakyti, uždegė Maskvos konferencija, nors dir-
va Humanistinės psichologijos asociacijai jau buvo pa-

ruošta. Ir laikas jai įsteigti buvo palankus.

Kiek asociacija buvo skirta bendrauti, bendradar-
biauti, o kiek profesiniam tobulėjimui?

Nuo pat pradžios svarbiausia buvo suburti humanis-
tinės pakraipos psichologus, kad jie turėtų galimybę 
susitikti įvairiuose asociacijos renginiuose. Labai reikė-

jo pasisemti naujų idėjų ir praktinės patirties. Tuo metu 
dar nebuvo jokių mokymo programų, ir dauguma psi-
chologų galėjo tobulėti tik per seminarus, kuriuos iš 
karto pradėjo organizuoti asociacija. Pradžioje kele-

tą metų kviesdavome nemažai humanistinės psicho-

logijos atstovų iš JAV, Didžiosios Britanijos ir Rusijos. 
Netrukus panorome ir patys ką nors daryti. Taip nuo 
1993 metų atsirado vasaros stovyklos, LHPA žiemos 
konferencijos, nuolatinės sapnų grupės Vilniuje, o nuo 
1992 metų – rudens seminarai Palangoje. Taigi, asoci-
acijos veiklos pradžioje bendravimas buvo neatskiria-

mas nuo profesinio tobulėjimo. Vėliau, kai kilo instituto 
steigimo idėja ir ji buvo įgyvendinta, profesinis tobulė-

jimas tapo ne toks svarbus, pagrindinis asociacijos tiks-
las buvo bendravimas su bendraminčiais.

Kokią įtaką daro toks neformalus bendravimas 
profesiniam tobulėjimui?

Manau, kad šiuo metu neformalus bendravimas 
asociacijoje nebeturi didesnės įtakos profesiniam to-

bulėjimui, nes dabar tobulinamasi daugiausia mokymo 
įstaigose. Tuo tikslu ir buvo įsteigtas Humanistinės ir 
egzistencinės psichologijos institutas (HEPI), kuris jau 
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daugiau negu dvidešimt metų sėkmingai tai daro. 
Tiesa, jame dominuoja egzistencinės terapijos moky-

mo programa, kurioje humanistinei psichologijai ski-
riama nedaug laiko. Būtų klaidinga manyti, kad dabar 
bendravimas asociacijoje suteikia ką nors esminio pro-

fesiniam psichologų tobulėjimui. Tik konferencijos ir 
tęstiniai seminarai gali praplėsti akiratį ir suteikti pa-

pildomo patyrimo. O neformalus bendravimas išlieka 
savaime vertingas, nes taip vienas kitą palaikome as-
meniškai, pasidalijame patirtimi. 

Kaip vertinate asociacijos indėlį į humanistinės ir 
egzistencinės psichologijos vystymąsi Lietuvoje? 

Nuolatinėmis pastangomis vystyti humanistinę psi-
chologiją galima laikyti kasmetines konferencijas, kurių 
yra net dvi. Jokia kita Lietuvos psichologų asociacija jų 
tiek neturi. Žiemos konferencijose bandoma reflektuoti 
humanistinę poziciją psichologijoje, o pavasario tarp-

disciplininėse konferencijoje siekiama surasti kontaktų 
su kitomis mokslinėmis disciplinomis ir praktikos sfero-

mis. Tai tikrai nemažas indėlis, turintis įtakos humanis-
tinės psichologijos sklaidai, bet dabar beveik neturintis 
sąsajų su egzistencine psichologija ir psichoterapija. 

Koks asociacijos indėlis vystant psichoterapiją 
Lietuvoje apskritai?

Kadaise tokiu asociacijos indėliu į egzistencinės psi-
choterapijos vystymą buvo HEPI įsteigimas. Šis insti-
tutas ir paruošė nemažą dalį egzistencinės terapijos 
psichoterapeutų Lietuvoje. O štai humanistinės psicho-

terapijos Lietuvoje taip ir neatsirado. Aišku, asociacijo-

je yra nemažai psichologų, kurie laikosi humanistinės 

psichoterapijos principų ir ją taiko savo praktikoje. Dalis 
asociacijai priklausančių psichologų yra tapę psichote-

rapeutais. Bet tai jų pačių profesinio kelio pasekmė. O 
pati LHPA nebuvo orientuota ne tik į humanistinę psi-
choterapiją, bet ir į kokią nors kitą psichoterapiją. Todėl 
kalbėti apie atskirą LHPA indėlį Lietuvos psichoterapi-
joje būtų kiek nekorektiška. 

Kokia situacija buvo tuo metu, kai įsikūrėte? Kiek 
veikė panašių asociacijų? Kuo LHPA išsiskyrė?

Kiek prisimenu, 1991 metais veikė dvi psichologų 
organizacijos. Ką tik atsiskyrusi nuo TSRS psichologų, 
veikė Lietuvos psichologų sąjunga ir neseniai įsistei-
gusi Psichoanalizės draugija, kuriai priklausė kelioli-
ka psichoanalitikų. Kadangi Psichologų sąjunga tuo 
metu sprendė visokius vidinius reikalus, tai vienintelė 
Humanistinės psichologijos asociacijai analogiška or-
ganizacija buvo Psichoanalizės draugija. Taigi, LHPA 
buvo viena iš pirmųjų psichologų organizacijų, kuri pri-
traukė nemažą dalį specialistų ir psichologijos studen-

tų. Be to, LHPA tapo savotišku pavyzdžiu, steigiantis 
kitoms psichologų draugijoms ir asociacijoms.

Kiek gyvi prisiminimai: su kokiais išgyvenimais, 
skoniais, kvapais jums tai asocijuojasi?

Tuo metu vyravo didžiulis entuziazmas. Keletą metų 
asociacijos taryba rinkdavosi vos ne kas mėnesį. Aišku, 
pradžioje buvo daug visokių organizacinių klausimų, o 
be to, susitikdavome, kad generuotume naujas idėjas 
turiningam asociacijos gyvenimui. Kartais šie susitiki-
mai peraugdavo į neformalų bendravimą ir užtrukdavo 
kelias valandas. Taip gimė asociacijos vasaros stovyklų 
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idėja, kurią netrukus ir realizavome. Tada tvyrojo reikš-
mingos bendros veiklos jausmas, kuris, matyt, buvo 
būdingas visam tam laikui. Kokių nors ypatingų kva-

pų ir skonių negaliu išskirti. Gal tik tai, kad tuo metu 
iš asociacijos gaunami laiškai kvepėdavo tipografiniais 
dažais. Dabartiniai elektroniniai laiškai nebekvepia.

Su kokiomis kliūtimis susidūrėte? 
Kokie pagrindiniai iššūkiai?

Buvo kiek netikėta, kai per steigiamąją konferenciją 
mane išrinko būsimuoju prezidentu antrai kadencijai. 
Prezidentu pirmai kadencijai buvo išrinktas Rimantas 
Kočiūnas. Nesupratau už ką, nes nebuvau kaip nors 
pasižymėjęs. Man tai buvo savotiškas iššūkis – patei-
sinti asociacijos narių pasitikėjimą ir bent jau išlaiky-

ti pirmojo prezidento lygį. Kokių nors sudėtingesnių 
kliūčių nebuvo. Viskas klostėsi tarsi savaime. Netgi pa-

vyko pakviesti nemažai žymių psichologų iš užsienio 
šalių, nors asociacija tokių finansų resursų neturėjo. 
Turbūt sudėtingiausia buvo surengti LHPA tarptautinę 
konferenciją „Humanistinė psichologija, įžengiant į XXI 
amžių“, kuri įvyko 1997 metais. Nors didžiausias krūvis 
teko tuometiniam prezidentui Leonui Judelevičiui, bet 
ir visiems kitiems tarybos nariams buvo darbo. Pačios 
konferencijos metu pirmą kartą pamačiau aktyviai 
dalyvaujantį Aleksandrą Alekseičiką, kuris buvo kon-

ferencijos svečias. Savotiškas asmeninis iššūkis buvo 
pateikti jo dažnai nepatogius klausimus pranešėjams.

Ką reiškė bendražygių buvimas greta? 
Papasakokite trumpai apie juos. 

Bendražygiai reiškė labai daug. Be jų nieko nebūtų 
atsiradę savaime. Jų buvo žymiai daugiau, negu vien 
tiktai steigėjų grupėje. Ne visi palaikantieji atėjo ar liko 
asociacijoje, bet kiekvienas iš jų savo metu ką nors 

įnešė. Mes anuomet daug profesiškai ir neformaliai 
bendraudavome įvairiausiuose susitikimuose, semina-

ruose ir darbovietėje. Tuo metu daugelis iš mūsų dir-
bo Lietuvos profesinio orientavimo centre, kuris buvo 
pagrindinė mūsų susitikimų ir diskusijų vieta. Visi LHPA 
steigimo iniciatoriai, išskyrus Remigijų Bistricką, tenai 
vienu ar kitu metu dirbo. Rimantas Kočiūnas ten dirbo 
nuo pat pradžios, nors kai steigėme asociaciją, jis jau 
buvo perėjęs į Vilniaus universitetą. R. Kočiūnas buvo 
mūsų grupės strategas, turintis akivaizdų idėjinį pa-

grindą ir profesinę patirtį. Leonas Judelevičius pasižy-

mėjo pragmatiškumu ir praktiškumu. Taigi, jis lengvai 
surasdavo būdus, kaip realizuoti, atrodytų, neįmano-

mus sumanymus. Remigijus Bistrickas, baigęs psicho-

logijos mokslus Maskvoje, gebėjo žvelgti plačiai: jis 
neleisdavo užstrigti smulkmenose ir drauge skatinda-

vo ryžtingiems žingsniams. Miglė Dovydaitienė buvo 
mūsų grupelės siela, kuri palaikydavo tarpusavio darną 
ir įkvėpdavo naujiems sumanymams. Sunkiausia man 
apibūdinti savo vietą mūsų grupelėje. Man pačiam 
buvo svarbu tiesiog būti su kitais. Kiti tam neprieštara-

vo, matyt, ir jiems tai tiko.

Kaip dabartinėmis akimis matote savo darbo 
rezultatą? Koks reiškinys Lietuvoje šiuo metu yra 
LHPA?

Nors gana ilgai buvau valdyboje ir du kartus teko 
vadovauti asociacijai, vis dėlto dabartinė asociacija yra 
kelių psichologų kartų rezultatas. Per savo gyvavimo 
laiką ji ne kartą keitėsi, bet esminiai jos veiklos orien-

tyrai išliko. Iki šiol vyksta jos pagrindiniai renginiai, jau 
seniai tapę tradiciniai. Beveik neliko kviestinių vadovų 
iš užsienio seminarų, nes savi autoriai palaiko jos vidinį 
gyvenimą. Jų nėra daug, bet jie nuolat organizuoja savo 
seminarus. Gal kiek trūksta naujų veidų, kurie imtųsi 
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iniciatyvos ir praplėstų asociacijos renginių įvairovę. 
Pati asociacija išliko viena iš didžiausių Lietuvoje, nors 
dabar yra jau mažesnė, nei buvo pradžioje. Ryškiai su-

mažėjo studentų, bet atsirado gana daug narių, kurie 
nėra psichologai. Taigi, LHPA tapo viena iš nedauge-

lio psichologų organizacijų, kuri suburia žmones pagal 
interesą, o ne pagal priklausomybę profesiniam ratui. 
Bendrame psichologijos lauke profesionalumas dabar 
yra tapęs vyraujančia vertybe, užgožiančia visas kitas 
žmonių gyvenimo galimybes. LHPA išlaikė humanišką 
laisvo pasirinkimo principą ir tuo išsiskiria iš daugelio 
kitų profesinių psichologų asociacijų. 

Jeigu asociaciją steigtumėte šiandien, ką darytu-
mėte kitaip? Ką darytumėte taip pat?

Savo gyvenime dalyvavau tik steigiantis dviem orga-

nizacijoms – LHPA ir HEPI. Abiem atvejais svarbiausia 
buvo dirbti su bendražygiais: pirmiausia jais buvo pa-

tys steigėjai, o antra – žmonės, norintys dalyvauti tose 
organizacijose. Man tai išliko svarbu ne tik toms ins-
titucijoms steigiantis, bet ir vėliau, dalyvaujant toles-
nėje jų veikloje. Man bendražygiai yra būtina sąlyga. 
Kai vyksta steigimas, negalima numatyti visų būsimų 
aplinkybių. Todėl svarbiausia būti atviram visoms ga-

limybėms ir naujovėms, atsirandančioms organizacijai 
gyvuojant, o ne prisirišti prie to, ko buvo tikimasi pra-

džioje. Steigimas pirmiausia buvo ketinimo ir spren-

dimo įgyvendinimas, kurį aš besąlygiškai priimu tokį, 
koks buvo. 

Rimvydas Budrys

2017 m. birželio 18 d.
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lhPA deklaracija

LHPA 2002–2003 m. Taryba

Humanistinė psichologija, atsiradusi pačiame dvidešimtojo amžiaus viduryje labiausiai tech-

nologiškai išsivysčiusioje pasaulio valstybėje - JAV, pasibaigus didžiausiam žmonijos istorijoje 
karui, siekia grąžinti į psichologiją gyvą, konkretų, ieškantį atsakymų į sudėtingiausius būties 
klausimus žmogų.

Lietuvos humanistinės psichologijos asociacija siekia įsilieti į šį judėjimą ir įnešti savitą indėlį, 
humanizuojant psichologiją. 

mūsų bendriausios nuostatos: 

1. Kiekvienas žmogus yra iš prigimties unikalus.  
2. Žmogaus asmenybė yra nepakartojama ir neskaidoma į kokias nors sudėtines dalis.  
3. Kiekvienas žmogus turi vidinių galių, kurių padedamas jis gali keisti ir kurti save patį, taip 
pat ir aplinkinį pasaulį.   
4. Nepaisant vidinių prieštaravimų, žmogaus santykis su savimi ir pasauliu yra pozityvus.  
5. Žmogus iš prigimties yra laisvas; jo laisvės giluminis šaltinis yra jo dvasia.  
6. Žmogus gali sąmoningai kontroliuoti savo elgesį ir yra atsakingas už jį. 
7. Žmogaus santykis su pasauliu iš esmės yra subjektyvus.  
8. Žmogus savo egzistenciją įprasmina plėsdamas ir gilindamas savo vidinę dvasinę 
erdvę; turinį jai suteikia žmogaus santykis su pasauliu.    
9. Potencialiai žmogaus vidinė erdvė lygiai tokia pat gili, kaip ir išorinio pasaulio; plėsdamas 
savo vidinę erdvę, drauge jis plečia, tobulina ir kuria jį supantį pasaulį.

humanistinės psichologijos siekiai: 

1. Pamatyti ir suprasti žmogų kaip nedalomą visumą.  
2. Suvokti žmogaus unikalumą, priimti žmogų tokį, koks jis yra.  
3. Atskleisti žmogaus saviraiškos ir kūrybiškumo ištakas.  
4. Neapsiriboti tradiciniais žmogaus ir psichikos fenomenų aiškinimais, 
apibendrinančiomis koncepcijomis, užgožiančiomis įvairiapusiškumą.
5. Integruoti į psichologiją transpersonalinius potyrius, išeinančius už įprastinės 
sąmonės ribų.

Deklaracija patvirtinta Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos I konferencijoje 
1992.12.12.  

Deklaracijos galutinė redakcija priimta LHPA Tarybos posėdyje 1993.01.15. 
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Tradicinės lhPA konferencijos

žiemos konferencijos vyksta nuo 1992 metų Vilniuje, iki naujų metų likus maždaug mėne-

siui. Paprastai jos vyksta Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete. LHPA žiemos konferencijos 
pasižymi tuo, kad čia pranešimus skaito daugiausia LHPA nariai, o kviestinių pranešėjų būna ne-

daug. Kiekviena žiemos konferencija turi savo temą. Dalyvauti gali kiekvienas pageidaujantis, 
ir dalyvavimas nemokamas.

lhPA tarpdisciplininės konferencijos vyksta Kaune nuo 2002 metų. Jos vyksta pavasarį, 
todėl dar vadinamos pavasarinėmis LHPA konferencijomis. Paprastai LHPA jas organizuoja kar-
tu su kuriuo nors Kauno universitetu, pasirenkama su kitomis disciplinomis susijusi tema. Šios 
konferencijos trunka vieną dieną, ir dalyvavimas jose nemokamas.
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Artūras deltuva

lhPA vasaros stovyklos: istorija ir metamorfozės
(Pranešimas skaitytas 2011 m. jubiliejinėje LHPA konferencijoje)

Apie stovyklas... Vasaros stovyklos – tai asociacijos 
renginiai, kurie, ko gero, vyko nuolat. Stovykla nėra su-

sijusi su vienu žmogumi, ji neturi šeimininko. Nėra vie-

no žmogaus, kuris įpūstų stovyklos dvasią, ja rūpintųsi. 
Ruošdamasis šiam pranešimui jaučiausi, tarsi 

dirbčiau istoriko darbą. Turėjau peržiūrėti, kaip vis-

kas vyko, bet kadangi dokumentų nepavyko surasti 
(šypsosi), tai teko šnekinti žmones. Pasišnekėjau su 
dešimčia žmonių telefonu, dar vienas parašė raštu 
apie tai, kaip atrodo stovyklos, kaip jose gyvenama.

Paprašiau, kad žmonės prisimintų po tris momen-

tus, kurie yra ryškiausi arba kurie iškyla pirmiausia, 
galvojant apie vasaros stovyklas. Tada bandėme žiū-

rėti, su kuo tie momentai susiję. Taigi, yra labai įdomių 
pastebėjimų.

Gera proga dabar į visa tai žvilgtelėti ir pagalvoti, kur 
judėti toliau, nes kyla įspūdis, kad kažkokio posūkio 
reikėtų.

Kalbant apie laiką, tai ne vienoje stovykloje buvo 
ginčijamasi, kada surengta pirmoji stovykla. Man pa-

vyko nustatyti pirmosios stovyklos datą siejant su savo 
patirtimi, nes iš pirmos stovyklos išvažiavau į Švediją 
mokytis. O tai buvo 1993 metais. Drįstu teigti, kad 
pirmoji vasaros stovykla buvo 1993 metais (šypsosi).

Skirtingi šaltiniai turi skirtingos informacijos, kiek 
žmonių buvo toje stovykloje. Skaičius svyruoja nuo 
11 iki 20. Beveik visi, su kuriais kalbėjausi apie pirmą-

ją stovyklą, sakė: „A, tai čia ta stovykla, kuri buvo dar 
ant kranto.“ Nes po to buvo labai daug stovyklų salo-

je. Jeigu suskirstytume stovyklas laikotarpiais, jų galėtų 

būti trys: pirmas, kaip atskiras laikotarpis – ant kranto; 
po to, jeigu neklystu, kokios aštuonios stovyklos buvo 
Birutės saloje, nors kai kurie šaltiniai teigia, kad mažiau, 
gal šešios, tai paliekam nuo šešių iki aštuonių; ir trečias 
laikotarpis – jau nebe saloje, krante.

Salos stovyklos vyko Siesarčio ežero Birutės salo-

je. Tai didžiulė sala. Turėjau galimybę per šią vasa-

rą ten nuplaukti. Stovyklavietė gana ištrypta, matyt, 
baidarininkai praplaukdami ten sustoja. Bet tikrai žinau, 
kad didelių legalių stovyklų ten dar vis neleidžiama or-
ganizuoti. Bet karts nuo karto kas nors man sako: na, o 
gal vis dėlto pabandom, nauja administracija, Aplinkos 
apsaugos ministerijoje ką nors pažįsta, gal pabandom 
vėl tenai... Bet kol kas į tą salą negrįžtame.

Kalbant apie pirmąją stovyklą, svarbu pasakyti, kad 
buvo tam tikra intencija tos stovyklos atsiradimui. Apie 
pirmąją stovyklą sakoma, kad „tai buvo rimta stovykla“. 
Pradinė stovyklos idėja buvo susikurti erdvę, kur gali-
ma būtų bandyti, eksperimentuoti ir dalintis profesine 
patirtimi. Ir tada rinkosi tokie žmonės, kurie yra huma-

nistinėje psichologijoje arba kaip praktikai, arba kaip 
besismalsaujantys, kaip nors save siejantys su huma-

nistine psichologija.
Taigi pirmoji stovykla buvo tikrai rimta. Man nepavy-

ko iki galo joje pabūti, bet tie, kurie pabuvo iki pabai-
gos, sakė, kad dirbo rimtai ir smarkiai. Geriama buvo 
tik paskutinį vakarą, bet daug (šypsosi). Taip sako kai 
kurie „istoriniai šaltiniai“. 

Toliau buvo laikotarpis saloje. Vienas iš įdomių mo-

mentų: jei norėjai pakliūti į stovyklą, turėjai atvažiuoti 
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laiku, ir laukė valtys, paruoštos organizatorių, arba 
turėjai būti su kuo nors susitaręs, kad tau atvažiavus 
antradienį, kokią ketvirtą valandą, tavęs atplauks pa-

siimti. Taigi, tekdavo gerai paplanuoti, kad pakliūtum 
į salą. Arba turi kaip durnelis stovėti ant kranto ir rė-

kauti, nes nebuvo mobilių susisiekimo priemonių. 
Apie salos laikotarpį papasakojusių žmonių amžius la-

bai įvairus – nuo dešimt metų iki daugiau kaip penkias-
dešimties. Tai buvo plati imtis. Tie, kurie buvo saloje, kal-
ba apie erdvės kitoniškumą: „Atplauki su baidare, o ten 
medžiuose moterys kabo. Tai kita, egzotiška, kitoniška 
erdvė.“ Kitas gražus apibūdinimas: „dainuojanti gamta“.

Man atrodo, tie dalykai, užgimę saloje, keliavo ir to-

liau, gal kurį kartą ne taip turtingai, nes vietos keitėsi, 
bet šitos dvi ašys išliko: egzotiškumas, kitoniškumas ir 
gamta. O dainuojančią gamtą, gal kitais žodžiais, bet 
beveik visi paminėjo.

Kalbant apie stovyklas saloje, būtų „griekas“ nepapa-

sakoti apie stovyklą, kurioje turėjome viešnią. Tai buvo 
kviestinė viešnia Rut Ingė Heincė (Ruth-Inge Heinze). 
Stovykla buvo stebinanti visais atžvilgiais. 60 žmonių, 
dalyvaujančių grupėse, užsiėmimuose, o dar giminių, 
artimųjų, šiaip pašaliečių – visi ant to paties laužo ga-

minomės valgyti. Rut Ingė buvo nustebusi, kad kon-

ferencija iš tikrųjų laukuose vyksta: „O tai čia taip...?“ 
O mes buvome nustebę, kad jinai ne šamanė. Mes ją 
norėjom vadinti šamane, o ji vis: „Ne šamanė aš, ne 
šamanė, tik domiuosi šamanizmu.“ Mes ją bandėm įti-
kinti, kad ir būgną ji turi mušti, ir visokias praktikas or-
ganizuoti. Nuostabi buvo stovykla.

Jau saloje prasidėjo vienas iš, mano manymu, es-
minių pokyčių, kai Gražina atsivežė Žybartą. Ji turbūt 
nemanė, kad Trojos arklį atsivežė į stovyklą, bet po to 
pradėjo į stovyklą rinktis vaikai, sutuoktiniai, artimieji, 
sutuoktinių draugai, draugės ir tų draugų giminaičiai. 
Tada atsirado dvigubas sluoksnis stovykloje. Vienas 
sluoksnis žmonių, kurie domisi humanistine psicholo-

gija arba profesiškai, arba šiaip iš smalsumo. O kitas 
sluoksnis – žmonės, kurie šiaip į stovyklą atvažiavo. Ir 
tas santykis visaip svyruodavo, kartais grėsmingai. Ir 
tada sėdi kampe psichologai ir burba, girdi, kas čia da-

rosi, o paprasti žmonės net nepastebi, kad kažkas bur-
ba, jiems šiaip smagu. Kartais būna atvirkščiai: susiren-

ka labai rimta kompanija profesionalų, ir tada kokios 
nors vienos psichologės vyras didelėm akutėm dairosi, 
ką čia dabar veikti. Na, tai malkas kapoja ar dar ką nors 
veikia. Tie du sluoksniai atsirado ir jie kažkaip veikia. 

Vienas iš kritinių momentų – atsirado riba tarp ga-

vėjų ir davėjų. Laimei, ji vėliau pradėjo trintis. Pirmoji 
stovykla buvo unikali tuo, kad beveik visi atvažiavo ką 
nors duoti. Ir beveik visi atvažiavo kažko gauti. Kritinė 
dauguma žmonių ką nors siūlė iš profesinės srities. 
Tada tikrai yra lygiavertis, kolegiškas santykis. Po to 
žmonių daugėjo, ir pradėjo formuotis sluoksnis tų, ku-

rie ką nors veda. Vieni kitų klausdavo: ką tu vesi, o ką tu 
šiandien vesi? Ir kai jau šeštą kartą per dieną kas nors 
ką nors veda, kai muša būgną ir muša, tai galų gale 
kas nors pasako: gal jau šiandien nebereikia to būgno 
mušti? Arba jei kas nors kokią grupę visus metus veda 
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ir stovykloj veda, jis pagalvoja: galbūt šiemet jau ne-

bereikia tos pačios grupės vesti? Nes žmogus, metus 
dirbęs, gal nori pailsėti, atvažiavęs į stovyklą. 

Ta įtampa augo ir gana gražiai transformavosi sa-

votišką „suneštinį balių“. Kilo mintis vesti ne psicho-

logines grupes. Nes anuomet buvo labai aišku, ką 
reiškia grupė. Grupė humanistų stovykloje turi būti 
va tokia, nors niekas tiksliai negalėjo pasakyti kokia. 
Bet jau kas negali būti grupė – tai buvo labai aišku. Ir 
tada atsirado drąsių žmonių, kurie pasiūlė visokių idė-

jų: meninių, kūrybinių, sporto, žaidimų. Tiesa, augant 
vaikų sluoksniui (buvo bent keletas stovyklų, kur vaikų 
buvo daugiau negu suaugusiųjų), reikėjo organizuoti 
jiems grupes. Taip ir atsirado šiaip grupės, šiaip už-

siėmimai – ne psichologiniai su asmeniniu turiniu, o 
edukaciniai, kuriuose ko nors išmokstama, pabando-

ma. Puiku, jei jie buvo bent kiek susiję su savęs paži-
nimu, o jeigu ne – irgi gerai. 

Tai buvo trečiasis laikotarpis, po salos, kai mes blaš-
kėmės kaip iš rojaus išvaryti. Simboliška buvo pirmoji 
stovykla ne saloje. Atsimenu, su Leonu važiavom į gi-
rininkiją, lyg ir viską sutarėm, lyg ir aš turėjau kažkokį 
raštą parašyti. Neparašiau. Jie, negavę rašto, bet žino-

dami, kur mes esam, atėjo ir išvaikė mus. Tada buvo 
daug žmonių, susirinkom palapines ir viską, ką turėjo-

me, ir persikraustėme į Petro sodybą. Tada spontaniš-
kai suradome sprendimą.

Prasidėjo keliavimo laikas, tiek fizine, tiek ieškojimo ir 
turinio prasme. Bekeliaujant žmonių skaičius ir sudėtis 
labai keitėsi. Rekordiškai didelė stovykla buvo gal prieš 
trejus metus, kai paskutiniame rate, suvažiavus visiems 
„švogeriams“, žmonių buvo per šimtą. Paskutinis ratas 
buvo didelis, ir niekas nežinojo, ar tuo džiaugtis. Bet 
sakė, kad smagu.

Dar vienas stovyklų momentas – žmonės minėjo ver-
tumo jausmą. Ne visada pavykdavo tą jausmą apibū-

dinti, bet jis būdavo. Ir visada, kiek aš atsimenu, būdavo 
burbėjimas. Tie du dalykai – vertumo jausmas ir bur-
bėjimas – kaip kokios dvi upės tekėjo. Atrodo, kad šiuo 
metu burbėjimo banga vėl sukilusi. Bandžiau tą burbė-

jimo turinį susirašyti. Buvo burbama apie tai, kiek sto-

vykloje yra saviraiškos, o kiek psichologijos; kiek poilsio, 
o kiek darbo; kiek bendra ir kiek pavieniui. Aš tai labai 
aiškiai pajutau per pastarąją stovyklą: ji buvo labai išpli-
tusi, laužaviečių ten buvo galima bent keturias padaryti. 
Pasirodo, laužas yra viena iš esminių šitos stovyklos su-

dedamųjų dalių, vertės centrų. Todėl pastarojoje stovy-

kloje aš jaučiausi kaip plėšomas: yra psichologų „klanas“ 
(o aš jaučiuosi psichologas) ir yra ne psichologų „kla-

nas“ (kuriame aš turiu daug draugų). Yra žmonės, kurie 
gyvena prie ežero, ir tie žmonės, kurie gyvena aukštai, 
stepėse. Ir susirinkti fiziškai į vieną vietą labai sudėtinga, 
todėl jautiesi toks draskomas į visus kampus. Viena iš 
dilemų šiuo metu vyksta tarp besidominčių humanisti-
ne psichologija ir nesidominčių, tarp norinčių ilsėtis ir 
norinčių gilintis, tobulėti, mokytis. Klausiame savęs, kiek 
mes galime sau leisti būti atskirai ir kiek mes norime būti 
visi kartu, bent tam tikrais momentais.

Iškyla ir dar vienas klausimas: o kur dingo studen-

tai? Nes nei studentai pasiekia asociaciją, nei asociacija 
juos pasiekia. Neketinu analizuoti, kokios šio reiškinio 
šaknys, bet žiūrint iš stovyklos pusės – tai akivaizdu. 

Dabar stovykla yra atsidūrusi tarsi kryžkelėje, tad gal 
šitie punktai bus branduoliai mąstant apie stovyklos 
ateitį, nes čia žmonės papasakojo, kas jiems iškyla, gal-
vojant apie stovyklas. Aš neprašiau, kad tai būtų teigia-

ma ar neigiama, tiesiog – kas iškyla. Tikėtina, kad gali 
būti ir teigiami, ir neigiami dalykai, malonūs ir nemalo-

nūs. Tai gali būti ašis, apie tai galima pamąstyti. 
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Taigi, naktinis gyvenimas. Apie jį kalbėjo tiek vaikai, 
tiek suaugusieji. Tai ne tik pirma asociacija, ką pagalvo-

tumėme apie naktinį gyvenimą, bet ir naktiniai žygiai, 
vaikščiojimas, klaidžiojimai. Panašu, kad tai yra reiški-
nys, nes ne vienas žmogus tai minėjo. Buvimas naktį 
kartu gamtoje, visiškai laukinėje. 

Aplinkos egzotiškumą minėjo beveik visi. Tą egzotiš-
kumą sudaro ir dalis kažkokio mažo stebuklo, nedidu-

ko, ypač tai ryšku, kai su vaikais kalbiesi. Dainuojančią 
gamtą jau minėjau, gamta buvo minima beveik visų. 
Apie šokius per lietų kalbėjo irgi bent keli žmonės: 
„Smarkiai lijo, mušė būgnus, ir mes šokom.“ Buvimas 
gamtoje, susiliejimas su ja yra tikrai svarbus stovyklose 
patirtas išgyvenimas. 

Būgnai ir laužas. Nežinau, ar galima taip organiza-

toriams pasakyti: na, jau kitoje stovykloje tai būgnas 
yra būtinas, ir prie laužo organizuotai 18 valandą su-

sirenkame. Bet svarstant, ko trūksta stovykloje, tai vi-
dumi jauti, kad kažkaip negerai, jeigu niekas neatsi-
veža būgno. Kai tikslinausi, kas yra laužas ir būgnai, 
kitais žodžiais kalbant, tai yra bendra kūryba. Bendrą 
kūrybą net keli žmonės įvardijo įvairiais aspektais, pa-

vyzdžiui, pasakodami apie dalyvavimą grupėse: kūry-

binėse, gamtos grupėse, žygiuose. Šiuo metu ir žygiai 
aplink ežerus būna, ir naktinis orientacinis, ir keramika, 
ir rankdarbiai. Šią vasarą žmonės darė sapnų gaudy-

kles, tai yra ryšio su aplinka veiksmas.
Iš juokingesnių istorijų. Stovykloje esama tam tikro 

tikėjimo šamanizmu, tad jeigu smarkiai lyja, pradeda 
kas nors būgnus mušti. Būna, kad pasiseka, būna, kad 
priešingai (šypsosi). 

Beveik niekas to nepaminėjo kaip svarbiausio daly-

ko, bet grupes, ypač sapnų grupę, minėjo visi, su ku-

riais kalbėjau. Tik vaikai neminėjo, nes jiems nesvarbu 

tokios grupės. Minėjo dėl įvairių priežasčių: ir kad yra 
turinys, ir kad tai riša žmones (ypač sapnų grupė), ir kai 
pasižiūri, turinio dalis labai siejasi su tuo, kiek žmonių 
dalyvavo sapnų grupėje. Nes sapnų grupė yra erdvė, 
kur stovyklos dinamika susikoncentruoja. Iš pradžių 
sapnai atsinešami iš kitur, bet kuo toliau, tuo labiau 
sapnai būna susiję su stovykla. Tai tampa ašimi, kuri 
atlieka ir higieninę funkciją (valosi procesai, kurie yra 
išsakomi ir aptariami), ir sutelkimo. 

Dar buvo paminėti kūrybiniai užsiėmimai, kuriuose 
pavyksta susieti gamtą, kūrybą ir psichologiją. 

Kitas svarbus minimas momentas – tai visiškai laisvas 
pasirinkimas be kaltės jausmo. Tačiau lazda turi ir antrą 
galą: tu nori vesti užsiėmimą, ruošiesi, ir į jį ateina tik 
du laisvai pasirinkę žmonės. Bet tas laisvas pasirinki-
mas be kaltės jausmo turi tokį gražų dvasios atspal-
vį. Kasdieniniame gyvenime su karūnėle „privalai“ yra 
labai daug veiksmų, tad kai aš savęs klausiu, nuo ko 
ilsiuosi stovykloje, atsakau, kad ilsiuosi nuo žodžio „pri-
valau“. Ir tai labai smagu. Tik valgyti išverdi kartą per 
savaitę, kokį nors užsiėmimą surengi, kad nereikėtų 
dalyvio mokesčio mokėti, o toliau – daryk, ką nori. 

Net trys žmonės paminėjo labai įdomų dalyką: 
„Labai karštą vasaros dieną ant čiužinių nuogom su-

binėm plaukioja žmonės“ (šypsosi). Ir tai yra kažkas, 
net nežinau kas, bet tai galima būtų pavadinti polėkiu. 
Neketinu kaip nors interpretuoti ar analizuoti, bet va 
tokia buvojimo dvasia yra labai svarbi. Būti taip, kaip 
būnasi: jeigu karšta – plaukioji, jeigu šalta – grybauji, 
tai yra gali būti toks, koks tuo metu esi. 

Maisto gamyba – be jokios abejonės, bet tai dau-

giau kaip bendravimo ir paprastumo požymis. Aš neį-
sivaizduoju tokios stovyklos kokiame nors konferencijų 
centre. Jeigu šitą stovyklą perkeltumėme į konferencijų 
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centrą, man atrodo, jos neliktų, turint ameny tuos ver-
tės centrus, kuriuos žmonės įvardijo. 

Vaikai, o jeigu plačiau, tai ir šeima. Yra bent viena 
šeima, kuri susikūrė stovykloje, bet buvo žmonių, ku-

rie sakė, kad, va, stovykloje su žmona susipažinau. Net 
trys šeimos sakė, kad jų šeimos gyvenimui stovykla 
suteikia papildomos kokybės, nes stovykla yra unikali 
vieta taip laisvai būti su savo šeima. Čia pasijunti tarsi 
kokioj indėniškoj genty: visi vaikai yra visų suaugusių, 
visi suaugusieji yra visų vaikų truputėlį tėvai, mamos ir 
tetos. Ir toks buvojimas šeimyniniam gyvenimui duoda 
pridėtinės vertės.

Visumos išgyvenimas: „Išgyvenau save kaip visu-
mą – ir kaip šeimos dalį, ir kaip profesinės bendruo-

menės dalį, ir kaip psichologą.“ Šitie dalykai buvo pa-

sakyti prie vaikų ir šeimos.
Vaikams stovykloje tiesiog smagu. Jeigu vaikų pasa-

kojimus sudėčiau į vieną vietą, tai būtų: „smagu“, „nie-

kas manęs smarkiai nebara“, „išlipi iš mašinos ir matai, 
kad visi geri ir draugiški žmonės, visi padės“.

Galbūt tai, ką aš pasakoju, skamba kaip reklama, bet 
tikslas nebuvo toks. Tikslas buvo tiesiog susiskambinti 
ir paklausti, apie ką yra ši stovykla. Tad vis dėlto dar vie-

ną dalyką iš to, kas buvo pasakyta, norisi paminėti. Tai 
chebra, žmonės, su kuriais stovykloje susitinki. Viena 
citata: „Jau mažai šansų, kad žmogus iš stovyklos mane 
kada nors apgaus gyvenime.“ Vadinasi, daugiau šansų 
daryti bendrus darbus ar plėtoti kokią nors veiklą.

Dar keli pasakymai apie žmonių tarpusavio santykius 
stovykloje: „unikalus ryšys, kuris apima tiek kolegišką, 
tiek žmogišką santykį“, „matomės retai, bet yra ypa-

tingo artumo jausmas“, „nei artimas, nei giminė, bet 
gal dar artimesnis“. Gal kiek pakylėti pasisakymai, bet 
stovyklos gyvenime yra dalis to papildomo ryšio, kuris 

yra patikimas. Gal mes ten pasidarome gražesni, negu 
iš tikrųjų esame. 

Ir pabaigai apie tai, kas įvyksta po stovyklos: „page-

rėja“, „išvažiuoju susibalansavęs“, „man tai yra geriau-

sios atostogos, kurių metu viskas nusistovi ir pagerėja“. 
Žmonės tarsi pasiruošia keliauti toliau. 

Kad būtų atstatyta pusiausvyra, pakalbėsiu apie bur-
bėjimo momentus. Burbėjimo momentų yra, ir vienas 
iš mano matomų iššūkių yra tai, kad dabar stovykla 
tampa „suneštiniu baliumi“. Tai turi savo jėgą, bet ir 
savo riziką. Jėga atsiranda iš ateinančios energijos, bet 
kartais susidaro apgaulingas įspūdis, kad viskas vyks 
savaime, tiesiog svarbu, kad visi suvažiuotų. Man atro-

do, savaime nevyks. Yra tam tikri svarbiausi darbai, ku-

riuos reikia padaryti. Tiek ūkinėje srityje, tiek iš anksto 
pakviečiant tam tikrus žmones, kad pagrindiniai turinio 
akcentai būtų žinomi iš anksto, o ne paaiškėtų stovy-

klos metu. 
Kalbant apie humanistinės psichologijos sklaidą, dar 

svarbiau man atrodo tai, kad psichologijos, psichote-

rapijos srityje humanistinės psichologijos skleisti nėra 
jokios prasmės, nes jos principai jau yra tapę beveik 
visų psichoterapijos rūšių dalimi, nors žmonės to kar-
tais neįvardija. Skleisti humanistinę psichologiją tarp 
kitų savo kolegų man atrodo tuščias reikalas. Bet labai 
svarbu humanistinio požiūrio principus skleisti kito-

se srityse. Pirmiausia, švietimo srityje. Taip pat ir so-

cialiniame sektoriuje, socialinėse tarnybose – ten yra 
nearti dirvonai. Ir humanistinės psichologijos stovy-

kla yra vienas iš sklaidos būdų. Nes į ją renkasi įvai-
rūs žmonės – dėl šeimos, dėl gamtos, dėl smagumo. 
Su jais galima bendrauti, kalbėti kryptingai: parody-

ti, pademonstruoti tam tikrų metodų, priemonių. Ir 
tada kvietimas į stovyklą tampa svarbiu dalyku, nes 
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dabartiniai laiškai, kurie ateina su kvietimu į stovyklą, 
pasiekia tuos, kuriems ir taip viskas aišku. Programą 
mes dabar sudarome atvažiavę ir sunešę viską į krūvą. 
Tie, kurie jau buvę, žino, kaip tai puikiai veikia. O tam, 
kuris nebuvęs, kvietimo tekstas skamba maždaug taip: 
„atvažiuok, bus gerai“. O mes iš patirties žinome, kad 
dažniausiai būna priešingai: atvažiuoji, ir būna blogai. 
Todėl toks kvietimas nevilioja atvykti. Taigi, čia viena 
iš dilemų: ar čia yra mesianizmo toj stovyklos veikloj, 
ar čia reikia kažką kviesti. Jeigu apsispręstume kviesti 
bent jau studentus, kad ta nauja energija pajudėtų, at-
važiuotų, tai reikėtų pagalvoti, kaip juos pakviesti. 

Tai tokios tad mintys. Pradėti savo pranešimą norė-

jau taip: „Ateina prezidentai ir išeina, o stovykla išlieka 
visiems laikams.“ Nežinia, ar visiems laikams, bet, ko 
gero, ir liks.

Dar norisi akcentuoti, kad viena iš veiklų asociacijo-

je yra dingusi – profesinio tobulėjimo galimybė aso-

ciacijos nariams. Ši dalis buvo labai stipri iš pradžių, 
kviesdavomės pusę dabartinio HEPI instituto, ir tai vyk-
davo kaip asociacijos veiklos dalis. Oficialiai įsikūrus 
HEPI, ta veiklos dalis natūraliai tapo instituto veikla, ir 
tada asociacijos veikloje liko kaip vakuumas. Stovykla iš 
dalies tą vakuumą užpildo, bet čia man irgi lieka vienas 
iš klaustukų. Ar reikia tą vakuumą užpildyti, ar nereikia? 
Jei reikia, tai ar stovykla gali būti ta erdve. 

Gal ir tiek. Atvažiuokit į stovyklą. Ten būna gerai!
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vAsAros sTovYKlos Psichologo

dimos KunisKio AKimis 

Dima, Tu esi tas žmogus, kuris vasaros stovyklose 
buvo beveik visada. Taigi, labai įdomu, kaip Tu jas 
matai?

Taip, aš buvau beveik visose stovyklose, atrodo, ne-

buvau gal 2 ar 3 kartus. Tuo metu, kai nutariau neva-

žiuoti, atrodė, kad jau gal užteks, reikia nuo stovyklų 
pailsėti. O vėliau į stovyklą sugrąžino vaikai, mano 
dukros Salomėja ir Elija.

Kaip vyko stovyklų dinamika, kas buvo seniau, o 
kas dabar? 

Pasikeitė atmosfera. Anksčiau labai labai didelis artu-

mas buvo, visi kaip vienas kumštis, visi prie vieno laužo. 
Visi buvo labai vieningi, net kai susirinkdavo apie 100 
žmonių, vis tiek visi susiburdavo prie vieno laužo. Buvo 
net žmogus, atsakingas už vakarinį buvimą prie laužo, 
tai buvo organizuojama. Vakarinis žaidimas „Mafija“ 
buvo kaip atskira psichologinė grupė. Skambėjo daug 
dainų ir muzikos prie laužo. Didelis draugiškumas, pri-
sirišimas su fiziniu buvimu kartu. O dabar – keli laužai, 
žmonės labiau išsiskirstę, pasikeitė bendrumo jausmas. 
Dabar žmonės susirenka kartu tik pavalgyti. Anksčiau 
važiuodavau į stovyklas profesiškai pasikrauti, gauti 
profesionalų atspindį, kai kolegos psichologai vieni su 
kitais diskutuoja, dalinasi idėjomis, veda grupes ir daly-

vauja kitų profesionalų vedamose grupės. O dabar do-

minuoja poilsis, pasibuvimas su draugais, tusofkė.

Įdomu, kodėl ir kaip įvyko ši kaita?

Pasikeitė žmonės, pasikeitė ir tradicijos. Veteranai 
pradėjo nubyrėti, kai baigėsi stovyklos saloje. Atrodo, 

dingo kažkokia stovyklos aura, razinka. Gal ir dėl to po-

kyčių įvyko, kad anksčiau stovyklose dominavo psicho-

logai, ne psichologų atvažiuodavo vienas kitas. Taip pat 
buvo daug psichologiją studijuojančių studentų. O da-

bar persvara į kitą pusę, psichologų liko tikrai mažuma. 
Aišku, ir anksčiau buvo trinčių, susidarydavo atskiros 
grupelės, bet ne taip izoliuotai, ne su atskirais laužais.

O ką pats atsimeni iš stovyklų, kas įstrigo?

Labai stipri buvo pirmoji stovykla. Ji vyko 1993 metais, 
yra išlikę dokumentai, turiu tos stovyklos programą, at-
spausdintą rašomąja mašinėle. Seniau būdavo sudaro-

mos stovyklų programos, apklausiama iš anksto, kas 
kokias grupes ves ir visa tai surašoma. Tokie raštai yra 
išlikę net iki 1998 metų stovyklos. Taigi, pirmoji stovy-

kla. Susirinko 11 žmonių, visi suaugę, na, buvo mano 
duktė Judita, tada jai buvo 17 metų, beveik suaugusi. 
Nuo Molėtų su ja ėjome pėsčiomis iki stovyklos, ko-

kius 5–6 kilometrus. Žmonės ėjo pas psichologą Petrą 
Arlauską žiūrėti sporto varžybų per televizorių, jis ten 
netoli turėjo sodybą. Eidavome nuogi į pirtį, apskritai 
nuogumo buvo daug: maudydavomės nuogi, nuogos 
moterys ant čiužinių plaukiodavo... Pro šalį plaukdavo 
baidarininkai, tai neglėdavo akių atplėšti. 

Dar atsimenu, buvo viena stovykla, į kurią buvo tri-
mitininkas atvažiavęs. Daug grojo, be to, išlydėdavo vi-
sus, išplaukiančius namo, kai stovykla baigėsi. Ši sto-

vykla buvo saloje, tai iš salos ir išlydėdavo. Dabar irgi 
išlikęs pasisveikinimo ir atsisveikinimo elementas, tik 
jau ne toks. 
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O kokios grupės, vykusios stovykloje, įsiminė?

Sapnų telepatija. Šios grupės vyko keletą metų iš 
eilės, vesdavo Leonas Judelevičius, Rimas Budrys, 
Aleksandras Kučinskas. Procesas vyksta taip: vedėjai 
parenka kokį nors paveikslą, kuris bus pagrindas. Va-

kare, apie 23.30 val., kai žmonės eina miegoti, vedė-

jai sueina į vieną palapinę ir transliuoja to paveiks-

lo idėją, perduoda mintimis to paveikslo esmę. Ryte 
yra analizuojami sapnai ir ieškoma tokio sapno, kuris 
būtų panašiausias į tai, kas pavaizduota paveiksle, ati-
tiktų paveikslo temą. Laimi panašiausias sapnas, gau-

na prizą – dažniausiai alkoholio buteliuką. Kelis kartus 
yra laimėję mano dukrų Juditos, Ievos sapnai, tuomet 
buteliukas atitekdavo man (šypsosi). Įdomu tai, kad 
žmonės gana tiksliai susapnuodavo paveikslą.

Apskritai sapnų grupė vyksta nuo stovyklų pradžios 
iki dabar, tai labai stipri grupė, su terapiniu atspalviu. Ši 
grupė sujungia žmones. Kartais būna taip, kad žmonės 
pradeda sapnuoti vieni kitus, apsilanko vieni kitų sa-

pnuose. Tai stipru.
Dar noriu paminėti egzistencinius maratonus. Jie 

vykdavo per naktį, prasidėdavo vakare, baigdavo-

si ryte, saulei tekant. Vedėjai buvo Robertas Petronis, 
Aleksandras Kučinskas. Būdavo stiprių patyrimų.

O kokias Tu grupes vedei ir vedi dabar?

Pirmojoje stovykloje vedžiau taiči. Dalyviai stebėjosi, 
kas čia per dalykas, kokios čia keistos mankštos, bet 
darė viską, ką reikėjo. Su taiči elementais grupių ves-
davau nemažai. Kita pastovi mano vedama grupė – Ša-

maniška kelionė. Ją į stovyklą 1995 metais atvežė Rut 
Ingė Heincė. Ji buvo kviestinė viešnia stovykloje, gali-
ma sakyti, vadovavo tai stovyklai. Ta moteris domėjosi 
šamanizmu, tai pirmą kartą stovykloje ji vedė Šamaniš-
ką kelionę. Buvo likę tos grupės garso įrašai, girdėjau, 
kad po to kažkas iš dalyvių rengdavo sau keliones pa-

gal tą įrašą. Vėliau Rimas Budrys vedė tokias keliones, 
ir aš vedžiau. Ir dabar vis vedu, nes žmonės prašo, ne-

paleidžia manęs (šypsosi). Nemistifikuoju aš viso šito, 
vadinu tai valdomos vaizduotės praktika. Šamaniškos 
kelionės vaizdinius galima analizuoti kaip sapnus, pa-

naudoti terapiškai. 

Pabaigai noriu paklausti: ko palinkėtum sau bū-
simosiose stovyklose, ir ko kitiems stovyklos daly-
viams?

Sau palinkėčiau žvalumo, o kitiems - profesionalu-

mo, kad daugiau būtų psichologinių temų, užsiėmimų.

Labai ačiū, Dima, už pokalbį.

Ačiū, kad klausei.

Tad iki susitikimo vasaros stovykloje.

Iki.

Kalbino Rosita Pipirienė
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rimvydas Budrys 

lhPA rudens seminarų ir pavasario 
tylos grupių apžvalga

Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijoje 
(LHPA) iki šiol organizuoju ir vedu du tradicinius au-

torinius renginius, kurie dažniausiai vyksta Palangoje. 
Beveik nuo LHPA susikūrimo pradžios, nuo 1992 metų, 
čia vyksta rudens seminarai, o nuo 2010 metų dar prisi-
dėjo pavasario tylos grupės. Be šių nuolatinių renginių, 
keletą kartų (2012–2014 metais) organizavau medita-

cinių filmų kūrimo seminarus, kurių metu būdavo fil-
muojama įvairiose Baltijos pajūrio vietose. Dabar su-

kurtus filmus galima pažiūrėti asociacijos tinklalapyje 
www.lhpa.net.

Apie rudens seminarus

Pirmiausia apžvelgsiu rudens seminarus. Lietuvos hu-

manistinės psichologijos asociacijos rudens seminarai 
(dabar simpoziumai) – tai tradiciniai mano, Rimvydo 
Budrio (Palanga), organizuojami rudeniniai renginiai. 
Jie yra rengiami nuo 1992 metų Palangoje arba kito-

se pajūrio vietose ir vykdavo beveik kiekvienais metais 
(išskyrus 2011 ir 2016 metus). Nuo pat pradžių siekiau, 
kad jie būtų vedami kartu su kitais kviestiniais vadovais. 
Pradžioje tai buvo kolegos iš Lietuvos, o vėliau prisijun-

gė keli vadovai iš Rusijos, kurie nuo 1999 metų nuolat 
dalyvaudavo šiuose renginiuose. Tik porą kartų rudens 
seminarus vedžiau vienas. 

Pats pirmasis seminaras vadinosi kiek kitaip – trans-
personaliniu žaidimu. Vėliau šie seminarai vykdavo kaip 
autorinės mitinio patyrimo grupės. Nuo 1993 iki 2000 
metų šie seminarai vykdavo Šventojoje. Vėliau, 2001 me-

tais, jau Palangoje surengiamas paskutinis mitinio paty-

rimo seminaras „Sferų muzika“, po kurio nusprendžiau 

išplėsti šių seminarų apibrėžimą. Taigi, nuo 2002 metų 
šie renginiai tapo tarpkultūrinės psichologijos semina-

rais, į kuriuos toliau buvo kviečiami nuolatiniai partneriai 
ir dalyviai iš kitų šalių. Nuo 1999 metų seminaras vyko 
rusų kalba, o nuo 2004 metų iki šiol rusų kalba tebe-

vyksta Palangoje. 
Nuo 2007 metų  seminarą pavadinome simpo-

ziumu, kuriame siekiama atskleisti kitokią realybę. 
Simpoziumas čia suprantamas kaip suinteresuotų 
žmonių susitikimas, siekiant pasidalinti savo patirtimi 
ir praplėsti asmeninį patyrimą. Simpoziumo pavadini-
mas geriausiai atitiko pastarųjų seminarų organizaci-
nę formą, kurioje svarbią vietą pradėjo užimti betar-
piškas bendravimas, pasibaigus oficialiam grupinio 
proceso laikui. Tokia dalyvavimo forma buvo artima 
senovės graikų simpoziumui, kuriame bendravimas 
tarp dalyvių vykdavo visą simpoziumo laiką. Pradžioje 
tai buvo kitokios realybės simpoziumai, o vėliau, nuo 
2013 metų, šie simpoziumai jau yra siejami su ateitimi. 
Todėl jie buvo pavadinti futuristiniais. Paskutinis futu-

ristinis simpoziumas įvyko 2015 metais. Toliau nuspren-

džiau nebeorganizuoti šių renginių kiekvienais metais, 
o rengti juos kartą per keletą metų, kai subręs gana 
aktuali tema. 2016 metais LHPA rudens simpoziumas 
Palangoje nebuvo organizuotas, nes svarbiausiu tų 
metų rudens renginiu buvo Rytų Europos egzistenci-
nės terapijos asociacijos (REETA) konferencija, skirta 
Humanistinės ir egzistencinės psichologijos instituto 
(HEPI) dvidešimtmečiui pažymėti. 2017 metais per-
trauka tęsis, nes rugpjūčio pabaigoje vesiu šiuolaikinės 
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mitologijos seminarą Birštone. Taigi, artimiausias LHPA 
rudens simpoziumas yra numatytas 2018 metais.

Tiek ankstesni seminarai, tiek vėlesni simpoziumai 
kiekvienais metais turėdavo konkrečią temą, kurios 

atskleidimas per asmeninį patyrimą buvo svarbiau-

sias grupės tikslas. Žemiau lentelėje surašyti visų šių 
renginių metai, pavadinimai, vadovai, dalyvių skai-
čius ir vieta. 

Metai Pavadinimas vadovai dalyviai vieta

1992 „Mūsų asmenybės dievai“ R. Budrys, V. Korobov, T. Jovaiša 25 Palanga
1993 „Gintaras“ R. Budrys, A. Deltuva, P. Arlauskas 11 Šventoji
1994 „Išsilaisvinimas“ R. Budrys, P. Arlauskas, G. Nivinskaitė 14 Šventoji
1995 „Kitas“ R. Budrys, A. Deltuva 21 Šventoji
1996 „Galia“ R. Budrys 8 Šventoji
1997 „Autorius“ R. Budrys 14 Šventoji
1998 „Niekas“ R. Budrys, D. Kuniskis 14 Šventoji
1999 „Maja“ R. Budrys, I. Varnakov 14 Šventoji
2000 „Autoportretas“ R. Budrys, I. Varnakov 14 Šventoji
2001 „Sferų muzika“ R. Budrys, I. Varnakov 16 Palanga
2002 „Miškas ir medžiai“ R. Budrys, I. Varnakov, 

D. Tiomkin, I. Judin
14 Šventoji

2003 „Delfinai“ R. Budrys, I. Varnakov, D.Tiomkin, I. Judin 35 Klaipėda
2004 „Gintaro kelias“ R. Budrys, I. Varnakov, D.Tiomkin, I. Judin 17 Palanga
2005 „Hiperborėjos paslaptis“ R. Budrys, I. Varnakov, I. Judin, D. Tiomkin, R. Šilalytė 19 Palanga
2006 „Kompiuterinė era“ R. Budrys, I. Judin 15 Palanga
2007 „Paraleliniai pasauliai“ R. Budrys, I. Varnakov, I. Judin, G. Jasienė 28 Palanga
2008 „Prokalbė“ R. Budrys, I. Varnakov, D.Tiomkin, I. Judin 33 Palanga
2009 „Nonkonformizmo 

energija“
R. Budrys, I. Varnakov, 
D.Tiomkin, I. Judin, G. Jasienė

21 Palanga

2010 „Levitacija: traukos sistemų 
dekonstrukcija“

R. Budrys, D. Tiomkin, 
I. Judin, G. Jasienė

23 Palanga

2011 - - - -

2012 „Artefaktai“ R. Budrys, I. Judin, G. Jasienė, I. Betuža-Bertuža 14 Palanga
2013 „Ciklai: 2040“ R. Budrys, I. Judin, I. Betuža-Bertuža 11 Palanga
2014 „Kosmosas: 2080“ R. Budrys, D. Tiomkin 9 Palanga
2015 „Laiko fenomenai“ R. Budrys, D. Tiomkin 9 Palanga
2016 - - - -
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Pirmasis lhPA rudens seminaras, kurį pavadinau 
transpersonaliniu žaidimu „mūsų asmenybės dievai“, 
buvo mano pirmasis autorinis seminaras, vestas gru-

pei. Idėja surengti transpersonalinį seminarą, kuriame 
būtų prisiliesta prie tarpasmeninės erdvės, nesinaudo-

jant pakitusių sąmonės būsenų technikomis, o remian-

tis vien tik grupiniais procesais, man kilo 1992 metų 
pavasarį. Jau turėjau tam tikros patirties, o teorine baze 
tuo metu man buvo Karlo Jungo kolektyvinės pasąmo-

nės archetipų teorija. Bet vien tik tuo neapsiribojau ir 
dar rėmiausi Stenlio Kripnerio asmeninės mitologijos 
ir Rut Ingės Heincės (Rut-Inge Heinze) šamanizmo ty-

rinėjimais, su kuriais jau buvo asmeniškai pažįstamas. 
Tačiau dar nebuvo aišku, kaip galima atskleisti tarpa-

smeninės erdvės mitologinį turinį. Besiruošiant šiam 
seminarui, kilo mintis grupiniam procesui suteikti tam 
tikro žaidimo formą, remiantis Hermano Hesės knygos 
„Stiklo karoliukų žaidimas“ idėja. O pati tema išplau-

kė savaime. Pasirengimo metu konsultavausi su tuo-

metiniu LHPA prezidentu Rimantu Kočiūnu (Vilnius), 
o grupės vedimo partneriais pakviečiau budizmo ty-

rinėtoją Vladimirą Korobovą (Vilnius) ir psichologą 
Tomą Jovaišą (Vilnius), kurie tuo metu buvo mano 
bendradarbiai.

Pirmasis LHPA rudens seminaras vyko 1992 metų 
rugsėjo 9–12 dienomis Palangoje, kempinge. Į jį atvyko 
25 dalyviai, tarp kurių buvo trys vedantieji ir aštuoni 
stebėtojai. Apie pusė grupės dalyvių buvo studentai 
iš Vilniaus universiteto, kurie tuo metu buvo ieškan-

tys ir labai aktyvūs asociacijos renginiuose. Kitą pusę 
grupės sudarė praktikuojantys psichologai ir vienas 
psichiatras. Kurį laiką buvo daromas šio seminaro vaiz-

do įrašas, bet, kamerai sugedus, jo neišliko. Maždaug 
pirmą pusę grupinio proceso laiko užėmė gilinimasis į 

tai, kas gali būti asmenybės dievai, daugiausiai remian-

tis realiais asmeniškai reikšmingais žmonėmis. Antroje 
seminaro dalyje jau buvo pastebimi atsirandantys sin-

chronizmai, kurie rodė, kad esama prisilietimų su tar-
pasmenine erdve. Besibaigiant seminarui, atsirado bal-
tiškos mitologijos raiškos požymių, iš kurių ryškiausiai 
nuskambėjo žalčio ir ugnies deivės Gabijos mitiniai 
vaizdiniai. Šiame seminare pirmą kartą V. Korobovo 
siūlymu buvo atliktas grupinis meditacinis ritualas, ku-

rio metu buvo panaudotas erdvės struktūravimas tarp 
dalyvių. Buvimas tokioje ritualinėje erdvėje dalyviams 
leido akivaizdžiai patirti įvairių tarpasmeninės patirties 
fenomenų. Vienas iš bendrų vaizdinių grupinės medi-
tacijos vizualizacijose buvo ugnis rato centre. 

 Antrasis rudens seminaras vyko 1993 metų rugsė-

jo 16–19 dienomis Šventojoje, poilsinėje „Spindulys“. Iš 
pradžių šis seminaras buvo irgi numatytas kaip trans-
personalinis, kurį turėjo vesti Vladimiras Maikovas iš 
Maskvos. Bet sužinojęs, kad jis negali atvykti, šio se-

minaro ėmiausi aš. Jau buvau apibendrinęs ankstesnio 
seminaro patirtį ir nusprendęs toliau jį vadinti mitologi-
niu seminaru, kurį vesiu mitinio patyrimo grupei. Šiam 
seminarui pakviečiau partnerius: bendradarbį psicho-

logą Petrą Arlauską (Vilnius) ir neseniai psichologijos 
studijas baigusį Artūrą Deltuvą (Vilnius). Dėl laiko sto-

kos temos seminarui nebuvo ir palikome tai grupiniam 
procesui. Vėliau, seminaro metu, išryškėjo, kad domi-
nuojanti tema yra „gintaras“. Į seminarą atvyko 11 da-

lyvių, iš kurių trys buvo grupės vadovai. Šį kartą at-
vyko keli studentai iš Klaipėdos universiteto, o likusieji 
buvo dirbantys psichologai ir kitų specialybių atstovai. 
Seminare buvo panaudota grupinė meditacija su teks-
tu vizualizacijoms generuoti ir Artūro Deltuvos pasiū-

lytas ritualas su daiktais, kurį jis naudojo savo vedamų 
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tylos grupių metu. Vėliau šį ritualą gerokai patobulinau, 
ir jis ne kartą buvo naudojamas kitose mitinio patyrimo 
grupėse. Seminare ne kartą buvo stebimos sąsajos su 
geltona spalva. Per meditacijos vizualizacijas paaiškėjo, 
kad ta spalva sklido iš gintaro. Kurį laiką buvo svars-
toma, kad gal tai galėtų simbolizuoti gintaro šalį, bet 
galiausiai buvo apsistota tiesiog prie gintaro, turinčio 
savo mitologiją. Kokia tai mitologija, tuo metu taip ir 
liko paslaptis, bet viena buvo aišku – kad ji yra susiju-

si su archajine baltų ir slavų kultūra. Šiame seminare 
daug dėmesio skyrėme sinchronizmams tarp procesų 
grupėje ir įvykių aplinkinėje erdvėje. Temos pavadini-
mą sustiprino ir seminaro pabaigoje stebėti nepapras-
to grožio saulėlydžiai. Niekas tokių saulėlydžių iki tol 
nebuvo matęs, ir jie paliko neišdildomą estetinį patyri-
mą. Plačiau šio seminaro eigą esu aprašęs 1997 metais 
straipsnių rinkinyje „Grupinė psichoterapija Lietuvoje“ 
(sudarytojas Rimantas Kočiūnas).

Trečiasis rudens mitinio patyrimo seminaras vyko 
1994 metų rugsėjo 22–25 dienomis Šventojoje, toje 
pačioje poilsinėje. Jis jau išanksto turėjo savo temą 
„išsilaisvinimas“, kuri atsirado rengiantis šiam semi-
narui. Partneriais pakviečiau Petrą Arlauską ir psicho-

logę vilnietę Gintę Nivinskaitę (dabar Jasienė), kuri jau 
buvo dalyvavusi ankstesniuose rudens seminaruose. 
Atvyko 14 dalyvių, iš kurių trys buvo grupės vado-

vai. Studentų nebuvo, ir dauguma atvykusiųjų rudens 
seminare dalyvavo pirmą kartą. Grupės metu buvo 
sprendžiami asmeninio ribotumo klausimai ir ieškoma 
būdų, kaip prisiliesti prie vidinio laisvės jausmo tarpa-

smeninių šaltinių. Šiame seminare irgi buvo panau-

dotas kiek modifikuotas ankstesnis ritualas ir grupinė 
meditacija su iš anksto parengtu tekstu vizualizaci-
joms. Pasibaigus seminarui, buvo jaučiamas pakilumo 

ir įkvėpimo jausmas, lyg būtume išsilaisvinę nuo kaž-

kokio sunkumo ir įgiję sparnus. Įsiminė seminaro pa-

baigoje jūroje prasidėjusi stipri audra, kuri truko kelias 
dienas, o jos šėlsmas mums asocijavosi su gyvu laisvės 
pojūčiu. Vėliau ši tema buvo savotiškai pratęsta 2010 
metų kitokios realybės simpoziume „Levitacija: traukos 
sistemų dekonstrukcija“.

Ketvirtasis rudens mitinio patyrimo seminaras 

tema „Kitas“ vyko 1995 metų rugsėjo 14–17 dienomis 
Šventojoje, ankstesnėje vietoje. Šiame seminare, be 
manęs, buvo dar vienas vadovas – Artūras Deltuva. Į 
seminarą atvyko 21 dalyvis, iš kurių du buvo vedantieji 
ir trys stebėtojai. Grupėje buvo keli studentai, o aps-
kritai dauguma rudens seminare dalyvavo pirmą kartą. 
Šio seminaro leitmotyvu buvo tarpasmeninis sąlytis su 
kitu žmogumi. Nors nemažai skambėjo ir paradoksa-

lus žodžio „kitas“ suvokimas: verčiant iš rusų kalbos, 
žodis кит reiškia banginį. Kaip ir ankstesniuose semina-

ruose, grupinis procesas buvo labai tolygus, be jokių di-
naminių reakcijų. Seminaro metu jautėsi, kad dauguma 
tarpasmeninių santykių vyksta kažkokiuose giluminiuo-

se lygmenyse. Pabaigoje buvo pasiektas bežodis tarpu-

savio susiderinimas. Šiame seminare pirmą kartą buvo 
panaudota šamaniškos kelionės praktika, kurią pritarda-

mas būgnu vedė Rimvydas Budrys.

Penktasis rudens mitinio patyrimo seminaras tema 
„galia“ vyko 1996 metų rugsėjo 18–21 dienomis 
Šventojoje, toje pačioje vietoje. Jame pirmą kartą buvo 
tik vienas vadovas – Rimvydas Budrys. Seminare buvo 
pats mažiausias dalyvių skaičius 8 dalyviai kartu su va-

dovu. Studentų nebuvo. Šiame seminare buvo bando-

ma prisiliesti prie mitologinių žmogaus asmeninės ga-

lios šaltinių. Šamaniškose kultūrose tokia galia dažnai 
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išskiriama kaip ypatinga asmens savybė, kurią turi ne 
visi žmonės, bet kurią jaučia visi aplinkiniai. Ši galia kul-
tūrologijoje dar vadinama mana. Seminaro metu daly-

viai savyje ir tarpusavyje ieškojo tokios galios apraiškų. 

Šeštasis rudens mitinio patyrimo seminaras tema 

„Autorius“ vyko vėlesniu rudens metu – 1997 metų 
spalio 16–19 dienomis Šventojoje, poilsinėje „Ramunė“, 
esančioje šalia ankstesnės vietos. Seminaras vyko tos 
poilsinės kavinėje. Patalpa nebuvo patogi: be langų, 
pailgos formos, tad kurį laiką teko adaptuotis. Šią gru-

pę irgi vedžiau vienas, o į ją atvyko 14 dalyvių, iš jų vie-

nas buvo stebėtojas. Šioje grupėje buvo pora studentų, 
o likusieji – psichologai ir kiti specialistai. Didesnė dalis 
grupės dalyvavo pirmą kartą. Pagrindinis šios grupės 
leitmotyvas buvo savo gyvenimo autorių paieška. Kiek 
mes patys jais esame, kiek aplinka ir jos mitai sukuria 
mūsų stereotipinį mąstymą, o mes tikime, kad jis kyla 
iš mūsų pačių. Tai savotiškas pasaulėžiūros labirintas, 
kurio autorystė dažniausiai yra paini. Specialiai šiam 
seminarui parengiau išsinarpliojimo iš labirinto mazgų 
ritualą. Jis atskleidė, kad dažnai ignoruojame savo klai-
džiojimą ir paklydimus, manydami, kad einam teisingu 
savo paties pasirinktu keliu.

septintasis rudens mitinio patyrimo seminaras 

tema „niekas“ vyko 1998 metų spalio 22–25 dienomis 
Šventojoje, poilsinėje „Ramunė“. Šį vėlyvą rudenį be-

veik visą seminaro laiką šėlo audra, nors buvo nešalta. 
Atsižvelgdami į praeitų metų nepatogumus, seminarą 
vedėme didžiausiame poilsinės kambaryje. Antruoju 
vadovu buvo psichologas Dima Kuniskis (Vilnius). 
Atvyko 14 dalyvių, iš jų du vadovai ir du stebėtojai. Šioje 
grupėje irgi dalyvavo pora studentų, o likusieji dau-

giausia psichologai. Seminaras pradėtas nuo „nieko“ 

temos antinomijos, kuri yra „viskas“. Žodyje „viskas“ 
slypi asmeninio sureikšminimo simbolika, o „niekas“ 
turi nureikšminimo funkciją. Remiantis šiomis dviem 
priešybėmis, toliau grupėje buvo ieškoma jų apraiš-
kų tiek asmeninėje savimonėje, tiek tarpasmeniniuose 
santykiuose. Buvo pastebėta, kad mitiniame lygmenyje 
žmogaus sąmonėje dominuoja „niekas“, o pasąmonė-

je – „viskas“. Paradoksalu, tačiau egzistenciniame ly-

gmenyje žmogus dažniausiai sąmoningai orientuojasi 
į „viską“, bandydamas kuo labiau įsitvirtinti pasaulyje, ir 
drauge nesąmoningai bando išvengti „nieko“ apraiškų, 
kurios jam simboliškai reiškia asmeninę mirtį.

Aštuntasis rudens mitinio patyrimo seminaras 
tema „maja“ vyko 1999 metų rugsėjo 6–12 dieno-

mis Šventojoje, ankstesnėje poilsinėje. Šiame semina-

re buvo įvestos kelios permainos, kurios išliko ir vė-

lesniuose seminaruose. Oficialia seminaro kalba tapo 
rusų, nes antruoju vadovu pakviečiau psichiatrą psi-
choterapeutą iš Rusijos Igorį Varnakovą (Ivanovas). Be 
to, atsirado norinčių dalyvauti iš kitų šalių. Šį kartą at-
vyko viena dalyvė iš Latvijos. Pailginau seminaro laiką 
nuo keturių iki penkių dienų, nes ankstesniuose semi-
naruose kiek trūkdavo laiko. Nuo tol dauguma semi-
narų irgi vykdavo penkias dienas. Dar viena permaina 
buvo tai, kad kai kuriuos praktinius užsiėmimus perkė-

liau į gamtą. Iki tol viskas vykdavo tik patalpose. Ši nau-

jovė prigijo, ir vėlesniuose seminaruose pasinaudoda-

vome gamtos galimybėmis. Šiame seminare buvo 14 
dalyvių, iš kurių dauguma psichologai. Studentų ir ste-

bėtojų nebuvo. Nuo šiol studentų rudens seminaruose 
beveik nebebūdavo. Seminaro tema „Maja“ buvo pa-

imta iš Rytų tradicijos terminologijos ir reiškė pasau-

lio suvokimo iliuziją. Toliau seminare buvo liečiama ne 
tik pasaulio suvokimo, bet ir buvimo jame iliuziškumo 
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mitologija. Šiame seminare kelias naujas praktikas įne-

šė Igoris Varnakovas. Ypač įsiminė grupinio ėjimo in-

dėnišku žingsniu praktika. Jos metu grupė praėjo ne-

mažą atstumą pajūriu, patirdami kitokį buvimą erdvėje, 
transo meditacinę būseną, keičiančią pasaulio suvoki-
mą. Vėliau ši praktika tapo populiari asociacijos vasaros 
stovyklose ir labai tinkanti tylos grupėms. Šio seminaro 
pabaigoje grupės dalyviai tapo žymiai pastabesni tam, 
kas yra ir vyksta aplinkoje, bei sumažino iškreipiančią 
savo vidinių iliuzijų įtaką.

devintasis rudens mitinio patyrimo seminaras 
tema „Autoportretas“ vyko 2000 metų rugsėjo 19–24 
dienomis Šventojoje, privačiame viešbutyje „Nendrinė 
pastogė“. Tai buvo rami ir gerai įrengta vieta, bet gana 
toli nuo miesto centro ir pajūrio. Antruoju vadovu vėl 
pakviečiau Igorį Varnakovą. Dar atvyko viena dalyvė iš 
Rusijos, o visi kiti buvo iš Lietuvos. Iš viso buvo 14 da-

lyvių, iš kurių du vadovai ir viena stebėtoja. Ši grupė 
buvo ypatinga tuo, kad tik pusė dalyvių buvo psicholo-

gai, o kiti iš įvairių meno sričių. Be to, du trečdaliai da-

lyvių buvo vyrai. Ankstesniuose seminaruose paprastai 
dominuodavo moterys. Matyt, tai buvo atsitiktinumas, 
nes pagrindinė seminaro idėja, kad autoportretas yra 
paprastai kuriamas, kai menininkas jau yra brandos 
amžiaus. Jis jau turi savo paties ypatingumo pajautimą, 
bet dar jam reikia tai kokiu nors būdu įforminti. Pagal 
meno mitologiją autoportretus paprastai kuria vyrai, 
o moterys šiame procese jiems gali padėti, būdamos 
įkvėpimo šaltiniu. Taip ir įvyko: kelios grupės moterys 
ieškojo savo mitologijoje mūzos apraiškų, kad galėtų 
įkvėpti vyrus kūrybai ir pašalintų visokius jų barjerus. 
Tai nebuvo lengvas procesas, nes, kaip parodė grupės 
įvykiai, vyrai tokią moterų įtaką dažnai suvokia ne kaip 

mūzos, o kaip raganos įsikišimą. Ir tokia tarpusavio įta-

kos painiava vyksta abipusiškai.

dešimtasis rudens mitinio patyrimo seminaras 
tema „sferų muzika“ vyko 2001 metų rugsėjo 17–23 
dienomis Palangoje, privačiame viešbutyje. Antrasis 
vadovas vėl buvo Igoris Varnakovas. Dar atvyko viena 
dalyvė iš Rusijos ir du dalyviai iš Latvijos. Iš viso buvo 16 
dalyvių, iš kurių daugumą sudarė psichologai. Grupės 
šį kartą pasižymėjo tuo, jog joje vyrų ir moterų buvo 
po lygiai. Kitas šio seminaro ypatumas buvo tai, kad 
jis vyko praėjus tik savaitei po rugsėjo 11 dienos įvykių 
JAV. Visi dalyviai dar buvo kupini įspūdžių ir išgyveni-
mų dėl viso to, kas įvyko pasaulyje. Todėl anonsuota 
seminaro tema šiame įtampos kontekste buvo labai 
tolima. Jau per pirmą seminaro sesiją buvo nuspręsta 
aiškintis nūdienos aktualijas ir su jomis būti. Toliau gru-

pėje tarpusavio diskusijose buvo ieškoma ir aiškinama-

si įvairių civilizacijų susidūrimo mitologijos apraiškų. 
Kas, dalyvių požiūriu, lemia tai, kad skirtingos pasau-

lėžiūros pradeda nesugyventi ir siekti savo viršenybės. 
Kodėl siekiama keisti ir net griauti kitokią pasaulėžiūrą, 
užuot peržiūrėjus savą, kurioje gali būti bendresniems 
santykiams nepriimtinų požiūrių. Seminaro metu buvo 
ieškoma, kas galėtų jungti net didžiausias skirtybes 
tarp žmonių ir drauge kultūrų bei civilizacijų. Galiausiai 
grupė sutarė, kad tokias įvairias priešybes vienaip ar 
kitaip jungia ta pati gamtinė žmogaus ir visuomenės 
prigimtis.

Šiuo dešimtuoju seminaru baigėsi mūsų rudens ren-

ginių orientacija į mitinį patyrimą. Mitinio patyrimo 
grupes pakeitė tarpkultūrinės psichologijos semi-
narai. Pereiti nuo mitologijos prie tarpkultūrinės psi-
chologijos rudens seminaruose nusprendžiau po 2001 
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metų, kai atsiskleidė tarpkultūrinės erdvės, į kurią įeina 
ir įvairios mitologijos, aktualumas. Pasiūliau tarpkul-
tūrinę erdvę suprasti labai plačiai, į ją įtraukiant ir ki-
tus gyvenamoje erdvėje esančius subjektus, su kuriais 
kontaktuoja žmonės.

Pirmojo rudens tarpkultūrinės psichologijos semi-
naro tema buvo „miškas ir medžiai“. Jis vyko 2002 
metų rugsėjo 9–15 dienomis Šventojoje, „Ramunės“ 
poilsinėje. Šiam seminarui pasirinkau miško erdvę, nes 
miškas Lietuvoje nuo seno buvo reikšminga ir garbina-

ma vieta. Šiuo tarpkultūrinės psichologijos seminaru ir 
tema susidomėjo keli pažįstami kolegos iš Rusijos, ku-

riuos pakviečiau būti kitais seminaro vadovais. Be jau 
anksčiau buvusio Igorio Varnakovo, dar prisidėjo du 
vadovai: psichiatras psichoterapeutas Igoris Judinas 
(Oriolas, Rusija) ir psichiatras-psichoterapeutas Danilas 
Tiomkinas (Toljatis, Rusija). Į seminarą atvyko 14 dalyvių, 
iš kurių keturi buvo vadovai. Vėliau ši vadovų koman-

da vedė dar keletą rudens seminarų. Visi dalyviai buvo 
iš Lietuvos, dauguma psichologai. Studentų ir stebė-

tojų nebuvo. Šis seminaras tapo vadovų susiderinimo 
išbandymu. Nors visi vienas kitą pažinojo, bet, būda-

mi savo sričių specialistai, niekada nebuvo kartu vedę 
bendrų grupių. Seminaro metu pavyko išvengti dides-
nių vadovų tarpusavio diskusijų ir orientuotis į bendrai 
kuriamą grupinį lauką. Metaforiškai apibūdinant semi-
naro temos kalba, nė vienas medis miške neturi būti 
svarbiausias. Bet, kad būtų paprasčiau bendrai vesti 
būsimus seminarus, nusprendėme ateityje kiekvienam 
iš vadovų skirti po atskirą dieną, už kurios eigą būtų 
tik jis atsakingas. Taigi išėjo miškas su keliais kertiniais 
medžiais. Šio organizacinio principo laikėmės daugu-

moje tolesnių seminarų, kai vadovų būdavo daugiau 
negu du. Seminaro temos požiūriu, taip lygiagrečiai 

atskleidžiama abiejų – atskiro medžio ir bendro miško – 
mitologija. Kalbant apie medį, grupėje ypač surezona-

vo Balio saloje (Indonezija) vartojamas pasakymas, kad 
žmogus yra vaikštanti miško dalis. Tai išreiškė žmogaus 
ryšį ne tik su medžiu, bet ir su bendra erdve, kurią su-

daro ne tik miškas, bet ir visa tai, kas jame auga ir gy-

vena. Todėl seminare buvo keliamas klausimas, kodėl 
daugelyje kalbų mūsų planeta kažkodėl yra vadinama 
Žeme, o ne Mišku. Tai buvo pastebėjusi ir žinoma ra-

šytoja Ursula Le Guin savo knygoje „Pasaulio ir miško 
vardas yra vienas“. Remdamiesi šia miško reikšmės ben-

drai žmogaus ir pasaulio būčiai idėja, seminare darėme 
įvairias praktikas miške, bandydami apčiuopti tą praras-
tą ryšį.

Antrasis tarpkultūrinės psichologijos semina-

ras tema „delfinai“ vyko 2003 metų rugsėjo 16–20 
d. Klaipėdos delfinariume, kuris yra Kuršių nerijoje, 
Smiltynėje. Šį seminarą organizavo Rimvydas Budrys 
ir Arvydas Būta (Palanga). Kiti seminaro vadovai buvo 
Igoris Varnakovas ir Danilas Tiomkinas. Šis seminaras 
turėjo supervizorių, kuriuo sutiko būti Igoris Judinas, 
ir du konsultantus iš delfinariumo administracijos. 
Seminaras susilaukė didelio susidomėjimo – jame 
dalyvavo net 35 žmonės iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos. Studentų ir stebėto-

jų nebuvo. Maždaug pusė dalyvių buvo iš psichologi-
jos srities, o kita dalis – iš įvairių sričių. Dalyvių sudė-

tis buvo ypatinga tuo, kad jame, be vadovų, dalyvavo 
tik vienas vyras, o visos likusios buvo moterys. Matyt, 
susiformavusi delfinų mitologija labiausiai patraukia 
moteris. Seminaro metu užsiėmimai vyko trijose vie-

tose. Didesnioji dalis sesijų vyko delfinariumo apa-

čioje, kur pro apžvalgos langus matydavome nuolat 
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plaukiojančius delfinus. Čia vykdavo bendri grupės su-

sitikimai, kur būdavo dalinamasi savo patyrimu ir dis-
kutuojama. Be to, čia vyko keli praktiniai užsiėmimai, 
kurių metu buvo kontaktuojama su praplaukiančiais 
delfinais. Kiekvieną rytą skyrėme laiko tiesiog stebėti 
delfinams atvirame baseine, kai delfinariumo darbuo-

tojai juos maitindavo. Trečia užsiėmimų dalis vykda-

vo Smiltynės miškelyje ir kopose, kur praktikų metu 
buvo bandoma tarpusavyje atkurti pastebėtus delfinų 
elgesio ypatumus. Keliems dalyviams visa tai turėjo 
net somatinę gydančią įtaką, bet daliai dalyvių buvo 
nelengva pakelti nesuprantamą įtampą. Ji grupiniame 
procese kurį laiką buvo pastebima kaip neapibrėž-

tas nepasitenkinimas, kuris galiausiai kartais įgydavo 
agresyvumo išraišką. Iš savo konsultantų sužinojo-

me, kad panašiai būna ir su kai kuriais delfinariumo 
darbuotojais, kurie galiausiai turėdavo išeiti iš darbo. 
Greičiausiai per skleidžiamus echolokacinius garsus 
delfinai taip atsirenka sau palankius žmones, o viduje 
priešiškus išstumia iš savo pasaulio erdvės. Taigi, taip 
ir liko neaišku, kas ką šiame seminare tyrinėjo: ar mes 
delfinus, ar jie mus. Nors kontaktas tarp mūsų ir delfi-
nų grupės užsimezgė ir vyko nuolat.

Trečiasis tarpkultūrinės psichologijos seminaras 
tema „gintaro kelias“ vyko 2004 metų rugsėjo 20–26 
d. Palangoje, privačioje poilsinėje. Tai buvo nauja vieta, 
kurioje iki pat 2010 metų vyko kiti rudens seminarai. 
Šio seminaro vadovai buvo Igoris Varnakovas, Igoris 
Judinas ir Danilas Tiomkinas. Į seminarą atvyko 17 da-

lyvių, iš kurių keturi buvo vadovai. Seminaro pradžio-

je dar dalyvavo konsultantė iš gintaro muziejaus, kuri 
papasakojo gintaro kelio istoriją. Studentų ir stebėtojų 
nebuvo. Viena dalyvė atvyko iš Rusijos, o visi kiti buvo 

iš Lietuvos. Dauguma psichologai, vyrų ir moterų buvo 
maždaug po lygiai. Pagal numatytą planą šis semi-
naras buvo skirtas istorinei baltų kultūrai, jos pagrin-

du imant nuo senų laikų buvusį gintaro kelią į Vakarų 
Europą. Psichologinėje plotmėje čia buvo svarbu at-
skleisti, ką reiškė gintaras baltams ir kitoms kultūroms. 
Jau iš pat pradžių paaiškėjo, kad bus kalbama apie tai, 
kas mums yra chaosas ir tvarka, kaip jo priešingybė. 
Buvo prisiminta Rodžerio Zelazio (Roger Zelazny) fan-

tastikos knygų ciklas „Ambero kronikos“ (The Cronicles 
of Amber) (angl. amber „gintaras“), kuriame gintaras 
simbolizuoja archetipinę tvarką. Kalbant apie chaosą, 
pradžioje jo simbolika nebuvo aiški. Bet čia mums pa-

dėjo nedidelis sutapimas: tuo metu Kaliningrado sri-
tyje, toje vietoje, kur kasamas gintaras, įvyko žemės 
drebėjimas. Tapo aišku, kad chaoso metafora gali būti 
kokia nors destrukcija. Kadangi chaoso ir tvarkos raiš-
kos aiškinimasis vyko per grupinius procesus, tai grei-
tai buvo surasti atitikmenys tarp moteriškumo ir vyriš-
kumo apibūdinimų. Istorine prasme chaotiškas turėjo 
būti matriarchatas, o tvarkos sklaida vyksta patriarcha-

te. Taip išėjo, kad „gintaro kelias“ simbolizuoja tvarkos, 
sistemos ir struktūros įsigalėjimą. Kai dėl matriarchati-
nio chaoso, tai jo žemiškai, destruktyviai prigimčiai se-

minare ir buvo skiriama daugiausia dėmesio. Galiausiai 
buvo prieita prie supratimo, kad destruktyvumas yra 
kraštutinė chaoso išraiška, o iš tiesų chaosas yra pa-

grįstas simbiotinių ryšių, turinčių gamtinės gyvybės pa-

grindą, funkcionavimu. Seminaras baigėsi visai kitokiu 
matriarchatinių santykių supratimu, nei yra įsigalėjęs 
istorijoje. Kad tai ne moters figūros dominavimas, o 
simbiotinių ryšių tarpusavio funkcionavimas gamtinio 
organizmo formoje, kur visi yra svarbūs.
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Ketvirtasis tarpkultūrinės psichologijos seminaro 
tema „hiperborėjos paslaptis“ vyko 2005 metų rug-

sėjo 18–24 d. Palangoje, toje pačioje poilsinėje. Šio se-

minaro vadovai buvo Igoris Varnakovas, Igoris Judinas, 
Danilas Tiomkinas ir psichologė Rasa Šilalytė (Vilnius). 
Į seminarą atvyko 19 dalyvių, iš kurių penki buvo vado-

vai. Studentų ir stebėtojų nebuvo. Atvyko dvi dalyvės iš 
Rusijos, o visi kiti dalyviai buvo iš Lietuvos. Dauguma 
buvo psichologai ir beveik vien moterys. Po pasinė-

rimo į matriarchatinę istoriją ankstesniame seminare 
šis seminaras buvo nukreiptas į dar gilesnę praeities 
rekonstrukciją. Hiperborėja, pagal istorinius šaltinius, 
egzistavo prieš keliasdešimt tūkstančių metų ir buvo 
toje vietoje, kur dabar yra Arkties vandenynas. Daugiau 
žinoma apie maždaug panašiu metu egzistavusios 
Atlantidos katastrofą, o apie Hiperborėją tėra tik keli 
paminėjimai senovės graikų šaltiniuose. Dabar mano-

ma, kad tai buvo viena iš pirmųjų civilizacijų, kurios iš-
nykimas liko paslaptis. Daugelis seminaro dalyvių irgi 
mažai ką apie ją težinojo. Todėl pradžioje seminaro 
vadovai pasidalino savo surinkta medžiaga apie šios 
legendinės šalies istoriją. Vienu iš svarbiausių seminaro 
leitmotyvų buvo tai, kad Hiperborėjoje žmonės mokė-

jo bendrauti mintimis. Dabar panašūs fenomenai va-

dinami telepatija. Mus domino bendresnis tokios gali-
mybės aspektas. Tuo tikslu buvo atliekamos praktikos, 
bandant perdavimo ir priėmimo galimybes įvairiais 
sensoriniais kanalais: jutiminiais, emociniais, vaizdiniais 
ir garsiniais. Buvo išbandyti ir sapnai per sapnų telepa-

tijos praktiką, kurią naudojo Stenlis Kripneris savo eks-
perimentuose. Šiame seminare kai kas labiau pavykda-

vo, o kai kas mažiau. Bet svarbiausia, kad visi seminaro 
dalyviai patyrė kitokį kontaktą. Pastebėjome, kad šiuo-

laikiniame mūsų kultūros kontekste hiperborėjiškas 

kontaktavimas yra problemiškas, nes atsiranda šalu-

tinių veiksnių – perdėtas įtarumas ir išorinio poveikio 
sureikšminimas. 

Penktasis tarpkultūrinės psichologijos semina-

ras tema „Kompiuterių era“ vyko 2006 metų rugsėjo 
20–26 d. Palangoje, ankstesnėje vietoje. Šiame semi-
nare buvo tik vienas antrasis vadovas – Igoris Judinas 
(Maskva). Susirinko 15 dalyvių, iš kurių du buvo vado-

vai ir du konsultantai, kurie su grupe palaikė ryšį inter-
netu. Studentų ir stebėtojų nebuvo. Atvyko dvi dalyvės 
iš Rusijos, o visi kiti dalyviai buvo iš Lietuvos. Dauguma 
buvo psichologijos specialistai. Nustebino tai, kad šio 
seminaro, skirto kompiuteriams, dalyvės buvo vien 
tiktai moterys. Į šį seminarą visi atsivežė asmeninius 
kompiuterius, kurių galimybės buvo visaip bandomos 
per praktinius užsiėmimus. Buvo gana daug naudo-

jamas internetinis ryšys tarp atskirų seminaro grupe-

lių ir su konsultantais kituose miestuose. Tuo metu tai 
buvo naujovė, kuria dar mažai kas mokėjo naudotis. 
Be techninės darbo su kompiuteriais pusės, semina-

re buvo ieškoma kompiuterinės eros įsigalėjimo toli-
mesnių pasekmių. Tuo tikslu buvo įtrauktos specialios 
praktikos su sapnų erdve. Dalyviai eidavo miegoti už-

davę sau įvairių klausimų apie kompiuterius ir inter-
netą. Vienas iš paradoksalių atsakymų sapne į klausi-
mą, kas yra internetas, buvo atsakymas su internetinės 
svetainės adresu, kuris verčiant iš anglų kalbos reikštų 
asmeninę sąmonę. Bet jį patikrinus internetu paaiškė-

jo, jog ten iš tiesų yra didžiulė internetinė parduotuvė. 
Tokiu būdu sapnas pranešė, kad į internetą tiesiog per-
sikelia įsisenėję žmonių įpročiai ir santykiai. Seminare 
nuolat skambėjo kompiuterinės priklausomybės tema. 
Ši priklausomybė ateityje gali virsti visiška tarpusavio 
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izoliacija, gyvenant ir bendraujant tik per kompiuteri-
nes sistemas. Kaip atsvara tokiai tendencijai, seminaro 
metu buvo visaip bandomos gamtos pasaulio galimy-

bės. Buvo stebima, kaip gyvenimas gamtinėje erdvėje 
suteikia harmonijos būčiai.

Nuo 2007 metų vėl keičiama ne tik rudens seminarų 
kryptis, bet ir pats seminaras paverčiamas simpoziumu. 
Bet šis simpoziumas – tai ne konferencijų tipo rengi-
nys su paskirais pranešimais ir pristatymais, o renginys, 
pagrįstas darbiniu grupiniu ir neformaliu bendravimu, 
diskusijomis ir praktikomis, bendromis dalyvių paieš-
komis. Tų paieškų kryptingumą užtikrina simpoziumo 
vadovai, kurie čia atlieka ir vedančiųjų ir koordinatorių 
funkciją. Kiekvienais metais simpoziumas turi savo spe-

cifinę temą, kurią suformuluoja šio renginio organiza-

torius, o vadovai parengia savo konceptualius praneši-
mus. Kalbant apie naują kryptį, tai įvyko perėjimas nuo 
tarpkultūrinės psichologijos prie kitokios realybės. 
Pirmuose kitokios realybės simpoziumuose dar buvo 
minimi alternatyvūs realybės tyrimai: čia remiamasi 
ne įprastais moksliniais metodais, bet kitokiu – feno-

menologiniu realybės atskleidimo būdu. Svarbiausia 
yra tai, ką rodo mūsų patyrimas ir išgyvenimai, o ne 
tai, kaip mes ką nors suprantame. Simpoziume kiekvie-

nas dalyvis tampa unikaliu realybės tyrinėtoju. Pasitarę 
su kitais vadovais, vėliau palikome tik kitokios realybės 
simpoziumo pavadinimą.

Pirmasis kitokios realybės simpoziumas vyko 2007 
metų rugsėjo 10–16 d. Palangoje, ankstesnėje vietoje. 
Šio dar alternatyvių realybės tyrimų simpoziumo tema 
„Paraleliniai pasauliai“. Šio seminaro vadovai buvo 
Igoris Varnakovas, Igoris Judinas ir psichologė Gintė 
Jasienė (Vilnius). Į simpoziumą atvyko 28 dalyviai, iš 

kurių keturi buvo vadovai. Šį kartą dauguma dalyvių 
buvo iš kitų šalių (Rusijos, Latvijos ir Estijos) ir ne psi-
chologai. Vyrų buvo kiek mažiau. Studentų ir stebėtojų 
nebuvo. Dalis praktinių užsiėmimų vyko ne tik patalpo-

se, bet ir mieste bei pajūryje. Šiame seminare buvo sie-

kiama patyrinėti šiuolaikinės fizikos ir fantastikos idėją 
apie daugybinį pasaulį. Nors mes gyvename vienoje 
realybėje, bet esama užuominų, kad jų gali būti labai 
daug. Literatūroje toks supratimas įgijo paralelinių pa-

saulių pavadinimą. Asmeniniame patyrime su tokiais 
paraleliniais pasauliais kartais susiduriama sapnuose. 
Todėl šiame seminare buvo daug dėmesio skiriama 
sapnams, ypač tiems, kurie buvo susapnuoti semina-

ro metu. Daugiausia buvo nagrinėjamos dvi paralelinių 
pasaulių egzistavimo hipotezės. Viena iš jų yra susijusi 
su laiko išsišakojimu, kuris įvyksta po kokių nors reikš-
mingų įvykių. Tai panašu į nuolat besišakojantį medį. 
Tada nuolat išsiskiriantys pasauliai tampa tarytum kitų 
galimybių versijomis. Ir jie tarpusavyje nebesusisiekia. 
Kita hipotezė yra susijusi su erdvės fragmentacija, ku-

rioje tam tikrais momentais dalyvauja žmogaus, kaip 
pasaulio dalyvio, sąmonė. Šioje versijoje, nors realy-

bė yra tolygi ir vientisa, bet galimi tam tikri perėjimai. 
Tai panašu į impresionistinį paveikslą, kurį galima labai 
įvairiai stebėti. Realybė yra nuolat besikeičianti ir įvai-
ri bei priklausanti nuo stebėtojo pasiruošimo. Be šitų 
versijų, seminare dar buvo nagrinėjama ir diskutuoja-

ma apie asmeninius ir socialinius paralelinius pasau-

lius. Vienokių ar kitokių paralelinių pasaulių patyrimui 
buvo panaudotos kelios praktikos. Viena iš jų buvo 
pasivaikščiojimas užrištomis akimis po artimiausią er-
dvę, kuri suteikė daugybę netikėtų atradimų pakanka-

mai žinomoje erdvėje. Paslaptingesnė buvo grupinė 
paralelinių pasaulio apraiškų paieška miesto erdvėje. 
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Šios praktikos metu buvo surastos kelios keistos vietos. 
Viena iš jų buvo lyg savotiški simboliniai vartai. Dar vie-

na priminė paslaptingą tunelį.

 Antrasis alternatyvių realybės tyrimų simpoziu-

mas vyko 2008 m. rugsėjo mėn. 23–27 d. Palangoje, 
tradicinėje vietoje. Tais metais buvo gilinamasi į temą 
„Prokalbės“. Simpoziume buvo liečiamos tiek kalbos 
ištakos, tiek ir dabartinės mūsų kalbos ryšys su realy-

be. Simpoziumo eigą koordinavo keli nuolatiniai vado-

vai: Igoris Varnakovas (Ivanovas, Rusija), Igoris Judinas 
(Maskva, Rusija) ir Danilas Tiomkinas (Toljatis, Rusija) 
bei simpoziumo organizatorius Rimvydas Budrys 
(Palanga). Simpoziumas vyko 5 dienas rusų kalba. 
Pirmą dieną visi simpoziumo koordinatoriai pasidalino 
mintimis ir idėjomis, kurios suteikė peno diskusijoms. 
Antros dienos darbą koordinavo Igoris Judinas, tre-

čią – Igoris Varnakovas, ketvirtą – Danilas Tiomkinas, o 
penktą – Rimvydas Budrys. Į simpoziumą atvyko 33 da-

lyviai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos. Dalis prak-
tinių užsiėmimų vyko ne tik patalpose, bet ir pajūryje. 
Šiame simpoziume pirmą kartą buvo pradėti filmuoti 
vadovų plenariniai pranešimai, taip pat padaryti ir keli 
praktikų vaizdo įrašai. Prokalbė – tai pirminė kalba, ku-

ria, pagal Bibliją, mokėjo kalbėti visi žmonės. Tuo pačiu 
tai tikroji kalba, kuri tiesiogiai ir tiksliai apibūdina re-

alybę, nes jai suteikia tikrus vienareikšmiškus vardus. 
Lietuvių kalba Europoje yra labiausiai išsaugojusi savo 
prokalbės ištakas. Nors seminare kalbėjome rusiškai, 
bet kiekvienas vadovas pasiūlė savo praktikas vienaip 
ar kitaip prisiliesti prie prokalbės. Kaip seminaro pabai-
goje pastebėjo viena dalyvė – „prokalbė tikrai yra“. Ją 
dažnai jaučia tikri poetai kaip kalbos jausmą, o semi-
naro dalyviams ji suteikė aiškesnį realybės išgyvenimą.

Trečiasis alternatyvių realybės tyrimų simpoziu-

mas tema „nonkormizmo energija“ vyko Palangoje 
2009 metų rugsėjo 9–12 dienomis. Į simpoziumą at-
vyko 21 dalyvis iš Lietuvos, Rusijos, Latvijos ir Lenkijos. 
Simpoziumo organizatorius – Rimvydas Budrys 
(Palanga). Kaip ir anksčiau, simpoziumo eigą koordina-

vo keli kviečiami vadovai: Igoris Varnakovas (Ivanovas, 
Rusija), Danilas Tiomkinas (Toljatis, Rusija) ir Gintė 
Jasienė (Vilnius). Igoris Judinas (Maskva, Rusija) daly-

vavo kaip simpoziumo svečias. Papildomas dzeno pie-

šimo praktikas atliko Lietuvos dailininkų sąjungos narė 
Inga Betuža-Bertuža (Vilnius). Simpoziumas vyko rusų 
kalba. Šiame simpoziume buvo atskleidžiama viena iš 
kertinių žmogaus nuostatų, turinti daug įtakos kūrybi-
niam žmogaus elgesiui ir potencialui. Buvo liečiamas ir 
konformizmas, kuris apibūdintas kaip siekimas mėg-

džioti kitus ir prisitaikymas prie bendros nuomonės. 
Atskleidžiant nonkonformizmą, buvo svarbu ne tik ne-

prisirišimas prie visuomeninių standartų ir normų, bet 
ir galimybė surasti savo asmeninį santykį su realybe. 
Nonkonformizmo energija – tai savo vidinio kūrybinio 
potencialo atskleidimas. Ypač svarbi tokios paieškos 
reikšmė šiuolaikinėje epochoje, kai vis labiau įsigali to-

talinė kontrolė.

Ketvirtojo alternatyvių realybės tyrimų simpoziu-

mo Palangoje tema buvo „levitacija: traukos sistemų 
dekonstrukcija“. Simpoziumas vyko 2010 m. rugsėjo 
mėn. 27–30 d., o spalio 1–3 d.  pasibaigė baigiamuo-

ju simpoziumo seminaru „vidinių sferų šokis“, kurį 
vedė Danilas Tiomkinas. Buvo galima dalyvauti ir vie-

noje kurioje nors dalyje. Simpoziume dalyvavo 15, o 
baigiamajame simpoziumo seminare – 13 žmonių iš 
Lietuvos, Rusijos ir Estijos. Simpoziumo organizato-

rius – Rimvydas Budrys. Kaip ir anksčiau, simpoziumo 
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eigą koordinavo keli kviečiami vadovai: Igoris Judinas 
(Maskva, Rusija), Danilas Tiomkinas (Toljatis, Rusija) 
ir Gintė Jasienė (Vilnius). Papildomus dzeno pieši-
mo užsiėmimus vedė dailininkė Inga Betuža-Bertuža 
(Vilnius). Simpoziumas vyko rusų kalba ir naujoje vie-

toje – Lietuvos dailininkų sąjungos kūrybos namuose 
„Palangos dailė“. Simpoziume, pavadintame „Levitacija: 
traukos sistemų dekonstrukcija“, buvo atskleidžiama, 
kaip atsiranda mūsų priklausomybės. Levitacija – tai 
savotiška išsilaisvinusio žmogaus būties metafora. Bet 
čia nebuvo liečiami jau įprasti priklausomybės klausi-
mai. Čia mes per įvairias praktikas tyrinėjome kertines 
žmogaus pasaulėžiūros nuostatas, kurios nepastebi-
mai jį įtraukia į įvairias savo sistemas. Dekonstrukcija 
reiškia realų išsivadavimą iš įvairių sistemų įtakos ir ga-

limybę atrasti individualų kelią šio pasaulio realybėje. 
Taigi, tai buvo pasaulėžiūros lauko plėtimo simpoziu-

mas, savaip pratęsęs praeitų metų „Nonkonformizmo 
energijos“ temą. Simpoziumo metu buvo sukurta ir vė-

liau Danilo Tiomkino seminare išbandyta jo autorinė 
levitacijos praktika. Ši praktika yra pagrįsta šamaniško 
skrydžio tradicija, kur dalyviai galėjo pojūčiais įveikti 
traukos jėgą ir patirti, ką suteikia laisvas skrydis.

2011 metais buvo numatytas kitokios realybės sim-

poziumas „Perkrovimas“, bet jis neįvyko dėl organi-
zatoriaus ligos.

Penktasis lhPA kitokios realybės simpoziumas 
tema „Artefaktai“ vyko 2012 m. rugsėjo mėn. 8–12  
d. Palangoje. Simpoziumo organizatorius – Rimvydas 
Budrys. Kaip ir anksčiau, simpoziumo eigą koordina-

vo keli kviečiami vadovai, kuriais buvo  Igoris Judinas 
(Maskva, Rusija) ir Gintė Jasienė (Vilnius). Papildomus 
užsiėmimus vedė dailininkė Inga Betuža-Bertuža 

(Vilnius). Simpoziumas vyko vėl naujoje vietoje – ne-

dideliame viešbutyje „Prie parko“, o praktiniai užsi-
ėmimai vyko parke, pajūryje, pačiame mieste ir dai-
lininkų dirbtuvėse. Simpoziume buvo 14 dalyvių iš 
Lietuvos, Rusijos ir Estijos. Simpoziumas vyko rusų 
kalba. Simpoziumo tema „Artefaktai“ buvo atskleidžia-

ma per neįprastus, neįtikėtinus įvykius. Artefaktas – tai 
kas nors, ko negali būti, bet kas netikėtai atsiranda ar 
įvyksta. Arba, atvirkščiai, kas neišvengiamai turėtų įvyk-
ti, bet kažkodėl neįvyksta. Moksle artefaktais dažniau-

siai vadinami kokių nors neįtikėtinų daiktų atradimai. 
Simpoziume buvo akcentuojamas fenomenologinis 
požiūris į artefaktų atsiradimą, buvo ieškoma jų ap-

raiškų dalyvių patirtyje ir drauge bandoma juos gene-

ruoti vietoje.  Kitaip tariant, simpoziumo dalyviai galė-

jo kūrybiškai prisiliesti prie to, kas paprastai vadinama 
stebuklais. Vienu iš tokių stebuklų buvo pačių dalyvių 
sukurti artefaktai – indėniškos mandalos. Pirmiausia 
kiekvienas simpoziumo dalyvis sukūrė savo pačių as-
menines indėniškas mandalas. Po to dvi simpoziumo 
grupelės sukūrė ir dvi dideles indėniškas mandalas, iš 
kurių viena liko pas Rimvydą Budrį (moteriška manda-

la), o kita – pas Gintę Jasienę (vyriška mandala).

Nuo 2013 metų vėl keičiama rudens simpoziumų 
kryptis. Nuo kitokios realybės simpoziumų pereinama 
prie futuristinių simpoziumų, skirtų ateities progno-

zavimui. Skirtingai nuo mokslinio prognozavimo, čia 
buvo akcentuojamas asmeninis ateities patyrimas. Tai 
reiškė, kad ir toliau bus laikomasi fenomenologinio po-

žiūrio, kur kiekvienas simpoziumo dalyvis yra galimos 
savo ateities ekspertas.

Pirmasis asociacijos futuristinis simpoziumas įvyko 
2013 m. rugsėjo mėn. 11–14 d. Palangoje. Simpoziumo 
tema buvo „ciklai: 2040“. Simpoziumo eigą koordinavo 
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Rimvydas Budrys ir Igoris Judinas (Maskva, Rusija). 
Papildomus užsiėmimus vedė dailininkė Inga Betuža-
Bertuža (Vilnius). Į simpoziumą atvyko 11 dalyvių iš 
Lietuvos, Estijos ir Rusijos. Simpoziumas vyko rusų 
kalba. Šio simpoziumo tema buvo atskleidžiama įvy-

kių cikliškumas, tiek asmeniniu, tiek platesniu – gam-

tos ir socialiniu – požiūriu. Yra akivaizdūs ciklai, bet 
drauge egzistuoja ir sunkiai nustatomi ciklai, kurie 
yra ne mažiau svarbūs. Remdamiesi simpoziume nu-

statytais praeities ciklais, ieškojome jų galimo pasi-
reiškimo artimiausioje ateityje, t. y. maždaug iki 2040 
metų. Fenomenologiniu požiūriu buvo akcentuojamas 
asmeninis ateities suvokimas ir išgyvenimai. Kitaip ta-

riant, simpoziumo dalyviai, būdami dabartyje, galėjo 
jausmiškai prisiliesti prie to, kas mūsų laukia ateityje. 
Vienos praktikos metu buvo pastebima, kad šiuolai-
kinė civilizacija linkusi labiausiai sureikšminti techno-

logijų kūrimą. Kaip šio simpoziumo tęsinys, rugsėjo 
17–21 dienomis vyko patirtinis pleneras „Ruduo 2013“, 
kurį vedė Rimvydas Budrys (Palanga) ir menininkė Inga 
Betuža-Bertuža (Vilnius). Jame dalyvavo 9 žmonės iš 
Lietuvos, Rusijos ir Baltarusijos.

Antrasis futuristinis simpoziumas tema „Kosmosas: 
2080“ vyko 2014 m. rugsėjo mėn. 5–8  d. Palangoje. 
Simpoziumo eigą koordinavo Rimvydas Budrys 
(Palanga) ir Danilas Tiomkinas (Toljatis, Rusija). 
Simpoziumas vyko rusų kalba. Simpoziume dalyvavo 
9 žmonės iš Lietuvos ir Rusijos. Kaip šio simpoziumo 
tęsinys, rugsėjo 11–15 dienomis vyko patirtinis pleneras 
„Ruduo 2014“, kurį vedė Rimvydas Budrys (Palanga) ir 
menininkė Inga Betuža-Bertuža (Vilnius). Jame dalyva-

vo 11 žmonių iš Lietuvos, Rusijos ir Estijos. Šiame simpo-

ziume buvo akcentuojamas žmogaus nepasirengimas 

tiesioginiam susitikimui su kosmoso begalybe. Kitas 
svarbus akcentas buvo tai, kad šiuo metu žmogus, už-

kariaudamas kosmosą, projektuoja į tai savo vidinius ir 
tarpusavio prieštaravimus ir kad buvo pasirinktas vien-

pusiškas kelias į išorinį kosmosą, nepastebint žmogaus 
vidinio kosmoso.

Trečiasis futuristinis simpoziumas tema „laiko 
fenomenai“ vyko 2015 m. rugsėjo mėn. 9–12  d. 
Palangoje. Simpoziumo organizatorius ir vadovas – 
Rimvydas Budrys (Palanga). Kitas vadovas – Danilas 
Tiomkinas (Toljatis, Rusija). Simpoziumas vyko rusų 
kalba. Šis simpoziumas buvo jungiamas į dviejų se-

minarų ciklą, kuriame pirmas yra pats simpoziumas 
(2015.09.9–12), o po to, kaip simpoziumo tęsinys, įvy-

ko pleneras (2015.09.15–19), kurio tema buvo „Laiko 
spalvos“. Simpoziume dalyvavo 9 žmonės iš Lietuvos, 
Rusijos ir Šveicarijos, o plenere – 6 žmonės iš Lietuvos, 
Rusijos, Šveicarijos ir Estijos. Šiame seminare buvo sie-

kiama išeiti iš įprasto riboto linijinio laiko ir bandoma 
prie jo prisiliesti kaip prie erdvinės tėkmės, turinčios ne 
vieną kryptį ir visaip persipinančios. Kaip alternatyva, 
dar buvo pasiūlyta pažvelgti į jį tokiu rakursu, lyg jo iš 
viso nebūtų. 
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2. Apie pavasario tylos grupes

Pavasarines tylos grupes, arba tylėjimo maratonus, 
kaip LHPA seminarus, pradėjau organizuoti nuo 2010 
metų. Dabar jos tradiciškai vyksta kasmet balandžio 
mėnesį Palangoje, išskyrus 2011 metus, kai buvo pla-

nuota tylos grupes vesti Vilniuje ir Kaune. Iki tol (pra-

dedant 2000 metais) tylos grupes vedžiau Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje ir Rusijoje. Aš pats dalyvavimo tylos 
grupėje patirties įgijau 1996 metų žiemą savaitės tru-

kmės tylėjimo maratone, kurį vedė Robertas Petronis 
ir Artūras Deltuva. Netrukus ir pats pradėjau juos ves-
ti. Tylos maratonas trukdavo nuo trijų iki penkių parų. 
Skirtingai nuo rudens seminarų, šios mano vedamos 
tylos grupės nebūdavo teminės, išskyrus sąlyginius 
pavadinimus pagal metų laiką. Taigi Palangoje pava-

sarį vykstančios grupės vadinamos „Pavasaris“, o kitur 
yra tekę vesti „Žiemą“, „Vasarą“ ar „Rudenį“. Taip pat, 
skirtingai nuo R. Petronio ir A. Deltuvos buvusios tylos 
grupės, savo grupėse įvedžiau žymiai daugiau prak-
tikų ir grupinių užsiėmimų, kuriuos parinkdavau dau-

giausia pats, siekdamas, kad tai stimuliuotų vidinę tylą 
arba atitiktų tyloje esančių dalyvių gilumines transak-
cijas. Ilgainiui parengiau būtent tylai skirtas autorines 
praktikas. Pastaraisiais metais daugiausia orientuojuosi 
į meditacinę būseną tyloje ir tuo tikslu surinkau me-

ditacijoms tinkančią garso įrašų kolekciją. Palangoje 
vykstančiose LHPA tylos grupėse kiekvienais metais 
naudoju vis kitokius muzikos įrašus, kurie labiausiai ati-
tiktų esamą grupės būseną. Be to, čia galima būti įvai-
riose gamtos erdvėse klausantis natūralių garsų. Todėl 
kiekvieną dieną vyksta praktiniai užsiėmimai ar tiesiog 
pasivaikščiojimai klausantis gamtos garsų. Trumpai ap-

žvelgsiu buvusias LHPA pavasario grupes, paminėda-

mas, kuo jos buvo ypatingos.

Pirmoji tylos grupė „Pavasaris 2010“ vyko Palan-
goje 2010 metų balandžio 9–11 dienomis. Joje buvo 
pats mažiausias dalyvių skaičius – tik šeši žmonės. Be 
manęs, visos moterys, atvykusios iš Lietuvos. Grupė 
vyko tris paras privačioje poilsinėje. Dėl vėsaus oro 
didesnė dalis šios grupės užsiėmimų vyko patalpo-

se. Pasinėrimui į tylą kiek trukdė netoliese esanti po-

ilsinės šeimininkė, kurios buvimas nuolat jausdavosi. 
Todėl po šios grupės nusprendžiau būsimoms tylos 
grupėms surasti labiau nepriklausomą vietą.

Antroji meditacinė tylos grupė „Pavasaris 2012“ 

vyko Palangoje 2012 metų balandžio 13–15 dieno-

mis. Joje dalyvavo 9 žmonės iš Lietuvos, Rusijos ir 
Baltarusijos. Kadangi šioje grupėje buvo dalyvių iš 
kitų šalių, tai įvadas pradžioje ir aptarimas pabaigoje 
vyko rusų kalba. Raštinės instrukcijos praktikoms irgi 
buvo pateikiamos rusų kalba. Grupė vyko tris paras 
viešbutyje „Palangos dailė“, esančiame šalia parko ir 
netoli jūros. Nuo tų metų visos Palangos pavasario ty-

los grupės vykdavo šioje naujoje vietoje. Ši tylos grupė 
buvo pavadinta meditacine, nes joje pirmą kartą buvo 
įvestos meditacinės praktikos su muzikos garsais. Jos 
vykdavo kiekvieną dieną viešbučio patalpose, kur rink-
davosi grupė. 

Trečioji meditacinė tylos grupė „Pavasaris 2013“ 
vyko Palangoje 2013 metų balandžio 4–7 dienomis. 
Joje dalyvavo 10 žmonių iš Lietuvos, Estijos ir Airijos. 
Užsiėmimai vyko tris paras viešbutyje „Palangos dailė“. 
Kaip ir ankstesniais metais, tylos grupės dienotvarkė 
buvo gana struktūruota ir iš anksto sudaryta. Žemiau 
pateiktas 2013 metų buvimo tylos grupėje planas, kuris 
panašus į kitų mano organizuojamų trijų parų trukmės 
tylėjimo maratonų planus. Ilgesnių tylos grupių ben-

dras dienotvarkės principas irgi toks pat. Tik ten įtrau-

kiama daugiau įvairių praktikų, tinkamų tylai.
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Ketvirtadienis

18–21 Įvadas į tylos grupę. Dalyvių susipažinimas
21–22 Tylėjimo pradžia kambaryje

Penktadienis

10–11  Dienoraštis
11–12  Grupinė meditacija su muzika kambaryje
12–14  Grupinė kelionė prie jūros. Jūros garsų klausimosi praktika 
14–15.30 Pietūs
15.30–16.30 Snūduriavimo praktika kambaryje
16.30–17 Kavos pertraukėlė
17–19  Pasivaikščiojimas po parką. Miško vaizdų stebėjimas ir garsų klausymasis
19–20  Kava, arbata
20–21 Bendras grupės piešinys kambaryje
21–23  Pasivaikščiojimas prie jūros ir ant jūros tilto (norintiems)

Šeštadienis

10–11  Dienoraštis
11–12  Grupinė meditacija su muzika kambaryje
12–14  Grupinis žygis į parko oranžeriją. Sąlyčio su augmenija praktika
14–15.30 Pietūs
15.30–16.30 Struktūruota meditacija kambaryje
16.30–17 Kavos pertraukėlė
17–19  Grupinis žygis prie jūros. Ėjimo indėnišku žingsniu praktika
19–20  Kava, arbata
20–21 Bendras grupės piešinys kambaryje
21–23  Vakaro garsai parko rotondoje (norintiems)

Sekmadienis

10-11  Dienoraštis
11-12  Grupinė meditacija su muzika
12-14  Grupinis žygis prie jūros ir į kopas. Meditacinio skrydžio praktika
14-14.30 Kavos pertraukėlė
14.30–16 Tylėjimo pabaiga. Tylos grupės aptarimas.
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Ketvirtoji meditacinė tylos grupė „Pavasaris 2014“ 

vyko Palangoje 2014 metų balandžio 10–13 dienomis. 
Joje dalyvavo 16 žmonių iš Lietuvos, Estijos ir Rusijos. 
Grupė vyko tris paras viešbutyje „Palangos dailė“. Šioje 
grupėje buvo didžiausias dalyvių skaičius. Bet tai ne-

trukdė organizuotai rinktis ir laikytis dienotvarkės. Nors 
grupės susitikimų kambarys buvo gana didelis, bet to-

kio dydžio tylos grupė jau sunkiai tilpdavo meditacijos 
praktikoms. Todėl nutariau nuo šiol riboti tylos grupės 
dalyvių skaičių iki 15 žmonių.

Penktoji meditacinė tylos grupė „Pavasaris 2015“ 

vyko Palangoje 2015 metų balandžio 18–23 dienomis. 
Joje dalyvavo 13 žmonių iš Lietuvos, Estijos ir Rusijos. 
Grupė vyko penkias paras viešbutyje „Palangos dai-
lė“. Ankstesnių grupių dalyvių pageidavimu šių metų 
tylos grupės trukmė buvo pailginta iki penkių parų. 
Kiekviena tylos grupės diena suteikia vis daugiau sub-

tilesnių jutimų ir daugeliui tampa naujo patyrimo laip-

teliu. Dėl to kai kam iš dalyvių norėjosi naujų perėjimų, 
kurie įvyktų po trijų parų, jei tylos grupė tęstųsi ilgiau. 
Tuo tikslu į grupės dienotvarkę įtraukiau naujas jutimų 
sensibilizacijos praktikas, kurios kiekvieną dieną lies-
davo vis naujus jutimus. Drauge grupinių meditacijų 
praktikoms parinkau specialią muziką su dominuojan-

čiais vandens garsais. Paprastai ilgesnės trukmės tylos 
grupėse būna perėjimų su sunkesniais išgyvenimais. 
Šioje grupėje keliems dalyviams tokia buvo trečioji die-

na, kurios metu jautėsi įtampa. Bet tai truko neilgai ir 
trečios dienos pabaigoje įvyko perėjimas į darnų san-

tykį su aplinka.

Šeštoji meditacinė tylos grupė „Pavasaris 2016“ 
vyko Palangoje 2016 metų balandžio 19–24 dieno-

mis. Joje dalyvavo 8 žmonės iš Lietuvos, Rusijos 
ir Vokietijos. Grupė vyko penkias paras viešbutyje 

„Palangos dailė“, nors kai kas iš praeitų metų penkių 
parų trukmės tylos grupės sakė, kad norėtų dar ilges-
nės tylos grupės, bet ir 2016 metų grupėje apsiribojau 
penkiomis paromis, nes daugeliui dalyvių sunku atvykti 
ilgesniam laikui. Matyt, todėl šiais metais dalyvių net 
kiek sumažėjo. Kita vertus, mažiau dalyvių gali labiau 
tarpusavyje susiderinti ir susigyventi. Ši tylos grupė 
vyko labai sklandžiai ir be jokių krizinių perėjimų.

septintoji meditacinė tylos grupė „Pavasaris 2017“ 

irgi susirinko Palangoje 2017 metų balandžio 26–30 
dienomis viešbutyje „Palangos dailė“. Atsižvelgdamas 
į tai, kad daugeliui sunku yra ilgesniam laikui išvykti, 
nusprendžiau šios grupės trukmę sumažinti iki ketu-

rių parų. Matyt, tokia grupės trukmė daug kam tiko, 
nes į ją, dar neprasidėjus grupei, buvo užsiregistravę 
14 žmonių iš Lietuvos, Rusijos ir Latvijos.
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gražina Kuniskienė 

APie egzisTencinio 
PATYrimo gruPes „riBA“

… Pati pradžia – tai Santykio su mirtimi įsisąmonini-
mo grupė. Tokių buvo bent trys. O idėja gimė patyrus, 
kad žmonės gali ir sulaukę gilios senatvės būti visiš-
kai nepasiruošę mirčiai, tai yra vis dar neturėti teisingo 
santykio su savo mirtimi (dabar tai skamba labai ide-

alizuotai). 
Tuo metu dirbau pensionate. Grupė buvo sumanyta 

kaip tam tikra „profilaktika“ prieš išbandymus, kuriuos 
sukelia susidūrimas su (savo) senėjimo, (savo) ligos, 
(savo) mirties artėjimo, artimo žmogaus mirties fak-
tais. Pirmose grupėse mes, akivaizdžiai nebūdami arti 
mirties, kaip jos analogiją išgyvenome kuo įvairiausius 
susidūrimus su savo ribomis: laiko, erdvės, galimybių 
ir pan. Dominavo temos, susijusios su laiko ribomis: 
metų riba, gimimo diena, gyvenimo etapo pabaiga, 
ryškių posūkių gyvenime patirtis (naujas darbas, nau-

ja gyvenimo vieta, vienaip ar kitaip pasikeitusi šeiminė 
padėtis, netektis, išsiskyrimas, liga, verčianti keisti gy-

venimo būdą...), kasdienybės ribos, norų ir galimybių 
ribos, mano, kaip asmenybės, ribos… Ir, žinoma, vie-

naip ar kitaip iškildavo ir Didžiosios Ribos – Mirties – 
tema. Taip ilgainiui šita grupė įgavo pavadinimą „Riba“. 

Iš skelbimo:

Grupė skiriama tam tikrai ribai savo gyvenime išgyven-

ti, peržiūrėti savo santykį su praeitimi ir ateitimi, atsirink-

ti, kam tarti „sudie“, o ką pasiimti į rytdieną. 
Ribą išgyvename tuomet, kai savaime arba valingai 

kam nors apsisprendę savo viduje, savo aplinkoje ar aps-
kritai gyvenime ištariame: daugiau TAIP nebebus / ne-

benoriu / nebegaliu, jau teks / noriu / privalau KITAIP… 
Jei šiuo gyvenimo momentu nepatiriate kokio nors lai-

kotarpio baigties, ši grupė gali būti tiesiog sąmoningesnis 
metų ribos išgyvenimas.

Rodės, kad man nelabai reikėjo stumti savo idėjos: 
žiemą, prieš Kalėdas, nuošalioj sodyboj, atsitraukus iš 
savo įprasto gyvenimo 3–4 dienom – tinkamas laikas ir 
vieta tarsi savaime visus nardino į savo gyvenimo ribų 
refleksiją…
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…

mano ribos
nuo pat pradžių apspręstos
budėjo visą laiką aplink mane
saugojo
…

mano riba
noriu nenoriu
plečiasi traukiasi pulsuoja
užpildau
…

riba
ten kur nėra
kur peržengti skirta
save
…

mano ribos
galynėtis su ankštumu
iš visų keturių pusių
įrėmina
…

pabaiga
lengviau atsikvėpti
paleisti paleisti paleisti
atidalinti nuo savęs
lai sau pati gyvena
man jos nebereikia
jau laisva
sudie
… 

(haiku RIBOS)
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remigijus juškėnas

PAvAsAriniAi (lYgiAdienio) TrAnsPersonAlinės 
Psichologijos seminArAi 

Nutariau parašyti trumpai, nors patyrimo ir informa-

cijos šie seminarai suteikė tiek daug, kad galima būtų 
parašyti visą monografiją. 

istorija

Teko dalyvauti rudeniniuose R. Budrio seminaruose, 
kurie vyko Baltijos pajūry. Dalyvavau dešimt kartų, pra-

dedant nuo pirmo renginio (kasmet). Jie man padarė 
didelę įtaką. Kaip pastebėjau, dalyviai įgaudavo daug 
nekasdieninio patyrimo. Kai kurie nepatyrę dalyviai 
sunkiau integruodavo tai arba (mačiau kelis) nežino-

davo, ką su tuo patyrimu daryti. Man, kaip psichote-

rapeutui, kilo sumanymas transpersonalinį patyrimą 
panaudoti psichoterapiniais tikslais ir daugiau dėmesio 
bei laiko skirti dalyvių patyrimo integracijai, išvadoms 
(priklausomai nuo jų lūkesčių ir tikslų, su kuriais jie at-
vyko į renginį).

Dar vienas aspektas – lygiadienis. Archainėse kultū-

rose lygiadieniai (tiek rudens, tiek pavasario) būdavo 
sakralus laikas, skirtas tiek bendruomenės, tiek individo 
transformacijai pereinant į kitą būtį. Šiais laikais trumpai 
paminimas tik trumpiausios ir ilgiausios nakties laikas, 
dažniausiai jau praradęs savo sakralinę būtį. O štai ly-

giadieniai labai stiprus ir palankus pačios gamtos suteik-
tas metas išgyventi perėjimą į kitą gyvenimą, ritmą, būtį, 
dimensiją. Man patinka pavasariniai lygiadieniai – prisi-
kėlimas gyvenimui plačiąja prasme. Tai sutapo su mano 
terapiniais tikslais. 

Nuo 1996 metų renginiai vadinosi mitinio patyri-
mo grupės. Kadangi reiškėsi stiprūs transpersonaliniai 

potyriai, renginius pradėjau vadinti transpersonalinės 
psichologijos seminarais. Bet kadangi renginiuose ne-

išvengiamai vykdavo grupinė dinamika, pavadinimą 
patikslinau – transpersonalinės psichologijos semina-

rai-psichoterapinės grupės. Šis renginio pavadinimas 
egzistuoja iki dabar. Tiesa, grupės dinamika neįpras-
ta, transpersonaliniai ir fenomeloginiai reiškiniai verčia 
į grupės dinamiką žiūrėti labai lanksčiai ir kūrybiškai. 

Paprastai kalėdiniu laikotarpiu pajaučiu, kaip pava-

sarinis renginys turi vadintis ir kokie žmogiškos eg-

zistencijos dalykai turi būti paliesti. Visada jaučiu, kad 
renginys reikalingas man pačiam. Toks jausmas, kad už 
domėjimąsi transpersonaline psichologija ir fenomelo-

gija turiu „sumokėti“, atlikti pareigą – vesti renginį ki-
tiems. Tai atsakomybės prieš sakralų pasaulį jausmas.

dalyviai. Atranka 

Priimami dalyviai nuo 18 metų. Patirtis išmokė, kad 
pokalbis apie dalyvio tikslus, pasaulėjautą ir pasaulė-

žiūrą yra būtinas. Kartais tai būna ilgas pokalbis, kar-
tais užtenka trumpo pokalbio telefonu. Verbalinė ir ne-

verbalinė informacija, emocinis brandumas – svarbūs 
faktoriai. Bet dar svarbiau mano vidinis balsas, intuici-
ja – tinkamas dalyvis ar ne. Kartais nėra vidinio pasiti-
kėjimo, kad dalyvis pasiruošęs produktyviai „kelionei“, 
tada neleidžiu dalyvauti renginyje ir atvirai pasidalinu 
savo pojūčiais ir įžvalgomis. Kartais priimu žmogų, 
nors racionalus protas sako „ne“. Tarkim žmogus gali 
būti išgyvenęs psichozę. Tačiau vidinis balsas, intuicija, 
pasitikėjimo jausmas sako: jam šito tikrai reikia, jis pasi-
ruošęs permainoms ir dar gali praturtinti ir kitus. 
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Teko patirti juokingai liūdnų absurdų: pvz., vienas 
pretendendas pareiškė „norintis kaifo“. Kartais pre-

tendendas pasirodo esąs visiškai „molinėmis kojomis“, 
tada siūlau individualią terapiją. 

Žinoma, aš tik žmogus ir galiu klysti. Bet geriau kuo 
mažiau klysti ir būtina nedaryti senų klaidų. 

struktūra. Pagalbinės priemonės 

Dalyviai sėdi ratu. Įprastai būna iki 15 dalyvių. 
Renginys prasideda nedidele teorine įžanga: aptaria-

me seminaro temą, ir kiekvienas dalyvis panaudoja 
renginio temą, formuluodamas mažesnius asmeninius 
siekius. Prasideda grupinis procesas. Saikingai taikau 
praktikas, kurios padėtų situacijas, keliamus tikslus su-

vokti ne tik protu, jausmais, bet ir per įvairią simboliką. 
Tokioje grupėje galiu remtis ne tik savo asmeninėmis 
galimybėmis, bet ir tarpasmeniniu patyrimu, suvokda-

mas, kad už šitą patyrimą kiti dalyviai irgi yra atsakingi ir 
negali perkelti visos atsakomybės man. Visada dalyvių 
atsakomybę stengiuosi palaikyti ir puoselėti. Žinoma, 
man jos tenka daug. Dalyviai pastebi, kad yra daug ne 
tik asmeninio, bet ir tarpasmeninio patyrimo bendru-

mo, ką K. G. Jungas vadino sinchronizacija. Svarbu yra 
ne gauti „ypatingo“ patyrimo, bet surasti tiek savyje, 
tiek ir visoje grupėje jungiantį vienį. Intensyviai kylanti 
simbolika, metaforos įgalina kartais per trupesnį laiką 
nueiti ilgesnį kelią. Tai keičia ir paspartina grupės dina-

miką. Kartu tai didina atsakomybę ir reikalauja daug 
jėgų iš grupės vadovo. Tai iššūkis man ir visiems grupės 
dalyviams. 

Taikomos kelios šamaniškos (archajinės) praktikos, 
adaptuotos vakarietiškam pasauliui. Aš remiuosi trans-
personalinės psichologijos klasikais ir savo patirtimi.

 Kartais naudojamos pagalbinės priemonės: muzika 
ar jos garsai, daiktai kaip simboliai, dalomoji medžia-

ga su tinkamomis sentencijomis, vaizdiniais. Visada 
pasitelkiame pagalbon dalyvių sapnus. Beveik visada 
15 minučių naudojuosi šamanišku „arkliuku“ – šama-

nišku būgnu ( jis „dirba“ jau daugiau nei 20 metų ir 
vis dar sveikas).

 Kadangi informacijos renginio metu būna labai 
daug, nemažai laiko skiriame jos įsisąmoninimui, o 
renginio gale atliekame ritualą. Ritualas gimsta rengi-
nio metu. Jo tikslas, struktūra bei techniniai aspektai 
padeda dalyviams galutinai apibendrinti ir suvokti, kas 
grupėje įvyko. Ritualas turi neslopinti žmogaus indivi-
dualumo ir padėti grįžti į įprastą žmogaus aplinką, ne-

prarandant egzistencinių prasmių. Ritualas yra veiks-
mas. Jo dalyviai atlieka sąmoningą pasirinkimą, ir, kaip 
veiksmas, jis tą pasirinkimą sustiprina. 

 Renginys, o ypač praktikos, yra visiškai nedirektyvios. 
Atlieka tie, kurie nori tai atlikti laisva valia. Nors reikia 
pažymėti, per visus renginius atsisakė tik keli dalyviai. 

 Labai įdomu tai, kad dauguma dalyvių, ypač vėliau 
sutiktų gyvenime, renginį vadina seminaru, o ne grupe. 

mano nuostatos renginyje ir gyvenime

Žmogus turi įgimtą psyche refleksą domėtis, mylėti, 
tikėti, pažinti save ir augti. Kad ir kaip šis „refleksas“ 
buvo slopintas žmogaus raidos problemų, skaudaus 
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patyrimo, ligų, triuškinančių gyvenimo įvykių, turiu pa-

grįstą viltį, kad įmanomas prisikėlimo stebuklas (tikrai 
neignoruoju proto). Šią stebuklingą žmogaus psyche 

subasmenybę vadinu Feniksu.
 

 Kai išsprūstame iš stiklinių savo ego butelių,
Kai pabėgame lyg voverės iš besisukančio savo as-
menybės rato 
Ir vėl patenkame į mišką,
Suvirpame nuo šalčio ir baimės. 
Bet taip viskas vyksta,

Nes mes nepažįstame savęs.

D. H. Lawrence „Pabėgimas“
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jovita Petrauskaitė

APie TYlos gruPes 

Pirmiausia norėčiau pasidžiaugti ir visus pasveikinti 
su pirmu rimtu jubiliejumi. Džiugiausia, jog mūsų aso-

ciacija gyvuoja 10 metų, ir negalėčiau pasakyti, kad jos 
veikla išsikvepia: vyksta tradicinės kasmetines stovyklos, 
egzistencinės, mitinio patyrimo grupės, atsiranda nau-

jovių (seminarų diena). Vadinasi, gyvenimas tęsiasi!!! 
Todėl ir ateity norėčiau tiek tarybai, tiek kiekvienam iš 
mūsų palinkėti, kad kuo mažiau būtų beprasmiško eg-

zistavimo ir kuo daugiau tikro, intensyvaus gyvenimo.
O dabar apie tai, dėl ko iš tiesų esu čia, tribūnoje. 

Truputėlį apie tylą ir tylos grupes.
Maniau, jog tylos grupių pradininku Lietuvoje galima 

laikyti Artūrą Deltuvą, bet, pasak jo, pradininkai (idė-

jiniai ir tie, kurie ėmėsi jas vesti, jose dalyvauti) buvo 
keturi žmonės: pats Artūras Deltuva, Robertas Petronis, 
Gintė Jasienė ir Viktoras Keturakis.

Pirmoji grupė buvo sukviesta 1992 metais. Pati il-
giausia grupė truko net 9 dienas. 

O Humanistinės ir egzistencinės psichologijos asoci-
acija jau surengė tris tylos grupes, kuriose galėjo daly-

vauti asociacijos nariai. Pirmoji vyko ankstyvą 1997 metų 
pavasarį, joje dalyvavo 8 dalyviai, vedantieji buvo Artūras 
Deltuva ir Robertas Petronis. Antroji vyko vėlų 1997 m. ru-

denį, joje dalyvavo 7 dalyviai, vadovavo Robertas Petronis. 
O trečioji buvo 1998 m. gegužės pabaigoje, susirinko 7 
dalyviai. Pirmoji ir trečioji grupės truko po 5 dienas, ne-

skaičiuojant atvykimo ir išvykimo dienos, o antroji tylos 
grupė buvo trumpesnė – grynos tylos buvo tik 3 dienos.

Be to, epizodinių, trumpų tylos „intarpų“ (nuo 1 iki 
3–4 val. trukmės) yra buvę ir mūsų asociacijos organi-
zuojamose stovyklose.

Dabar šiek tiek apie tylos grupių erdvę, struktūrą, 
taisykles.

vieta. Pasirenkant vietą, svarbiausia, kad ji būtų kiek 
galima nuošalesnė, nereikėtų daug bendrauti su kitais 
(pašaliniais) žmonėmis. Visais trimis atvejais tai buvo 
gana atokiai nuo kitų esanti sodyba (Roberto senelio). 
Aplink ją buvo daug atviros erdvės, kurioje galima ke-

liauti. O tai yra gana svarbus faktorius, ypač tais atve-

jais, kai iš tiesų norisi pabūti vienam.
Taisyklės ir principai. Pagrindinė taisyklė – neben-

drauti žodžiais. Buvo susitarta kiekvieną vakarą piešti 
bendrą piešinį be temos, siunčiant lapą ratu. Kartais 
užtekdavo dviejų ratų, o keletą kartų yra prireikę piešinį 
sukti ir tris ratus. 

Kitas principas – dalyvis gali palikti grupę arba ją nu-

traukti. Tik svarbiausia tokiais atvejais perspėti, infor-
muoti grupės vedančiuosius (be abejo, tai reikia pa-

daryti įprastine žmonių kalba). Tai daugiau susitarimas 
nei taisyklė. Visų trijų grupių metu galima buvo skaityti, 
rašyti dienoraštį, piešti. Jokių kitų taisyklių ar susitari-
mų, apibrėžiančių buitį ar bendravimą nebuvo.

Iš savo patirties galiu teigti, kad kuo daugiau susita-

rimų, apibrėžtų taisyklių yra aptariama prieš tylėjimo 
pradžią, tuo turėtų būti lengviau gyventi tyloje. Bet ar 
to reikia?

Pranešimas, skaitytas Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos konferencijoje, 
surengtoje asociacijos 10 metų veiklos jubiliejaus proga (2001 m.)
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Taigi, dabar, remdamasi Artūro Deltuvos diplominiu 
darbu, norėčiau pristatyti apibendrintus žmonių, daly-

vavusių tylos grupėse, išgyvenimus, patyrimus. 
Dažnai tyla apibūdinama kaip atsivėrimas naujai pa-

tirčiai. Tylint ateina nauja mintis, naujoviškas tų pačių 
dalykų supratimas, išsiveržiama iš rutiniško kasdieny-

bės rato.
Kaip rodo tylos grupių patirtis, tyla žmones kartais 

susieja, suteikia gilesnį vienas kito supratimą. Tai sutei-
kia pilnatvės, šilto artumo jausmą, suteikia energijos. 
O kartais tyla žmones atskiria vieną nuo kito, o tai gali 
sukelti pykčio ir agresijos antplūdžius. Neretai neigia-

mos emocijos patiriamos, kai susiduriama ne su tuo, ko 
buvo tikėtasi, arba tarsi nesusiduriama su niekuo – tyla 
tampa nebyli. Tai kelia nuobodulį, nusivylimą, kartais 
pyktį ar apatiją.

Taip pat tylos grupių nariai kartais patiria pakilių, eks-
taziškų išgyvenimų. Kiti išgyvena vidinės ramybės, at-
radimo, susiliejimo su pasauliu būseną, kai staiga tam-

pama dalimi to paties pasaulio, į kurį iki šiol žiūrėta 
tarsi į paveikslą.

Tiek trumpai apie tylą ir tylos grupes. O pačiai pa-

baigai norėčiau pacituoti man pačiai labai patinkan-

čios Andriaus Mamontovo dainos gabaliuką: „Galbūt 
ne garsas skambės tyloj, o tyla garse – ką apie tylą 
žinome mes?“ 
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rimvydas Budrys, Aušra Pundzevičienė

lhPA veiKlĄ PAPildAnTYs seminArAi 

Kūrybinė videostudija – nuo 2012 metų prasidėjęs 
LHPA originalių filmų statymo projektas, vykstantis se-

minaro forma ir keletą kartų surengtas pavasarį Palan-

goje. Iki 2017 metų įvyko keturi tokie seminarai, kurių 
metu per keturias dienas buvo sukurti videofilmai se-

minaro tema. Procesas vyksta dviem etapais: pirmąsias 
dvi dienas vyksta parengiamasis etapas, kai tarpusavy-

je suderinamos filmo statymo dalyvių funkcijos, apta-

riamas ir parengiamas filmo scenarijus. Kitas dvi dienas 
vyksta filmavimas, o pabaigoje – videofilmo montavi-
mas ir jo peržiūra. 

viktoro Kagano supervizijų seminarai vyksta Vil-
niuje nuo 2012 metų ir nuo tada buvo įtraukti į tradici-
nių LHPA seminarų sąrašą. Vedantysis į Lietuvą atvyksta 
ne kasmet, iki 2017 metų įvyko keturi jo vedami semi-
narai. Jau anksčiau, dar 1997 metais, jis dalyvavo tarp-

tautinėje LHPA konferencijoje Vilniuje „Humanistinė 
psichologija XXI amžiaus prieangyje“. V. Kaganas, da-

bar gyvenantis Vokietijoje, buvo viena žymiausių Sankt 
Peterburgo asmenybių psichoterapijos ir psichiatrijos 
srityje. Jis buvo vienas iš Sankt Peterburgo humanisti-
nės psichologijos asociacijos steigėjų. V. Kaganas yra 
sukūręs originalią transmetodologinės psichoterapijos 
koncepciją, kuria remiasi dirbdamas su klientais ir pro-

fesionalų supervizijose. 

sapnų grupės – periodiškai LHPA veikloje atsiran-

dantys projektai. Pirmosios sapnų grupės vyko jau nuo 
1992 metų ir tęsėsi iki 1998 metų. Pagal Stenlio Kripne-

rio pasiūlytą humanistinį sapnų aiškinimo modelį gru-

pes Vilniuje vedė Leonas Judelevičius ir Rimvydas Bu-

drys. Susitikimai įprastai vykdavo du kartus per mėnesį 

nuo rudens iki vasaros. Po 1998 metų buvo ilgas tuščias 
tarpas, kol 2012 metais Rosita Pipirienė ir Gintė Jasie-

nė ėmė vesti sapnų tyrinėjimo grupę „gyvas sapnas“. 
Susitikimai vykdavo du kartus per mėnesį nuo rudens 
iki vasaros. 2014 metais nuo žiemos iki vasaros sapnus 
tyrinėti kvietė grupė „iškalbingi sapnai“ su vedančiai-
siais Dima Kuniskiu ir Kazimieru D. Daugėla. 

meninės kūrybos plenerai. 2013 metais įvyko pir-
masis pleneras „ruduo“, skirtas visiems, norintiems 
savaitei pasinerti į meninės kūrybos pasaulį. Kviečiami 
tiek menininkai, tiek ir bet kokios kitos profesijos žmo-

nės. Kuriama ir gyvenama Palangos dailininkų namuo-

se „Palangos dailė“. Plenero organizatoriai – dailininkė 
Inga Betuža-Bertuža ir psichologas Rimvydas Budrys. 
2014 metais atsirado ir analogiškas pleneras „Vasara“, 
vykstantis Paberžėje (Kėdainių raj.), su tais pačiais ve-

dančiaisiais – Inga Betuža-Bertuža ir Rimvydu Budriu. 
Iki 2017 metų įvyko keturi meninės kūrybos plenerai 
(trys Palangoje ir vienas Paberžėje).

egzistencinės psichologijos seminarai „egzistenci-
nis gyvenimas“ Birštone. Juos, tuo metu kaip LHPA 
tradicinius renginius, nuo 1993 metų organizuodavo 
Rimantas Kočiūnas ir Aleksandras Kučinskas, o vėliau 
perėmė Robertas Petronis ir Julius Kvedarauskas. Se-

minarai vykdavo du kartus per metus – rudenį ir pa-

vasarį – iki 2004 metų. Šie seminarai kiekvieną kartą 
būdavo skirti kuriai nors reikšmingai gyvenimo duo-

tybei (laisvei, meilei, laimei, baimei ir kt.).

užsienio psichologų seminarai. Jie daugiausia vyk-
davo LHPA gyvavimo pradžioje, nuo 1992 iki 1996 
metų. Seminarus vedė žinomi humanistinės psicholo-
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gijos specialistai iš JAV, Didžiosios Britanijos ir Rusijos. Iš 
jų galima paminėti asmeninės mitologijos koncepcijos 
autorių prof. Stenlį Kripnerį (JAV) ir šamanizmo studijų 
antropologę prof. Rut Ingę Heincę (JAV), kurių semina-

rai Lietuvoje vyko po porą kartų. Vėliau, po 1997 metų, 
svečius iš užsienio LHPA kviesdavosi tik kartą per kele-

tą metų. Per tą laiką po porą kartų buvo atvykę žymus 
humanistinės ir egzistencinės psichologijos atstovas 
Kirkas Šnaideris (JAV) ir tradicinių kultūrų meno tyrinė-

tojas Modris Tenisonas (Latvija), kartą apsilankė trans-
personalinės psichologijos atstovas Sergejus Vsech-

sviatskis (Rusija).

Balinto supervizijų grupės. LHPA jas rengė 1996–
2000 metais Kaune ir 2000–2006 metais Klaipėdoje. 
Kaune praktikuojantiems psichologams Balinto gru-

pinės supervizijos vykdavo Lietuvos darbo rinkos mo-

kymo tarnyboje, o Klaipėdoje – Mokyklų tarnyboje. 
Kaune jas vesdavo Rimvydas Budrys, o Klaipėdoje – 
Rimvydas Budrys ir Aleksandras Kučinskas. Tuo metu 
tai buvo viena iš kelių pastoviai susirenkančių supervi-
zijos grupių Lietuvoje.
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Aldona Tüür 

PAmATYTi sAvo sielĄ

Gyventi savo gyvenimą, prisiimti atsakomybę už jį – 
tai raginimas, kurį išgirsite ne iš vieno psichologo. 
O ką šie žodžiai reiškia jiems patiems? Tardamasi 
dėl pokalbio su psichiatru psichoterapeutu Aleksandru 
Alekseičiku, pasakau, kad užduosiu vieną klausimą. 
Pokalbis nuveda toli. Ir giliai.

Ką jums reiškia žodžiai: „gyventi savo gyvenimą“?

Gyventi savo gyvenimą – tai beveik pasakymo „būti 
savimi“ aidas. Gyventi ne svetimą gyvenimą, kurį man 
galėjo primesti, pavyzdžiui, tėvai. Mano atveju, tėvai, 
ačiū Dievui, nieko neprimetinėjo ir aš realizavau save 
tokį, koks, maniau, turiu būti – nepakartojamą. Aišku, 
turėjau už savo nugaros gimtinę, tėvų, senelių ir šei-
mos istoriją. Privalau orientuotis, kokie mūsų gabumai, 
kokios stipriosios pusės, o kokios, – silpnosios. Tačiau 
turiu būti ir kitoks, rinktis savo kelią. Rinkausi iš ketu-

rių specialybių, dėl to išsirinkau tradiciškai, kaip ir tė-

vai, – mediciną. Pasirinkau psichiatriją, psichoterapiją, 
o vėliau sukūriau savo terapinę mokyklą, kuri vadinasi 
„Intensyvus terapinis gyvenimas“. Religiniu požiūriu 
mes visi sukurti pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. Visą 
gyvenimą šito reikia ieškoti, o paskui realizuoti. Jeigu 
Dievo sumanymą dėl manęs ne nuspėju, o gerai įžvel-
giu ir einu tuo keliu, tada man besąlygiškai turi sektis. 
Psichologiškai ir religiškai – taip yra būti savimi. 

Gyvent savo gyvenimą – tai būti savimi. Kas Jums 
padeda būti savimi?

Tikėjimas. Toks praktinis tikėjimas, pagal apaštalą 
Paulių: „Tikėjimas yra įsitikinimas nematomais dalykais 
ir gavimas to, ko lauki.“ Tikiu ir einu pasirinktu keliu. 

Jeigu gaunu tai, kuo tikiu, vadinasi, viskas gerai. O jeigu 
negaunu, vadinasi, tai netikras tikėjimas. Ne tas, kuris 
padeda veikti. 

Pavyzdžiui, tikiu, kad Dievo padedamas būsiu geru 
specialistu, man seksis, turėsiu gerų pacientų. Praktiškai 
mane turi saugoti angelas sargas, na, dar geriau – ke-

letas. Be abejo, taip ir yra. Prieš metus mane bandė 
išvaryti iš užimamos darbo vietos, pareigų, sakydami, 
kad aš jau senas. Gaunu visai padorią pensiją, galė-

čiau tinginiauti, bet, iš kitos pusės, nejaučiu, kad bū-

čiau pensininkas, esu kupinas jėgų. Tačiau svarbiausia, 
matau, jog mano bendradarbiai nenori manęs išleisti, 
kad aš čia tikrai reikalingas. Pacientai taip pat yra mano 
sargai. Kaip mane gynė! Tarkim, kunigas sako: „Aš už 
jus melsiuosi visą gyvenimą.“ Klausinėju: „Mano gyve-

nimą ar jūsų gyvenimą?“, nes jis jaunas. Kunigas atsa-

ko: „Be abejo, savo gyvenimą.“ Štai, savo gyvenimas. 
Galvojama, kad tikėjimas yra abstraktus dalykas. Ne, ti-
kras tikėjimas yra gyvenimo būdas. Gyvendamas pagal 
savo tikėjimą nuolat sulaukiu palaikymo. Tokiu būdu ti-
krinam ryšį, iš vienos pusės, su žeme, su savo šaknimis, 
o iš kitos – kiek aukštai į viršų mes augam, iki dangaus.

Aleksandras Alekseičikas
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Savo knygoje Jūs rašote: „Gyvenant drąsiai, iš visų 
jėgų, galima išgyventi bet kokią psichinę ligą.“ Ką 
reiškia gyventi drąsiai, iš visų jėgų?

a, sakykime, dauguma žmonių, sulaukę šešiasdešimt 
penkerių, pasiduoda. Galvoja: „Jaunystė baigėsi, ką da-

bar…“ Ir tikrai – pavyzdžiui, gydytojų psichiatrų suva-

žiavime rinkome valdybą. Aš kažką siūlau, ir, galbūt iš 
dėkingumo, siūlo mane. Tačiau, už direktorių balsuoja 
šimtas, o už mane – tik dvidešimt. Jis yra jaunas, ener-
gingas, sėkmingai dirba. Rodosi, jeigu taip, tai viskas, 
aš turiu pasiduoti, užleisti kelią jauniems. Ne, esu drą-

sus. Pirma, už jį balsuoja šimtas, bet kokie? Už mane 
– dvidešimt, bet kokie! Už mane balsuoja žmonės, 
kurie mane tikrai pažįsta ir manimi tiki. Iš jų semiuosi 
jėgų. Ir iš pacientų. Be to, atsimenu ir savo protėvius, 
kurie visi buvo tikri, stiprūs. Aš jaučiu, kad turiu tikrai 
nemirtingą sielą. Ji stipri ir išlaikys visus išbandymus. 
Pavyzdžiui, vienas geriausių kunigų, kurį kada nors pa-

skelbs Lietuvos šventuoju, Bronius Strazdas yra pasa-

kęs, kad iš mano darbų matyti, jog Dievas su mani-
mi. Tai suteikia stiprybės. Esu normalus žmogus, patiriu 
gana daug sunkumų, nemalonumų, išgyvenimų. Ir ma-

tau, kad su jais susitvarkau – ne tik psichologiškai, bet 
prisijungia mano siela. Jeigu ką nors darau remdamasis 
žiniomis, visai gerai išeina, jeigu patirtimi – dar geriau, 
su siela, iš sielos – lengviau, o jeigu įkvėptas, nuo Dievo 
– išvis lengva… Jėgos nėra koks nors mistinis dalykas. 
Supaprastintai, tai yra poreikiai. Man tai reikalinga. 
Todėl mano siela „įsijungia“. Štai dabar kalbu, ir jau-

čiate, kad dalyvauja ne tik mano atmintis, bet ir sie-

la, kuri viską jungia. XVII a. šv. Grigorijus Skovoroda 
gražiai pasakė: „Siela yra tai, kas žolę daro žole, 
medį – medžiu, o žmogų – žmogumi. Be sielos žolė – 
tai šienas, medis – malkos, o žmogus – lavonas.“ Jaučiu, 

kad ne savo žinojimu, ne šienu, o kvapnia žole jus pra-

dėjau „maitinti“. 
Žmogus yra kūno, sielos ir dvasios būtybė. Todėl 

manau, kad psichiatrija – tai nuostabi medicinos sri-
tis. Gaila, jog dauguma psichiatrų nemato nei dvasios, 
nei sielos. Jie daugiau žiūri į psichofarmakologiją ir tiki, 
kad, pagerinę apimtam depresijos žmogui nuotaiką, jį 
išgydys. Ir visai nekreipia dėmesio į tai, kad žmonės jau 
tūkstančius metų kelia sau nuotaiką degtine bei vynu. 
Laikinai jiems pagerėja, o paskui – dar blogiau. Jeigu 
jūsų bloga nuotaika, laikinai nuo jos pailsėti vaistai pa-

deda. Tačiau žiūrėti į žmogų ne dvasiškai, ne „sieliš-
kai“ ir net ne kūniškai, o farmakologiškai, chemiškai yra 
negerai. Taip negalima. Tačiau labai nenorėčiau, kad 
žmonės išsigąstų psichiatrų. Taip, daugeliui jie nereika-

lingi, bet kai kada – jeigu reikia, tai reikia. Tik psichiatri-
joje yra dar viena didelė bėda – daugeliu atvejų mūsų 
ligoniai gydomi. O iš tiesų jie turi gydytis. Pavyzdžiui, 
aš jums skirsiu vaistus, liepsiu: „Gerkit po šešias table-

tes per dieną“, o jūs, kaip gera pacientė, ir gersit. Iš ti-
krųjų jūs turite po dienos ar dviejų atbėgti pas mane 
ir sakyti: „Žinot, ne, šitas vaistas visai neveikia, o šitas, 
kurį jūs paskyrėt, veikia kažkaip keistai. Ką nors dary-

kit.“ Matot, ir vėl – būti savimi. Mane gydo nuo ligos, 
apie kurią galbūt aš nesuprantu, bet aktyviai domiuosi 
gydymu. Savo pacientams sakau: jeigu aš jus gydysiu, 
nebus gerai, bet jeigu jūs gydysitės, tikrai turite šansų.

Jūsų terapija vadinasi „Intensyvus terapinis gyve-
nimas“. Ką reiškia „intensyvus“? Ar tai yra kažkas 
daugiau negu gyvenimas?

Be abejo. Dabar žmonės mato kitus kaip funkcijas, o 
ne būtybes, turinčias kūną, sielą, dvasią. Iš šimto žmo-

nių, kurie mano sielai gali būti naudingi, aš išsirenku 
tik vieną ar du, su kuriais man naudinga, na, gal dar ir 
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malonu bendrauti. Kad fiziškai save pamatytum, rei-
kia prieiti prie veidrodžio. Tam, kad pamatytum save 
dvasiškai, reikia prieiti prie kito žmogaus ir atsispindėti 
jo sieloje. Kad save suprastų, mano pacientas turi pa-

matyti kitą. Pavyzdžiui, kalbant apie alkoholizmą. Yra 
žmogus, geriantis penkerius metus, yra kitas, gerian-

tis dešimt metų. Tas pirmasis pamato: „Oho, kokia ano 
bėda!“ Arba, sakykim, aš trigubai piktesnis negu kažka-

da buvau, o šitas – dešimt kartų. Aš savo žmonos ne-

myliu, o šitas jos neapkenčia! Ir toliau – nepaisydamas, 
kad taip nemyli, jis tvarkosi. Ką daro? Mokosi būti kan-

tresnis. Matyti, kuo jo žmona ne bloga, o gera. Kad ti-
krai save pažintų, žmogus turi pamatyti save, atsispin-

dintį kituose, o kad sveiktų, lyginti save su kitais, matyti, 
kaip kitas tvarkosi. Ir prašyti pagalbos. Tarp kitko, sau 
padėti būna sunku, o kitam – lengviau. Taip žmonės 
gydosi. Atpažįsta savo liguistumą kituose ir padeda ki-
tiems jį atpažinti. Atranda kelią ir padeda vienas kitam 
juo eiti. Vienam savo pacientui duodu užduotis, kad 
jis įvairiai žiūrėtų į gyvenimą. Jis moka gražiai piešti, 
ir aš prašau, kad mane nupieštų. „Štai, – rodo, – toks.“ 
Sakau: „Nepriimu, per daug panašus į Adlerį, į Jungą.“ 
Tada jis nupiešia mane kitaip. Tariu: „Jau geriau – rim-

tesnis, griežtesnis, turi savo veidą. Savo, o ne jų, nors 
tikrai gerbiami žmonės. Bet vis tiek, žinot, jūs man pa-

dlaižiaujate, juk matėt mane visokį.“ Tada jis mane nu-

piešia štai tokį – velnią. Aš prašau: „Nupieškit geresnį, 
čia jau esu baisokas.“ Tada jis nupiešia mane angelą. Ir 
aš jam sakau: „Jeigu mokėsit žiūrėti į žmones, į save, į 
gyvenimą taip įvairiai, tai būsit laisvas.“

Straipsnis spausdintas žurnale „Aš ir psichologija“
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Po gulinčiu akmeniu vanduo neteka

Karjera – tai kelias su posūkiais, kilpomis, kliū-

timis, pakeleiviais ir pagalbininkais. Jei žingsniuo-

ji juo atvira širdimi ir plačiai atmerktomis akimis, 
tas kelias pasiūlo daugybę netikėtumų ir galimybių. 
Būtent apie tai šnekuosi su Leonu Judelevičiumi, ku-

ris prisistato lėktuvų pilotu, nors ši, naujausia pro-

fesija – tik vienas iš jo karjeros kelio posūkių. Kažin, 
ar paskutinis?..

Tiesą sakant, žinau tik legendą – kažkas iš kolegų 
manęs paklausė: „Ar žinai, kad Leonas skraido?“ 
Kokia tos legendos pradžia?

Pasitaikė situacija – vienas kolega kažkokia pro-

ga užsiminė, kad mokosi sklandyti. Tada prisiminiau, 
jog kadaise, dar paauglystėje, norėjau tapti lakūnu. 
Norėjau, bet buvau ne toks, kokį tais laikais galėjo pri-
imti į aviaciją – duomenys prasti, ne komjaunuolis, o 
dar regėjimas neidealus... Tačiau prieš kelerius metus 
suvokiau, kad sovietinių laikų apribojimai išnykę – net 
mano akiniai netrukdo ir iš tikrųjų sveikatos reikalavi-
mai lakūnams nėra labai griežti. Na taip, privalu kasmet 
pasitikrinti, ypač kai esi vyresnio amžiaus, bet jie ten 
gana liberalūs, sveikatos normatyvai ne tokie, kaip kos-
monautams, jokiu būdu. Taigi savo malonumui ėmiau 
domėtis aviacija. Tas malonumas traukė gilyn – norėjo-

si išmokti dar daugiau, dar... Praėjo treji metai, ir tada, 
kai įstojome į Europos Sąjungą, aviacija pradėjo vysty-

tis labai sparčiai, prireikė išties daug lakūnų. Avialinijos 
ėmė rinkti visus, turinčius kokias nors licencijas, savo 
lėšomis juos apmokė skraidyti nauja technika. Tada 
suvokiau, jog tai – galimybė, nes iki profesionalui pa-

kankamos kvalifikacijos man buvo belikęs mažytis 

žingsnelis, tik pasistengiau dar trupučiuką ir gavau... 
Išdrįsau pasisiūlyti vienai aviakompanijai; manęs ten 
paklausė: „Ar supranti, kad romantikos čia nėra, tik 
sunkus darbas?“ Atsakiau, kad – taip, taip, suprantu, 
bet iš tikrųjų supratau toli gražu ne iki galo. Aišku, čia 
jau kitas dalykas... Žodžiu, mane priėmė į darbą, ir, savo 
neapsakomai nuostabai, tapau lakūnu. Jau greit ketveri 
metai, kai dirbu šį darbą. Tiesa, visi pažįstami porą me-

tų labai stebėjosi. Dabar jau mažiau – priprato. Jeigu 
atvirai, porą metų ir aš pats tuo stebėjausi. Taigi, ta „le-

genda“ tikra, ir esu labai tuo patenkintas.

Kuo?

Man iš esmės labai įdomus ir smagus pats tas užsi-
ėmimas – lėktuvai, skraidymas, visa, kas su tuo susiję. 
Dar tik pradėjęs domėtis aviacija, norėjau ne šiaip būti 
ore, bet tikėjausi skraidyti sudėtingesniais, didesniais 
lėktuvais su šiuolaikiška įranga, skraidyti aukštai ir toli, 
ilgais maršrutais, į nepažįstamus oro uostus. Šitai da-

bar turiu... Žinoma, už viską – sava kaina. Pavyzdžiui, 
kartais tenka dirbti nelengvomis sąlygomis. Tarkime, 
pašto reisai. Paštas skraidinamas naktį, vadinasi, ir dirbi 
naktį, o dieną turi kažkaip ilsėtis, kartais tiesiog fiziškai 
būna sunku. Kita vertus, šiame darbe turi ne šiaip kaip 
nors prasėdėti tas aštuonias ar dešimt valandų, o būti 

Leonas Judelevičius
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pakankamai budrus ir susikaupęs. Bet turbūt kiekviena 
profesija turi savų sudėtingų momentų. Patinka man 
tie lėktuvai... Tad kažkaip visai lengva tuos sunkumus 
išgyventi. 

Ar galėtumėte įvardyti, kas buvo svarbiausias 
veiksnys, taip drąsiai keičiant karjeros kelio kryptį?

Sunku pasakyti... Aš norėjau skraidyti. Iš pradžių 
įsivaizdavau, kad nusipirksiu savo lėktuvėlį ir skraidy-

siu, na, o paskui pamačiau, jog tai nelabai realu, nes 
itin brangiai kainuoja... Bet aviacija mane labai traukė, 
mąsčiau, ką čia dabar daryti. Svarsčiau taip – susirink-
siu visas reikalingas kvalifikacijas ir gal mane kas pa-

ims skraidyti be atlyginimo. Galvojau, galbūt mažoms 
aviakompanijoms reikės lakūnų, nes visi išbėgios į tuos 
didelius lėktuvus, o mažais gal neliks kas skraido, tai 
įsiprašysiu paskraidyti savo malonumui. Kai staiga pa-

aiškėjo, kad reikalingi visi, kas moka ir nori valdyti lėk-
tuvą, supratau, jog tokios galimybės praleisti negalima. 
Net negalėčiau pasakyti, koks čia tas veiksnys – didelis 
noras, palanki situacija, laikas, atsitiktinumas...

Apskritai jūsų profesinis kelias kupinas stai-
gmenų – buvote psichologas, verslininkas, vertė-
jas, pilotas. Kokia jūsų profesija dabar?

Dabar esu pilotas. Viena, man už tai moka atlygini-
mą, antra, tam skiriu gana daug laiko. Tiesa, aviacijo-

je esu ne tik lakūnas, bet ir šioks toks aviacinės anglų 
kalbos egzaminuotojas. Bet visada lieku ir psichologas: 
studijos ir keliolikos metų praktikos patirtis davė tai, 
be ko savęs įsivaizduoti negalėčiau. Apskritai paėmus, 
darbuojuosi keliose srityse. Greta aviacijos – visa, kas 
susiję su Humanistinės ir egzistencinės psichologijos 
institutu ir Rytų Europos egzistencinės terapijos asoci-
acija (dėstau porą egzistencinės terapijos kursų ir tokiu 

būdu tarsi esu arčiau psichologijos). Na, o kadangi dir-
bu komandiruotėse, kad nereikėtų tuščiai švaistyti lai-
ko, tuo metu, kai esu išvažiavęs, verčiu knygas iš anglų 
kalbos. Kadaise, studentiškais laikais, tokiu būdu šiek 
tiek uždarbiaudavau. Kada Lietuva atgavo nepriklauso-

mybę, anglų kalba tapo labai paklausi. Ją mokančiųjų 
tuo metu dar buvo nedaug, tad per porą metų išver-
čiau gal tris ar keturias knygas. Šita patirtis dabar sa-

vaip praverčia.

Daug kalbate apie tai, kas buvo lengva, paprasta, 
tarsi įvyko savaime. O kas, nusprendus keistis, buvo 
sunku?

Negaliu sakyti, kad tam tikru momentu nusprendžiau 
keistis. Tiesiog savaime po truputį ėjau ta kryptimi. Kai 
atsisakiau psichologo praktikos ir pasukau į verslą, ne-

buvo labai sunku, kadangi po truputį mokiausi, dirbau 
su kitais. Versle gausu savų sunkumų – daug rizikos, 
nestabilumo, kiekvienas, kas su tuo susiduria, puikiai 
tai žino. Šis pasikeitimas kur kas labiau slėgė mora-

liškai – jaučiau, kad išduodu save, nes psichologija 
man buvo ir liko svarbi. Tačiau kitas perėjimas – prie 
aviacijos – šiuo atžvilgiu sunkus nebuvo. Priešingai – 
kai pamačiau, kad viskas, nebesugebu pasidalinti tarp 
verslo ir aviacijos, nedvejodamas pasirinkau aviaciją. 
Tai – specifinė sritis, kurioje reikia daug mokytis. Kol 
užlipi visais tais laipteliais nuo lakūno mėgėjo iki pro-

fesionalo, reikia išlaikyti gal 50 egzaminų. Ir tai – per 
trejus metus, laisvu nuo darbo laiku! Mokytis ir skai-
tyti labai storas knygas man tikrai nebuvo sunku. Net 
studijų metais mažai buvo tokių dalykų, kuriais su tokiu 
džiaugsmu būčiau užsiėmęs. Tikrai smagu! Sunku bu-

vo kas kita – vis dėlto tas laiptelis nuo mėgėjo iki profe-

sionalo aviacijoje labai aukštas. Kai tampi profesionaliu 
lakūnu, tau ir reikalavimai keliami kaip profesionalui, 
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nepaisant to, kad dar neturi pakankamai žinių ir ge-

bėjimų. Todėl pirmieji metai, kol su šituo susitvarkiau, 
buvo labai sunkūs psichologiškai. Tačiau tokio kaltės 
jausmo, kad išduodu save, kad blogai pasielgiau, tikrai 
nebuvo. Priešingai – džiaugiausi, kad laiku pasitaikė 
proga ir aš jos nepraleidau.

Perėjimas į aviaciją, darbas komandiruotėse – ga-
na drastiškas gyvenimo būdo pasikeitimas. Kaip į jį 
reagavo Jūsų artimieji?

Dažniausia reakcija – išpūstos akys. Kaip šitaip galėtų 
būti?! Kai pranešiau tėvams, jie nesuprato, kad šneku 
rimtai. Tiesą sakant, pats iki galo nesuvokiau, ką čia da-

rau, nežinojau, koks bus darbas, neįsivaizdavau, kaip 
viskas atrodys. Tie pirmi metai tikrai buvo labai sunkūs. 
Galbūt būdamas dvidešimties visus šituos pokyčius iš-
gyventum lengviau, o kai metų dvigubai daugiau, tai 
lankstumo natūraliai sumažėja. Taip, pirmaisiais lakūno 
darbo metais esu ne kartą pasigailėjęs, kad gal „ne-

pavešiu“, kad nepajėgsiu būti profesionalu, kad veltui 
kankinuosi. Iš kitos pusės – man jau moka atlyginimą, 
turiu įsipareigojimų rimtiems žmonėms. Ką dabar da-

ryti, kai taip viskas neišeina? Tai tuo metu buvo sunku... 
Bet sukandęs dantis iškentėjau ir esu tikras, kad vertėjo 
taip daryti.

Iš šalies žiūrint, stebina Jūsų profesinis lanks-tu-
mas. Kaip Jums atrodo, kokios savybės lemia tą su-
gebėjimą lengvai keistis?

Grynai teoriškai svarstant, tai priklauso nuo žmo-

gaus įvairiapusiškumo. Savo laiku, kai man buvo iškilęs 
klausimas, kur stoti baigus vidurinę mokyklą, nežino-

jau, ką pasirinkti: ar imtis literatūros, ar matematikos, 
kadangi ir viena, ir kita sekėsi vienodai gerai. Beje, psi-
chologiją pasirinkau kaip per vidurį esančią discipliną. 
Kitas dalykas yra atvirumas tam, kas aplink tave vyksta, 

ką tau siūlo pasaulis. Nes jeigu nematytum, kas vyksta, 
tai nieko ir nekeistum. Yra tokia rusiška patarlė: „Po gu-

linčiu akmeniu vanduo neteka.“ Jeigu nieko nedarai, tai 
niekas ir nevyksta. Ir svarbu nepritrūkti drąsos žengti 
pirmyn.

Tikrai, toks pasikeitimas – tai ėjimas į nežinomy-
bę. Ar nebuvo baisu?

Nuo tos baimės niekur nepasislėpsi. Prieš pra-

dėdamas dirbti aviacijoje, dvylika metų buvau pats 
sau darbdavys – pats sprendžiau, ką ir kaip daryti. 
Netrukus po to, kai pasirašiau darbo sutartį, man bū-

nant kaime suskamba telefonas, atsiliepiu, ir kažkas iš 
mano naujosios aviakompanijos sako: „Žinai, tau rei-
kia rytoj išvykti į kursus dviems savaitėms.“ Labai seniai 
man niekas niekur neliepė važiuoti... Bet suprantu, kad 
kitaip ir būti negali, žinau, kad turiu paklusti. Tai buvo 
labai keista. Ir suvokiau, jog viskas mano gyvenime pa-

sikeitė. Gerai atsimenu, sėdėjau ant laiptelių, žiūrėjau į 
mišką tolumoje ir galvojau: „Ką aš darau, kur aš einu, 
kas bus?..“ Tas pojūtis, kad gyvenimas smarkiai keičiasi, 
buvo nepaprastai ryškus: štai žengiau žingsnį, ir kelio 
atgal nėra. 

Toks Jūsų žingsnis šiek tiek kvepia nuotykių ieš-
kojimu... Kaip atskirti užgaidą nuo rimto ketinimo?

Gal pagal rezultatą?.. Kalbant apie posūkį į aviaciją, 
negaliu sakyti, kad tai buvo užgaida, žaidimas. Na, gal 
tik iš pat pradžių. Taip, aš norėjau skraidyti, ir tai buvo 
svarbiausia. Bet jeigu tai būtų buvęs visiškai racionalus 
sprendimas, vargu ar būčiau taip toli nuėjęs. Kita ver-
tus, mokslams reikia daug atkaklumo, motyvacijos, už-

sispyrimo. Kad pasiektum reikiamą lygį, turi įdėti labai 
daug pastangų, ir vien noras patirti nuotykių čia ne-

būtų pakankamas motyvas. Pavyzdžiui, kursai vykdavo 
kelis mėnesius tris, kartais keturias dienas per savaitę 
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nuo penktos iki devintos valandos vakare – sėdi pas-
kaitose po darbo, klausaisi... Paskaitų neužtenka – tu-

ri knygas skaityti, mokytis... Egzaminai. Lyg ir galėtum 
nurimti, bet kažko dar norisi. Na, gal tada kitokie, su-

dėtingesni kursai? Žinoma. Ir vėl viskas iš naujo, ir vėl 
labai smagu, yra ką veikti. Tiesiog ieškojau būdo, ką 
dar veikti toje srityje. 

Kaip Jūs apskritai suprantate karjerą?

Karjerą turbūt galima apibūdinti kaip profesinio ke-

lio paiešką. Aš atitinku tokią sąvoką – vienur, kitur sa-

ve išbandžiau, šen, ten patekau... Aviacijoje galima ir 
šiokia tokia vertikali karjera: jei esi antrasis pilotas, gali 
tapti pirmuoju, vadu, paskui – instruktorium. Aišku, ne 
visada tai labai svarbu. Kita vertus, jeigu žmogus ne-

turi ambicijų kopti tais karjeros laipteliais ( juk juos ne 
visada išreiškia tik formalūs vardai ir postai), tai galbūt 
jam stinga motyvacijos iš tikro prasmingai užsiimti tuo, 
ką jisai daro.

Kuria prasme?

Galbūt jis nelabai mėgsta savo darbą. Jeigu man pa-

tinka tas darbas, kurį darau, tai norėčiau daryti jį vis 
geriau. Tai reiškia – vis su didesne atsakomybe. Jeigu 
žmogus visai to nenori, vadinasi, jam nelabai įdomu – 
tarsi tas laukas, kuriame jisai save mato, ribotas. Jeigu 
jam neįdomu, tai gal jis ne viską žino, ne viską moka ir 
nelabai nori mokėti. Kitaip tariant, noras eiti tolyn man 
reiškia ir kokybę.

Straipsnis spausdintas žurnale „Aš ir psichologija“
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julius Kvedarauskas 

linkėjimai stovyklai

Palinkėkime vieni kitiems puikios stovyklos,
Dangui – saulės, ežerui – vandens,
Miškui – spanguolių ir baravykų,
Ateičiai – gražaus rudens.

Palinkėkim laužui malkų ir kūrikų,
Apsukriems virėjams – alkanų veidų,
Katilams ir puodams – suodžių bei šveitikų,
O blogiems kaimynams – įkyrių uodų.

Palinkėkime rytams žvalumo,
Vakarams – negęstančių laužų,
Grupėms – nuotaikos ir nuoširdumo,
O naktims – fantastiškų sapnų.

Palinkėkim Paukščiui sąmojo ir juoko,
Pirmąsyk atvykusiems – draugų,
Apsiblausiusiems linkėkim lengvo šoko,
Rasai palinkėkim pinigų.

Gabijai, Jovitai palinkėkim grupių,
Deimai ir Aldonai – dangiškos šviesos,
Algiui palinkėkim gero ūpo,
O Raselei – rytmečio rasos.

Palinkėkime vieni kitiems ramių kaimynų,
Palinkėkime galvoms blaivių minčių,
Verkiantiems vaikams – daug saldumynų,
O vienišiams – nelauktų svečių.

Robiui palinkėkime sapnų aiškumo,
Paaugliams – žvairų tėvų,
Čia nepaminėtiems – atlaidumo,
O žvejams linkėkime žuvų.

Kirviams, pjūklams palinkėkime aštrumo,
Žilvinui – karštos pirties,
Malkoms palinkėkim gero dūmo,
O vieni kitiems – geros kloties.

(pagal A. Baltakio eil. „Pavasariniai linkėjimai“)

Julius Kvedarauskas
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lhPA metraštis

1991 m. – lhPA įkūrimas.
Iniciatyvinės grupės Valdybos nariai: Rimvydas Budrys, 
Leonas Judelevičus, Rimantas Kočiūnas, Remigijus Bistrickas, 
Miglė Dovydaitienė.

1992–1993 m.
Prezidentas – Rimantas Kočiūnas.
Viceprezidentas – Rimvydas Budrys.
Valdybos nariai: Leonas Judelevičius, Miglė Dovydaitienė, 
Robertas Petronis, Artūras Deltuva, Ernestas Lapinskas, 
Remigijus Bistrickas, Aleksandras Kučinskas ir kt.

1992 m. pavasaris – Beno Kolodzino (JAV) seminaras 
Vilniuje „Psichoterapija, esant potrauminiam stresui“.
1992 m. pavasaris – A. Horvud (Didžioji Britanija) psicho-
dramos seminaras Vilniuje.
1992 m. vasara – Kirko Šnaiderio (JAV) seminaras Vilniuje 
„Egzistencinė psichoterapija“.
1992 m. vasara – Donaldo Rotbergo (JAV) seminaras 
Vilniuje „Meditacijos technikos“.
1992 m. ruduo – Aleno Kouleno (JAV) seminaras Vilniuje 
„Fenomenologinė psichologija: metodai ir modeliai“.
1992.09.09–12 d. – pirmasis LHPA transpersonalinės psi-
chologijos seminaras-transpersonalinis žaidimas Palangoje 
tema „Mūsų asmenybės dievai“. Organizatorius ir vadovas 
– Rimvydas Budrys. Kiti vadovai – Vladimiras Korobovas 
(Vilnius), Tomas Jovaiša (Vilnius). Konsultantas – Rimantas 
Kočiūnas (Vilnius).
1992.12.12–13 – pirmoji LHPA teorinė-praktinė konferencija 
Vilniuje, VU Filosofijos fakultete. Organizatorius – Rimantas 
Kočiūnas.

Pranešimus skaitė:
Rimvydas Budrys „Pirmasis transpersonalinis žaidimas ir jo 
mitologija“,
Artūras Deltuva „Tyla kaip vidinio veiklumo galimybė“,
Gražina Gudaitė „Šamanistinis patyrimas iš Šiaurės Kanados“,
Petras Arlauskas ir J. Monkevičius „Transcendentinių principų 
ryšys su empirine sąmone“,

Aušra Kurienė „Naujienos iš kasmetinės Humanistinės psi-
chologijos asociacijos konferencijos (1992 m. rugpjūtis, JAV),
Tomas Jovaiša „Videotreniruotės efektyvumo vertinimas hu-
manistinės psichologijos požiūriu“,
Liudmila Teslenko „Psichoreguliacija ir meditacija kaip psi-
chokultūros aspektas“.
Patirtinės grupės-naktiniai maratonai:
Rimantas Kočiūnas „Egzistencinio patyrimo grupė“,
Artūras Deltuva „Tylos refleksija“.

1992 metų ruduo. Seminaras Palangoje, pertrauka
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1993 m. pavasaris – Stenlio Kripnerio (JAV) seminaras 
„Asmeninė mitologija“ Vilniuje.

1993 m. pavasaris – V. Skvorcovo (Rusija) holotropinio kvė-
pavimo seminaras Vilniuje.

1993 m. balandžio mėn. – Aleksandro Korobovo (Ukraina) 
egzistencinė dinaminė grupė Vilniuje.

1993.07.19–21 d. – seminaras šamanizmo teorijos ir prakti-
kos klausimais. Vadovė – Rut Ingė Heincė (Berklio universi-
tetas, JAV). Vilnius, VU Filosofijos fakultetas. 

1993.08.16–21 d. – pirmoji LHPA vasaros stovykla Molėtų 
rajone, prie Siesarčio ežero. Programoje – transpersonalinis, 
egzistencinis ir šiaip poilsis, taip pat egzistencinio patyrimo, 
sapnų analizės, judesio, tylos, išsitapatinimo ir kt. grupės. 
Koordinatoriai: Rimantas Kočiūnas, Petras Arlauskas. 

1993.09.15–18 d. – transpersonalinės psichologijos semi-
naras-mitinio patyrimo grupė tema „Gintaras“ Šventojoje. 
Vadovai: Petras Arlauskas, Rimvydas Budrys, Artūras 
Deltuva.

1993.12.11–12 d. – antroji LHPA teorinė konferencija 
Vilniuje VU Filosofijos fakultete. Organizatorius – Rimantas 
Kočiūnas. 

Pranešimus skaitė:
Aleksandras Kučinskas „Egzistencinės psichologijos galimu-
mo klausimu“,
Danutė Gailienė „Asmenybės krizės“,
Audronė Misiūnaitė „Vienatvė: socialinis ar emocinis atskir-
tumas“,
Rimas Kalvaitis „Magija ir psichologija. Veiksmo ekstazė“,
Rimantas Kočiūnas „Transpersonalinės psichologijos ribų 
apibrėžtumo klausimu“,
Rimvydas Budrys „Asmeninės ir kolektyvinės mitologijos 
santykis Šventosios mitinio patyrimo grupėje“,
Vladimiras Korobovas „Įtemptumas kaip pagrindinis rituali-
nės erdvės sukūrimo principas“,
Dima Kuniskis „Išsitapatinimo principas ir jo taikymas psi-
chologinėje treniruotėje“.

1994–1995 m. 
Prezidentas – Rimvydas Budrys.
Viceprezidentas – Leonas Judelevičius.
Valdybos nariai: Rimantas Kočiūnas, Artūras Deltuva, 
Aleksandras Kučinskas, Ernestas Lapinskas, Vitalija 
Lepeškienė, Miglė Dovydaitienė, Petras Arlauskas.

1994 metų vasara. Antroji LHPA 
vasaros stovykla Molėtų raj., Siesarčio 

ežero Birutės saloje 
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šalina, kad LHPA vasaros stovykla įvyks numatytu laiku (rugpjūčio 1-6 dienomis) nepriklau-

- o» , somai n o to, koks tuo metu bus oras. Vasaros stovyklos pradžia - liepos 31-ąją, bet norintys gali at-
vykti anksčiau ir įsikurti stovyklavietėje. Tą dieną 20 val. įvyks stovyklos atidarymo vakaras, o sto-
vyklos uždarymas - rugpjūčio 6 d. 20 val. Išvykimo diena - rugpjūčio 7 d.

LHPA vasaros stovykla įsikurs Siesarčioežero didžiojoje saloje, į kurią bus keliamasi valtimis iš
aikštelės, esančios netoli Juodakampių kaimelio ir ten įsikūrusios Laurinavičiaus eigulijos (žr.sche- „

mą). Važiuojam iš Vilniaus Utenos plentu, reikia užMolėtų pasukti į plentą, vedantį link ir
Ignalinos ir važiuoti iki 4 km stulpelio. Po to pasukti dešinėn pirmuoju keliuku, vedančiuį Juodakam-
pius, ir keliauti juo iki nuorodos "LHPA",kuri tuo metu bus ten pastatyta. Vykstantys su mašinomis
galės jas palikti pas eigulį Laurinavičių. Norintys atvykti į stovyklavieüę keliomis dienomis anksčiau
gali susirasti P.Ar'lauską jo sodyboje, kurią galima pasiekti, pasukus dešinėn į pirmą keliuką už 3 km
stulpelio. Jeigu važiuosite į stovyklą mašina ar turite pripučiamą valtį, plaustą, prašome apie tai pra'-
nešti Petrui Arlauskui iki liepos 10 dienos tel. 74-06-29 (Vilnius, Šilo 2-40). I

Vykstant į LHPA vasaros stovyklą, reikia pasiimti palapines, rniegmaišius, kas turi - guminesi
valtis, plaustus, baidares, burientes, inventorių laužavietei irmaisto gaminimui. Maisto produktų turėti'

. reikėtų savaitei. Be to, pageidautina tureti kišeninį žibiatuvėlį irkokį nors muzikos instrumentą.
LHPA vasaros stovykloje vienu metu veiks kelios įvairaus patyrimo grupės ir dalyviai galės pa-

sirinkti, kuriose nori dalyvauti. Numatomos šios grupės: sapnų aiškinimosi grupė (RBudrys,LJude-
levičius), iškrovos grupė (PAriauskas), išsitapatinirro grupė (DKunickis), tylos-atsiskleidimo grupė
(ADeltuva, G.Nivinskait7ė), egüstencínio patyrimo grupė (Rn'íočiūnas). Be to, numatoma rengti bend-
ras grupes, kuriose galės dalyvauti visi stovyklos dalyviai. Tai meno išraiškos grupė, didžioji kontak-
to grupė ir diskusijų vakarai prie laužo. Jei turite kokių nors savų pasiūlymų, apie tai praneškite bet
kuriam LHPA tarybos nariui iki liepos 10 dienos.

Iki susitikimo LHPA 1994 m. vasaros stovykloje. Irprašome nevėluoti (nes teks plaukte
plaukti...).' ' ' '

LHPA taryba
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1994 m. kovo mėn. – Sergejaus Vsechsviatskio (Rusija) 
laisvojo kvėpavimo seminaras „Gyvenimo medis“ Vilniuje.

1994.07.31–08.07 d. – vasaros stovykla Molėtų raj., 
Siesarčio ežero Birutės saloje. Koordinatoriai: Rimvydas 
Budrys, Leonas Judelevičius, Petras Arlauskas. 

1994.09.22–25 d. – 3-asis transpersonalinės psichologijos 
seminaras-mitinio patyrimo grupė tema „Išsilaisvinimas“ 
Šventojoje. Vadovai: Rimvydas Budrys, Petras Arlauskas, 
Gintė Nivinskaitė (Jasienė).

1994 m. ruduo – Aleno Kouleno (JAV) seminaras Vilniuje 
„Fenomenologinė analizė psichologijoje“.

1994 m. ruduo – E. Baso, A. Pain (JAV) seminaras Vilniuje 
„Pagalba žmonėms, patyrusiems prievartą vaikystėje“.

1994.12.10 – 3-oji LHPA teorinė konferencija Vilniuje, VU 
Filosofijos fakultete. Organizatoriai: Rimantas Kočiūnas, 
Rimvydas Budrys.

Pranešimus skaitė:
Artūra Deltuva „Pagrindinės fenomenologijos prielaidos“,
Rimantas Kočiūnas „Rolo Mėjaus egzistencinė terapija – 
„balta varna“ humanistinėje psichologijoje“,
Rimvydas Budrys „Socialinė laisvės mitologija“,
Antanas Danielius „Autentiškos egzistencijos 
siekimo orientyrai“,

1994 metų ruduo. Seminaras „Išsilaisvinimas“
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Arūnas Kuras „Dvasingos egzistencijos ir veiklos prieštaravimas“,
Remigijus Juškėnas „Deterministinis ir prasminis pasaulio 
suvokimas žmogaus gyvenime“,
Dainius Razauskas „Išvirkščia erdvė“,
Petras Arlauskas „Ritualo psichologinė prasmė“.
1995 m. gegužė – seminaras Birštone tema „Egzistencinė 
psichologija ir praktika“. Vadovas – Rimantas Kočiūnas. 
1995.07.30–08.06 – vasaros stovykla Siesarčio eže-
ro Birutės saloje. Stovykloje dalyvavo ir užsiėmimus ve-
dė dr. Rut Ingė Heincė (Seibruko institutas, Kalifornija). 
Organizatoriai: Rimvydas Budrys, Leonas Judelevičius. 
1995.10.14–17 d. – transpersonalinės psichologijos semi-
naras-mitinio patyrimo grupė Šventojoje tema „Kitas“. 

Vadovai: Petras Arlauskas, Rimvydas Budrys, Artūras 
Deltuva, Gintė Nivinskaitė (Jasienė). 
1995 m. spalis – seminaras Birštone tema „Egzistencinė 
psichologija ir praktika – 2“. Vadovas – Rimantas Kočiūnas. 
1995.12.9 – ketvirtoji LHPA teorinė konferencija Vilniuje, 
VU Filosofijos fakultete. Organizatoriai: Rimantas Kočiūnas, 
Rimvydas Budrys.

Pranešimus skaitė:
Vytis Viliūnas „Humanizmo ribos“,
Dima Kuniskis „,Čia ir dabar ‘ koncepcija psichologijoje“,
Vitalija Lepeškienė „Dievo įvaizdis psichoterapijoje“,
Rimantas Kočiūnas „Nesėkmės psichoterapijoje“,

1995 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj. Siesarčio ežero Birutės saloje
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Antanas Danielius „Mirties samprata budistinėje tradicijoje“,
Rimvydas Budrys „Veidrodinio pasaulio mitologija“,
Vladimiras Korobovas „Dėmesingumas kaip pasiteisinimo 
forma“,
Dainius Razauskas „Filosofiniai magijos pagrindai“,
Remigijus Juškėnas „,Jau matyta-jau girdėta‘ fenomenas“.

1996–1997 m.
Prezidentas – Leonas Judelevičius.
Viceprezidentas – Artūras Deltuva.
Valdybos nariai: Rimvydas Budrys, Rimantas Kočiūnas, Dima 
Kuniskis, Petras Arlauskas, Aleksandras Kučinskas, Petras 
Arlauskas, Miglė Dovydaitienė, Kotrina Gotberg.

1996.07.28–08.04 – vasaros stovykla Siesarčio ežero 
Birutės saloje. Organizatoriai: Rimvydas Budrys, Leonas 
Judelevičius. 
1996.09.18–21 d. – 5-asis transpersonalinės psichologijos 
seminaras-mitinio patyrimo grupė Šventojoje tema „Galia“. 
Vadovai: Petras Arlauskas, Rimvydas Budrys, Artūras Deltuva.
1996.09.26–28 d. – egzistencinės psichologijos seminaras 
Birštone „Egzistencinis gyvenimas 4“. Vadovas – dr. Kirkas 
Šnaideris iš San Francisko (JAV). 
1996.12.7 d. – penktoji LHPA teorinė konferencija Vilniuje, 
VU Filosofijos fakultete. Organizatoriai: Rimantas Kočiūnas, 
Rimvydas Budrys.
Pranešimus skaitė:
Rita Šerpytytė „Baimė – tai laisvės galimybė: nuo Kierkegoro 
iki Heidegerio“,
Rimantas Kočiūnas „Humanistinis optimizmas ir egzisten-
cinė realybė“,
Vitalija Lepeškienė „Vertybių problema humanistinėje psi-
chologijoje“,
Antanas Danielius „Apie laiko išgyvenimą“,
Gražina Čiurlienė „Kasdienė palaikomoji psichoterapija“,
Leonas Judelevičius „Sapno nagrinėjimas: grupinis modelis“,
Remigijus Juškėnas „Mitinio patyrimo psichoterapiniai aspektai“,
Rimvydas Budrys „Žvejybos ir medžioklės mitologija“,
Dainius Razauskas „Psichologinės gyvybės medžio šaknys“.

1995 metų vasara. LHPA stovykla 
Molėtų raj., Siesarčio ežero Birutės saloje
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1997 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj., Siesarčio ežero Birutės saloje
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1997 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj., Siesarčio ežero Birutės saloje

1997 metų ruduo. Transpersonalinės psichologijos seminaras Šventojoje „Autorius“
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1997.07.20–27 d. – vasaros stovykla Siesarčio ežero Birutės 
saloje. 

1997.10.16–19 d. – 6-asis transpersonalinės psichologijos 
praktinis seminaras-mitinio patyrimo grupė Šventojoje te-
ma „Autorius“. Vadovas – Rimvydas Budrys.

1997 m. rudenį kartu su VU organizuota tarptautinė kon-
ferencija „Humanistinė psichologija XXI amžiaus prieangy-
je“. Dalyvavo žymūs humanistinės ir egzistencinės psicho-
logijos atstovai iš užsienio: Arnė Koulenas (JAV), Viktoras 
Kaganas (Rusija), Stenlis Kripneris (JAV), Džonas Rouvanas 
(Didžioji Britanija) ir kiti. Vėliau konferencijos pranešimai 
buvo išleisti atskiru leidiniu. 

1998–1999 m.
Prezidentas – Artūras Deltuva.
Viceprezidentas – Aleksandras Kučinskas.
Valdybos nariai: Leonas Judelevičius, Rimvydas Budrys, 
Robertas Petronis, Dima Kuniskis, Ričardas Diržys, Gražina 
Čiurlienė, Vitalija Lepeškienė, Rita Rekašiūtė.

1998.08.02–09 d. – vasaros stovykla Siesarčio ežero 
Birutės saloje. Organizatoriai: Rimvydas Budrys, Leonas 
Judelevičius, Artūras Deltuva, Ričardas Diržys. 

1998 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj., Siesarčio ežero 
Birutės saloje. Paskutinioji stovykla saloje. 
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1998 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj. Siesarčio ežero Birutės saloje. Paskutinioji stovykla saloje. 
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1998.10.01–04 d. – egzistencinės psichologijos semina-
ras Birštone „Egzistencinis gyvenimas 8“. Seminaro tema – 
„Baimė“. Vadovai: Gražina Čiurlienė, Aleksandras Kučinskas 
ir Robertas Petronis. 

1998 metų ruduo. Transpersonalinės psichologijos seminaras-
mitinio patyrimo grupė. Tema – „Niekas“.

1998.10.22–25 d. –7-asis transpersonalinės psichologi-
jos seminaras-mitinio patyrimo grupė Šventojoje tema 
„Niekas“. Vadovai: Rimvydas Budrys ir Dima Kuniskis. 
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1998.12.05 – LHPA teorinė konferencija Vilniuje, VU 
Filosofijos fakultete. Organizatoriai: Rimantas Kočiūnas, 
Rimvydas Budrys.

Pranešimus skaitė:
Rimantas Kočiūnas „Dialoginė filosofija ir egzistencinė psi-
choterapija“,
Giedrius Markevičius „Autentiškumo paieškos bibliodramoje“,
Petras Arlauskas „Brandos krizė“,
Antanas Danielius „Kūrybinė frustracija“,
Rimvydas Budrys „Gyvenimas saloje: LHPA vasaros stovyklos“,
Jurgis Dieliautas „Poetinio mąstymo principai“,
Dima Kuniskis „Kūno psichoterapijos praktikumas ‚Dialogas 
su kūnu‘“,
Ernestas Lapinskas „Darbas su sapnais, taikant psichodra-
mos metodus“,
Vitalija Lepeškienė „Projekcijos turinio susigrąžinimas kaip 
geštaltinės terapijos technika“.

Nuo 1999 metų Klaipėdoje pradeda vykti LHPA kuruoja-
mos profesionalaus psichoterapinio darbo Balinto gru-
pės. Kuratoriai: Rimvydas Budrys, Aleksandras Kučinskas ir 
Jolanta Navickienė. 

1999 m. pavasaris – mitinio patyrimo grupė Šiauliuose 
„Mitas, kurį aš renkuosi“. Tema „Liga“. Vadovai: Remigijus 
Juškėnas ir Gražina Čiurlienė. 

1999.05.06–09 d. – egzistencinės psichologijos semina-
ras Birštone „Egzistencinis gyvenimas 9“. Tema – „Vienatvė“. 
Vadovai: Aleksandras Kučinskas ir Robertas Petronis. 

1999.06.05–11 d. – tylos grupė Molėtų rajone. Vadovai: 
Artūras Deltuva ir Robertas Petronis. 

1999.08.01–08 d. – vasaros stovykla Molėtų rajone, pirmo-
ji stovykla nebe saloje, o krante. Teko keisti vietą: girinin-
kams pareikalavus palikti stovyklavietę, vyko kraustymasis 
į Petro Arlausko sodybą. Organizatoriai: Petras Arlauskas, 
Rimvydas Budrys, Leonas Judelevičius, Artūras Deltuva, 
Ričardas Diržys.

1999 metų pavasaris.  Mitinio patyrimo grupė „Mitas, kurį aš ren-
kuosi“ Šiauliuose. Tema –  „Mitas, kurį aš renkuosi“, „Tema – „Liga“. 

1999 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj. Pirmoji stovykla 
krante, su persikraustymu į Petro Arlausko sodybą. 
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1999 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj. Pirmoji stovykla krante, su persikraustymu į Petro Arlausko sodybą. 
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1999.09.06–12 d. – 8-asis transpersonalinės psicholo-
gijos seminaras-mitinio ir šamaniško patyrimo grupė. 
Tema – „Maja“. Vadovai: Rimvydas Budrys (Palanga) ir 
Igoris Varnakovas (Ivanovas, Rusija). 

1999 m. spalis – egzistencinės psichologijos seminaras 
Birštone „Egzistencinis gyvenimas – 10“. 

1999.11.27 – kasmetinė LHPA konferencija Vilniuje, VU 
Filosofijos fakultete. 

2000–2001 m.
Prezidentas – Aleksandras Kučinskas.
Viceprezidentas – Robertas Petronis.
Valdybos nariai: Leonas Judelevičius, Rimantas Kočiūnas, 
Dima Kuniskis, Artūras Deltuva, Rimvydas Budrys ir kt.

2000 m. kovas – egzistencinės psichologijos semina-
ras Birštone „Egzistencinis gyvenimas“. Vadovai: Julius 
Kvedarauskas, Aleksandras Kučinskas ir Robertas Petronis. 

2000.04.01 – naujas LHPA projektas – Seminarų diena 
(Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas). 

Vyko penki seminarai:
Rimvydas Budrys. Mitinio patyrimo grupė „Triksteris mūsų 
gyvenime“.
Irena Jusevičienė. „Atgal į vaikystę“.
Aleksandras Kučinskas. „Mokymasis skristi“. 
Laima Paulauskienė. „Kai meilės per daug“.
Jovita Petrauskaitė. Patyrimo grupė-diskusija „Sąžinė“. 

2000 metų rugsėjo mėn. LHPA dalyvavo organizuojant 
Birštone vykusią pirmąją tarptautinę Humanistinės ir egzis-
tencinės psichologijos instituto konferenciją „Egzistencinė 
terapija: žvilgsnis į posovietinę erdvę“.

2000.09.19–24 d. – 9-asis transpersonalinės psichologi-
jos seminaras Šventojoje. Seminaro metu vyko mitinio pa-
tyrimo grupė „Autoportretas“. Vadovai: Rimvydas Budrys 
(Palanga) ir Igoris Varnakovas (Ivanovas, Rusija). 

2000.10.12–15 d. – egzistencinės psichologijos seminaras 
Birštone „Egzistencinis gyvenimas 12“. Seminaro tema – 
„Dovanojimas“. Vadovai: Julius Kvedarauskas, Aleksandras 
Kučinskas ir Robertas Petronis. 

2000.11.25 – 9-oji kasmetinė LHPA konferencija Vilniuje. 

Pranešimus skaitė:
Julius Kvedarauskas „Pergalė ir pralaimėjimas kaip egzisten-
ciniai įvykiai“,
Rimvydas Budrys „Raganų mitinė erdvė ir galia“,
Remigijus Juškėnas „Dievų žaidimai ir tikinčiųjų linksmumas“,
Robertas Petronis „Humanistinė psichologija ir naujieji reli-
giniai judėjimai“,
Antanas Danielius „Budizmas ir psichoterapija“,
Vidas Karvelis „Šiuolaikinio žmogaus tikėjimo ypatumai“,
Aleksandras Kučinskas „Psichologo tikėjimas“.

2001.07.29–08.05 – vasaros stovykla Labanoro girioje 
(Molėtų raj.).

2001.09.17–23 d. – 10-asis transpersonalinės psichologi-
jos seminaras-mitinio patyrimo grupė Palangoje. Tema – 
„Sferų muzika“. Vadovai – Rimvydas Budrys (Palanga), Igoris 
Varnakovas (Ivanovas, Rusija).

2001 metų pabaigoje VU Filosofijos fakultete surengta ju-
biliejinė (10 metų) mokslinė konferencija.

2002–2003 m. 
Prezidentas – Robertas Petronis.
Viceprezidentas – Julius Kvedarauskas.
Valdybos nariai: Artūras Deltuva, Aleksandras Kučinskas, 
Dima Kuniskis, Remigijus Juškėnas, Jovita Petrauskaitė, 
Deimantė Unikaitė ir kt.

2002.07.28–08.04 – vasaros stovykla Labanoro girioje 
(Molėtų raj.). 

2000 metų ruduo. Transpersonalinės psichologijos seminaras 
Šventojoje „Autoportretas“
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2002.09.10–14 d. – pirmasis transkultūrinės psichologi-
jos seminaras Šventojoje tema „Miškas“. Vadovai: Rimvydas 
Budrys (Palanga), Igoris Varnakovas (Ivanovas, Rusija), Igoris 
Judinas (Oriolas, Rusija) ir Danilas Tiomkinas (Toljatis, Rusija). 

2002.12.07 – kasmetinė LHPA konferencija Vilniuje. 

Pranešimus skaitė:
Prof. Rimantas Kočiūnas „LHPA ir humanistinė psichologija“,
Julius Kvedarauskas „Žvilgsnis į K. Rodžerso humanistinę 
psichologiją“,
Dima Kuniskis „Transpersonalinė psichologija: ribos ir pro-
blematika“,

Remigijus Juškėnas „Ar mitinis mąstymas siejasi su huma-
nistine psichologija?“,
Robertas Petronis „LHPA vieta kitų psichologų organizacijų 
kontekste“.
2003.02.01-02 d. – Modrio Tenisono (Latvija) seminaras 
„Žaidimai ornamentais ir 24 dieviškumo aspektai“ (mitologi-
ja, etnografija, psichologija). Organizatorius – Dima Kuniskis. 

2003.03.08 – pirmoji tarpdisciplininė LHPA konferenci-
ja-apskritas stalas Kaune, VDU. Tema – „Humanistinė psi-
chologija šiandieninės psichologijos kontekste“.

2002 metų ruduo. Tarpkultūrinės psichologijos seminaras 
Šventojoje „Miškas“ 
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Teorinius pranešimus skaitė ir diskusijoje dalyvavo: 
Aleksandras Kučinskas „Humanistinė psichologija ar žmo-
gaus psichologija“,
Julius Kvedarauskas „Humanistinės psichologijos idėjos ki-
tose psichologijos ir psichoterapijos kryptyse“,
Klaudija Pauliukevičiūtė „Buvimas su klientu: asmens ribos 
konsultavime“,
Agnė Budriūnaitė „Kertiniai humanizmo klausimai: ar įma-
noma laisvė žinant, kad mirsi“,
Jurga Jonutytė „Humanizmas technikos amžiuje“,
Donatas Večerskis „Fenomenologinė kūno samprata“,
Rimvydas Budrys „Humanistiniai etiudai“.

2003.04.04–06 d. – mitinio patyrimo grupė Vilniuje „Mitas, 
kurį aš renkuosi“. Šio seminaro tema – „Mirties–gimties virs-
mas“. Vadovai: Remigijus Juškėnas ir Gražina Čiurlienė.

2003 m. gegužė – Seminarų diena Vilniuje. 

2003.07.27–08.03 – vasaros stovykla Labanoro girioje, 
prie Mažojo Siaurio. Jauniesiems dalyviams buvo organi-
zuota „Jaunųjų humanistų stovykla“. Organizatorės: Jūratė 
Griciūtė ir Rasa Šilalytė. 

2003.09.15–21 d. – antrasis tarpkultūrinės psichologijos 
seminaras Klaipėdoje tema „Delfinai“. Vadovai: Rimvydas 
Budrys (Palanga), Igoris Varnakovas (Ivanovas, Rusija) ir 
Danilas Tiomkinas (Toljatis, Rusija). Seminaro supervizorius 
– Igoris Judinas (Oriolas, Rusija).

2003.12.06 – kasmetinė LHPA konferencija Vilniuje. 

2004–2005 m. 
Prezidentas – Julius Kvedarauskas.
Viceprezidentė – Jovita Petrauskaitė.
Valdybos nariai: Dovilė Ridzevičienė, Remigijus Juškėnas, 
Gabija Petronienė, Jūratė Sučylaitė, Aldona Steponavičiūtė, 
Deimantė Unikaitė, Dima Kuniskis, Jovita Petrauskaitė, Rasa 
Krakauskienė, Žilvinas Kunigėlis.

2004.03.19–21 d. – mitinio patyrimo psichoterapinė grupė 
Vilniuje „Mitas, kurį aš renkuosi“. Tema – „Realybė – dievų 
žaidimai?“ Seminaro autorius – Remigijus Juškėnas. 

2004.03.27 – poetinės terapijos seminaras „Kūrybingumo 
sklaida“. Koordinatorės: Jūratė Sučylaitė ir Gabija Petronienė. 
2004.05.08 – Seminarų diena Vilniuje. Koordinatorius – 
Julius Kvedarauskas. 

2003 metų ruduo. Tarpkultūrinės psichologijos seminaras 
Klaipėdoje „Delfinai“ 
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2004.08.01–08 d. – vasaros stovykla Labanoro girio-
je. Koordinatoriai: Deimantė Unikaitė, Jovita Petrauskaitė, 
Gabija Petronienė. 
2004.09.20–26 d. – 4-asis tarpkultūrinės psichologi-
jos seminaras Palangoje tema „Gintaro kelias“. Autorius – 
Rimvydas Budrys (Palanga). Kiti vadovai: Igoris Varnakovas 
(Ivanovas, Rusija), Igoris Judinas (Maskva, Rusija), Danilas 
Tiomkinas (Toljatis, Rusija).
2004.09.06 – konferencija Kaune, VDU. Tema – 
„Normalumas ir humanizmas šiuolaikinio žmogaus gy-
venime“. Koordinatorės: Deimantė Unikaitė ir Aldona 
Steponavičiūtė.

Pranešimus skaitė:
Prof. Leonidas Donskis „Modernusis lietuvių sekuliarinis hu-
manizmas“, 
Julius Kvedarauskas „Psichikos norma ir sutrikimai: keletas 
pavyzdžių iš lietuvių poezijos“,
Robertas Petronis „Psichoterapijos ribos“,
Žilvinas Kunigėlis „Normos nuojauta antipsichiatrijoje“,
Jurga Jonutytė „Nenormalumo prieglobsčiai“,
Dr. Dalius Jonkus „Humanizmas Huserlio fenomenologijoje“,
Sesuo Benedikta (Justina Dobkevičiūtė) „Normalumas ir hu-
maniškumas religinio pamaldumo raiškoje“,
Banga Kulikauskaitė „Antroposofinė medicina“,
Rimvydas Budrys „Humanistiniai etiudai 2“.

2004 metų ruduo. Tarpkultūrinės psichologijos seminaras Šventojoje „Gintaro kelias“ 
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2004 metų ruduo. Tarpkultūrinės psichologijos seminaras 
Šventojoje „Gintaro kelias“
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2004.12.04 – kasmetinė LHPA konferencija Vilniuje. 
Koordinatorius – Julius Kvedarauskas. 

Pranešimus skaitė: 
Vita Poškutė „Kliento ir terapeuto baimės“,
Remigijus Juškėnas „Archetipas medicinoje“,
Julius Kvedarauskas „Garbė psichologo darbe“,
Agnė Jurgaitytė-Avižinienė „Dvasinių problemų samprata 
psichologijoje“,
Marius Galinis „Baltų tikėjimo elementai“,
Jurga Jonutytė „Šventė ir laikas. Fenomenologinis aprašymas“. 

2005.03.04–06 d. – mitinio patyrimo psichoterapinė 
grupė Vilniuje „Senovės deivės ir dabartis“. Seminaro au-
torius – Remigijus Juškėnas (Vilnius). 

2005.05.07 – Seminarų diena Vilniuje. Koordinatoriai: 
Gabija Petronienė, Žilvinas Kunigėlis (Vilnius)

2005.07.30–08.06 d. – vasaros stovykla Labanoro girioje, 
prie Apskričio ežero (šalia Didžiojo Siaurio). Koordinatoriai: 
Deimantė Unikaitė, Aldona Steponavičiūtė, Žilvinas 
Kunigėlis, Gabija Petronienė. 

2005 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj., prie 
Apskričio ežero (šalia Didžiojo Siaurio) 
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2005 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj. prie Apskričio ežero (šalia Didžiojo Siaurio) 
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2005.09.18–24 d. – 6-asis tarpkultūrinės psichologijos se-
minaras Palangoje tema „Hiperborėja“. Seminaro autorius – 
Rimvydas Budrys (Palanga). Kiti vadovai: Igoris Varnakovas 
(Ivanovas, Rusija), Igoris Judinas (Maskva, Rusija), Danilas 
Tiomkinas (Toljatis, Rusija), Rasa Šilalytė (Vilnius).

2005 metų ruduo. Tarpkultūrinės psichologijos 
seminaras Palangoje „Hiperborėja“ 
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2005.10.22 – teorinė tarpdisciplininė konferencija, skirta 
nagrinėti humanistinės psichologijos aktualijoms. Tema – 
„Laikas ir laikinumas“. Koordinatoriai: Deimantė Unikaitė, 
Aldona Steponaviūtė ir Dovilė Ridzevičienė. 

Pranešimus skaitė:
Dr. Dalius Jonkus „Laikas ir atmintis. Fenomenologinis as-
pektas“,
Kastytis Beitas „Laiko medeliai“,
Aušra Pundzevičienė „Greitasis ir lėtasis laikas“,
Dr. Artūras Deltuva „Skubėjimas – kasdien jaučiama ir beveik 
nepastebima priklausomybės forma. Asmeniniai pastebėjimai“, 
Robertas Petronis „Kairos – asmeninis laikas“,
Dr. Romualdas Neimantas „Laiko ir laikinumo samprata 
Oriento kultūrose“,
Rimvydas Budrys „Mitologinės istorijos apie laiką“.

2005.12.03 – metinė žiemos konferencija. Koordinatoriai: 
Julius Kvedarauskas, Jovita Petrauskaitė (Vilnius). 

Pranešimus skaitė:
Genutė Petronienė „Fotografavimo ir nuotraukų psichote-
rapija“,
Julija Abakumova-Kočiūnienė „Atleidimo fenomenas terapijoje“,
Julius Kvedarauskas „Humanistinė psichologija krikščionybėje“,
Agnė Budriūnaitė „Visa apimanti meilė. Pamąstymai žvel-
giant į krikščionybės ir Mahajanos budizmo tradicijas“,
Remigijus Juškėnas „Archetipas medicinoje“.
2005.12.15–18 d. – metų pabaigos egzistencinio patyrimo 
grupė. Grupės vadovė – Gražina Sofija Kuniskienė (Širvintų raj.). 

2005 metų ruduo. Tarpkultūrinės psichologijos seminaras Palangoje „Hiperborėja“ 
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2006–2007 m. 
Prezidentė – Jovita Petrauskaitė.
Viceprezidentė – Jūratė Griciūtė.
Valdybos nariai: Artūras Deltuva, Aleksandras Kučinskas, 
Dima Kuniskis, Danutė Lapėnaitė, Robertas Petronis, Aldona 
Steponavičiūtė, Deimantė Unikaitė.

2006.03.24–26 d. – mitinio patyrimo psichoterapinė grupė 
Vilniuje „Mitas, kurį aš renkuosi“. Tema – „Kastanedos pėd-
sakais“. Seminaro vadovas – Remigijus Juškėnas (Vilnius).

2006.04.08 – teorinė tarpdisciplininė konferencija, skir-
ta nagrinėti humanistinės psichologijos aktualijoms. 
Koordinatoriai: Deimantė Unikaitė, Aldona Steponavičiūtė, 
Aleksandras Kučinskas (Kaunas). 

2006 m. balandžio mėn. – grupė „Beprotiški sekmadienio 
šokiai“. Grupės vadovas – Dima Kuniskis (Vilnius).

2006.04.29 – VDU Filosofijos katedra ir Lietuvos fenome-
nologų asociacija Kaune organizavo tarpdisciplininę kon-
ferenciją tema „Tikėjimas ir kasdienybė“. Renginio koordi-
natoriai: Jurga Jonutytė, Aleksandras Kučinskas, Aldona 
Steponavičiūtė ir Deimantė Unikaitė.

Pranešimus skaitė:
Julius Kvedarauskas „Krikščioniškas tikėjimas psichologo 
darbe“,
Genutė Petronienė „Dvasiniai gydymo aspektai, apie ku-
riuos nutyli psichoterapeutai“,
Dr. Agnė Budriūnaitė „Tikras ir netikras misticizmas, arba ką 
Johnas van Ruysbroeckas pasakytų apie ‚Naujojo amžiaus‘ 
mistinę patirtį“,
Jurga Jonutytė „Mažasis pasakojimas apie imperatorių 
Julianą, arba kodėl askezė nedera su krikščionybe“,
Dr. Dalius Jonkus „Geras ir blogas tikėjimas, nuoširdumas ir 
saviapgaulė J. P. Sartre’o antropologijoje“,
Jelena Simonova „Nuo simbolių interpretacijos iki žmogaus 
egzistencijos“,
Donatas Večerskis „Kodėl taip sunku „tikiu“ paversti mano 
tikrove?“,
Rimvydas Budrys „Mitologiniai etiudai ‚Tikėjimai, kurių ne-
buvo‘“.

2006 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj. 
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2006 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj. 
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2006.07.30 – 08.05 – vasaros stovykla Labanoro girioje. 
Koordinatoriai: Jūratė Griciūtė, Robertas Petronis.

2006 metų ruduo. Tarpkultūrinės psichologijos 
seminaras Palangoje „Kompiuterių era“ 

2006.09.18–24 d. – tarpkultūrinės psichologijos semina-
ras Palangoje tema „Kompiuterių era“. Seminaro vadovai: 
Rimvydas Budrys (Palanga), Igoris Judinas (Maskva).



103 į turinį 



104  į turinį 

2006 m. spalio mėn. – Seminarų diena. Koordinatorės: 
Danutė Lapėnaitė, Jovita Petrauskaitė (Vilnius). 
2006.12.09 – metinė konferencija. Koordinatorės: Jovita 
Petrauskaitė, Jūratė Griciūtė (Vilnius). 

Pranešimus skaitė:
Aistė Garškaitė „Tikėjimas egzistencinės kūrybos sampratos 
kontekste“,
Remigijus Juškėnas „Trys alcheminės transformacijos stadi-
jos (pagal. K. G. Jungą)“,
Gražina Sofija Kuniskienė „Apie paprastumą“,
Julius Kvedarauskas „Psichologo išpažintis“.

2006.12.14–17 d. – metų pabaigos egzistencinio patyrimo 
grupė „Riba 2“. Grupės vadovės: Gražina Sofija Kuniskienė, 
Dovilė Jankauskienė (Širvintų raj.)

2007.03.16–18 d. – mitinio patyrimo psichoterapinė grupė 
Vilniuje „Mitas, kurį aš renkuosi“. Tema – „Kastanedos pėd-
sakais 2“. Seminaro vadovas – Remigijus Juškėnas (Vilnius). 

2007.04.14 – kartu su VDU Psichologijos katedra organi-
zuota tarpdisciplininė konferencija Kaune „Žodis ir pauzė“. 
Koordinatoriai: Deimantė Unikaitė, Aldona Steponavičiūtė, 
Aleksandras Kučinskas. 

Pranešimus skaitė: 
Jelena Simonova „Anapus semiologijos principų: kalbos gy-
venimas pokalbyje“,
Vilma Milašiūnaitė „Pasakojimas ir dalijimasis prasme psi-
chologiniame konsultavime“,

Julius Kvedarauskas „Žodis žeidžia, žodis gydo: psichologo 
mintys apie biblioterapiją“,
Eglė Mikučionienė „Mirties leksika knygoje vaikams: N. 
Babbitt ‚Amžinieji takai‘“,
Aleksandras Alekseičikas „Psichoterapinė kalba“,
Dalia Lapėnienė „Žodžiai ir prasmės perteikiant postmo-
dernistinę realybės sampratą“,
Dr. Nijolė Aukštuolytė „Žodžio galia: nuo mito prie logoso“,
Rimvydas Budrys „Mitologiniai etiudai: seni ir nauji mitai 
apie kalbą“.

2006 metų ruduo. Tarpkultūrinės psichologijos seminaras Palangoje „Kompiuterių era“ 

2007 metų pavasaris. Tarpdisciplininė konferencija Kaune 
„Žodis ir pauzė“
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2007 metų pavasaris. Tarpdisciplininė konferencija Kaune „Žodis ir pauzė“
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2007.05.16–20 d. – šamanizmo studijų seminaras Šven-
tojoje tema „Baltų tradicija: rekonstrukcija“. Seminaro vado-
vas – Rimvydas Budrys. 

2007 metų pavasaris. Tarpdisciplininė konferencija Kaune „Žodis ir pauzė“
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2007 metų pavasaris. Šamanizmo studijų seminaras Palangoje „Baltų tradicija: rekonstrukcija“ 
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2007.07.29–08.04 – vasaros stovykla Labanoro girioje. 
Koordinatoriai: Robertas Petronis, Jūratė Griciūtė, Artūras 
Deltuva. Joje dalyvavo per 40 dalyvių, iš kurių pusę sudarė 
vaikai ir paaugliai.

2007 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj. 
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2007.09.10–16 d. – pirmasis alternatyvių realybės ty-
rimų simpoziumas Palangoje tema „Paraleliniai pasau-
liai“ (Palanga). Simpoziumo vadovai: Igoris Varnakovas 
(Ivanovas, Rusija), Igoris Judinas (Maskva, Rusija), Natalija 
Maksimova (Kirovas, Rusija), Gintė Jasienė (Vilnius).
2007.10.20 – Seminarų diena. Koordinatoriai: Danutė 
Lapėnaitė, Robertas Petronis (Vilnius). 
2007.12.01 – kasmetinė LHPA žiemos konferencija 
(Vilnius). Koordinatorės: Jovita Petrauskaitė, Jūratė Griciūtė. 
Pranešimą skaitė: Remigijus Juškėnas „Karmos supratimas 
dzenbudizme“.

2007 metų ruduo. Pirmasis alternatyvių tyrimų simpoziumas 
Palangoje „Paraleliniai pasauliai“ 
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2007 metų ruduo. Pirmasis alternatyvių tyrimų simpoziumas Palangoje „Paraleliniai pasauliai“ 
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2008–2009 m. 

Prezidentė – Jūratė Griciūtė. 
Viceprezidentė – Aušra Pundzevičienė. 
Valdybos nariai: Rimvydas Budrys, Dima Kuniskis, Julius 
Kvedarauskas, Rasa Krakauskienė, Lina Riaukė. 
Sekretorė – Rasa Deltuvienė. 

2008.03.28–30 d. – psichoterapinė grupė Vilniuje „Mitas, 
kurį aš renkuosi“. Tema „Kastanedos pėdsakais 3: Sakmė 
apie jėgą“. Vadovas – Remigijus Juškėnas.

2008.04.27 – kartu su VDU Psichologijos katedra orga-
nizuota tarpdisciplininė konferencija Kaune „Šiuolaikinio 
gyvenimo ritualai“. Konferencijos organizatoriai: Aušra 
Pundzevičienė, Aldona Steponavičiūtė, Deimantė Unikaitė, 
Rimvydas Budrys. 

Pranešimus skaitė:
Dima Kuniskis „Daugialypis ritualas“
Dr. Agnė Budriūnaitė „Mirties ritualai – nuo šmėklų baidy-
mo iki autentiškos būties“, Rimvydas Budrys „Ritualo trans-
formacija“,
Aušra Pundzevičienė „Vaikystės ritualai“,
Dr. Vladimiro Korobovo beletristiniai tekstai „Trumpos ži-
nios apie „virsmų šviesos“ kultą“ ir „Klausimų ratas, susijęs 
su „džok“ sąvokos interpretacija“. Tekstus skaitė aktorė, psi-
chologė Daiva Rudokaitė.

2008 metų pavasaris. Tarpdisciplininė konferencija 
Kaune „Šiuolaikinio gyvenimo ritualai“
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2008.07.27–08.03 – vasaros stovykla naujoje vietoje, 
Labanoro girioje, prie Rašios ežero. Dalyvavo rekordinis 
skaičius dalyvių – per 100. Stovyklos organizatoriai: Lina 
Riaukė, Rasa Krakauskienė, Artūras Deltuva ir kiti.

2008 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj. Vėl naujoje vietoje – 
Labanoro girioje, prie Rašios ežero 

2008 metų pavasaris. Tarpdisciplininė konferencija Kaune „Šiuolaikinio gyvenimo ritualai“
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2008 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj. Vėl naujoje vietoje – Labanoro girioje, prie Rašios ežero 
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2008.09.23–27 d. – antrasis alternatyvių realybės tyrimų 
simpoziumas Palangoje „Prokalbė“. Seminarą organizavo ir 
vedė Rimvydas Budrys kartu su Igoriu Varnakovu (Ivanovas, 
Rusija), Danilu Tiomkinu (Toljatis, Rusija) ir Igoriu Judinu 
(Maskva, Rusija). 

2008 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj. Vėl naujoje vietoje – Labanoro girioje, prie Rašios ežero 

2008 metų ruduo. Alternatyvių realybės tyrimų simpoziumas 
Palangoje „Prokalbė“ 
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2008 metų ruduo. Alternatyvių realybės tyrimų simpoziumas Palangoje „Prokalbė“ 
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2008.10.11 – Seminarų diena Vilniuje. Koordinatoriai: Dima 
Kuniskis, Julius Kvedarauskas.

2008 gruodis – egzistencinio patyrimo grupė „Riba 3“ 
(Širvintų raj.). Grupės vadovė – Gražina Sofija Kuniskienė.

2009.05.09 – kartu su VDU Istorijos katedra Kaune organi-
zuota tarpdisciplininė konferencija „Psichologija ir istorija“. 
Konferencijos organizatorės: Aušra Pundzevičienė, Aldona 
Steponavičiūtė, Deimantė Unikaitė. 

Pranešimus skaitė:
Julius Kvedarauskas „Asmeninis istorijos išgyvenimas“,
Dr. Evaldas Kazlauskas „Trauma ir istorija: totalitarizmo re-
presijų psichologiniai padariniai“,
Jurga Jonutytė „Paveldėta kaltė: (ne)prisidėjimo būdai“,
Dr. Vaida Kamuntavičienė „Psichologijos metodų taikymas 
istorijos moksle“,
Rimvydas Budrys „Istorinės atminties labirintai žmogaus są-
monėje“,
Igoris Varnakovas „Grandai psichoterapijos istorijoje: F. 
Perlsas, V. Satir, M. H. Eriksonas“.

2009 metų pavasaris. Tarpdisciplininė konferencija Kaune 
„Psichologija ir istorija“ 
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2009 metų pavasaris. Tarpdisciplininė konferencija Kaune 
„Psichologija ir istorija“ 
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2009.08.02–08 d. – tradicinė vasaros stovykla Labanoro gi-
rioje, prie Rašios ežeros. Dalyvavo per 60 dalyvių. Stovykla 
organizuota naudojant atviros erdvės technologijos princi-
pus, skatinant aktyviau įsijungti visus stovyklos dalyvius.

2009 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj., Labanoro girioje, prie Rašios ežero 
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2009 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj., Labanoro girioje, prie Rašios ežero 
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2009.09.09-12 d. – trečiasis alternatyvių realybės tyrimų 
simpoziumas Palangoje tema „Nonkonformizmo energi-
ja“. Seminarą kartu su Rimvydu Budriu vedė Igoris Judinas 
(Maskva, Rusija), Danilas Tiomkinas (Toljatis, Rusija), Gintė 
Jasienė (Vilnius, Lietuva) ir Igoris Varnakovas (Ivanovas, 
Rusija). 

2009 metų ruduo. Alternatyvių realybės tyrimų 
simpoziumas Palangoje „Nonkonformizmo energija“ 
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2009.12.11–13 d. – egzistencinio patyrimo grupė „Riba“ 
(Gaidelių km., Širvintų raj.). Grupę organizavo ir vedė psi-
chologė Gražina Sofija Kuniskienė kartu su psichologe 
Dovile Jankauskiene. 

2009.12.19 – kartu su VU Filosofijos fakultetu organizuota 
žiemos konferencija „Humanistinė psichologija ar psichote-
rapija (profesionaliosios ir populiariosios psichologijos san-
tykis)“. 

Pranešimus skaitė:
Rimvydas Budrys „Psichoterapijos ribos humanistinėje psi-
chologijoje“,
Robertas Petronis „Humanistinė psichoterapija ar humanis-
tinės psichoterapijos“,
Julius Kvedarauskas „Ir psichologai klysta...“,
Jūratė Smailienė „Psichologų įstatymo projektai. Nekom-
petencija? Galimybė korupcijai?“

2010–2011 m.
Prezidentė – Aušra Pundzevičienė.
Viceprezidentas – Rimvydas Budrys. 
Valdybos nariai: Aistė Garškaitė (Kaunas), Danutė Lapėnaitė 
(Vilnius), Tadas Smailys (Kaunas), Lina Riaukė (Vilnius).

2010.03.26–28 d. – LHPA ir „Alfa clinic“ transpersonali-
nės psichologijos seminaras-psichoterapinė grupė Vilniuje 
„Kastanedos pėdsakais 4“. Tema – „Sapnavimo menas“. 
Organizatorius ir vadovas – Remigijus Juškėnas (Vilnius). 

2010.04.09–11 d. – pavasario tylos grupė Palangoje. 
Vadovas – Rimvydas Budrys.

2010.05.15 – tarpdisciplininė LHPA ir VDU Menų fakul-
teto konferencija Kaune tema „Kūryba ir gyvenimas“. 
Organizatoriai: Aistė Garškaitė, Aldona Steponavičiūtė, Tadas 
Smailys. 

Pranešimus skaitė:
Aušra Šūmakarienė „Kūrybiškumo ugdymas: teoriniai ir 
praktiniai aspektai“,
Egidija Šeputytė „Asmenybės transformacijos atspindžiai 
mene“,
Raimondas Jurgaitis „Kuo mažiau laisvės, tuo daugiau kūrybos“,
Julius Kvedarauskas „Kūrybiškumas ir psichoterapija. Užrašai 
iš beprotnamio“,

Genovaitė Petronienė „Kūrybinė psichologinių problemų 
sprendimo laboratorija“.
2010.07.26–08.01 – vasaros stovykla Molėtų rajone. 
Organizatorės: Aldona Steponavičiūtė, Jūratė Griciūtė. 

2010 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj. 
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2010.09.27–30 d. – IV alternatyvių realybės tyrimų sim-
poziumas „Levitacija: traukos sistemų dekonstrukcija“. 
Organizatorius – Rimvydas Budrys (Palanga). Kiti vado-
vai: Igoris Judinas (Maskva, Rusija), Gintė Jasienė (Vilnius), 
Danilas Tiomkinas (Toljatis, Rusija).

2010.10.1–3 d. – Danilo Tiomkino (Toljatis, Rusija) post-sim-
poziumo seminaras „Vidinių sferų šokis“. Organizatorius – 
Rimvydas Budrys (Palanga). 

2010.12.18 – LHPA konferencija Vilniuje „Humanistinės psi-
chologijos aktualumas šiandien“. Organizatoriai: Rimvydas 
Budrys, Danutė Lapėnaitė. 

Pranešimus skaitė:

Remigijus Juškėnas „Abejojimas psichoterapijoje“,
Rimvydas Budrys „Humanistinė psichologija kreivų veidro-
džių pasaulyje“,
Dainius Razauskas „Pasaulio sukūrimo mitai – žmogaus sie-
los atspindžiai“,
Rimvydas Budrys „LHPA Manifestas (projekto pristatymas)”.

2011.03.25–27 d. – transpersonalinės psichologijos se-
minaras Vilniuje. Grupė „Kastanedos pėdsakais“. Tema – 
„Išlikimas“. Organizatorius – Remigijus Juškėnas (Vilnius). 

2011.05.14 – tarpdisciplininė LHPA ir VDU konferenci-
ja Kaune „Kūryba ir dekonstrukcija“. Organizatoriai: Aistė 
Garškaitė, Aušra Pundzevičienė, Tadas Smailys. 

Pranešimus skaitė: 
Rimvydas Budrys „Bendro lauko kūrimas ir dekonstrukcija“,
Gintė Jasienė „Srovė“,
Rūta Marija Purvinaitė „Fizinė ir emocinė tikrovė meno te-
rapijoje“,
Timas Petraitis „Desedimentacija, nerimas ir savinaika“,
Žydrūnė Luneckaitė „Sokratas – dekonstrukcija – paliatyvioji 
medicina = (=?) mokymasis“, 
Rita Garškaitė „Tafoepigrafas – viešas privatumas ar privati-
zuotas viešumas ‚mirti‘“.

2011.07.31–08.06 – vasaros stovykla Molėtų rajone, 
Labanoro girioje, prie Rašios ežero. Organizatorės: Aušra 
Pundzevičienė, Lina Riaukė, Joana Kalvaitytė.

2011.11.26 – LHPA jubiliejinė dvidešimtmečio konferencija 
Vilniuje „Humanistinės psichologijos idėjos ir jų realizacija“. 

Organizatoriai: Aušra Pundzevičienė, Rimvydas Budrys, 
Deimantė Unikaitė, Danutė Lapėnaitė. 

Pranešimus skaitė:
Prof. dr. Rimantas Kočiūnas „Kuo man svarbus ryšys su hu-
manistine psichologija?“,
Rimvydas Budrys „Humanistinės psichologijos rudens semi-
narų istorijos akcentai: nuo transpersonalinės patirties link 
realistinės būties“,

2011 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj. 
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Dr. Artūras Deltuva „LHPA vasaros stovyklos: istorija ir me-
tamorfozės“.
Įteikti garbės nario diplomai asociacijos steigėjams: 
Rimantui Kočiūnui, Rimvydui Budriui, Leonui Judelevičiui. 

2011 metų ruduo. Jubiliejinė dvidešimtmečio LHPA 
konferencija Vilniuje 

2011.12.16–18 d. – grupė „Riba“ (Širvintų raj.). Organizatoriai: 
Gražina Sofija Kuniskienė, Dovilė Jankauskienė. 
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2012–2013 m. 

Prezidentas – Rimvydas Budrys.
Viceprezidentas – Žilvinas Kunigėlis.
Valdybos nariai: Gintė Jasienė (Vilnius), Remigijus Juškėnas 
(Vilnius), Rosita Pipirienė (Vilnius), Deimantė Unikaitė 
(Kaunas).

2012.03.23–25 d. – transpersonalinės psichologijos se-
minaras-grupė Vilniuje „Žiniuonio apraiškos manyje?“ 
Organizatorius – Remigijus Juškėnas (Vilnius). 

2012.04.13–15 d. – meditacinė tylos grupė Palangoje 
„Pavasaris 2012“. Organizatorius – Rimvydas Budrys 
(Palanga). 

2012.05.17–20 d. – LHPA kūrybinė videostudija. Videofilmo 
„Beieškant Vienaragio“ kūrimas. Organizatorius – Rimvydas 
Budrys (Palanga).

2012.05.26 – tarpdisciplininė LHPA konferencija Kaune 
„Žmogaus ir gyvūnų ryšio fenomenologija“. Organizatoriai: 
Deimantė Unikaitė, Žilvinas Kunigėlis. 

Pranešimus skaitė:
Rimvydas Budrys „Natūralistinio ir civilizuoto žmogaus ry-
šys su gyvūnais“,
Prof. Albinas Bagdonas „Gyvūnų ir žmogaus protas“,
Prof. Mindaugas Rugevičius, Aldona Žakaitienė „Delfinų te-
rapija: ar yra vietos mokslui?“,

Dr. Dainius Razauskas „Paukščio mitinė ir dvasinė simbolika: 
Lizdeikos atvejis“,
Gintė Jasienė „Šuns ir jo žmogaus ryšio fenomenologija“,
Dr. Virginijus Suveizdis „Požiūrio į gyvūnus kaitos socialinės 
prielaidos“,
Dr. Ina Stuogė, Vytautas Ribikauskas „Gyvūnas žmogaus 
prieglobstyje: harmoninga pasaulių integracija“,
Ugnė Marija Andrijauskaitė „Žmogaus elgesys su gyvūnais: 
gyvūnų teisių pozicija“,
Inga Mitkutė „Žmogaus ir benamio šuns santykis iš evoliu-
cijos perspektyvos“.

2011 metų ruduo. Jubiliejinė dvidešimtmečio LHPA konferencija Vilniuje 

2012 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj. 
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2012.07.29–08.05 – vasaros stovykla Molėtų rajone. 
Organizatoriai: Rosita Pipirienė, Žilvinas Kunigėlis.

2012.09.08–12 d. – 5-asis kitokios realybės simpoziumas 
„Artefaktai“. Organizatorius: Rimvydas Budrys (Palanga). Kiti 
vadovai: Gintė Jasienė (Vilnius), Igoris Judinas (Maskva).
2012.09.22–24 d. – Viktoro Kagano (JAV) seminaras 
Vilniuje „Ribos ir kūryba psichoterapijoje“. Organizatoriai: 
Rimvydas Budrys, Gintė Jasienė.

2012 m. spalio–gegužės mėn. du kartus per mė-
nesį Vilniuje vykdavo sapnų grupė „Gyvas sapnas“. 
Organizatoriai: Rosita Pipirienė, Gintė Jasienė

2012.11.24 – žiemos konferencija Vilniuje „Humanistinė 
psichologija iš šiapus ir anapus“. Organizatoriai: Rimvydas 
Budrys, Gintė Jasienė, Remigijus Juškėnas.

Pranešimus skaitė:
Rimvydas Budrys „Vidaus ir išorės santykio klausimas psi-
chologijoje ir tradicijose“,
Remigijus Juškėnas „Psichozė ar sąmoningas pasirinkimas? 
(Remiantis Karlo Gustavo Jungo kūryba ir gyvenimu)“,
Dr. Dainius Razauskas „Mėgdžiojimas: mitologija, metafizi-
ka, psichologija“,
Prof. Audrius Beinorius „Tarp monologo ir dialogo: Indija va-
karų psichologinių teorijų ir praktikų perspektyvose“.

2012 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj. 
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2012.12.14–16 d. – grupė „Riba“ (Širvintų raj.). Organizatoriai: 
Gražina Sofija Kuniskienė, Dovilė Jankauskienė. 
2013.03.15–17 d. – transpersonalinės psichologijos semi-
naras-grupė „Užmiršti pasauliai“ (Vilnius). Organizatorius: 
Remigijus Juškėnas.
2013.04.04–07 d. – meditacinė tylos grupė Palangoje 
„Pavasaris 2013“. Organizatorius – Rimvydas Budrys.

2013.05.11 – tarpdisciplininė konferencija Kaune „Empiriniai 
ir teoriniai misticizmo tyrimai“. Organizatoriai: Agnė 
Budriūnaitė (VDU Filosofijos katedra), Deimantė Unikaitė, 
Žilvinas Kunigėlis (LHPA). 

Pranešimus skaitė:
Rimvydas Budrys „Mistikos fenomenologija humanistinės 
psichologijos požiūriu“,
Prof. Audrius Beinorius „Apie epistemologinius spąstus mis-
ticizmo tyrimuose“,
Dr. Agnė Budriūnaitė „Tuštumos ir pilnatvės dialektika vienio 
patirtyje“,
Ieva Rudžianskaitė „Mistinės patirties fenomenas: anapus 
kalbos ar kalbos ribose?“,
Dr. Vladimiras Korobovas „Ko nereikia žinoti praktikuojan-
čiam tantrą (tantrinės sadhanos epistemologiniai aspektai)“,
Dr. Dainius Razauskas „Mistinis patyrimas – patyrimo mistika“,
Bronė Gudaitytė „Gyvenimas be „kodėl“ (ane war umbe) 
pagal Mokytoją Ekhartą”.

2013.06.13–16 d. – kūrybinė videostudija. Filmo „Mistiniai šna-
resiai“ kūrimas (Palanga). Organizatorius – Rimvydas Budrys.

2013.07–08.03 – vasaros stovykla Labanoro girioje (Molėtų 
rajone). Organizatoriai: Rosita Pipirienė, Žilvinas Kunigėlis, 
Saulius Pipiras.

2013.09.06–08 d. – Viktoro Kagano (JAV) seminaras 
Vilniuje „Ribos ir kūryba psichoterapijoje ir psichologinėje 
praktikoje“. Organizatoriai: Rimvydas Budrys, Gintė Jasienė. 
2013.09.11–14 d. – 1-asis futuristinės psichologijos simpo-
ziumas Palangoje „Ciklai: 2040“. Organizatorius – Rimvydas 
Budrys. Kiti vadovai: Igoris Judinas (Maskva, Rusija), Inga 
Betuža-Bertuža (Vilnius).

2013.09.17–21 d. – meninės kūrybos pleneras Palangoje 
„Ruduo 2013“. Organizatoriai: Inga Betuža-Bertuža, 
Rimvydas Budrys.

2013.11.08–10 d. – humanistiniu egzistenciniu požiūriu į 
širdies ir kraujagyslių sistemos ligas besiremiantis semina-
ras „Kūno ir sielos dialogas 2“ Vilniuje. Organizatorius – 
Remigijus Juškėnas.
2013.11.23 – ataskaitinė-rinkiminė žiemos konferencija 
„Naujų atraminių idėjų paieška humanistinėje psichologijo-
je“ (Vilnius). Organizatoriai: Rimvydas Budrys, Gintė Jasienė, 
Remigijus Juškėnas. 

Pranešimus skaitė:
Rimvydas Budrys „Gyventi ir kurti be koncepcijų“,
Remigijus Juškėnas „Psichosomatika kitokiu požiūriu“,
Dr. Dainius Razauskas „Žmogaus sielos lygmenys“,
Rimvydas Budrys pristatė LHPA Manifesto projektą.

2013.12.13–15 d. – grupė „Riba“ (Vilnius). Organizatoriai: 
Gražina Sofija Kuniskienė, Dovilė Jankauskienė.

2014–2015 m.
Prezidentas – Žilvinas Kunigėlis.
Viceprezidentė – Aldona Steponavičiūtė.
Valdybos nariai: Ričardas Diržys (Vilnius), Gintė Jasienė 
(Vilnius), Dima Kuniskis (Vilnius), Timas Petraitis (Kaunas). 

2014–2015 m. – sapnų nagrinėjimo grupė Vilniuje 
„Iškalbingi sapnai“. Vyko po porą kartų per mėnesį. Vadovai: 
Dima Kuniskis, K. Daugėla.

2014.03.21–23 d. – seminaras „Užmiršti pasauliai“ Vilniuje. 
Vadovas – Remigijus Juškėnas (Vilnius).

2014.04.11–13 d. – meditacinė tylos grupė Palangoje 
„Pavasaris 2014“. Vadovas – Rimvydas Budrys.

2014.05.17 – tarpdisciplininė konferencija Kaune „Asmuo 
neuromokslų ir technologijų pasaulyje“. 

Pranešimus skaitė:
Rimvydas Budrys „Psichokonstrukcijos ir psichotechnologijos“,
Prof. Dario Martinelli „Humanitarai, numanitarai ir atitinka-
mos technologijos“,
Gabija Jarašiūnaitė „Biogrįžtamasis ryšys: matau, kas vyksta 
su mano kūnu, ir mokausi kontroliuoti“,
Lėda Turai-Petrauskienė „Žvilgsnis į proto užkulisius koučin-
go procese: įžvalgos, sugretinant neuromokslo atradimus 
ir praktiką“,
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Dr. Nerijus Čepulis „Medijos kaip pamatinių psichikos varų 
tęsiniai: sekant Marshallu McLuhanu ir Sigmundu Freudu“,
Timas Petraitis „Kompiuterinių žaidimų traukos komponentai“,
Ričardas Diržys „Sąmonės paieškos neuromoksluose“.

2014.05.29–06.01 – filmo kūrimo grupė „Kopų kosmosas“. 
Vadovas – Rimvydas Budrys, filmuota Palangoje ir Kuršių 
nerijoje.

2014 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj. 

2014.06.19–24 d. – pleneras „Vasara 2014“ Paberžėje 
(Kėdainių raj.). Organizatoriai: Rimvydas Budrys, Inga 
Betuža-Bertuža. 
2014.07.27–08.02 – vasaros stovykla Labanoro girioje. 
Organizatoriai: Dima Kuniskis, Rosita Pipirienė ir kt.
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2014.09.05–08 d. – futuristinis simpoziumas Palangoje 
„Kosmosas: 2080“. Vadovai: Rimvydas Budrys (Palanga), 
Danilas Tiomkinas (Toljatis).
2014.09.11–18 d. – pleneras „Ruduo 2014“ Palangoje. 
Organizatoriai: Rimvydas Budrys, Inga Betuža-Bertuža.
2014.10.10–12 d. – supervizijų seminaras Vilniuje „Ribos 
ir kūryba psichoterapijoje ir psichologinėje praktikoje“. 
Seminaro vadovas – Viktoras Kaganas (Vokietija). 
2014.11.15 – žiemos konferencija Vilniuje „Humanistinės 
psichologijos esminės idėjos ir praktika“. 

Pranešimus skaitė:
Remigijus Juškėnas „Vieno žmogaus istorija (bendri žmonių 
psiche giluminiai egzistenciniai poreikiai)“,

Viktoras Keturakis „Geštaltinės psichoterapijos humanistinė 
pasaulėžiūra“,
Dima Kuniskis „Žmogus sapnuojantis – tarp mitų ir realybės“,
Genovaitė Petronienė „Kūrybinis rašymas kaip psichologinis 
augimas“,
Julius Kvedarauskas „Kūrybinis rašymas kaip kelias žmogiš-
kesnės asmenybės istorijos link“.

2014 m. gruodžio vid. – grupė „Riba“ Širvintų raj. 
Vadovė – Gražina Sofija Kuniskienė.

2015.01.23–25 d. – dailės terapijos seminaras Vilniuje „Aš 
su savimi ir kitais“. Vadovė – Inga Betuža-Bertuža (Vilnius).

2015.03.27–29 d. – transpersonalinės psichologijos semi-
naras-psichoterapinė grupė Vilniuje tema „Gyvoji begaly-
bės pusė“. Vadovas – Remigijus Juškėnas (Vilnius).

2015.04.17–22 d. – meditacinė tylos grupė Palangoje 
„Pavasaris 2015“. Vadovas – Rimvydas Budrys (Palanga).

2015.05.09 – tarpdisciplininė (pavasario) konferencija 
Kaune „Humanizmas ir teisėsauga“. 

Pranešimus skaitė:
Timas Petraitis „Ar žmogus iš prigimties geras?“,
Simonas Audickas „Požiūrio į teisėsaugą ypatumai bei jo 
ryšys su asmenybės deviacijomis“,
Marijus Mitrauskas „Ar yra vietos psichologijai (ir psicholo-
gams) Lietuvos baudžiamojoje justicijoje?“,
Anoniminis pranešimas „Neigiama patirtis dirbant teisėsau-
gos sistemoje“,
Lina Išganaitienė „Kalėjimo psichologas – profesinis ir as-
meninis humanizmo egzaminas“,

2014 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj. 
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Aleksandras Izotovas „Klaidingų prisipažinimų rizikos veiks-
niai apklausiant įtariamuosius“,
Valdas Kilpys „Civiliai – militaristai: Šaulių sąjungos atvejis“,
Darius Joneikis „Kokį saugumo jausmą sukuria ‚Saugi kai-
mynystė‘?“
2015.07.26–08.01 – vasaros stovykla (Molėtų raj.).
2015.09.09–12 d. – futuristinis simpoziumas Palangoje 
„Laiko fenomenai“. Vadovai – Rimvydas Budrys (Palanga), 
Danilas Tiomkinas (Toljatis, Rusija).
2015.09.15–19 d. – meno terapijos pleneras „Laiko spal-
vos“ Palangoje. Vadovai: Rimvydas Budrys (Palanga), Inga 
Betuža-Bertuža (Vilnius). 
2015.11.28 – žiemos ataskaitinė-rinkiminė konferencija Vilniuje 
„Humanizmas mano praktikoje“. Pranešimus skaitė:
Aušra Pundzevičienė „Humanizmas, psichoterapija ir sveikata“,

Julius Kvedarauskas „Humanistiniai principai rašymo tera-
pijoje“,
Aldona Steponavičiūtė „Žmogiškumo atskleidimas teksto 
rašymo praktikoje“,
Jūratė Griciūtė „Vadovavimo praktika: kuo vadovaujasi hu-
manistas?“

2016–2017 m. 

Prezidentas – Timas Petraitis.
Viceprezidentė – Aušra Pundzevičienė.
Valdybos nariai: Aistė Garškaitė (pakeitė atsistatydinu-
sį Remigijų Juškėną), Danutė Lapėnaitė, Joana Kalvaitytė, 
Rosita Pipirienė. 

2016.02.26 – seminaras „Kūno ir sielos dialogas ar kurtu-
mas?“ Vilniuje. Vadovas – Remigijus Juškėnas.

2015 žiema. LHPA konferencija Vilniuje 
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2016.04.15–17 d. – praktinis supervizijų seminaras 
„Galimybės ir ribos psichoterapijoje bei psichologinėje 
praktikoje“ Vilniuje. Vadovas – Viktoras Kaganas (Vokietija).

2016.04.19–24 d. – meditacinė tylos grupė „Pavasaris 
2016“ Palangoje. Vadovas – Rimvydas Budrys.

2016.05.21 – tarpdisciplininė pavasario konferencija 
„Humanizmas versle“ Kaune. 

Pranešimus skaitė:
Timas Petraitis „Psichologas – žmogus – verslininkas“,
Katrė Šimkevičiūtė „Technologijos organizacijoje: tarp efek-
tyvumo ir humaniškumo“,
Julija Gečaitė „Paramos fondo „Jaunimo linija“ patirtis: ar 
verslas turi ko pasimokyti?“,
Evelina Gaidelienė „Psichologas organizacijoje. Praktinio 
darbo ypatumai valstybės sektoriuje“,
Sikstas Ridzevičius „Verslas – tai žinios ar charakteris?“,
Danutė Kalinkienė „Humaniškas verslas – realybė ar pra-
manas?“,

2016 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj. 
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Mindaugas Kaikaris „Humanistinis verslas = ≠ socialinis 
verslas?“,
Kristina Matijošaitienė „Humanizmo prielaidos versle“,
Raimondas Jurgaitis „Plaktukas ir atsuktuvas – kas humaniškiau?“

2016.06.10 – seminaras „Kūno ir sielos dialogas ar kurtu-
mas? 2“ Vilniuje. Vadovas – Remigijus Juškėnas.

2016.07.24–30 d. – vasaros stovykla Labanoro girioje 
(Molėtų raj.).

2016.10.07 – seminaras „Kūno ir sielos dialogas ar kurtu-
mas? 3“ Vilniuje. Vadovas – Remigijus Juškėnas.

2016.11.26 – žiemos konferencija „Sakralumas“ Vilniuje. 
Pranešimus skaitė:
Antanas Saulaitis „Savaiminis šventumas“,
Laima Arnatkevičiūtė „Dievoieškos terapija“,
Gražina Sofija Kuniskienė „Tikėjimo gydanti galia“,
Rimvydas Budrys „Sakralinė erdvė ir laikas anksčiau ir dabar“,
Remigijus Juškėnas „Pažeista pusiausvyra“.

2016 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj. 
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2017.01.14 – LHPA ir VU Orientalistikos centro konferen-
cija „Iliuzijos Vakarų ir Rytų kultūrų kontekste“ (Vilnius, VU 
Orientalistikos centras). Organizatoriai: Rimvydas Budrys, 
Audrius Beinorius. 

Pranešimus skaitė:
Rimvydas Budrys „Tikrovės įžvalgos iliuzijų kontekste“,
Dr. Naglis Kardelis „Požiūris į iliuziją ir sapną antikoje: 
Herakleitas ir Platonas“,
Prof. Audrius Beinorius „Virvė ar gyvatė: iliuzijų teorijos ir jų 
tipologija Indijos filosofijoje“,
Dr. Dainius Razauskas „Tikrovės iliuzija ir iliuzijos tikrovė: pa-
saulis kaip sapnas“,
Dr. Vladimiras Korobovas „Kaip teisingai išvengti iliuzijos“,
Petras Arlauskas „Asmenybės tipologija Vadžrajanos budiz-
mo mokyme“,

Ernestas Jančenkas „Pasaulis kaip sapnas Ibn’ Arabi mokyme“,
Giedrius Šapoka „Iliuzija kaip holistiškumo stoka Xunzi pa-
žinimo teorijoje“,
Dr. Tadas Stumbrys „Iliuzija ir jos atpažinimas sapne. Tibeto 
sapnų joga ir šiuolaikinis sąmoningų sapnų mokslas“,
Remigijus Juškėnas „Mitologinių vaizdinių ir haliucinacijų 
iliuzoriškumo klausimas“.
2017.03.18 – LHPA pavasario tarpdisciplininė konferencija 
Kaune „Kiek humaniškas profesionalus sportas?“ 

Pranešimus skaitė:
Raminta Lygutienė „Sportas kaip socialinė sėkmė (?)“,
Justina Rybakovaitė „Crossfit – kur riba tarp sportininko mė-
gėjo ir sportininko profesionalo?“,
Audrius Pundzevičius „Vieno atvejo pristatymas“,

2016 žiema. Konferencija Vilniuje „Sakralumas“ 
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Sikstas Ridzevičius „Džiaugsmas pažinti savo galimybių ri-
bas ir 9 pagrindinės sportininko kompetencijos“,
Andrius Kardišauskas „Sporto filosofo kasdienybė, arba kaip 
išlikti humanišku ir produktyviu darbuotoju sporto srityje“,
Timas Petraitis „Ar humaniška bėgti 82 km?“

2017.07.30–08.06 – vasaros stovykla Labanoro girioje.

2017 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj. 
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2017 metų vasara. LHPA stovykla Molėtų raj. 
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2017.12.02 – LHPA ataskaitinė rinkiminė žiemos konferen-
cija Vilniuje „Pasakos buityje ir būtyje“. 

Organizatoriai: Rosita Pipirienė, Danutė Lapėnaitė, 
Deimantė Unikaitė ir Joana Kalvaitytė.

Pranešimus skaitė:
Rimvydas Budrys - video pranešimas „Kitoks pasaulis: iš sa-
pno per pasaką link mito“. 
Julius Kvedarauskas „Kaip susigrąžinti prarastą meilę (H.K. 
Anderseno pasakos „Sniego karalienė“ motyvais)“.
Gintarė Pečiulienė „Seku seku pasaką“. 
 Jūratė Šlekonytė ir Dovilė Kulakauskienė „Gruzinų pasakos 
„Anana“ mitologinės interpretacijos“. 
Vytautas V. Landsbergis „Pasakų dirbtuvės su Vytautu V. 
Landsbergiu“. 
Rasa Šilalytė „Pasakos prasmės ir gelmės analitinėje psicho-
logijoje“. 
Raimondas Paškevičius „Namai Kentaurui“. 
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