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psichologija

Dievas žmogui davė viską... 
tik žodelio „gana“ pašykštėjo

Visi esame skirtingi, todėl vieni užsibrėžia itin didelius tikslus, kuriuos pasiekę trokšta 
dar daugiau, o kiti tenkinasi tuo, ką teikia likimas. Psichologė Justina Zelionkaitė 

pasakoja, nuo ko priklauso žmogaus poreikiai, kokią įtaką daro noras ko nors siekti, 
tobulėti ir kokie asmenys negeba susitaikyti su aplinkinių sėkme.

Nuo ko priklauso ir kaip formuo-
jasi žmogaus poreikiai?
Jie būna pirminiai, t. y. fiziologi-
niai, pavyzdžiui, maistas, poilsis, 
saugumo jausmas, ir antriniai – 
psichologiniai poreikiai, tarkime, 
bendravimas, pripažinimas, savi-
raiška. Pirmieji atsiranda natūra-
liai, nes tai – išgyvenimo sąlyga. 
Tačiau antriniai – tarsi veiksnys, 
kuris gyvenimą daro įdomesnį. 
Labiausiai asmens poreikius le-
mia aplinka. Žmogaus asmenybė 
taip pat daro įtaką, tačiau ji lemia, 
ar asmuo pasiduos aplinkos pa-
gundoms, ar ne. Pastarųjų įtaką 
poreikių formavimuisi atspindi 
dailiosios lyties atstovių noras at-
rodyti taip, lyg būtų ką tik nužen-
gusios nuo nuo žurnalo viršelio. 
Juk dėl to ir klesti grožio pramo-
nė, kuri nuolatos pateikia įvairių 
naujovių, skatinančių moteris bet 
kokiomis priemonėmis tai gauti. 

Kodėl vieni žmonės džiaugiasi 
tiesiog turėdami stogą virš gal-
vos, o kitiems net prabangių vilų 
neužtenka? 
Tam įtaką daro charakterio sa-
vybės. Jeigu žmogus nėra itin 
drąsus, valingas, atkaklus arba 
gyvena pagal tam tikrą filosofi-
ją, turi pomėgių, tuomet jam ti-
krai užteks tik stogo virš galvos. 
Tačiau drąsūs, atkaklūs, azartiš-
ki, ambicingi ir perfekcionistai 
bandys iš gyvenimo gauti viską.  
Be to, dažnas turtingas asmuo 
darbą laiko saviraiškos būdu, to-
dėl jį motyvuoja ne tikslas turėti 
vilą ar nuosavą jachtą, o pats 
procesas. Įsigyti daiktai tampa 
tik įrodymu, koks tas žmogus 
yra. Pinigų uždirbimas reikalau-
ja kūrybiškumo, todėl ne tik dai-
lininko, bet ir verslininko veikla 

tampa saviraiškos būdu. Be to, 
tai, kad poreikiai nuolatos di-
dėja, įtaką daro sunkus darbas 
įgyvendinant užsibrėžtus tikslus. 
Jeigu žmogus itin sunkiai ir ilgai 
triūsia, kad galėtų susimokėti už 
nuomojamą butą, tuomet gavęs 
ar susitaupęs pinigų, tikėtina, 
daugiau nesistengs tam, jog įsi-
gytų nuosavą namą. 

Kodėl uždirbus norimą sumą pi-
nigų bėgant laikui jų norisi dar 
daugiau?
Todėl, kad žmogų apima azartas. 
Be to, kai tampa kur kas turtin-
gesnis, patenka į tokią aplinką, 
kur yra asmenų, kurie turi dar 
daugiau pinigų nei jis. Tuomet 
asmuo pradeda norėti pritapti, 
ima galvoti, kad taip pat trokšta 
to paties, ir jei jaučia, jog įma-
noma uždirbti daugiau pinigų, tą 
ir daro. Tačiau tai labai pavojin-
ga. Nustatyta, kad žmogus būna 
laimingas, kol turi tam tikrą kie-
kį pinigų. Vėliau laimės jausmas 
pradeda mažėti. Taip nutinka dėl 
to, kad iš pradžių pinigai tarnauja 
asmeniui, vėliau, pastarasis pini-
gams.

Kokie dalykai daro žmogų lai-
mingą? 
Manau, laimingiausi tie, kurie 
gyvena harmonijoje. Kai asmuo 
džiaugiasi gyvenimu, dvasine 
būsena, turi stabilią finansinę 
padėtį ir gali išreikšti save. Vargu 
ar labai turtingas, bet vienišas 
žmogus jausis laimingas kaip ir 
skurstantis, tačiau turintis darnią 
šeimą. Kai vienas kuris nors da-
lykas nėra tinkamai įgyvendintas, 
tuomet jis skatina apie tai galvoti 
ir nerimauti. Vis dėlto ilgalaikis 
nerimas ir laimės jausmas nesu-
derinami.

Noras siekti kuo daugiau teigia-
ma savybė? Ar vis dėlto reikėtų 
išmokti mėgautis tuo, ką turi? 
Viskas priklauso nuo to, kokiais 
būdais siekiama įgyvendinti tam 
tikrus poreikius. Jeigu to siekia-
ma garbingai, tuomet tai tei-
giama savybė.  Manau, geriau, 
kai žmogus turi didelių nei itin 
primityvių poreikių. Reikmių tu-
rinčių asmenų gyvenimas tampa 
įdomesnis ir įvairesnis. Jei vers-
lininkas ir išradėjas T. Edisonas 
nebūtų turėjęs poreikių, vargiai 
ar būtų sukūręs patikimą ir ilgai 
šviečiančią elektros lemputę. 
Todėl ši žmogaus savybė teikia 
daug teigiamų pokyčių ir aplin-
kiniams. Tačiau reikia nepamiršti 
vertinti ir džiaugtis tuo, ką turi 
dabar. Puiku, jei asmuo užsibrė-
žia ir siekia naujų tikslų. Tačiau 
tai teigiamas dalykas tik tuomet, 
kai geba įvertinti ir džiaugtis tuo, 
ką jau turi. Dabartis yra tai, ką 
žmogus gali jausti ir kontroliuoti, 
todėl kvaila gyventi ateitimi, nes 
jos gali ir nesulaukti.

Kokie žmonės užsibrėžia itin di-
delių tikslų ir jų siekia? 
Ambicingi ir norintys daug dirbti 
asmenys, kurie dažniausiai gau-
na tai, ko nori.

Yra tokių asmenų, kurie negeba 
susitaikyti su tuo, kad kitiems 
sekasi geriau?
Taip. Tačiau tokie žmonės nege-
ba ne susitaikyti su tuo, kad ki-
tiems sekasi geriau, o su tuo, jog 
jie patys nieko nedaro dėl geres-
nio gyvenimo. Šie asmenys nelin-
kę keistis, todėl ir negeba nustoti 
pavydėti aplinkiniams, kurie gy-
vena geriau. Tai ambicingi žmo-
nės, tačiau jiems stinga valios. 
Paprastai ambicingą ir valingą 

asmenį kitų pasiekimai tik skati-
na dar labiau stengtis. Tačiau  kai 
nėra valios, lieka  tik burnoti ant 
kitų ir kaltinti likimą.

Kas lemia norą girtis ir puikuotis 
prieš aplinkinius? 
Tokiu elgesiu žmogus siekia pa-
slėpti netobulumus. Jeigu klau-
sytojas juos pastebi, kai pasako-
tojas intensyviai liaupsina savo 
santykius, šeimą arba nuolatos 
giriasi naujais pirkiniais, galima 
įtarti, kad viskas ne taip ir gražu. 
Brangūs daiktai ar kitoks komfor-
to kūrimas nebūtinai reiškia, kad 
asmuo tuo puikuojasi. Visiškai 
normalu gyventi pagal galimy-
bes. Tenka išgirsti iš žmonių to-
kių pasakymų: ,,Jis važinėja nau-
ju automobiliu, todėl nori, kad 
jam pavydėtume. Jis tiesiog pui-
kuojasi prieš mus.“ Deja, tokiais 
atvejais tai ne puikavimasis, o ko-

mentatoriaus pavydas. Paprastai 
puikavimasis išreiškiamas verba-
liniu būdu. Ne visi žmonės, kurie 
turi gražius santykius ar praban-
gius daiktus, yra pagyrūnai.

Ar gali būti, kad vaikystėje ne-
patenkintus poreikius suaugęs 
žmogus bando kuo nors kom-
pensuoti, pavyzdžiui, patyręs 
skurdą stengiasi uždirbti kuo 
daugiau pinigų ir pan.?
Taip. Būna atvejų, kai skurdą vai-
kystėje patyręs asmuo suaugęs 
tampa labai turtingas. Tačiau 
dažniausiai tokie žmonės gyvena 
taip kaip ir vaikystėje. Vis dėlto 
savo neįgyvendintus poreikius 
suaugusieji bando kompensuoti 
per atžalas. 

Jeigu žmogus partneriui kelia 
didelius reikalavimus, santykiai 
gali būti visaverčiai? Kaip daž-
niausiai jaučiasi antroji pusė? 
Gali būti visaverčiai, jei antroji 
pusė yra perfekcionistė ir siekia 
save nuolatos tobulinti. Žinoma, 
tokie asmenys norės to paties ir 
iš partnerio. Kitaip tariant, jeigu 
abu turi vienodų siekių ir požiū-
ris į tam tikrus dalykus panašus, 
tuomet santykiuose problemų 
neturėtų kilti. Tačiau jei žmogus 
kelia didelius reikalavimus tik ki-
tam, o pats iš savęs nieko nerei-
kalauja, tuomet partneris ilgai-
niui gali tapti nelaimingas. Be to, 
tikėtina, kad gali sumažėti ir pas-
tarojo savivertė. Nors iš tikrųjų 
tokie žmonės, kurie iš kitų daug 
reikalauja, turi menką savivertę 
ir bandydami rasti tobulą antrą-
ją pusę galvoja, kad taip taps tik 
reikšmingesni.

Ar žmogui nekenkia tai, kad jis 
nenori nieko siekti, pasitenkina 
tuo, ką turi, ir neužsibrėžia jokių 
tikslų?
Poreikiai daugelį skatina tobulėti. 
Tačiau kai jų nėra, žmogus stovi 
vietoje arba regresuoja. Kalbu 
ne tik apie materialius poreikius, 
bet ir norą kuo nors domėtis.  Pa-
sitenkinimas kukliu būstu visiškai 
normalus dalykas ir tai neken-
kia žmogui, ypač jei jis kuo nors 
domisi. Tačiau itin blogai, kai as-
muo pasitenkina 800 Lt iš darbo 
biržos, nenori eiti dirbti, nes siū-
lomas atlygis toks pat. Bet koks 
darbas – galimybė tobulėti, o to-
bulėjimas suteikia progą ateityje 
gauti geriau apmokamą darbą.   

Aistė Sakalauskienė
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„...Brangūs daiktai ar 
kitoks komforto kūrimas 

nebūtinai reiškia, kad 
asmuo tuo puikuojasi. 

Visiškai normalu gyventi 
pagal galimybes. “ 
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