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Gyvenime yra svarbesnių dalykų, nei jį spartinti.
Mahatma Gandhi
Įpusėjusi pokyčių kelionę supratau, kodėl gyvenimas su trikdžiais buvo toks sekinantis. Dvejus ilgus
metus laikiau įjungtą tik vieną greitį: iš visų jėgų. Mano dažniausias žodis buvo „paskubėk“. Visada buvo
kur skubėti, ką nuveikti, ir niekad nebūdavo tam pakankamai laiko. Kai aš pagaliau prisėsdavau, šeimos
nariai manydavo, kad apsirgau. Tik trauma ar liga galėjo sustabdyti mano kūną.
Turbūt todėl šis žingsnis man buvo toks įsimintinas. Tai blykstelėjo vieną dieną, kai laukiau savo vaiko
išeinant iš priešmokyklinės klasės. Užuot žiūrėjusi į telefono ekraną ar tikrinusi darbų sąrašą, paprasčiausiai
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dairiausi jos. Kai dukra mane pamatė, jos akys susiaurėjo į du mažus pusmėnulius, kurie, regis, susiliejo su
aukštai iškilusiais lūpų kampučiais. Ji energingai pamojo putlia rankute, lyg sveikintų patį Peliuką Mikį.
Kai ir aš jai pamojau, ėmė tekėti ašaros. O brangus Dieve, nežinojau, jog kas nors gali taip džiaugtis mane matydamas, – nes niekad nebuvau pakankamai stabtelėjusi,
kad tai pastebėčiau. Nuo tos akimirkos prisiekiau nepraleisti pasisveikinimų, atsisveikinimų ir kitų ypatingų akimirkų, kurios pranykdavo man skubant.
Kad tai padaryčiau, turėjau atleisti vidinį muštro
seržantą. Koks tikslas užbaigti daug darbų iš sąrašo,
jeigu juos darydama nepamatau švelnių savo vaiko
šypsenų ir neišgirstu meilių jo žodžių? Tuoj pat patyriau laiko tiesiog būnant pranašumus. Gavau daugiau
meilės žodžių, daugiau pasimylavimų ir daugiau šypsenų. Jau nebebuvau neužčiuopiama migla, per nanosekundę prašvilpianti iš taško A į tašką B. Per šventas
dienos pauzes gebėjau duoti meilės ir jos gauti.
Kelyje Laisvų rankų link ypač svarbu įvertinti didelę kainą už pernelyg pilną elektros laidų, pernelyg sustyguotą, skubų ir įtemptą gyvenimą. Šio skyriaus pasakojimai ir intencijos suteiks jums įžvalgų, padėsiančių išmokti kitaip laukti, ilsėtis, atsipalaiduoti, žaisti ir
bendrauti su žmonėmis, kuriuos branginate.

Džiaugtis susitikimu
Mokydamasi koledže kelias vasaras dirbau dienos centre. Labiausiai mėgau dienos pabaigoje įteikti kūdikius
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jų tėvams. Kai tos dvi poros akių užmegzdavo kontaktą, matydavau ir jausdavau spontanišką tėvų ir vaiko
džiaugsmą. Laukiau tos dienos, kai pati turėsiu vaiką,
kad galėčiau patirti tai, kas atrodė kaip viena didžiausių tėvystės palaimų.
Šią patirtį vėl prisiminiau po kelerių metų, kai dienos centrą pradėjo lankyti sūnėnas, – tą dieną galvojau
tik apie jo pasiėmimą. Paskui atidžiai klausiausi, kaip
brolienė smulkiai nupasakoja džiaugsmingą jų susitikimą. Jai detaliai pasakojant įsivaizdavau, kaip mano
nuostabusis sūnėnas tiesia putlias rankutes link moters,
kuri jam yra visas pasaulis. Pro jo bedantę šypseną nudryko seilė, kai jis praktiškai įšoko į motinos glėbį.
Tikrai galiu tvirtinti, kad tą akimirką mano brolienė
pradėjo kolekcionuoti pasisveikinimus. Taip pat ir sūnėnas. Kolekcionuoti pasisveikinimus reiškia įsiminti
džiaugsmingą mylimo žmogaus veidą, kai susitinkate
po išsiskyrimo. Ši nuostabi atminties nuotraukų kolekcija ramina, kai susiduri su ilgų išsiskyrimų skausmu.
Brolienė tą baisią pirmąją dieną nė minutei nepaleido sūnaus iš galvos ir negalėjo sulaukti, kada galės jį
pasiimti. Kai svarstau, kaip galėjo atrodyti jos šypsena
jiems susitikus, į galvą šauna žodžių junginys saulės
spūstys. Eismo pranešimuose saulės spūstimis apibūdinamas reiškinys, kai saulė spindi taip ryškiai, kad vairuotojams sunku įžiūrėti kelią. Eismas sulėtėja, nes stipriai šviečia saulė.
Kai motina paėmė sūnų ant rankų, pasaulis sulėtėjo.
Vaikas matė tik savo mamos šypseną. Ir žinodama,

kokia motina yra mano brolienė, spėjau, kad pasisveikinimas po pirmosios išsiskyrimo dienos buvo tik pirmas
iš daugelio ryškiai saulėtų jo gyvenimo pasisveikinimų.
Bet tada susimąsčiau.
O kaip mano pačios vaikai? Kai dirbau dienos centre, laukiau, kada pati patirsiu tokį meilės kupiną tėvų
ir vaiko susitikimą. Tačiau mano vaikų poreikiams
menkstant ir dvidešimt pirmojo amžiaus trikdžiams
stiprėjant meilės kupini pasisveikinimai kažkur prapuolė.
Kartais, kai vaikas įeina į kambarį, aš nė nepakeliu
akių nuo kompiuterio ekrano.
Kartais aš pasiimu vaikus iš būrelių ar mokyklos
kalbėdama telefonu.
Kartais vaikai iš ryto pirmiausia pamato ne mano
šypseną, bet mano pakaušį, kai rašau el. laiškus, arba
nugarą, kai žiūriu ryto žinias.
Tiesa žeidžia, bet tiesa ir gydo – ir veda mane arčiau
prie paveikslo tokios motinos, kokia norėčiau būti.
Net būdama dvidešimtmetė koledžo studentė suvokiau sąmoningų, lėtų pasisveikinimų svarbą. Tikriausiai dėl to, kad meilės kupinų pasisveikinimų nuolat patirdavau savo asmenybės formavimosi metais. Nepaisant to, kad kartais buvau sudėtingas vaikas, paauglė ar
jauna moteris, mamos pasisveikinimai niekada nesikeitė. Kad ir kas būtų nutikę, ji visada džiaugdavosi mane
pamačiusi. Ir nors vis vaidindavau, kaip man tai nepatinka, ir ne visada atsakydavau tuo pačiu, tokius pasisveikinimus branginau. Tiesą sakant, jie man labai
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padėdavo. Žinojimas, kad dėl manęs mamos veidas toks
džiaugsmingas, mane ne kartą išgelbėjo. Kartais didžiausio liūdesio akimirkomis mamos pasisveikinimai
būdavo lyg saulės spinduliai mano nusivylusiai sielai.
Nenoriu, kad mano vaikai užaugtų be meilių pasisveikinimų. Prisiekiau trikdžius nustumti į šalį tiek,
kad įvyktų Saulės spūstis:
Kad ir į kokį darbą būčiau įnikusi,
kad ir kaip nepatogu būtų atitraukti žvilgsnį,
kad ir kaip užsiėmusi jausčiausi,
kai į kambarį įeina mano vaikai,
kai mano vaikai įšoka į mašiną,
kai susitinku su jais po išsiskyrimo,
pasaulis akimirką sustos.
Ir aš šviesiu savo meile jiems į akis ir į širdis,
kad mano vaikai matytų ir jaustų, kaip smarkiai juos
myliu.

Šios savaitės Laisvų rankų intencija

Sukurkite ryškią saulę
Sąmoningos pastangos, kad sutinkamas mylimas
žmogus gautų visą mano dėmesį, man tapo lūžiu pokyčių kelyje. Supratau, kad atidėti trikdžius tuo metu, kai
sveikinuosi su vaiku ar sutuoktiniu po išsiskyrimo, nekainuoja daug pastangų, bet poveikis neišmatuojamas.
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Visiškai įmanoma įgyvendinti Laisvų rankų koncepciją ir skirti nedalomą dėmesį pasirinkus kelis konkrečius
dienos laikus. Tėvystės specialistė Janet Lansbury nurodo
tris laikus, kai vaikai labiausiai trokšta jūsų dėmesio:
• kai susitinkama po išsiskyrimo,
• kai vaikai dalyvauja pasirodyme ar skiria visas savo
pastangas kokiai nors veiklai (pvz., žaidžia futbolą),
• kai valgoma.
J. Landsbury rašo: „Kai tėvai rašo žinutes veždami
vaiką namo, tikrina el. paštą per futbolo rungtynes ar
yra prilipę prie nešiojamojo kompiuterio per tokias socialias ir intymias veiklas kaip valgymas, jie nesuteikia
vaikui reikiamo ryšio.“*
Pasakyti „aš tave myliu“ lengva, bet parodyti meilę –
tam reikia pastangų. To nesuvaidinsi. To galima tikrai
pasiekti tik kai atstumi trikdžius, kad ir akimirkai, ir susitelki į tą Dievo siųstą dovaną, kuri stovi priešais tave.
Pasirinkite vieną iš minėtų trijų dienos laikų, kada
parodysite savo mylimam žmogui nedalomą dėmesį. Kai
tėvai sutinka vaikus su džiugiu jauduliu, susidomėjimu
ir šiluma, jie perduoda žinutę tu esi mylimas. Aš įsitikinusi, kad pasveikinti vaiką su džiaugsmu ir meile reiškia
daugiau nei bet kokia kita mūsų tėviška pastanga.
* Janet Lansbury, „Do Wired Parents Need More
Time Out... or Less Guilt?“ (Ar laidais apsikarsčiusiems
tėvams reikia daugiau laiko atskirai... ar mažiau kaltės?),
janetlansbury.com/2010/06/do-wired-parents-need-timeout-or-less-guilt (2010 m. birželio 25 d.).
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