
1 

 

KAIP PADĖTI SAU IR KITIEMS KARANTINO KRIZĖS METU? 

Šiandieninėje akistatoje su koronaviruso infekcija ir priverstinai pasikeitusiomis 

gyvenimo, darbo, mokymosi ir kitomis aplinkybėmis pabandysiu apžvelgti keletą 

žingsnių, kaip valdyti tokias ne itin malonias būsenas, kaip nerimą, baimę, paniką, pyktį, 

agresyvumą, pandemijos, karantino ir bet kurios kitos krizės metu. 

KRIZINIS ĮVYKIS IR JO POŽYMIAI 

 

 
 

Psichologai naudoja ne vieną krizės apibūdinimą. Dr. Kristina Ona Polukordienė knygoje 

„Psichologinės krizės ir jų įveikimas“ krizę apibūdiną taip:  

„Psichologinė krizė – tai sveiko žmogaus reakcija į sunkią ir reikšmingą jam emociškai 

gyvenimo situaciją, kuri reikalauja naujų adaptacijos ir įveikimo būdų, nes turimų 

nebepakanka. Ištikus krizei, žmogų apima didelio psichinio diskomforto būsena, kuriai 

būdingi tokie jausmai kaip neviltis, bejėgiškumas, baimė, įtampa, nerimas, prislėgta 

nuotaika, pasimetimas.“  

 Psichologinės krizė terminą į psichologiją ir psichiatriją įvedė Erich Lindemann (1944) ir 

Gerard Caplan (1946). E. Lindemann į krizinius išgyvenimus pradėjo daugiau gilintis po 

to, kai jam teko teikti pagalbą nukentėjusiems nuo didelio gaisro žmonėms Bostono 

naktiniame klube. Žmonės gana skirtingai reagavo į šį tragišką išgyvenimą. Jis pastebėjo, 

kad vienus žmones krizinei išgyvenimai užgrūdina, sustiprina, kitus palaužia.  

Taigi krizę patiria ir sveiki žmonės, kas yra normali reakcija į reikšmingą gyvenimo įvykį, 

pasikeitimą. Ir skirtingi žmonės patiria skirtingas reakcijas, kitaip tariant, kas vienam yra 

rimta krizė, kitam gali pasirodyti tik gyvenimiškas iššūkis. Tai reiškia, kad žmonių 

reakcija į krizę skiriasi. Ji priklauso nuo įgimtų savybių, tokių kaip įgimtas jautrumas ir 

atsparumas. Jautresni žmonės sunkiau reaguoja į krizes, o turintys įgimtą atsparumą stresui 

– lengviau. Taip pat labai svarbu įveikiant krizines situacijas yra žmogaus brandumas ir 

galimybė gauti pagalbą.  

Iš tikrųjų, tai niekas nėra visiškai apsaugotas nuo įvykių, kartais negrįžtamai pakeičiančių 

gyvenimo tėkmę, turinčių įtakos tolesnei adaptacijai. Įvykus katastrofai, didelio masto ne-

laimei ar kitam kritiniam atvejui, nukentėjusieji, jų šeimos nariai, liudininkai ir kiti nelai-

mės paveikti asmenys susiduria su įvairiais psichologiniais ir socialiniais sunkumais, ga-

linčiais smarkiai paveikti jų gebėjimą grįžti į įprastinį kasdienį gyvenimą ir funkcionuoti 

taip kaip prieš nelaimę. Sunkius įvykius, pvz., žemės drebėjimus, susišaudymus ar 

transporto avarijas, išgyvenę asmenys jaučiasi blogai, pakinta jų elgesys, emocinės reakci-

jos darosi neadekvačios. Jiems sunku užsiimti tuo, kas anksčiau buvo kasdieniška ir įpras-
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ta: bendrauti su šeimos nariais, darbe atlikti pavestas užduotis ar atsipalaiduoti laisvalai-

kiu. Taip pat išryškėja psichikos sutrikimų, atsiranda įvairių priklausomybių. O kur dar 

sunkūs fiziniai sužalojimai, kurie palieka randų kūne.  

Įvairių nelaimių įtaka asmens sveikatai, psichologinei būklei, kaip jau buvo minėta, gali 

būti įvairaus pobūdžio ir stiprumo. Tikėtina, kad daliai žmonių po emociškai sunkaus įvy-

kio reikšis silpnesni ar stipresni neigiami jausmai. Tyrimai rodo, kad kritinius įvykius pa-

tyrusių asmenų išgyvenami psichologiniai sunkumai gali atsispindėti jų elgesyje ir 

pasireikšti tokiais požymiais, kaip:  

 

• Įtampa – lengviau ir greičiau išsigąstama, jaučiamas bendras nervingumas, 

susikaustymas; 

 

• Miego sutrikimais – negali užmigti, miegą blaško nuolat grįžtančios į galvą mintys apie 

tai, kas nutiko, kas dar gali nutikti ir pan. Gali kamuoti neramūs sapnai – sapnuoja košma-

rus apie įvykį ar kitus gąsdinančius dalykus;  

 

• Prisiminimais – ryškiai atmintyje iškyla įvykio momentai, kurie trukdo susikaupti ir at-

likti kasdienius darbus, žmogus gali bandyti juos „nustumti į šalį“, neigti savo jausmus; 

 

• Dirglumu – dažna nuotaikų kaita, prislėgta nuotaika, liūdesio išgyvenimu dėl praradimų 

(ramybės, darbo, pajamų, pastovumo, artimųjų), jaučia pyktį, kaltę ir pan.;  

 

• Atsitraukimu – jaučia poreikį būti vienas, atsiriboja nuo kitų, užsisklendžia savyje;  

 

• Fiziniais negalavimais – nuovargis, smarkus širdies plakimas, drebulys, kvėpavimo sun-

kumai, galvos ir kiti skausmai, raumenų įtampa, apetito praradimas, pykinimas, viduriavi-

mas, vidurių užkietėjimas ir kiti simptomai.  

 

Krizei užsitęsus gali išsivystyti depresija, nerimo sutrikimais. Siekdamas pabėgti nuo 

negatyvių minčių, realybės ir norėdamas užsimiršti, žmogus gali pradėti vartoti alkoholį, 

narkotikus, taip įgydamas priklausomybes nuo jų.  

 

KAIP TVARKYTIS KRIZINIO ĮVYKIO METU? 
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♦ Svarbu pripažinti, kad jaučiame įvairius jausmus, kurie būdingi žmogui. Tai gali 

būti panika („o kas dabar bus?“), agresyvumas, baimė („kaip toliau gyvensime?“), nerimas 

(dėl ateities, dėl artimųjų, dėl pajamų ir pan.), pyktis, nusivylimas (savimi, kitais, 

gyvenimu, pasauliu). Leiskime sau šiuos jausmus jausti. Jausti šiuos jausmus šiandieninėje 

situacijoje – visiškai normalu. Daug svarbiau, kaip elgiamės, taip jausdamiesi. 

 

♦ Išmokime atpažinti baimę, nerimą ir skirtumus tarp jų. 

- Baimė yra objektyvi, t.y., turi konkrečią priežastį. Pavyzdžiui – bijau užsikrėsti, bijau 

mirti, bijau dėl artimųjų sveikatos ir pan. 

- Nerimas neturi aiškios priežasties – tai panašu į jausmą, kai rūko metu vairuoji 

automobilį ir nieko aplink nematai. Jaučiama grėsmė, pavojus, tačiau neaišku, kas, kur ir 

kada gresia. Pavyzdžiui, žinome, kad yra pandemija, kad pasaulyje dėl jos miršta vis 

daugiau žmonių, neaišku, kiek tai truks, kada bus sukurti vaistai, vakcina, kaip visa tai 

paveiks Lietuvą bei kiekvieno asmeninį gyvenimą. Tikėtina, kad nerimas kyla, kai 

atsiranda grėsmė svarbioms vertybėms – sveikatai, gyvybei, finansiniam saugumui, darbo, 

verslo išsaugojimui, laisvei, šeimos išsaugojimui, svarbiems santykiams. Ir tas nerimas bei 

baimė gali skatinti veikti: ieškoti informacijos, kalbėtis su kitais, imtis profilaktinių 

veiksmų, laikytis rekomendacijų ir taisyklių, ieškoti naujų, papildomų būdų, kaip spręsti 

problemas. 

Jeigu neigiame ir neatpažįstame savo nerimo, baimės, užgniaužiame juos, nesiimame jokių 

veiksmų, nekalbame apie tai, neišreiškiame kitais būdais, nerimas gali augti, didėti ir 

netikėtai pereiti į panikos epizodą, kuomet stipriau jaučiami nemalonūs kūno simptomai, 

tokie kaip padažnėjęs širdies plakimas, pasunkėjęs kvėpavimas, pykinimas, viduriavimas, 

galvos, krūtinės skausmas – panašūs simptomai kaip ir koronaviruso užsikrėtimo atveju 

arba širdies ritmo sutrikimo, priešinfarktinės būsenos atveju. Atsiranda didžiulė mirties 

baimė, baimė prarasti kontrolę, baimė išprotėti. Neįsisąmonintas nerimas gali peraugti ne 

tik į panikos atakos epizodą, tačiau ir į pyktį bei chaotišką arba agresyvų elgesį. Gali 

padaugėti piktų komentarų, kaltinimų, fizinio smurto atvejų. O jeigu pyktis, agresija 

nukreipiami į save – gali padažnėti depresinių būsenų, bandymų žudytis, apsinuodijimų 

alkoholiu, narkotikų perdozavimo, eismo įvykių tikimybė.  

♦ Svarbu pasirinkti tinkamus savipagalbos būdus, kol tai dar neperėjo į paniką, 

destruktyvų ar agresyvų elgesį. 
 - Tai gali būti savęs stebėjimas, pažinimas, pokalbiai su psichologu, psichoterapeutu, 

gydytoju psichiatru. Jeigu žinome savo asmeninius mąstymo, asmenybės, jausmų raiškos 

ir kontrolės ypatumus, esame išlavinę emocinio intelekto gebėjimus, esame žymiai 

atsparesni krizių metu. 

- Būkime budrūs, kalbėkimės, padėkime vieni kitiems Galime izoliuotis namuose 

karantino metu, tačiau neizoliuokime savęs nuo ryšio, pokalbio su kitais žmonėmis. 

Bendraukime telefonu, internetu, el. paštu, socialiniuose tinkluose. Bendraudami 

dalinkimės jausmais, įvardinkime juos, įgarsinkime. Pavyzdžiui, „nerimauju, kai….“, 

„bijau, kad …….“, „pykstu , nes….“. Taip išreikšdami jausmus nieko nekaltiname, 

niekam nepriekaištaujame, leidžiame kitiems geriau mus suprasti ir patys nusiraminame, 

labiau suvokiame savo poreikius, norus ir galimybes. 
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- Asmeninių gyvenimo tikslų ir prasmės įvardijimas: kodėl noriu būti sveikas, kodėl noriu 

gyventi? Pavyzdžiui, noriu užauginti vaikus, noriu atlikti ar užbaigti kokį nors darbą, 

sulaukti kokio nors džiugaus svarbaus įvykio, mėgautis džiugiomis akimirkomis ir t.t 

 Atsakymai gali būti patys įvairiausi –  jie visi yra tinkami, teisingi, motyvuojantys, jeigu 

Jums asmeniškai jie yra svarbūs ir naudingi ar nežalingi kitiems. 

♦ Sulėtinkite gyvenimo tempą ir laikykitės įprasto kasdienio gyvenimo rėžimo (kelkitės ir 

eikite miegoti įprastu metu, sveikai maitinkitės, mankštinkitės, palaikykite švarą, vėdinkite 

patalpas, rūpinkitės buitimi). 

♦ Kasdien raskite laiko savo pomėgiams ir kitai maloniai veiklai. Tai gali būti mėgstamų 

filmų žiūrėjimas, muzikos klausymasis, dainavimas, šokiai, skaitymas, rankdarbiai, 

rūpinimasis augalų priežiūra, darbas sode ar darže,  tapymas, piešimas, meditavimas, 

mokymasis atsipalaidavimo bei kvėpavimo pratimų, humoras ir dar daug kitų dalykų, 

kuriuos mėgtame daryti ir kurie teikia malonumą, gali padėti atsipalaiduoti, „iškrauti“ 

neigiamas emocijas. 

♦ Šis laikas gali tapti galimybe išbandyti kažką naujo, įgyvendinti svajones, kurioms 

nerasdavote laiko. 

♦ Mažiau naršykite internete. Informaciją apie COVID-19 tikrinkite ne daugiau kaip du 

kartus per dieną, skaitydami patikimiausius informacijos šaltinius 

(pvz., https://sam.lrv.lt; https://www.who.int). 

 

IR DAR KELETAS PAGALBOS SAU BŪDŲ 

 

Užplūdus stipriai įtampai ar stresui galite išbandyti bent vieną iš žemiau pateiktų pagalbos 

sau būdų: 

♦ Nuraminkite kvėpavimą. Patogiai atsisėskite arba atsigulkite. Vieną ranką padėkite sau 

ant krūtinės, kitą – ant pilvo. Užmerkite akis. Kvėpuokite tik per nosį. Lėtai, ramiai ir 

giliai įkvėpkite ir taip pat lėtai iškvėpkite. Pajuskite, kaip įkvepiant jūsų pilvas išsipučia, o 

iškvepiant subliūkšta. Panaudokite vaizduotę. Įsivaizduokite, kad įkvepiate šviesą ir 

ramybę, o iškvepiate nerimą ir stresą. Mėgaukitės ramiu kvėpavimu, stebėdami, kaip 

kūnas palaipsniui atsipalaiduoja ir rimsta. Pratimą tęskite 5–10 min. Galite iškvėpdami 

kartoti save raminančius žodžius: „aš ramus“, „ramu“ ir pan.  

♦ Atpalaiduokite raumenis. Patogiai atsisėskite, atremkite nugarą į kėdės atlošą, 

padėkite rankas ant kelių, pėdos remiasi į grindis. Užsimerkite. Įkvėpdami stipriai 

suraukite ir įtempkite kaktą ir staigiai ją atleiskite. Tai pakartokite 3 kartus. Tada, 

palaipsniui įtempdami ir staigiai atpalaiduodami raumenis, keliaukite kūnu žemyn – 

stipriai įtempkite ir atpalaiduokite veidą, pečius, nugarą, krūtinę, rankas, pirštus, pilvą, 

sėdmenis, kojas, kojų pirštus. Pajuskite, kaip kūnas vis labiau atsipalaiduoja ir sušyla. 

Derinkite kūno įtempimą ir atpalaidavimą su kvėpavimu. Kurį laiką pasilikite 

užmerktomis akimis ir vidiniu žvilgsniu „peržiūrėkite“ savo kūną. Jeigu kuri nors kūno 

dalis tebėra įsitempusi - 2–3 kartus pakartokite įtempimo ir atpalaidavimo pratimą toje 

vietoje. 

♦ Perkelkite dėmesį nuo vidinių pojūčių į išorės objektus. Pasistenkite per minutę 

pamatyti ir įvardyti kuo daugiau spalvų savo aplinkoje: išgirskite aplinkoje 3 skirtingus 

https://sam.lrv.lt/
https://www.who.int/
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garsus, 3 skirtingus kvapus, pažiūrėkite pro langą – suraskite 3 pavasario ženklus, paliesite 

savo kūną skirtingose vietose ir įvardykite, ką jaučiate (jei jaučiate įtampą, atpalaiduokite 

tą kūno vietą).  

♦ Išbandykite ir kurkite savus dėmesio perkėlimo būdus, kad pabėgtumėte nuo sunkių, 

varginančių minčių, pasitelkite vaizduotę, fantaziją. Pabandykite mintyse prisiminti vietą, 

situaciją ar aplinkybes, kuomet jautėtės gerai, buvote atsipalaidavę ir ramūs. 

 

Visa tai, ką išbandysite patys, galite parekomenduoti savo artimiesiems, giminaičiams, 

pažįstamiems, pasidalinti savo patirtimi ir taip jiems padėti išgyventi šį nelengvą 

laikotarpį.  

Nepamirškite, jeigu su stipriu stresu ir nerimu nebepavyksta susitvarkyti patiems, visada 

galima susisiekti ir pasitarti su psichologu. 
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