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Zita Vasiliauskaitė. Atsisėsti į savo roges 

Kas yra pašaukimas, intuityviai visi daugiau ar mažiau nujaučiame. Kai sakome:„Jis turi pašaukimą", turime galvoje, 
kad konkretus žmogus yra talentingas kurioje nors srityje ir veikdamas joje pasiekė puikių rezultatų, džiuginančių tiek jį 
patį, tiek aplinkinius. Pašaukimą kaip reiškinį iš įvairių pusių nagrinėja ne vienas mokslas. Mes į jį išsamiau 
pažvelgsime psichologiniu požiūriu. 

Kokia gi pašaukimo vieta žmogaus gyvenime? Kaip jis siejasi su gyvenimo kokybe? 

Du pašaukimo atžvilgiai 

Galima išskirti du pašaukimo aspektus. Pirmasis - kaip gyvensenos (pašaukimas gyventi šeimoje, bendruomenėje, 
vienumoje), o antrasis susijęs su profesine veikla. Gyvenime abu jie dažnai persipynę vienas su kitu. Esama profesijų, 
taip įtraukiančių žmogų, pareikalaujančių tiek jėgų ir dėmesio, kad šeimai ar bendruomenei nelieka nei laiko, nei noro. 
Tokie asmenys patys pasirenka būtį vienumoje. 

Atrasti savo pašaukimą, o drauge ir vietą „po saule" labai svarbu. Pašaukimas yra Dievo kvietimas eiti tam tikru keliu ir 
žmogaus atsiliepimas į jį. Jeigu į Aukščiausiojo kvietimą atsiliepiama, kasdieniame gyvenime mes atpažįstame tokį 
žmogų, nes bendrauti su juo būna lengva ir miela. Jis gabus savo srityje – t. y. per tą patį laiką nuveikia ne tik daugiau 
už kitus, bet ir smarkiai aplenkia juos darbo kokybe. „Savo rogėse sėdintis" žmogus esti aukštos klasės profesionalas ir 
dirbdamas jaučia malonumą, nes viską atlieka su meile bei entuziazmu. Tarkim, toks vaistininkas pasiūlys kelias to 
paties medikamento rūšis, jas apibūdins ir padės pasirinkti, patars, o nemėgstantis šio darbo tik parduos paprašytą 
preparatą arba pasakys, jog šiuo metu jo nėra. Turintis pašaukimą žmogus mato savo darbo prasmę! 

Kaip atpažinti pašaukimą 

Tai išsiaiškinti ne visada lengva. Žmones veikia įvairiausi faktoriai, ir dėl išorinių aplinkybių dažnai pasimetama arba 
neišgirstama Dievo kvietimo. Tokiu atveju asmuo blogai jaučiasi, kenčia pats ir aplinkiniai, kyla įvairiausių sunkumų bei 
rūpesčių. Jis nuolat nepatenkintas, suirzęs, linkęs visame kame matyti tik „juodąją pusę" ir dėl to kaltinti kitus. 

Įdomu, jog apie tai žinota dar antikos laikais. Senovės Graikijoje nebuvo tokio dalyko kaip nekrologas. Mirus žmogui 
kalbėta apie jo „aistrą", šiuolaikine prasme - pašaukimą. Buvo svarbu ne kada, kur asmuo gimė, gyveno ir pan., o ką jis 
gyvendamas aistringai dirbo. Aistra ženklino žmogaus vertę. 

Kodėl gi taip sunku atpažinti savąjį pašaukimą? Gyvename karingoje, visokiausių žinių prisodrintoje aplinkoje. Mus 
veikia reklama, televizija, internetas, spauda, radijas. Šiame triukšme išgirsti vidinį balsą, kuriame „įrašytas" tavo 
pašaukimas, nėra paprasta. Jo ieškoti tegalima savyje, apie tai kalba visi garsūs mąstytojai, psichologai. Norint 
įsiklausyti, reikia nutilti, sustoti, susikaupti ir skvarbiai, akylai bei atsakingai pažvelgti į savo gyvenimą. Nūdiena to ne tik 
neskatina, bet veikia priešingai. Garsūs informacijos srautai teragina vartoti, vartoti, vartoti... Jie skelbia, jog tik to ar 
kito daikto vartojimas suteiks sėkmę, džiaugsmą, rojaus palaimą. Išeina, kad gerai jausies ne todėl, jog atsidūrei savo 
vietoje, o todėl, kad nusipirkai brangius batus, maišytuvą, televizorių, automobilį, namą, vėliau vilą prie Viduržemio 
jūros ir taip toliau, be pabaigos! Gundomi eiti šiais klaidingais keliais, žmonės sutrinka ir pasiklysta, o paskui alksta 
tikrojo gyvenimo, nesijaučia atsidūrę savo vietoje ir todėl esti nelaimingi. 

Reikia ne tik ieškoti pašaukimo savo sieloje, bet ir nebijoti jį įvardyti, o paskui įgyvendinti, nepaisant išorinių trukdžių, 
blaškymo bei gundymų. Kad apsispręsta teisingai, įrodo žmogaus atsidavimas sunkiam, bet atkakliai atliekamam 
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darbui. Kiekvienas pašaukimas reikalauja triūso! Tačiau paradoksalu tai, kad atradęs pašaukimą žmogus triūsdamas 
patiria nepaprastą pasitenkinimą. Maža to - jam atrodo, kad ta jo pastangų kaina nėra didelė palyginti su džiaugsmu, 
lydinčiu jo darbą. 

Pasirinkti tinkamą gyvenseną 

Pažvelkime iš arčiau, kaip žmonės renkasi gyvenimo būdą. Tenka pripažinti, jog jaunimas šeimas dažnai kuria 

iš tradicijos. Retas paklausia savęs: „Ar stengsiuosi statyti šeimos rūmą, ar iškęsiu negandas, ar tam tinku?" 
Tuokiamasi, nes „visi taip daro"! Taigi šeimyninį gyvenimą renkasi dėl antraeilių priežasčių, neįsigilinęs į save, 
neišsiaiškina, ar tikrai yra pasirengęs tokiam žingsniui. Panašių dalykų nutinka ir vienuolijose, kai į jas ateina 
nemokantys bendrauti, neišsprendžiantys savo vidinių problemų asmenys, ir dėl to vėliau sunkumų patiria tiek 
bendruomenė, tiek pats žmogus. Kiekviena gyvensena reikalauja giluminio apsisprendimo ir atliepo į Dievo kvietimą, o 
ne į išorinius veiksnius. Sykį labai patraukli netekėjusi moteris konsultacijos metu man pasakė: „Neištekėjau ne todėl, 
kad nebuvo už ko, bet kad nesutikau žmogaus, su kuriuo gyventi man būtų geriau negu vienai". Tai sąžiningas požiūris 
į save. Būtent toks jis turėtų būti renkantis ne tik gyvenimo būdą, bet ir profesiją. Dažnai tenka konsultuoti asmenis, 
specialybę pasirinkusius ne pagal pašaukimą, o dėl tėvų noro arba iš išskaičiavimo, mat ji... pelninga. Vėliau tokie 
žmonės supranta klydę, nes tas darbas jiems nemielas. Tačiau tada juk nepasieksi gerų rezultatų, tavo darbas nebus 
gerai apmokamas, nerasi savo vietos ir nesijausi laimingas! 

Neretai veiklos rūšį asmuo pasirenka dėl kažkokių savo psichologinių bėdų. Jokia paslaptis, kad kai kurie jaunuoliai 
studijuoja socialinius mokslus, nes patys turi šios srities problemų: nemoka efektyviai bendrauti, nepasitiki savimi arba 
jų savigarba žema ir t. t. Nėra blogai, jei, sukaupę daug žinių ir būdami suinteresuoti, jie tampa puikiais specialistais, 
pavyzdžiui, socialiniais darbuotojais, ir padeda savo klientams. O jeigu nepajėgia išspręsti savo vidinių sunkumų, 
padėtis darosi grėsminga, nes tokie asmenys besikreipiantiems į juos pagalbos gali rimtai pakenkti. 

Kartais mediciną studijuoja tie, kurie patys nėra itin tvirtos sveikatos. Šitai irgi negalima pavadinti blogiu. Pirmasis ir 
antrasis atvejai yra pavyzdys, jog ir išoriniai veiksniai kai kada taip pat gali padėt susirasti tinkamą kelią. Tačiau tai 
išimtys. Būtina pabrėžti, kad santuoka, vienuolystė ar išskirtinė profesija nėra priemonė asmens psichologinėms 
problemoms spręsti. 

Didelė kliūtis atrandant savąjį pašaukimą - vyraujanti mada. Štai tapo madinga mokytis vadybos, teisės, ekonomikos, ir 
jaunuoliai urmu ūžtelėjo į šių profesijų studentų gretas. Akivaizdu, jog tik dalis jų sėkmingai suras savo vietą, nes jau 
ryškėja tokių specialistų perviršis. Dirbsiantys be ugnelės nejaus tikro pasitenkinimo, juolab nepralobs, nes jie pakluso 
madai, o ne pašaukimui. Beje, kiek šių specialybių absolventų dirba pagal specialybę? Neretas dar studijuodamas 
supranta, kad ne to dalyko mokosi, tačiau pritrūksta jėgų ir valios gyvenimo krypčiai pakeisti. 

Pašaukimui surasti bei atpažinti reikia ir aplinkinių palaikymo, padrąsinimo, supratimo. Itin reikšmingas tėvų bei kitų 
artimųjų vaidmuo. Deja, jaunuoliai to dažniausiai nesulaukia. Tada vienam yra tikrai sunku kažką iš esmės pakeisti 
savo gyvenime. 

Pašaukimas, laimė, galimybės 

Atsiliepimas į pašaukimą ypač artimai susijęs su laime. Atsiliepę žmonės naudingi ir visuomenei, nes jų veiklos 
produktai tarnauja bendram labui. O ir jie patys sulaukia kiekvienam svarbaus aplinkinių pripažinimo bei gero atlygio už 
darbą. Bet tikrasis užmokestis už savo vietos atradimą - saviraiška, pasitenkinimas darbu, jo teikiamas džiaugsmas. 
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Daug bendro su pašaukimu turi ir toks faktas, jog esame nevienodai apdovanoti psichinėmis galiomis. Apie tai išsamiai 
rašė garsus psichologas A. Maslow. Pasak jo, žmogus šias psichines galias eikvoja paisydamas tam tikros tvarkos, 
eiliškumo. Pirmoji vieta skiriama fiziologinių poreikių patenkinimo galimybei. Visi atiduodame psichinių jėgų tam, kad 
būtume pavalgę ir neištroškę, kad galėtume išsimiegoti ir turėtume pastogę. A. Maslow tvirtina, jog dalis žmonių puikiai 
jaučiasi apsiribodami šių pamatinių fiziologinių poreikių tenkinimu ir nieko daugiau nenori. Individas sotus, nešąla, 
pailsėjęs, gimdo vaikus ir juos tam tikrą laikotarpį aprūpina tuo pačiu. 

 

Kita, turinti didesnę psichinių jėgų atsargą žmonių dalis, patenkinusi fiziologinius poreikius, ima rūpintis savo saugumu. 
Turimas galvoje ne tik fizinis, bet ir socialinis saugumas. Šie asmenys dirbdami kaupia pensiją, moka socialinio 
draudimo įmokas ir t.t. Tam tikras nuošimtis žmonių pasilieka šiame savirealizacijos lygmenyje ir, tenkindami minėtus 
poreikius, jaučiasi visai laimingi. 

Trečioji grupė, patenkinusi išvardytus poreikius ir dar turėdama psichinių jėgų išteklių, ieško meilės. Jie jaučia poreikį 
būti susijusiems su kitu asmeniu ar grupe. Tam pasiekti taip pat reikia jėgų. Šie žmonės sukuria šeimą, giminiuojasi, 
bičiuliaujasi su kitais ir dauguma jaučiasi užganėdinti (žinoma, jei netampa besaikiais vartotojais). 

Ketvirtoji dalis - tie, kurie patenkinę minėtas reikmes ir neišeikvoję visų psichinių galių ima siekti pripažinimo. Šie 
žmonės dažniausiai siekia tokios veiklos, kurios vaisiai greitai pastebimi ir palankiai vertinami aplinkinių. Beje, tai gali 
būti daroma ne tik dėl tos veiklos rezultatų naudingumo visuomenei, bet ir dėl ištikimybės savo partijai, kas ryšku 
šiuolaikiniame mūsų šalies politiniame gyvenime. 

Penktąją dalį sudaro žmonės, vis dar turintys psichinių jėgų atsargų ir jas panaudojantys kūrybai - mokslui, menui, itin 
didelėms profesinėms aukštumoms, visuomeninei veiklai. 

Dviejų pastarųjų grupių atstovų gyvensena ypač stipriai ir jautriai susijusi su pašaukimu. 

Ar tai reikštų, jog vien pamatinius poreikius tenkinantys asmenys neturi pašaukimo ir jiems šis dalykas neaktualus? 
Anaiptol. Pašaukimas visada yra styga, tačiau vienų ji įtempta daugiau, kitų - mažiau ir esti skirtingose smuiko grifo 
vietose. 

Taigi neignoruokime pašaukimo. Atsiliepti į jį niekada nėra per vėlu, nes nuo to priklauso žmogaus laimė, gyvenimo 
kokybė, psichinis komfortas, o kartais - ir fizinė sveikata.  

„Artuma“ Nr. 2, 2007 m. vasaris 

 


