Toks gyvenimas

Kokia turėtų būti kalėdinė dovana?
Žibančiomis girliandomis viliojantys
prekybos centrai, išpuoštos miestų
aikštės byloja, kad Kalėdos – jau visai
čia pat. „Nudžiuginkite artimą žmogų
puikia dovana!“ – garsiai šaukia
reklamos. Tačiau išrinkti dovaną, kad ji
džiugintų, – nelengva užduotis. Apie
dovanojimą kalbamės su Marijampolėje
esančio centro „Pasijausk geriau“
psichologe Vytaute Venčkauskiene.
Dalia ALEKNIENĖ
Ne kartą matėme filmuose,
kai kalėdinę dovaną išvyniojęs
žmogus susijaudina ir net apsiašaroja iš džiaugsmo. Kitas
scenarijus – ieškant išskirtinės
dovanos mylimajam, tiesiog
verčiamasi per galvą, o kai ji
randama ir įteikiama, mylimasis
lieka priblokštas. Tačiau, sutikite,
realiame gyvenime neretai būna
kitaip: gavę dovaną, nesugebame nuslėpti nusivylimo, ypač jei
patys įdėjome daug pastangų
ieškodami tam žmogui dovanos,
ją pakuodami. Ne vienas galėtume papasakoti, kaip jautėmės
dovanų gavę kičinę žvakę, vazą,
plastikinį angeliuką ar kitą daiktą, kuris, akivaizdu, ilgam nuguls
atokiausioje lentynoje ar keliaus
į šiukšliadėžę. Be abejo, galima
teigti, kad Kalėdos yra ramybės,
šilumos, jaukumo šventė, per jas
svarbu pabūti, pabendrauti su
artimais žmonėmis. Ir vis dėlto
be dovanų neapsieinama – nors
jų rinkimas daugeliui kelia stresą, tai yra tapę visuomenės ir
kultūros dalimi. Kodėl pasiduodame dovanų psichozei?
„Labai dažnai mes patys negalime logiškai paaiškinti, kodėl prisipirkome visai neplanuotų daiktų, nes sprendimas pirkti gimsta
spontaniškai mūsų pasąmonėje, – teigia psichologė V. Venčkauskienė. – Daug rinkodaros
specialistų dirba, kad sukurtų
vartotojams stiprią psichologinę
ir emocinę priklausomybę nuo
reklamos. Blizgančios kalėdinės
prekės, jų reklama per televiziją,
prekybos centruose skambanti
„Jingle Bells“ melodija skatina
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mojo malonumo hormono, skyrimąsi, kaip ir vartojant narkotikus.
Apimti pasitenkinimo ir gerovės
pojūčio, puolame pirkti.“

Kodėl dovanoti naudinga?

Kokia dovanojimo nauda psichologiniu požiūriu? Kaip jaučiasi dovanojantis žmogus ir
tas, kuris gauna dovaną? „Mokslininkų teigimu, altruizmas yra
įgimtas bruožas, jo lygis mums
augant kinta priklausomai nuo
aplinkos, kurioje bręstame kaip
asmenybės ir tampame suaugę.
Mokslinės studijos rodo, kad altruistai yra laimingesni už asmenis, nepasižyminčius šia savybe,
nes tai, ką duodame ar darome
dėl kitų nesitikėdami jokio atlygio, mus daro laimingus. Šykštūs žmonės praranda galimybę
pajusti šį džiaugsmą“, – aiškina
psichologė.
Pasak V. Venčkauskienės, laimingumo pojūtį dar labiau sustiprina didėjanti savivertė, nes
dovanodami jaučiamės stiprūs,
turtingi. „Išskyrus tuos atvejus,
kai esame priversti dovanoti nubrėžus dovanos piniginės vertės
dydį, – teigia pašnekovė. – Ypač
ugdymo įstaigose, kai dovanomis keičiasi darželinukai ir moksleiviai: nepasiturinčių šeimų vaikams tai gali tapti psichologine
trauma, lydinčia visą gyvenimą,
nes dovanos vertės slenkstis kai
kam gali reikšti lubas.“
Dovanos gavėjas, pasak psichologės, gali jaustis labai įvairiai, tai priklauso nuo vertybinių
jo nuostatų, lūkesčių, požiūrio į
dovanotoją, pagaliau – nuo tokių paprastų gyvenimiškų daly-
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Tai, ką duodame kitiems nesitikėdami jokio atlygio, mus daro laimingus
kų kaip vyro nedėmesingumas
šventinei žmonos šukuosenai,
netikėtai prakiurusi padanga
ir t. t.
Ar dovana gali perduoti kokią nors žinutę? „Dovanojamas
daiktas – tai visas kalnas pačios
įvairiausios informacijos, todėl
galime rasti pačių įvairiausių žinučių. Jų turinys labiau priklauso
ne nuo dovanotojo, o nuo mūsų
pačių – per kokį savo lūkesčių
filtrą prakošime, tokias žinutes
turėsime, – tvirtina psichologė. – Juk ne be reikalo sakoma,
kad ko tikėjaisi, tą ir gavai.“

Dovanojimo ypatumai

Vieni žmonės iš anksto apgalvoja, ką dovanoti, ir tuo pasirūpina, o kiti paskutinę minutę
blaškosi po parduotuves ieškodami dovanos. „Visi mes esame
skirtingi, tai priklauso nuo mūsų
asmenybės bruožų. Vieni geriau,
kiti blogiau toleruojame nežinomybę, riziką, aštrius pojūčius,
esame linkę veikti planingai arba
spontaniškai. Viską iš anksto apgalvojantys žmonės tikriausiai
mėgsta stabilumą, tvarką, struktūrą, jiems nepatinka rizikuoti,
jais galima pasitikėti. Perkantieji dovanas paskutinę akimirką
greičiausiai yra spontaniškesni,
kūrybingesni, mėgsta aštrius
pojūčius, nuotykius. Jie – galbūt mažiau patikimi, bet su jais
tikrai nenuobodžiausi“, – sako V.
Venčkauskienė.
Psichologės teigimu, moterys
linkusios parinkti sentimentus
keliančias dovanas, o vyrai daž-

niau perka praktiškus dalykus.
Tai priklauso ne vien nuo fiziologinių vyrų ir moterų skirtumų,
bet ir visuomenei būdingų lyčių
stereotipų.

Apie dovanų kuponus

Kai kurie žmonės dovanoja
kuponus – parduotuvių, pramogų ar paslaugų. Vieni, gavę dovanų čekį, būna labai patenkinti,
nes galės patys išsirinkti reikalingą daiktą, pasilepinti kokia nors
grožio procedūra ar masažu. Kitus dovanos kuponas nenudžiugina, nes tai – ne staigmena, o
galbūt jau turi ne vieną ir vis neprisiruošia išleisti.
Tad ar čekis yra tinkama dovana Kalėdų proga? „Viskas
priklauso nuo to, kokį čekį ir
kokiam žmogui perkame, kiek
gerai žinome jo pomėgius, norus ir pan. Juk nedovanosime
infarktą patyrusiam ir aukščio
bijančiam žmogui šuolio su
parašiutu ar vakarinio makiažo
draugei, kuri nenaudoja jokios
dekoratyvinės kosmetikos“, –
sako V. Venčkauskienė.

Apie netikėtas dovanas

„Tarpušvenčiu draugai pakvietė eiti kartu į vieną pobūvį.
Kai paklausiau, ką atsinešti, sakė,
jog pakaks lėkštės užkandžių. Tik
jų ir pasiėmiau. Vakarėlio metu
šeimininkai visus apdalijo dovanomis – atšvaitais ir meniškais
atvirukais. Pasijutau nesmagiai.
Mačiau, kad ir kiti svečiai sutriko – jie irgi nepagalvojo apie dovanas“, – pasakojo kaimynė apie

