Toks gyvenimas
situaciją, į kokią galbūt ne vienas esame pakliuvęs. Ar gavęs
netikėtą dovaną žmogus privalo
kaip nors atsilyginti? Kaip tokios
dovanos veikia santykius?
„Keistis dovanomis ir ką nors
apdovanoti – skirtingi dalykai.
Dovanojimas – tai altruizmo
aktas, keitimasis dovanomis –
įpareigojantys abipusiai mainai,
– aiškina pašnekovė. – Tie žmonės dovanojo, nes norėjo padaryti staigmeną, pradžiuginti svečius ir patys pajusti dovanojimo
džiaugsmą. Jeigu jie tai daro, tikriausiai turi finansinių galimybių simbolinėms dovanėlėms
ir po švenčių tikrai nebadaus.
Jeigu bandome „atsilyginti“, tai
anokia čia dovana? Neatimkime
iš dovanojančiųjų to džiaugsmo ir negadinkime patys sau
švenčių kurdami „atsilyginimo“
planus. Mūsų savijauta gavus
netikėtų dovanų – mūsų pačių
reikalas, nes tai mūsų reakcija
į įvykį, todėl tik mes patys esame atsakingi už savo jausmus.
Jeigu džiaugiamės tomis dovanėlėmis – viskas puiku. Jeigu
mums nejauku, jaučiamės kalti, skolingi, blogi, nenusipelnę,

ja pačios padarytas etiketes su
palinkėjimais, perriša kaspinėliais ir dovanoja per Kalėdas.
„Kai įteikiau stiklainiuką vyro
sesei, pajutau jos nepasitenkinimą, net pasipiktinimą. „Tai ką,
manai, kad nesugebu uogienės
pasiruošti žiemai“, – ironizavo.
Jaučiausi kalta, o juk dovanojau
iš širdies“, – pasakojo bičiulė ir
guodėsi neišmananti, ką reikės
dovanoti šiemet.
„Net ir dovana, rodos, sukurta
iš širdies, nebūtinai sukels dovanos gavėjo džiaugsmą, – teigia
centro „Pasijausk geriau“ psichologė. – Todėl mūsų sprendimą kam nors ką nors dovanoti
turi palaiminti, pavyzdžiui, visai
ne mintis „oi, aš tai labai džiaugčiausi gavusi namie pagaminto
džemo“, o žinojimas, kad, tarkime, draugė bus labai laiminga,
gavusi rankų darbo uogienę,
juk ji taip mėgsta ir vertina tokias uogienes. Rinkdami dovanas, galvokime ne apie tai, koks
daiktas mums patinka, o apie
tai, ar tas daiktas patiks tam
žmogui. Tuomet bus mažiau nesusipratimų ir daugiau džiaugsmo visiems. Žinoma, kad ir kaip

Pasak psichologės, dovana turi teikti abipusį džiaugsmą
vadinasi, tam tikri įsitikinimai,
nuostatos trukdo mums patirti
džiaugsmą. Žmonių tarpusavio
santykius veikia ne dovanos, o
mūsų požiūris į save – kiek mes
jaučiamės esantys vertingi – ir
mus supantį pasaulį.“

Apie rankų darbo dovanas

Pastaruoju metu populiarėja
rankų darbo dovanos. Draugė
dar rudenį išverda kokios nors
uogienės ar džemo, sukrečia į
dailius stiklainiukus, užklijuo-

stengtumės, nesame apsaugoti
nuo kito žmogaus nusivylimo
dovana, juk ne be reikalo sakoma, kad visiems neįtiksi.“

Apie sveikinimo žinutes

Anksčiau su tolimesniais giminaičiais ar draugais pasikeisdavome kalėdiniais atvirukais.
Laikai keičiasi, šiandien daugeliui kur kas paprasčiau parašyti
žinutę telefonu ar net pasveikinti feisbuke. Gerai, jei pridedami
bent keli linkėjimai, bet dažniau-

siai tebūna vienas „Sveikinu!“.
Džiaugtis ar piktintis tokiu sveikinimu? Ir ką tai sako apie mus ir
mūsų santykius?
„Džiaukimės, kad pasveikino
bent vienu žodeliu, ir pagalvokime, jog viskas keičiasi: mes svetimėjame, skubame, bėgame, vis
mažiau laiko lieka bendravimui,
tad ir vienas žodelis „Sveikinu!“
rodo, kad esame nepamiršti“, –
sako V. Venčkauskienė.

Turi teikti abipusį
džiaugsmą

Kolegė pasakojo dar lapkritį
sudaranti sąrašiuką, ką norėtų
gauti dovanų per Kalėdas: „Vyro
dažniausiai prašau kvepalų ar
kosmetikos, draugėms pasufleruoju, kokios knygos ar pramogos norėčiau. Sesei pasakau,
kokio praktiško daikto labiausiai
reikėtų, ir pan. Kartą tai buvo
pirties kepurė, kitą – ekologiškos
valymo priemonės. O ką? Kiekvienąsyk kaitindamasi ar švarindama namus pagalvodavau
apie sesę. Kai gaunu tai, ko užsiprašau, nereikia sukti galvos, kur
paskui dėti ar kam perdovanoti
nereikalingą daiktą. Žinoma, kiti pasakytų, kad tokios dovanos
– neįdomios, netgi išvis ne dovanos.“ Taigi ar dovana turėtų
nustebinti? Nors sakoma, kad
dovanotam arkliui į dantis nežiūrima, gal geriau paklausti, ko
žmogus norėtų gauti dovanų?
„Taip, kai žinome, ką gausime,
nuostabos tikrai nebus, tačiau
vienintelis dalykas, ką „privalo
daryti“ dovana, – teikti abipusį
džiaugsmą, o tai priklauso, kaip
minėjau, nuo mūsų pačių nuostatų, lūkesčių, vertybinių įsitikinimų, asmenybės bruožų ir kitų
dalykų. Taigi nėra vienareikšmio
atsakymo. Kad ir kokia būtų dovana – netikėta ar suplanuota,
mažmožis ar prabangus automobilis, rankų darbo ar masiškai
gaminamas daiktas, – viskas yra
gerai, jeigu galime tuo džiaugtis“, – pabrėžia psichologė.
O kuo derėtų vadovautis renkant dovaną – intuicija, jausmais,
protu, o gal horoskopu? „Na, jei
žmogus tiki horoskopais, tikriausiai džiaugsis jo tikėjimą pagrindžiančia dovana. Vadovaukimės
empatija, pasistenkime pabūti to žmogaus kailyje. Žinoma,
empatija be intuicijos ir jausmų
yra neįmanoma, tad dovanokime protingai, išlaikydami sveiką
protą“, – pataria pašnekovė.

Gerumo akcijos – kasdien

Kalėdos asocijuojasi su altruizmu. Prieš šias šventes vyksta
įvairios gerumo akcijos, lankomi
seneliai, vargingiau gyvenantys
žmonės, be tėvų augantys vaikai. Ar ne geriau būtų padovanoti kitiems lašelį džiaugsmo,
praskaidrinti kasdienybę, užuot
blaškiusis po parduotuves ieškant nereikalingo mažmožio?
Ką tai suteikia dovanotojui?
„Manau, kad gerumo akcijos
turėtų būti kasdienybė. Beje, jomis turėtų užsiimti ne visuomeninės organizacijos, o valstybė,
kurianti gerovės visuomenę, –
įsitikinusi psichologė. – Priepuolinis aukojimas kam nors, dalyvaujant gerumo akcijose, dažnai ne tik nesuteikia džiaugsmo,
bet ir tampa tam tikra prievarta
– prisiminkime visuomeninių organizacijų atstovus, renkančius
maisto produktus prekybos centruose nepasiturintiems žmonėms – ar negalutinai suvoktos
savo kaltės išpirka. Apsidairykime aplinkui – tikrai rasime kaimynystėje ir vienišų, pasiligojusių žmonių, ir skurstančių šeimų.
Padėkime jiems, kai tik galime, o
ne per metines šventes. Tuomet
neapsunkinsime savęs kaltės
jausmu, o jie nesijaus tarsi išmaldos gavėjai.“

Dovanos ir ekologija

Masinė dovanų pirkimo karštligė tikrai neprisideda prie
aplinkos tausojimo. Juk parduotuvių lentynos tiesiog užverstos
žaislais, kosmetikos rinkiniais, namų aksesuarais, kvepalais ir kitomis šventinėmis prekėmis. Be jų,
perkame ir pakavimo popieriaus,
juostelių, kaspinėlių ir pan. Visa
tai tik papildo atliekų konteinerius. Gal geriau dovanoti nematerialias dovanas, t. y. kelionę, vakarienę kokiame nors restorane,
bilietą į koncertą ar spektaklį?
„Parduotuvės visą laiką užverstos prekėmis, žinoma, per šventes išauga pirkimas, ypač pakavimo priemonių. Džiaukimės, kad
turime galimybę rūšiuoti atliekas, tad rūšiuokime atsakingai.
Jeigu esame atsakingi ir išradingi
vartotojai, juk galime senus žurnalus, kartonines dėžes, pasitelkę
vaizduotę, paversti originaliomis
pakavimo priemonėmis. Taip
mažinsime vartojimą ir prisidėsime prie ekologijos“, – pokalbį
baigia centro „Pasijausk geriau“
psichologė V. Venčkauskienė.
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