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,,Sveikata ne viskas, bet be
sveikatos nėra nieko“
Senovės graikų filosofas Sokratas
Kiekvienas žmogus anksčiau ar vėliau užduoda sau
esminius klausimus: Kodėl aš gyvenu? Kokia mano
gyvenimo prasmė? Juk norime begalės skirtingų dalykų:
būti mylimi ir mylėti, būti talentingi, gerbiami ir vertinami,
turėti sveikatos ir pinigų. Sveikas žmogus, atrodo, turi
daugiau galimybių būti laimingas negu ligonis. Kiekvienas
skirtingai išgyvename ligą ir antplūdis gilių jausmų, kuriuos
patiriame, yra pagrįstas. Nors negalia yra akivaizdi tiesa,
protas priešinasi jos primestoms permainoms. Kai daug ką
atima liga, kai prarandame daugiau nei sveikatą, tenka
atsisakyti darbo, nepriklausomybės, kuria iki tol
mėgavomės, tada reikia ne tik vaistų, rūpesčio, artimųjų
palaikymo, bet ir SAVITARPIO PARAMOS grupės draugų.
Tokia susibūrė socialiniame tinkle prieš beveik dvejus
metus ir pasivadino „Mano sodo tulpė“. Mes, šios grupės
nariai, jums teigiame: „Aš esu ne tai, kas man atsitiko, o tai,
kuo renkuosi būti“.
Raudona tulpė su baltais apvadais – tarptautinis
sergančiųjų sunkia, kažkam lėtai, o kažkam greičiau
progresuojančia neurologine Parkinsono liga, - solidarumo
simbolis. Vis dažniau ši įnoringa liga diagnozuojama

jauniems žmonėms. Lietuvoje yra apie 11.000 sergančiųjų
šia liga. Kas gali geriau suprasti, patarti, padrąsinti, nei ta
pačia liga sergantysis. Todėl daugelis ieško bendraminčių,
kad galėtų atvirai dalintis išgyvenimais, pabūti tarp likimo
draugų ir jaustis saugiau, linksmiau, neslėpti ligos
simptomų. Nuoširdus dėmesys, dalyvavimas kūrybinėje
veikloje, bendravimas padeda gyventi.
Grupėje daug talentingų žmonių.
susitelkėme ir pasiryžome išleisti knygą.

Rūtos

iniciatyva

„Tulpių pasaka“ – kūrinys, metaforiškai perteikiantis mūsų
išgyvenimus. Sunkiausia buvo sugalvoti laimingą pasakos
pabaigą.
Vida
P.S. Pirmoji mūsų išleista knygelė – „Mano sodo tulpė“. Tarsi
jos sėkmės paskatinta gimė antroji „Čia ir dabar“. Ačiū už
palaikymą ir gražias kūrybines mintis.

Kiek daug pasauly sumaišties,
Kiek žodžių banalių jau išsakyta.
Nebemadinga būti geram ir nuoširdžiam,
Bet patys ieškome tokių,
Kurie save be gailesčio kitiems dalinti pasiryžę.
Mes užimti svarbiais darbais,
Nespėjam aplankyti visų, nors mintimis, o taip svarbu
Įkvėpti viltį jiems nepasiduot ir siekt stiprybės.
Tikiu, kad itin reikalingi žmogiški ryšiai –
Trumpa žinutė gali šitiek gero padaryti,
Kai daug pasauly sumaišties,
Taip būtina turėti tvirtą ramstį ir žinoti,
Kažkam svarbu, kaip tu jautiesi,
Ir pasiruošęs, jei prireiks, tau bėdoje padėti .
Rūta

DEPRESIJA – PARKINSONO
PAKELEIVĖ
Elena Stupakevič
Vertė Rasa Meilutienė

VIETOJE EPIGRAFO
SAKMĖ APIE LIŪDNĄ ŽMOGŲ
Kartą pas vieną labai gerą gydytoją atėjo labai liūdnas
žmogus ir, užsidengęs veidą rankomis, pravirko:
– Daktare, – tarė jis, – jaučiuosi netekęs gyvenimo
prasmės: niekas manęs nebedžiugina, nuolat liūdžiu,
jaučiuosi vienišas, kažko bijau... Draugai ir mylimi žmonės
nebešildo sielos kaip anksčiau... Man bloga, daktare, o aš net
negaliu paaiškinti, kodėl... Gal padėsite man? Girdėjau, esate
geriausias gydytojas šiame mieste.
– Aš jums padėsiu, – atsakė gydytojas. – Žinote, į mūsų
miestą atvažiavo cirkas. Jis įsikūrė centrinėje miesto aikštėje
ir kiekvieną vakarą rengia pasirodymus. Programai įpusėjus,
viduryje scenoje pasirodo juokingas rudaplaukis klounas. Jis
turi dievo dovaną – žmonės juokiasi vien tik žiūrėdami į jį.
Kažkur
išgaruoja
liūdesys,
nublanksta
nemalonūs
prisiminimai, užsimiršta nuoskaudos… Jis dovanoja žmonėms
džiaugsmą ir juoką.Nueikite šį vakarą į cirką ir visa, kas jus

slegia, lyg ranka nuims…
– Be abejo, tai nuostabu, daktare, – liūdnai nusišypsojo
liūdnasis žmogus. – Bet, matote, yra viena problema… Tas
rudaplaukis klounas ... tai ... tai ... aš ...

ĮŽANGA
Ir taip, giliai įkvepiame… ir iškvepiame! Kalbėsime apie
depresiją, kaip apie dažną pono Parkinsono pakeleivę. Tik
susitarkim neversti į vieną krūvą visko iš eilės: blogos
nuotaikos, prasto oro, dantų skausmo, neišsipildžiusių
svajonių ir nepateisintų lūkesčių. Depresija – tai liga, baisi,
bjauri, jos įprasta gėdytis, tačiau ją, kaip papildomą likimo
dovaną, remiantis įvairių šaltinių duomenimis, gauna 30 – 40
procentų tų, kurie ir taip yra ištraukę savo loterijos bilietą –
PL. Egzistuoja ir kita nuomonė: žmonės , gamtos apdovanoti
jautria psichika, nerimastingi, įtarūs, suserga PL ankstyvame
amžiuje. Galite pasveikinti, nors jaučiu įgimtą meilę
gyvenimui, man yra diagnozuotos abi šios ligos, su kuriomis
aš gyvenu jau daugelį metų. 35-erius su puse metų (iš kurių
10 net sau pačiai neprisipažinau, kad man kažkas negerai)
dirbau mėgstamą darbą – mokiau vaikus gimtosios kalbos.
Su daugeliu buvusių mokinių palaikau ryšius iki šiol ir jie
prisimena mano pamokas su malonumu!
Epigrafas tegu ir lieka epigrafu, nors man ir maloni
analogija su liūdnuoju klounu, bet net ir esė rašymo taisyklės
primena, kad laikas baigti užtęstą įvadinę dalį ir kviečia mintis
suformuluoti kaip aiškius ir išmintingus patarimus.

Priimkite savo ligą, įsileiskite ją į namus ir nekankinkite
savęs nesibaigiančiais: ,,KODĖL AŠ? KODĖL? UŽ KĄ?“ Tai yra
sunkiausia. Atrodo, aš viską perskaičiau ir apie Parkinsono
ligą ir apie depresiją. Esu įsitikinusi, kad ieškoti priežasties –
beviltiška.
Ne paslaptis, kad tuos pačius išbandymus kiekvienas
išgyvena skirtingai. Karas. Skurdas. Artimųjų ligos. Laimingi
ne tie, kurie nepatyrė išbandymų. Laimingi dvasiškai stiprūs,
tie, kurių nervai lyg iš plieno. Pasidžiaukim už juos, už tuos,
kurie neišprotėjo sudėtingų išbandymų laikmečiu. Man
truputį juokinga, kai manęs klausia: „Na, ir kodėl tu susirgai?“
Kiekvieną kartą aš prisimenu savo mylimą bobutę, kuri nė
girdėt negirdėjo apie depresiją. O išbandymų ji patyrė
nemažai, patikėkit. Kai mes, anūkai, klausydavomės jos
neįtikėtinos pokario istorijos, kuri verta geros knygos, mes
žinodavome, kad tuoj bobulė ją trumpai drūtai užbaigs:
„Apėjau aš tada utėlėm. Iš nevilties... “
Susitaikyti. Sąžinei nuraminti galima išsiverkti, išsirėkti,
paskambinti draugui ar draugei ir viską papasakoti. Galima
pagulėti lovoje, nusisukus į sieną. Būtų gerai, kad tai
neužsitęstų. Visa tai man buvo. Yra. Bus. Ir žinote, kas mane
ištraukė, traukia, trauks iš tos tamsos? Ogi mano vyras. Mano
vyras neturi kažkokių ypatingų savybių, bet mus jungia tos
pačios vertybės. Tegu lieka paslaptimi tos mūsų bendros
vertybės, juk kalbame ne apie jas, tiesa?

Vyras susirgo kiek anksčiau. Nemiga. Savo asmenybės
nuvertinimas.. Slėpiau nuo jo savo ligą, nes maniau, kad
vienas šeimoje turi būti sveikas ir stiprus. Supermeno
vaidmenį prisiėmiau aš... Daug metų gyvenau tarytum
dvigubą gyvenimą. Rūpinausi vyru. Ir mama. Jos gyvenimas
po tėčio mirties, tarsi sustojo vietoje ir ji geso ištisus 14 metų.
Aš spėdavau viską. Juk tai buvo šaunu ir neprieštaravo mūsų
šeimos moralinėms vertybėms. Aš vadovavausi kažkokio
išminčiaus patarimu; „TAU SUNKU? RASK TOKIUS‚ KURIEMS
DAR SUNKIAU, PADĖK JIEMS IR SUPRASI, KAD TAVO
SUNKUMAI PALYGINUS SU JŲ SUNKUMAIS YRA NIEKAS.“
Nepatariu laukti, kol kažkas kažkada supras jūsų problemą
ir staiga pasiūlys pagalbą. Imkitės veiksmų patys. Ne dėl to,
kad žmonės yra blogi. Tiesiog, kol jūs stengiatės įveikti savo
bradikineziją (judesių lėtumą), kol mėginate paslėpti savo
drebančias rankas, kol beprasmiškai ieškote išsigelbėjimo
nuo skausmo, varstančio visą kūną, jūsų sveiki draugai ir
artimieji spėja nuveikti begalę darbų. Mūsų gyvenimo tempai
paprasčiausiai nesutampa ir jiems tikrai sunku suvokti, kodėl
tekstą kompiuteryje jūs, geriausiu atveju, stuksenate dviem
pirštais, kodėl atsisakote vykti į bendraklasių susitikimą... Dar
ir dar kartą kartoju: ,,VEIKITE PATYS“.
PRAŠYKITE PAGALBOS! Patikrinta – padėti neatsisako nė
vienas. Suprantama, nesinori artimųjų atitraukti nuo jų
nesibaigiančių darbų ir demonstruoti savo bejėgiškumą. Bet
ryžkitės – pagalba tikrai ateis... Jus užregistruos pas gydytoją,
nuveš į Kauno Klinikas, net ligoninėje vienutę apmokės. Ir
uogienės išvirs, kai jums jau bus sunku susidoroti su obuolių
džemo katilu.

Nesakyk: „Aš dėl visko jaudinuosi“. Ką tai reiškia? Tušti
žodžiai, ir tiek. Užuot sprendęs globalines problemas,
užsiimk konkrečiais dalykais. Aplankyk ligoninėje Romą.
Laikyk kopėčias, kol tavo žmona, keisdama užuolaidas,
stengiasi išlaikyti pusiausvyrą. Pasaugok kaimynų vaikus.
Suplauk indus. Išvirk košę ir pakviesk namiškius pusryčių.
Neieškok kaltų. Nekaltink rudenį lietaus. Vasarą – kaitros,
Nežiemiškos žiemos. Viršininko, neskubančio paaukštinti
tavęs. Mokytojų, kurie ne to ir ne taip mokė. Vaikų, kurie
nepateisino lūkesčių. Gydytojų, kurie nugydė. Du paskutinius
teiginius verta panagrinėti smulkiau.
Vaikai. Indų išmintis sako: “Vaikas – tai svečias tavo
namuose“. Nepamiršk šito. Tėvų pareiga pasirūpinti jų
laiminga vaikyste, duoti viską, kas reikalinga ir paleisti, kai
ateina tam laikas. Vaikas neturi būti tėvų pasaulio centras.
Neverta gyventi tik dėl vaikų ir tik juose matyti savo gyvenimo
prasmę. Paieškok jos kažkur kitur. Mylėk savo antrą puselę,
juk vaikai išeis, o judu liksite dviese... Prašau, negyvenk tik dėl
vaikų.
Vaikai. Ne, aš nesuklydau, vėl rašydama „vaikai“. Ne jie kalti
dėl tavo ligos. Tiesiog tai tavo loterijos bilietas – ir ponas
Parkinsonas ir jo bendrakeleivė Depresija. Tau skaudu, kad
dukra tik ir svajoja ištrūkti iš po tavo sparno? Kad sūnus
jaučiasi svečias tėvų namuose? Tuo blogiau tau…. Ir ši atvira,
kažkada buvusios savimi pasitikinčios moters esė adresuota
pirmiausia jai pačiai. Aš turiu nuostabius vaikus, patikėk.

Jiems nėra lengva gyventi šiame netobulame pasaulyje ir aš
mažiausiai noriu, kad mano rūpesčiai ir ligos taptų jų
gyvenimo prasme, nes jie turi kurti savo gyvenimą.
Be abejo, tai yra mano gyvenimas, mano pasirinkimas ir
kas aš tokia, kad mokyčiau tave. Niekas neturi teisės aiškinti
tau, kas yra teisinga.
Mylėk… lietų, taip pat ir blogą orą. Priimk tai, kas
neišvengiama ir nuo tavęs nepriklauso… mylėk ir saulės
spindulėlį, ir vėją, pučiantį tau į veidą, nesinervink dėl
smulkmenų. Mylėk kiekvieną pragyventą dieną. Ir visai
netiesa, kad ji tuščia ir neįdomi. Taip, tikrai, įvykių mūsų
gyvenime mažiau. Bet į kiekvieną jų galima žiūrėti kaip į
šventę. Važiavimas taksi. Pietūs kavinėje.
Puokštė nuostabiausių tulpių spalio mėnesį. Beje, Mažasis
Princas turėjo tik vieną rožę ir jam jos visiškai pakako.
Mylėk save ir nekankink savęs prisiminimais, kaip tu
kažkada kopei į kalnus, bėgiojai krosą ir mėtei tritaškius,
ūžiant džiūgaujančioms perpildytoms tribūnoms. Užversk
tuos praeities puslapius ir išsilaisvink nuo prisiminimų, kurie
yra skausmingi. Patikėk, tie, kurie myli save, randa kuo
pasidžiaugti. Pamiršk savo metus ir išpuošk prieš šventes
savo namus. O jei pamiršta orchidėja netikėtai išleido stiebą
ir pasipuošė penkiais violetiniais pumpurais? O anūkų
pasiekimai?

Medicininė pagalba. Aš neapsirikau apie medicininę
pagalbą, kuri gyvybiškai būtina ir man, ir tau, ir visam
pasauliui, pamažu besikraustančiam iš proto, rašydama
paskutinėje dalyje. Žodį „psichiatras“ sunku ištarti, ne tik
suvokti ir pranešti visam pasauliui: „Taip, aš vartoju
antidepresantus...“
Rašau ir tiesiog girdžiu protingus patarimus: „Susiimk!
Galvok pozityviai! Blogos mintys materializuojasi! Galvok tik
apie gerus dalykus, ir viskas bus gerai! Išmesk vaistus,
išbandyk natūralias priemones! Tu neturi jokios depresijos,
tu tik įsikalbi!“ Aš sugalvojau, kaip su tokiais piliečiais
bendrauti. Aš tiesiog pasiūlau jiems valios pastangomis
išsigydyti diabetą, infarktą, bekojams atauginti kojas ar
bedančiams dantis. Tai padeda. Neslėpsiu, po tokio pokalbio
ne visi draugai lieka draugais, bet čia jau jų problema.
Nėra garantijos, kad Jūs papulsite pas gerą specialistą. O
gali nutikti ir taip, kad iš pradžių lyg ir neabejingas gydytojas
po ilgalaikio bendravimo perdega ir jį sunku bepažinti. Ar tai
tas pats žmogus, kurio žodžio užtekdavo, kad lėktum namo
lyg ant sparnų. Pultum dažyti balkoną. Organizuotum
draugų susiėjimą. Skambintum mamai. Gamintum šeimai
sekmadieninius pietus. Kurtum drąsius ateities planus.

Deja, realybė paprastesnė ir žiauresnė. Palaipsniui, vizitai
pas psichiatrą, baigiasi paprasta procedūra, išėjusi iš
kabineto slaugytoja, surenka receptų knygutes ir po 10
minučių jas išneša. Ir tau atrodo, kad gyvenimas, kupinas
nuotykių, eina kažkur pro šalį... Aš sąmoningai nė karto
nepaminėjau psichologo. Gal čia tiesiog man nepasisekė, o
gal visi tai žino, bet kalbėti apie nemokšą psichologą kaip ir
nepadoru, lyg kalbėtum apie virvę pakaruoklio namuose.
Psichologas be medicininio išsilavinimo – ne profesija. Į temą
anekdotas. Urologas, praradęs viltį išgydyti pacientą, kuris
nelaiko naktį šlapimo, nusiuntė jį pas psichologą. Po savaitės
pacientas grįžta pas gydytoją patenkintas ir išdidus: „Na, ar
išgydė naktinį šlapimo nelaikymą? – su viltimi balse klausia
gydytojas. „Ne, neišgydė, – išdidžiai atsako ligonis, - bet
dabar aš nesigėdiju, o didžiuojuosi juo“.
Perdega mūsų gydytojai ir tai nestebina. Bet cinikai +
skeptikai = medicinos funkcionieriai atkakliai apsimeta, kad
to nepastebi, mes, sergantieji Parkinsono liga, anksčiau ar
vėliau savo kelyje sutinkam jo palydovę depresiją.
O ji išranki, kaprizinga ir nenusakoma – vienus ji tik lengvai
baksteli, kitus užgriūna ir labai ilgai nepaleidžia, trečius
supažindina su agorafobija...
Pabaiga. Ją rašau tiems, kurie skaitys mano nelinksmą
tekstą iki galo. Bet kurio žanro taisyklės reikalauja, kad
pabaiga, vis dėlto būtų. Prisimenat epigrafą apie liūdną
klouną? O anekdotą apie psichologą be medicininio
išsilavinimo?

Jei jūs perskaitėt, ar bent permetėt akim šį tekstą, tai
žinokit, mūsų yra daug ir aš, Elena Stupakevič, esu tik viena iš
jūsų.
Aš

Žodžiai stringa gerklėj,
Patikėti negaliu,
Kad gyvenimo šitiek praėjo.
Taip skubėjai, lėkei,
Vis darbai ir darbai,
O gyvenimas ėjo pro šalį ...
Tad sustok, pažiūrėk,
Kaip aplinkui gražu.
Tik nelėk, neskubėk...
Gerą žodį ištark,
Draugui ranką ištiesk.
Ir gyvenk šiandiena.
Nepamirški draugų,
Artimųjų savų.
Ar už viską jiems padėkojai?
Ar sakei, kad myli,
Kad didžiuojasi jais?
Ar tiktai pagalvojai?
Liolita

Nežinau, kodėl likimas lėmė skausmo perbristi upes,
Klaidžiot be prasmės ir tikslo po pritemdytas erdves.
O švyturys vis geso, blėso ir baisu buvo kryptį pamesti.
Maniau, kad niekas niekada manęs nesupras.
„Tik einantis įveikti kelią gali“, – sako liaudies išmintis.
O kelias prasideda nuo takelio, svarbu nepasiklysti.
Vienatvė – tikrai ne geriausias vedlys.
Todėl manau, kad pasiųstas likimo pasirodė žmogus šis.
Tu ranką ištiesei – jaučiausi aš saugiau,
Kai sodas pavasarį nušvito žydinčiomis gėlėmis,
Atėjai pas mane kaip drąsiausios svajonės išsipildymo viltis.
Ir lieptą per išbandymų upę nutiesė viltis.
Tegu gyvenimo kelionėje jinai visu ryškumu sušvis.
Širdį sušildo žodis ir dėmesys.
Gerumo deglas geriausias ginklas,
Tegu jisai iš tavo rankų niekad neiškris.
Ir nekankins manęs daugiau liūdesys.

Vida

Tai tik trumpa ištrauka iš knygos „Čia ir dabar“, kurioje
sergantieji Parkinsono liga dalinasi savo kūryba, patirtimi. Čia
rasite pagalbą - patarimus ir paguodą.
Knyga „Čia ir dabar“, UAB „Amalkera“ 2019 m., 110 psl.

