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Į V A D A S

Protas savaime gali dangų paversti pragaru, 
o šį – dangumi.

j o h n a s  m i l t o n a s ,  p r a r a s t a s i s  r o j u s

Tikėjimas yra tarsi oras, kuriuo kvėpuojame, – jis lydi mus visur, 
tačiau retai kada sąmoningai suvokiame jo buvimą. Galbūt ma-
note, kad jūsų kūnas yra atsparus ligoms arba, atvirkščiai, yra lin-
kęs sirgti. Galbūt galvojate, kad iš prigimties esate liesi ir sportiški 
arba kad turite polinkį priaugti svorio. Galbūt tikite, jog patiria-
mas stresas kenkia jūsų sveikatai ir kad prastai išsimiegoję kitą 
dieną jausitės vos gyvi.

Taip mąstant tokie teiginiai gali tapti neišvengiama realybe. 
Tačiau šioje knygoje noriu parodyti, kaip įsitikinimai apie save 
gali turėti didelės įtakos jūsų sveikatai ir gerovei ir kad mokymasis 
iš naujo nusistatyti lūkesčius gali daryti tikrai nepaprastą poveikį 
mūsų sveikatai, laimei ir produktyvumui.

Netikite manimi? Tada atkreipkite dėmesį į vieną tikrai akį 
pritraukiantį Harvardo universiteto tyrimą. Šiame tyrime da-
lyvavo viešbučių valytojai. Jų darbas dažnai yra fiziškai sunkus, 
tačiau skiriasi nuo treniruočių sporto salėje. Siekdami pakeisti 
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valytojų suvokimą apie jų fizinį pasirengimą, tyrėjai paaiškino, 
kad per savaitę siurbiant grindis, keičiant patalynę ir perstatant 
baldus išeikvojamos energijos kiekis prilygsta fizinio aktyvumo 
kiekiui, kuris yra rekomenduojamas, kad žmogus jaustųsi gerai. 
Po mėnesį trukusių tyrimų nustatyta, kad valytojų fizinė būklė 
svorio bei kraujo spaudimo atžvilgiu žymiai pagerėjo. Nuostabu, 
kad pasikeitęs požiūris į savo kūną ir nauji nusistatyti lūkesčiai 
dėl darbo davė realios fiziologinės naudos – ir be jokių gyvenimo 
būdo pokyčių.

Sužinosime, kokią įtaką tokia „tikėjimo galia“ gali turėti pati-
riamam trumpalaikiam bei ilgalaikiam stresui, nemigai, polinkiui 
sirgti ir gebėjimui išlaikyti stabilų kūno svorį. Kaip knygoje rašo-
ma toliau, lūkesčių efektas yra toks stiprus, kad gali net nulemti 
gyvenimo trukmę.

* * *
XX a. septintojo dešimtmečio pabaigoje JAV ligų prevencijos ir 
kontrolės centrai pradėjo gauti pranešimų apie neseniai atvykusius 
imigrantus iš Laoso, kurie tiesiog numiršta miegodami. Beveik visi 
iš jų buvo vyrai, maždaug nuo 25-erių iki 45-erių metų amžiaus, dau-
guma priklausė persekiojamai hmongų etninei grupei, kuri pabėgo 
iš Laoso po Pathet Lao karinių pajėgų atėjimo į valdžią. Vieninte-
lis įspėjamasis ženklas jų artimiesiems buvo sutrikęs kvėpavimas,  
o retkarčiais – sudejavimas, atsidusimas arba aimana. Kol atvyk-
davo reikiama pagalba, nelaimėliai jau būdavo mirę.

Kad ir kaip stengėsi, epidemiologai negalėjo rasti jokio tinkamo 
medicininio paaiškinimo šiam „staigios netikėtos naktį ištinkan-
čios mirties sindromui“. Skrodimai neparodė jokių apsinuodijimo 
požymių, be to, įtarimo nesukėlė ir mirusiųjų mitybos įpročiai ar 
psichikos sveikata. Per patį piką jaunų hmongų vyrų mirtingumas 
buvo toks didelis, kad dėl šios ligos mirė daugiau žmonių, nei dėl 
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to meto penkių kitų ligų kartu sudėjus. Kodėl tiek daug iš pažiūros 
sveikų suaugusiųjų mirdavo tiesiog miegodami?

Antropologės Shelley Adler tyrimai galiausiai padėjo atskleisti 
šią paslaptį. Pasak hmongų tautosakos, piktasis demonas, vadina-
mas dab tsog, po pasaulį klajoja naktimis. Radęs naują auką, guli 
ant jos, paralyžiuoja ir laiko užspaudęs burną, kol auka nebegali 
kvėpuoti.

Laoso kalnuose hmongai galėdavo paprašyti šamano paga-
minti apsauginį vėrinį arba paaukoti gyvulį tam, kad įtiktų savo 
protėviams, gebantiems atbaidyti piktąjį demoną dab tsog. Tačiau 
šiems vyrams atsidūrus Jungtinėse Valstijose, čia nebuvo šamanų 
ir jie nebegalėjo atlikti aukojimo ritualų, o tai reiškia, kad neliko 
jokios apsaugos nuo dab tsog. Daugybė vyrų pasirinko krikščiony-
bę, kad galėtų lengviau integruotis į amerikiečių kultūrą, ir visiš-
kai apleido savo senuosius ritualus.

Kaltė dėl tradicijų atsisakymo tapo nuolatinio streso šaltiniu, 
o tai ir galėjo pakenkti jų sveikatai. Didžiausia baimė dėl dab tsog 
kildavo naktį ir pasakojimai apie jo veiksmus tapdavo realybe. 
Nerimą keliantys košmarai sukeldavo miego paralyžių, tai yra 
žmogus tapdavo sąmoningas, tarsi būtų atsikėlęs iš miego, tačiau 
kūnas negalėdavo pajudėti. Miego paralyžius iš tiesų nėra pavojin-
gas – jį patiria apie 8 proc. žmonių1. Tačiau hmongų imigrantams 
atrodydavo, kad piktasis demonas dab tsog atėjo keršyti. Antro-
pologė Adler padarė išvadą, kad hmongų ištikta panika būdavo 
tokia stipri, kad galėdavo net sutrikdyti širdies ritmą ir sustabdyti 
jos plakimą2. Dėl vis didėjančio mirčių skaičiaus hmongų vyrai tik 
dar labiau išsigando ir tarp saviškių sukėlė paniką, kuri ir galėjo 
nulemti daugiau mirčių. Šiam paaiškinimui dabar pritaria dauge-
lis mokslininkų3.

Tuometiniuose laikraščiuose buvo aprašomas šių žmonių „kul-
tūrinis primityvumas“, sakyta, kad jie yra „sustoję laike“ ir juos 

į v a d a s
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„valdo prietarai ir mitai“. Tačiau dabar mokslininkai teigia, kad 
mes visi esame linkę kuo nors įsitikinti ir kad šie įsitikinimai yra 
tokie pat stiprūs kaip ir hmongų apie dab tsog. Galbūt netikite 
demonais, tačiau mintys apie fizinę būklę ir nusistatyti lūkesčiai, 
susiję su ilgalaike sveikata, tikrai gali turėti pasekmių jūsų gyve-
nimo trukmei ar net įtakos širdies ligoms. Tai yra didžiulis lū-
kesčių efektas. Tik supratę jo įtaką, galime jį pradėti praktikuoti  
savo naudai ir taip užsitikrinti ilgesnį, sveikesnį ir laimingesnį gy-
venimą.

Šie provokuojantys teiginiai gali skambėti panašiai kaip ir 
daugelyje kitų šio amžiaus saviugdos knygų, pvz., 30 milijonų eg-
zempliorių išleistame Rhondos Byrne bestseleryje Paslaptis. Au-
torė Byrne propagavo traukos idėją, pavyzdžiui, kad, įsivaizduo-
jant save turtingą, tai gali pritraukti daugiau pinigų į gyvenimą. 
Tokios idėjos yra tikras pseudomokslas. O šioje knygoje pateikti 
duomenys yra pagrįsti patikimais eksperimentais, paskelbtais re-
cenzuojamuose žurnaluose. Juos galima paaiškinti pripažintais 
psichologiniais ir fiziologiniais mechanizmais, tokiais kaip nervų 
ir imuninės sistemos veikimas. Šioje knygoje sužinosime, kokią ga-
lią įsitikinimai gali turėti mūsų svarbiems gyvenimo žingsniams.

Taip pat tikriausiai pagalvojote, kokią reikšmingą įtaką gali da-
ryti mūsų mintys tokiame chaoso kupiname šiandienos pasaulyje. 
Didžiąją šios knygos dalį parašiau COVID-19 pandemijos įkaršty-
je, kai daugelis iš mūsų gedėjome anapus išėjusių artimųjų ir bai-
minomės dėl savo pragyvenimo šaltinio. Taip pat susidūrėme su 
politinės padėties nepastovumu ir neramumais, daugelis žmonių 
vis dar patiria didžiulę struktūrinę nelygybę. Gali atrodyti, kad 
mūsų pačių lūkesčiai ir įsitikinimai, susidūrus su tokiomis proble-
momis, turi mažai galios. Būtų tikrai kvaila teigti, kad „pozityvus 
mąstymas“ pašalins šį liūdesį ir nerimą – ir aš būčiau paskutinis 
žmogus, kuris tai tvirtintų. (Moksliniais tyrimais ir toliau įrodi-
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nėjama, kad paprasčiausias situacijos sunkumų neigimas viską tik 
dar labiau pablogina.) Tačiau netrukus sužinosime, kad yra dau-
gybė būdų, kaip mūsų įsitikinimai apie savo gebėjimus gali daryti 
įtaką tam, kaip susidorojame su iššūkiais, ir nulemti jų poveikį 
mūsų fizinei ir psichikos sveikatai. Nors daugelio šių laikų pasau-
lio problemų negalime kontroliuoti, tačiau mūsų reakcija į sudė-
tingas situacijas dažnai priklauso nuo mūsų įsitikinimų. Šio fakto 
supratimas gali mums padėti tapti ne tokiems palaužiamiems ir į 
patiriamus iššūkius reaguoti konstruktyviau.

Svarbiausia – ir tai pabrėšiu visoje knygoje, – kad šiuose sky-
riuose aprašytas lūkesčių efektas yra susijęs su konkrečiais įsiti-
kinimais, o ne bendrai su optimizmu ar pesimizmu. Turėdami 
mokslinių žinių apie tai, kaip įsitikinimai gali formuoti įvairius 
gyvenimo žingsnius, galite išmokti pakeisti ir iš naujo įvertinti 
savo mąstymą be jokios saviapgaulės. Taip pat jums nereikės tapti 
vien geras emocijas skleidžiančiu optimistu, kad gautumėte iš to 
naudos.

* * *
Lūkesčių efektą supratau prieš septynerius metus, kai susidūriau 
su sumaištimi savo gyvenime.

Kaip ir daugelis žmonių, anksčiau kentėjau nuo depresijos ir 
nerimo, tačiau didžiąją gyvenimo dalį sugebėdavau atlaikyti šiuos 
tamsius laikotarpius. Paskui ilgą laiką patyriau didelį stresą ir pa-
stebėjau, kad mano mintys tapo vis tamsesnės, kol nebebuvo ga-
lima to pakęsti.

Atpažinęs šiuos simptomus iš karto kreipiausi į savo šeimos 
gydytoją. Jis skyrė man antidepresantų ir įspėjo apie įprastus šio 
vaisto šalutinius poveikius, įskaitant ir migreną. Žinoma, atrodė, 
kad mano nuotaika tapo stabili, tačiau pirmosiomis dienomis pa-
tyriau didžiulius galvos skausmus – atrodė, kad šimtai ledo varve-

į v a d a s
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klių sminga tiesiai man į galvą. Skausmas buvo toks stiprus, kad 
buvau įsitikinęs, jog kažkas negero vyksta su mano smegenimis. 
Ar ši agonija galėtų būti tam tikras įspėjimas?

Tačiau taip jau sutapo, kad pradėjau rašyti mokslo populia-
rinimo straipsnį apie placebo efektą (iš lotynų k. – „man tai pa-
deda“ ar „mane gydo“). Kaip jau gerai žinoma, inertinės cukraus 
tabletės dažnai gali sumažinti simptomus ir pagreitinti gijimą 
vien dėl to, kad pacientas tikisi, jog jos pagydys, o tai ir turi įtakos 
fiziologiniams kraujotakos, hormonų ir imuninės sistemos poky-
čiams.

Rašydamas straipsnį sužinojau, kad daugelis žmonių, vartojan-
čių placebo tabletes, ne tik jaučia vaisto, kurį, jų manymu, vartoja, 
naudą, bet ir pasisako apie jo šalutinį poveikį – nuo pykinimo, 
galvos skausmo ir alpimo iki retkarčiais pavojingo kraujospūdžio 
sumažėjimo. Ir kuo daugiau žmonėms bus pasakojama apie šį ša-
lutinį poveikį, tuo didesnė tikimybė, kad jie apie tai praneš savo 
gydytojui. Šalutinio poveikio pasireiškimas vadinamas nocebo 
efektu (iš lotynų k. – „man tai kenkia“) bei, kaip ir placebo efektas, 
yra ne tik „įsivaizduojami“, bet, pasirodo, ir tikri, pvz., fiziologi-
niai, hormonų ir neurosiuntiklių, pokyčiai.

Daugelio antidepresantų šalutinį poveikį galima paaiškinti ne 
kaip įprastą vaistų vartojimo reakciją, bet kaip nocebo efektą. Ki-
taip sakant, tas baisus skausmas, kurį jaučiau gerdamas vaistus, 
buvo tikras, tačiau tai tik mano įsitikinimas, o ne tikras cheminis 
vaistų poveikis. Tai žinant, skausmas greitai praėjo. Po dar kelių 
mėnesių antidepresantų vartojimo (be šalutinio poveikio) man iš-
nyko depresija ir nerimas. Suvokimas, kad noras atsisakyti vartoti 
vaistus gali atsirasti dėl nocebo efekto, man pačiam galiausiai pa-
dėjo atsisakyti jų vartojimo.

Nuo to laiko seku visus mokslinius tyrimus, susijusius su pro-
to gebėjimais formuoti sveikatą ir savijautą bei fizines ir protines 
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galias. Dabar tampa akivaizdu, kad placebo ir nocebo efektai yra 
tik du pavyzdžiai, kaip įsitikinimai gali tapti realybe ir pakeisti 
mūsų gyvenimą į gerąją ar blogąją pusę. Mokslinėje literatūroje 
šie reiškiniai vadinami įvairiai – „tikėjimo galia“, „lūkesčių efek-
tu“, „Edipo efektu“ (pagal garsiosios Sofoklio pjesės pranašystės 
išsipildymą) ir „mąstymo atsaku“. Kad būtų paprasčiau, sąvoką 
„lūkesčių efektas“ vartoju visiems moksliniams reiškiniams, ku-
riais grindžiamos realios mūsų įsitikinimų pasekmės, apibūdinti. 
Tyrimas apie viešbučių valytojus yra tik vienas iš naujausių tyrimų 
pavyzdžių, tačiau yra ir daug kitų įdomių konstatuojamų išvadų. 
Vadinamieji „besiskundžiantys, tačiau kokybiškai miegantys“,  
t. y. žmonės, gerokai pervertinantys laiką, kurį praleidžia atsibudę 
ir kiekvieną naktį nerimaujantys, dažnai jaučia nuovargį ir nesu-
sikaupia dienos metu, o „nesiskundžiantys, tačiau nekokybiškai 
miegantys“, atrodo, išvengia nemigos padarinių.

Atsižvelgiant į mūsų produktyvumą kitą dieną, išsimiegojome 
taip gerai, kaip manėme, kad išsimiegosime.

Įsitikinimai, susiję su nerimo pasekmėmis, gali pakeisti žmo-
gaus fiziologinę reakciją į stresą ir turėti įtakos tiek trumpalaikiam 
jo produktyvumui, tiek ilgalaikiam poveikiui psichikos ir fizinei 
sveikatai. Tam tikras teigiamas ar neigiamas įsitikinimas taip pat 
gali turėti įtakos žmogaus atminčiai, koncentracijai ir nuovargiui 
atliekant sunkų protinį darbą bei kūrybiškumui sprendžiant pro-
blemas. Netgi žmogaus intelektas, kuris ilgą laiką buvo laikytas jo 
nekintamu bruožu, pagal jo paties įsitikinimą gali sumažėti arba 
padidėti.

Šie tyrimai verčia kai kuriuos mokslininkus suabejoti esminė-
mis proto ribomis ir leidžia manyti, kad mes visi galbūt turime 
protinių rezervų, kuriuos galime panaudoti, jeigu tik išvystysime 
tinkamą mąstyseną. Tai turi didelę reikšmę mūsų darbui ir moky-
muisi bei būdams susidoroti su stresu.

į v a d a s
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Labiausiai stulbinantys rezultatai yra susiję su senėjimo pro-
cesu. Pozityviau į gyvenimą žiūrintys brandaus amžiaus žmonės 
rečiau praranda klausą, rečiau jaučiasi silpnai ar yra ligoti ir net 
ne taip dažnai suserga Alzheimerio liga nei tie, kuriems senėjimas 
asocijuojasi su senatve ir negalia. Iš tiesų esame tokie jauni, kokie 
ir jaučiamės vidujai.

Kaip rodo Harvardo universiteto tyrimas apie viešbučių valy-
tojus, mūsų įsitikinimai nėra nepakeičiami. Pripažinus, kad įsi-
tikinimai daro įtaką mūsų gyvenimui, tyrėjai pateikia kelis pa-
prastus psichologinius metodus, kuriuos kiekvienas galime taikyti 
savo fizinei ir psichikos sveikatai sustiprinti bei visoms proto ga-
lioms atskleisti. Pasak vienos įtakingiausių šios srities tyrėjų Stan-
fordo universiteto mokslininkės Alios Crum, „mūsų protas nėra 
tiesiog pasyvus stebėtojas, kuris paprasčiausiai stebi realybę, – jis 
ją iš tikrųjų keičia. Realybė, kurią patirsime rytoj, iš dalies pri-
klauso nuo įsitikinimų, kurių laikomės šiandien.“4

Taigi kaip kūnas, protas ir principai taip stipriai kartu sąvei-
kauja, kad sukuria šias savaime išsipildančias pranašystes? Kokie 
įsitikinimai ir lūkesčiai nulemia mūsų fizinę ir psichikos sveikatą? 
Ir kaip galime pasinaudoti šiais nuostabiais atradimais savo labui? 
Tai pagrindiniai klausimai, į kuriuos siekiama atsakyti šioje kny-
goje.

Kelionę pradėsime nuo sensacingos proto teorijos apie lūkesčių 
efektą, kuris paaiškina, kaip sąmoningi ir nesąmoningi įsitikini-
mai gali daryti įtaką mūsų tikrovės suvokimui. Aptarsime įvai-
rius dalykus nuo keistų Arkties tyrinėtojų haliucinacijų iki mūsų 
patiriamo skausmo ir ligų. Svarbu tai, kad ši lūkesčių efekto teo-
rija gali pakeisti mūsų kūno fiziologiją, o tai leidžia ištirti lūkes-
čių galią pačioje medicinoje, įskaitant ypač paprastą psichologinį 
poveikį, kuris gali padėti greičiau atsigauti po patirtos operacijos. 
Sužinosime, kaip per socialinį užkratą įsitikinimai gali būti per-
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duodami iš vieno žmogaus kitam, kokios yra daugelio pastarojo 
meto sveikatos sutrikimų bei alergijų maistui didėjimo priežastys 
ir kaip netapti šių įsitikinimų aukomis.

Tada peržengsime medicinos ribas ir patyrinėsime lūkesčių 
efekto įtaką mūsų kasdienei sveikatai ir savijautai. Sužinosime, 
kaip maisto produktų ženklinimas gali pakeisti jūsų kūno mais-
to medžiagų apdorojimą (tai tikrai turi įtakos liemens apimčiai), 
kaip pasitelkiant protą pašalinti fizinio krūvio sukeltą skausmą 
ir pagerinti sportinius rezultatus be jokių pagalbinių preparatų, 
kaip pakeisti fizinę ir psichikos reakciją į stresą. Suprasime, kaip 
tokiose šalyse kaip Indija vyraujantys kultūriniai įsitikinimai pa-
deda lengviau susikaupti ir išsiugdyti stipresnę valią. Taip pat su-
žinosime istoriją apie seniausią pasaulyje akrobatinės salsos šokėją 
bei stiprų tikėjimą, kuris gali sulėtinti net kūno ląstelių senėjimą. 
Galiausiai grįšime prie hmongų ir išsiaiškinsime, kaip jų istorija 
padėtų mums visiems susikurti savo pačių išsipildančias prana-
šystes.

Kiekvieno skyriaus pabaigoje rasite santraukas apie lūkesčių 
efekto technikas, jas galėsite išbandyti realiame gyvenime. Jos gal 
šiek tiek skirsis, tačiau geriausią rezultatą pasieksite, jei jas nuolat 
kartosite ir taikysite realybėje. Raginu į šias technikas pažvelgti 
atvirai ir išbandyti jums patogiose situacijose, o paskui džiaugtis 
bet kokiu, kad ir nedideliu, pasiekimu. Nors gali kilti pagunda iš 
karto pereiti prie praktikos taikymo, šios lūkesčių efekto technikos 
paprastai turi didesnį poveikį, jei suprantate mokslinius jų sėkmės 
pagrindus. Kuo nuodugniau ištirsite ir suprasite visą medžiagą, 
tuo didesnę naudą gausite, todėl gali būti pravartu užsirašyti tam 
tikrus konkrečius pritaikymo būdus, kuriuos tikitės panaudoti 
savo gyvenime. Galbūt norėsite rezultatais pasidalyti socialiniuo-
se tinkluose – tiesiog naudokite saitažodį #expectationeffect arba 
įkelkite juos į internetinę svetainę www.expectationeffect.com, ją 

į v a d a s
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reguliariai atnaujinsiu. Kai kurie tyrimai rodo, kad dalijimasis 
tikėjimo poveikiu su kitais žmonėmis ir jų pasidalijimas patirti-
mi su jumis gali dar labiau pagerinti rezultatus. Norėčiau aiškiai 
pasakyti: jūsų protas nepadarys stebuklo – negalite tiesiog įsivaiz-
duoti krūvos pinigų ir manyti, kad esate turtingi, arba pozityviai 
mąstydami išsigydyti nepagydomą ligą. Tačiau jūsų nusistatyti 
lūkesčiai ir įsitikinimai gali daryti įtaką (iš tiesų tai jau daro) jūsų 
gyvenimui įvairiais stebinančiais bei galingais būdais. Jei norite 
sužinoti, kaip pritaikant įvairias technikas gauti sau iš to naudos, 
skaitykite toliau. Jus nustebins jūsų asmeninių pokyčių galimybės.
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1  s k y r i u s

P R O G N O Z A V I M O  M A Š I N A
Kaip jūsų pačių įsitikinimai formuoja realybę

Buvo likusios kelios dienos iki Kalėdų. Šiuo laikotarpiu dronai vis 
pasirodydavo padangėje, tačiau greitai pradingdavo.

Sumaištis kilo 2018 m. gruodžio 19 d. 21.00 val., Londono 
Gatviko oro uosto apsaugos darbuotojui pranešus apie du dro-
nus – vieną skraidantį aplink teritorijos tvorą, o kitą – pačioje te-
ritorijoje. Dėl gresiančio teroristinio išpuolio oro uosto kilimo ir 
tūpimo takas netrukus buvo uždarytas. Buvo praėję vos 18 mėne-
sių po islamistų išpuolio Mančesterio arenoje, gauta ir pranešimų,  
kad ISIS grupuotė planuoja komerciniais dronais gabenti sprog- 
menis.

Per kitas 30 valandų chaosas tik dar labiau padidėjo, nes dėl 
keliolikos naujų įtarimų ir pastebėtų dalykų oro uostas ir toliau 
buvo uždarytas. Tačiau kad ir kaip stengėsi, apsaugos darbuotojai 
ir policija tiesiog negalėjo nustatyti dronų buvimo vietos – atro-
dė, kad jie dingsta vos pastebėti. Dar didesnę nuostabą kėlė tai, 
kad dronų valdytojai rado būdą išvengti kariuomenės sekimo ir 
išjungimo sistemos, kuri nepajėgė aptikti jokios neįprastos veiklos 
šioje vietovėje, nors iš viso apie pastebėtus dronus buvo pranešta  
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170 kartų. Šios žinios netrukus pasklido ir tarptautinėje žinia- 
sklaidoje, kuri įspėjo, kad panašių išpuolių gali įvykti ir kitose ša-
lyse.

Gruodžio 21 d. 6.00 val. atrodė, kad grėsmės pagaliau neliko, 
ir oro uostas pradėjo veikti kaip įprasta. Nesvarbu, ar tai buvo te-
roristas, ar apsimetėlis, tačiau sukėlęs chaosą jis savo tikslą pasie-
kė – sutriko 140 tūkstančių keleivių kelionės, atšaukta daugiau nei 
tūkstantis skrydžių. Nors ir buvo pasiūlytas didelis atlygis, Jung-
tinės Karalystės policija negalėjo rasti kaltininko, nebuvo nė vie-
nos nuotraukos, liudijančios apie šį išpuolį, todėl kai kas (įskaitant 
ir policijos pareigūnus) abejoja, ar apskritai tie dronai skraidė1.  
Net jei vienu metu netoli oro uosto skraidžiojo dronas, akivaizdu, 
kad didžioji dauguma pranešimų buvo melagingi, o sukeltas cha-
osas beveik neabejotinai pasirodė esąs nereikalingas.

Turėdami tiek daug nepriklausomų ir nešališkų pranešimų iš 
keliolikos šaltinių, galime lengvai atmesti galimybę, kad tai buvo 
koks nors melas ar sąmokslas. Tačiau šis įvykis tik parodo, kad 
lūkesčių galia gali pakeisti mūsų suvokimą, o kartais net sukurti 
visiškai klaidingą viziją.

Vis daugiau neuromokslininkų teigia, kad smegenys yra tar-
si „prognozavimo mašina“, kuri detalizuotai modeliuoja pasaulį 
ir remiasi savo lūkesčiais bei ankstesne patirtimi tiek, kiek neap-
doroti duomenys pasiekia pojūčius. Daugeliui žmonių toks mo-
deliavimas dažniausiai atitinka objektyvią realybę, tačiau kartais  
jis gali gerokai nutolti nuo to, kas iš tikrųjų yra fiziniame pasau-
lyje2.

Žinios apie prognozavimo mašiną gali paaiškinti viską, prade-
dant vaiduoklių matymu ir baigiant katastrofiškai blogais sporto 
teisėjų sprendimais bei paslaptingu neegzistuojančių dronų pasi-
rodymu žiemą. Jos padeda suprasti, kodėl dėl alaus prekių žen-
klo gali pasikeisti gėrimo skonis, ir atskleisti, kaip fobijos kamuo-
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jamam žmogui pasaulis atrodo daug baisesnis, nei yra iš tiesų.  
Ši didinga naujoji vienijanti proto teorija taip pat sukuria pagrindą 
ir visoms lūkesčių galioms, kurias aptarsime šioje knygoje.

MENAS MATYTI

Šios neįprastos proto sampratos sėklas XIX a. viduryje pasėjo 
vokiečių eruditas Hermannas von Helmholtzas. Studijuodamas 
akies obuolio anatomiją, jis suprato, kad į tinklainę patenkančios 
šviesos marginiai yra pernelyg painūs, kad galėtume atpažinti, kas 
yra aplink mus. Trimatis pasaulis, kuriame objektai išdėlioti įvai-
riais atstumais ir kampais, buvo perkeltas į du dvimačius skritu-
lius, todėl susidarė neaiškūs ir persidengiantys kontūrai, kuriuos 
gali būti sunku suprasti. Taip pat priklausomai nuo šviesos šalti-
nio net tas pats objektas gali atspindėti skirtingas spalvas. Pavyz-
džiui, jei šią knygą skaitote fizine forma, prieblandoje ir patalpoje, 
baltas puslapis atspindės mažiau šviesos nei tamsiai pilkas esant 
tiesioginiams saulės spinduliams, tačiau abiem atvejais jie abu at-
rodys ryškiai balti.

Helmholtzas teigė, jog smegenys remiasi ankstesne patirtimi, 
kad sutvarkytų vizualinę netvarką ir kuo geriau suprastų tai, ką 
gauna per procesą, kurį jis pavadino „nesąmoningu nusiteikimu“ 
(angl. unconscious inference). Mums gali atrodyti, kad matome nefil-
truotą pasaulį, tačiau iš tiesų, erudito teigimu, regėjimas formuo-
jasi proto „tamsiajame fone“, remdamasis tuo, kas, jo manymu, 
greičiausiai yra priešais jus3.

Helmholtzo optinės teorijos darė įtaką postimpresionistams 
menininkams, tokiems kaip Georgas Seuratas4, tačiau tik XX a. 
dešimtajame dešimtmetyje ši idėja iš tiesų ėmė populiarėti neuro-
logijoje – atsirado požymių, kad proto nustatytos prognozės daro 
įtaką kiekvienam regos apdorojimo etapui5.

p r o g n o z a v i m o  m a š i n a
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Prieš jums įeinant į kambarį, jūsų protas jau būna sukūręs dau-
gybę modelių apie tai, kas gali būti už durų, o vėliau viską palygi-
na su tuo, su kuo iš tikrųjų yra susiduriama. Kai kuriais atvejais 
prognozę gali tekti pakoreguoti, kad ji geriau atitiktų tinklainės 
duomenis. Kitais atvejais proto pasitikėjimas savo prognozėmis 
gali būti toks stiprus, kad jis gali nuspręsti vienus signalus nuslo-
pinti, o kitus išryškinti. Daug kartų pakartojus šį procesą, protas 
sukuria geriausią reginio spėjimą. Izraelio Bar-Ilano universiteto 
neuromokslininkas Moshė Baras, vadovavęs daugeliui šių tyrimų, 
teigia: „Mes matome tai, ką mūsų protas prognozuoja, o ne tai, kas 
yra iš tikrųjų.“ 

Šią hipotezę pagrindžia daugybė įrodymų, siekiančių net sme-
genų anatomijos gilumas. Jeigu pažvelgtumėte į regos žievės, 
esančios galvos užpakalinėje pusėje, jungtis, pamatytumėte, kad 
nervų, kuriais iš tinklainės atkeliauja elektriniai signalai, yra kur 
kas daugiau nei nervinių jungčių, kuriomis perduodamos įvairios 
prognozės iš kitų smegenų sričių6. Kalbant apie jos teikiamus duo-
menis ir tai, ką iš tikrųjų matome, akis yra santykinai nedidelė 
(bet, reikia pripažinti, labai svarbi) regėjimo dalis, o visa kita, ką 
matote, yra sukuriama jūsų smegenų tamsybėse.

Matuodami smegenų elektrinį aktyvumą, tokie neuromoks-
lininkai kaip Baras gali stebėti mūsų prognozavimo poveikį re-
aliuoju laiku. Pavyzdžiui, jis pastebėjo, kad perduodami signalai 
iš priekinės smegenų dalies, kuri dalyvauja formuojant lūkesčius, 
grįžta atgal į regos žievę pačiais ankstyviausiais vaizdinio apdo-
rojimo etapais, daug anksčiau, nei pats vaizdas atsiranda mūsų 
sąmonėje7.

Yra daugybė svarių priežasčių, kodėl pajėgiame matyti pasaulį 
būtent tokį. Visų pirma prognozavimo naudojimas valdant regė-
jimą padeda smegenims sumažinti jutiminės informacijos, kurią 
jos iš tikrųjų apdoroja, kiekį tam, kad būtų galima sutelkti dėmesį 
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į pačias svarbiausias detales – labiausiai stulbinančius dalykus ir 
tai, kas neatitinka dabartinių modelių.

Helmholtzas pirmasis pastebėjo, kad smegenų pasitikėjimas 
prognozėmis taip pat gali padėti susidoroti su neįtikimu dvipras-
miškumu8. Pažvelgę į toliau pateiktą nuotrauką (tikrą, nors ir pras-
tos kokybės) tikriausiai sunkiai įžiūrėsite ką nors atpažįstamo.

Tačiau jei pasakyčiau, jog turite surasti į jus žiūrinčią karvę, kuri 
turi didelę galvą ir yra kairėje nuotraukos pusėje, pastebėtumėte, 
kad kažkas tarsi greitai ateina į galvą ir pagaliau įžvelgiate tai nuo-
traukoje. Jei pastebėjote, reiškia, ką tik patyrėte, kaip jūsų smege-
nų prognozavimo procesas pakoregavo protinius modelius – buvo 
panaudota papildoma informacija, kuri ir pavertė nuotrauką kaž-
kuo prasmingu.

p r o g n o z a v i m o  m a š i n a
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O ką matote šioje nuotraukoje? (Prieš skaitydami toliau, bent 
10 sekundžių įsižiūrėkite į nuotrauką.)

Jei esate toks pat kaip aš, tikriausiai iš pradžių ir jums bus sunku 
nuotraukoje įžvelgti ką nors konkretaus. Kas, jeigu duočiau užuo-
miną, kad tai yra populiarus augintinis? Jeigu vis dar nieko nema-
tote, atsiverskite originalią nuotrauką (43 psl.). Dabar viskas turėtų 
būti kur kas aiškiau. Tai yra jūsų smegenų atnaujintos prognozės, 
kurios staiga įprasmina visą šią painiavą9. Pamačius ir supratus, 
kas pavaizduota nuotraukoje, beveik neįmanoma patikėti, kad 
kada nors ji jus glumino. Šis atnaujintų prognozių poveikis yra il-
galaikis. Net jeigu šį puslapį vėl skaitysite po metų, labai tikėtina, 
kad nuotraukoje kažką pamatysite kur kas greičiau nei tada, kai 
pirmą kartą tyrinėjote nesuprantamas juodai baltas dėmes.

Smegenys panaudos bet kokią galimą kontekstinę informaciją, 
kad tik patvirtintų savo prognozes, o tai iš karto turės pasekmių 
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tam, ką matome. (Jeigu būtumėte kažkada matę šią nuotrauką 
gyvūnų parduotuvėje arba veterinarijos gydytojo kabinete, tikėti-
na, kad iš pirmo žvilgsnio būtumėte įžvelgę šunį.) Net nuo dienos 
metuose gali priklausyti, kaip smegenys apdoroja dviprasmiškus 
vaizdus. Pavyzdžiui, pora šveicarų mokslininkų stovėjo prie Ciu-
richo zoologijos sodo pagrindinio įėjimo ir klausinėjo praeivių, ką 
jie mato žiūrėdami į žinomą dviprasmišką vaizdinę iliuziją:

Spalio mėnesį apie 90 proc. zoologijos sodo lankytojų teigė matan-
tys paukštį, kuris žiūri į kairę pusę. Tačiau per Velykas šis skaičius 
sumažėjo iki 20 proc., o didžioji dauguma matė triušį, žvelgiantį 
į dešinę pusę. Beveik 100 proc. jaunesnių nei 10 metų vaikų, ku-
riems Velykų zuikis gali būti ypač svarbi figūra tuo laikotarpiu, 
šventinį savaitgalį matė triušį. Prognozavimo mašina nusprendė, 
kuri iš galimų dviprasmiško paveikslėlio interpretacijų yra svar-
besnė, o tam tikras laikotarpis buvo tarsi lemiamas veiksnys, tu-
rėjęs apčiuopiamą poveikį žmonių sąmonės vaizdinei patirčiai10.

Dabar jau žinome, kad smegenų lūkesčių įtaka, pradedant nuo 
pačių bendriausių ir pereinant prie specifinių suvokimų, neapsi-
riboja vien regėjimu, į tai įeina ir visų rūšių jutiminis suvokimas. 

p r o g n o z a v i m o  m a š i n a
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Tai yra neįtikėtinai veiksminga. Įsivaizduokite, kad vairuojate 
automobilį prastomis matomumo sąlygomis. Jeigu gerai pažįstate 
kelią, tai jūsų smegenims padės lengviau pastebėti kelio ženklą ar 
kitą automobilį, kad išvengtumėte avarijos. Arba įsivaizduokite, 
kad trūkinėjant telefono ryšiui bandote išsiaiškinti, ką kitas žmo-
gus jums sako. Tai išsiaiškinti bus kur kas lengviau, jei jau būsite 
susipažinę su kalbėtojo akcentu ir balso skambesiu, nes tam bus 
panaudota prognozavimo mašina.

Prognozuodamos mūsų judesių poveikį, smegenys gali sušvel-
ninti prisilietimo pojūtį, kad, pavyzdžiui, neišsigąstume, kai viena 
koja prisiliečia prie kitos arba ranka paliečia šoną. (Būtent dėl šios 
priežasties mes patys negalime savęs kutenti.) Kartu su žmonių vi-
dinėmis modeliavimo klaidomis galima paaiškinti ir kodėl ampu-
tuotose galūnėse vis dar jaučiamas skausmas – smegenys nebūna 
visiškai atnaujinusios savo kūno žemėlapio ir klaidingai nurodo, 
kad skauda ranką ar kitą galūnę.

Kiekviename smegenų atliekamame mus supančio pasaulio 
modeliavime neišvengiamai pasitaiko nedidelių klaidų – neatpa-
žįstame objekto arba nenugirstame sakinio, kuris būna greitai pa-
taisomas. Tačiau kartais šie modeliavimai gali pasisukti visiškai 
ne ta linkme, nes padidėję lūkesčiai gali sužadinti tikras iliuzijas 
apie realiame pasaulyje neegzistuojančius dalykus, pavyzdžiui, 
virš antro pagal dydį Jungtinės Karalystės oro uosto skraidančius 
dronus.

Vienoje puikioje šios galimybės demonstracijoje dalyvių buvo 
paprašyta stebėti ekraną su atsitiktine tvarka išsibarsčiusiais pil-
kais taškeliais (tai yra tarsi mirguliuojantį ekraną nesureguliuo-
tame televizoriuje). Davus tam tikrą tinkamą užuominą, 34 proc. 
bandymų dalyvių galėjo pamatyti veidus, nors ekrane nieko ro-
doma nebuvo, išskyrus atsitiktinį vizualinį triukšmą. Smegenys 
tikėdamos, kad ekrane pasirodys veidas, pilkame fone išryškina 
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tam tikrus pikselių raštus, o tai stebėtinai dažnai leidžia žmonėms 
pamatyti kažkokį reikšmingą vaizdą. Be to, atlikus smegenų tyri-
mą paaiškėjo, kad smegenys šias haliucinacijas formuoja realiuoju 
laiku, o dalyvių nervų veikla tose srityse, kurios yra atsakingos už 
veido suvokimą, būna padidėjusi11. Akivaizdu yra tai, kad matyti 
nereiškia tikėti – tikėti reiškia matyti.

Tikėti taip pat reiškia ir girdėti. Buvo atliktas tyrimas, per kurį 
olandų mokslininkai studentams paleido baltąjį triukšmą ir davė 
jiems prielaidą manyti, kad jie gali išgirsti labai tyliai grojant Bin-
go Crosbio dainą „Baltosios Kalėdos“ (White Christmas). Nepaisant 
to, kad nebuvo paleista jokia muzika, beveik trečdalis dalyvių tei-
gė tikrai girdėję dainą. Dėl įteigto įsitikinimo apie tai, ką studen-
tai išgirs, jų smegenys skirtingai apdorojo baltąjį triukšmą, tai yra 
vienus elementus akcentavo, o kitus nuslopino, kol jie pradėdavo 
įsivaizduoti girdintys Crosbio dainavimą. Įdomu tai, kad tolimes-
nio tyrimo metu buvo nustatyta, kad tokios klausos haliucinacijos 
dažniau pasitaiko, kai jaučiame stresą ar esame vartoję kofeino, 
kuris, manoma, turi šiek tiek haliucinogeninės medžiagos ir gali 
labiau paskatinti smegenis pasitikėti savo prognozėmis12.

Prisiminus Gatviko oro uosto apsaugininkus, nesunku įsivaiz-
duoti, kaip artėjančio teroristinio išpuolio baimė pilkame žiemos 
danguje, kuriame gali būti daugybė dviprasmiškų figūrų, pavyz-
džiui, paukščių ar sraigtasparnių, galėjo sukelti dronų vaizdą.

Galbūt šias dviprasmiškas figūras prognozavimo mašina tie-
siog neteisingai interpretavo. Ir kuo daugiau buvo gauta pranešimų 
apie pastebėtus dronus, tuo labiau žmonės tikėjosi juos pamatyti. 
Jei mokslininkai būtų galėję pažvelgti į jų smegenis, jie greičiausiai 
būtų pastebėję lygiai tokią pačią smegenų veiklą, kaip ir žmonių, 
žiūrinčių į tikrą droną13.

Tokias trumpalaikes haliucinacijas gali sukelti prognozavi-
mo mašinos klaidos ir daugybėje kitų situacijų. Pavyzdžiui, tarp 
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poliarinių tyrinėtojų taip pat dažnai pasitaiko keistų vizijų, nes 
nekintanti kraštovaizdžio tuštuma, kartais apibūdinama kaip 
„baltoji tamsa“, sujaukia visą prognozavimo mašinos atliekamą 
modeliavimą.

Vienas iš įsimintiniausių šio reiškinio pavyzdžių yra Roal-
do Amundseno ekspedicija į Antarktį. 1911 m. gruodžio 13 d. 
Amundseno komanda jau buvo netoli ašigalio, tačiau labai baimi-
nosi, kad konkuruojanti Roberto Falcono Scotto ekspedicija gali 
juos aplenkti. Jiems įsikūrus stovyklavietėje, vienas iš Amundseno 
grupės narių Sverre Helge Hasselis sušuko, kad tolumoje pamatė 
judančius žmones. Netrukus juos jau matė visa komanda. Tačiau 
arčiau pribėgę tyrinėtojai suprato, kad tai paprasčiausiai jų šunų 
išmatų krūva ant sniego. Tyrinėtojų protas išmatų krūvą pavertė 
tuo, ko jie labiausiai bijojo14.

Daugelis tariamai paranormalių reiškinių gali atsirasti dėl 
panašių procesų. Pavyzdžiui, 2019 m. balandžio 15 d. Paryžiaus 
Dievo Motinos katedroje kilus gaisrui keli liudininkai prane-
šė esą matę Jėzaus siluetą15. Vieni manė, kad tai yra ženklas, jog 
Dievas nepritaria tokioms permainoms, o kiti tikėjo, kad Jis nori 
paguosti nukentėjusius žmones. Tačiau mokslininkai teigė, kad 
būtent liudininkų tam tikri įsitikinimai paskatino jų smegenis 
iš dviprasmiškų liepsnų raštų sukurti kažką prasmingo. Kai kas 
nors įnirtingai teigia matęs vaiduoklį, girdėjęs mirusiųjų balsus, 
transliuojamus nesuderintos radijo stoties, arba regėjęs Elvio at-
vaizdą debesyse, gali būti, kad dėl to yra kalta pernelyg aktyvi 
prognozavimo mašina. Visi šie reiškiniai yra natūralios pasekmės 
to, kaip smegenys paprastai suvokia pasaulį, nors, žinoma, jie gali 
būti daug dažnesni, jei turite religinių arba kokių nors antgamti-
nių įsitikinimų.

Sportininkams ir teisėjams vertėtų prisiminti, kokį vaidmenį 
prognozavimo mašina turi vykstant sporto ginčams. Kai tenisi-
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ninkas ir teisėjas ginčijasi dėl taško, tai parodo didelį suvokimo 
patirties skirtumą: vienas iš jų „matė“ kamuoliuką aikštės ribose, 
o kitas – už jos ribų. Nė vienas iš jų nėra kvailas ar nesąžinin-
gas  – jų protai tiesiog sukūrė skirtingus juos supančio pasaulio 
modelius, dėl kurių jie įvykį supranta ne taip pat. Kiekvienam 
žmogui šis suvokimas galėjo būti toks pat „tikras“, kaip ir žolės 
žalumas ar dangaus mėlynumas. Ypač savimi pasitikintis žaidė-
jas gali būti linkęs įsivaizduoti, kad kamuoliukas krinta jo naudai, 
ir neturėti jokio sąmoningo ketinimo apgauti priešininką, tad tai 
gali paveikti jo suvokimą (psichologai šį reiškinį vadina „troškimų 
matymu“)16. 

Per „išpuolį“ Gatviko oro uoste policininkai norėjo pabrėžti 
liudininkų patikimumą, tačiau prognozavimo mašina rodo, kad 
visiškai objektyvaus liudininko gali ir nebūti. Neuromokslininkas 
Anilas Sethas teigia: „Mes ne pasyviai suvokiame pasaulį, mes jį 
aktyviai kuriame. Pasaulis, kuriame gyvename, kyla tiek pat, jei 
ne daugiau, iš vidaus nei iš išorės17.“ Mūsų užfiksuotas lūkestis 
smegenyse yra sudėtingai supintas su tuo, ką patiriame.

Šio būdingo subjektyvumo filosofinės potekstės yra gana gilios. 
Tačiau kaip netrukus sužinosime, smegenų, kaip prognozavimo 
mašinos, teorija taip pat turi didelę reikšmę ir mūsų gerovei – tai 
yra ir įvairios įžvalgos, kurios toli gražu neapsiriboja vien baugi-
nančiomis iliuzijomis. Kad apie tai sužinotume daugiau, turime 
susipažinti su nepaprasta paciente.

„BUVAU PRARADUSI REGĖJIMĄ, BET DABAR VĖL MATAU“

Jauna mergina, kurią pavadinsiu Sara, vėlyvoje paauglystėje kartą 
atsibudo beveik praradusi regėjimą. Šešis mėnesius iš eilės jos re-
gėjimas vis blogėjo. Galiausiai tik žvelgdama į tam tikrus šviesos 
šaltinius ji galėjo matyti silpną šviesą – visa kita buvo tiesiog tam-
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sa. Akių specialistai nenustatė jokios akių ligos. Sara kruopščiai 
skaičiavo kiekvieną žingsnį ir prisilietimais bandė įsiminti, kaip 
stovi baldai, kad galėtų orientuotis savo namuose.

Po daugybės tyrimų Sarai buvo diagnozuotas funkcinis neuro-
loginių simptomų sutrikimas (angl. functional neurological disorder, FND). 
FND – terminas, apibūdinantis rimtą smegenų ir nervų sistemos 
veiklos sutrikimą be jokių anatominių pažeidimų požymių. Kiti 
požymiai ir simptomai gali būti klausos sutrikimas, galūnių pojū-
čių ir judesių praradimas arba negebėjimas jausti skausmo – ir visa 
tai pasireiškia fiziologiškai sveikiems žmonėms. Šie sutrikimai 
nėra tokie reti, kaip tikriausiai manote. Nepaisant menko visuo-
menės suvokimo, FND iš tiesų yra antra pagal dažnumą priežas-
tis (po migrenos ir galvos skausmo), dėl kurios žmogus kreipiasi į 
neurologą18. Sigmundas Freudas manė, kad šie simptomai yra nu-
malšinto streso ir traumų pasekmė. Šiandien daugelis neurologų 
sako, kad FND sutrikimai, tokie kaip Saros, gali būti tiesioginiai 
smegenų prognozavimo klaidų rezultatai, dėl kurių įprastas juti-
minių signalų apdorojimas susilpnėja tiek, kad jie galiausiai pra-
dingsta. Saros atveju jos smegenys veiksmingai pradangino regą.

Iš pradžių Sara vengė teiginio, kad jos būklė yra „psichoge-
ninės“ kilmės. Ši diagnozė atrodė keista, nes anksčiau ji niekada 
nebuvo turėjusi jokių psichikos sutrikimų, o atsižvelgiant į tai, 
praradusi regą ji laikėsi nepaprastai tvirtai. Galiausiai ji buvo nu-
kreipta pas Edinburgo universiteto neurologą Joną Stoną, kuris 
specializuojasi būtent FND srityje. Per pirmuosius pokalbius jis 
sužinojo, kad prieš prarasdama regėjimą Sara kentėjo dėl lėtinės 
migrenos, kurią, atrodo, sukeldavo šviesa. Dėl šios priežasties ji 
vis daugiau laiko praleisdavo tamsiame kambaryje, kol vieną rytą 
tiesiog atsibudo praradusi regėjimą.

Stonas iškėlė idėją, kad dėl vis didėjančios „fotofobijos“ (šviesos 
baimės) ir nuolatinio tamsos ieškojimo Saros smegenys kažkokiu 
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būdu užstrigo ties mintimi, kad ji negali matyti. Nors šis smegenų 
lūkestis, kad Sara nieko negali matyti, galėjo atsirasti nesąmonin-
gai, Stonas tikėjosi, kad tą klaidą dar galima ištaisyti nuolatinio 
raginimo ir diskusijų būdu. Dėl to jis visą laiką užfiksuodavo, kai 
Sara užmegzdavo akių kontaktą su juo arba nukopijuodavo tam 
tikrus gestus (tai buvo įrodymas, kad jos smegenys nesąmoningai 
vis dar geba apdoroti tam tikrą vaizdinę informaciją), ir skatino 
jos šeimą tą patį daryti namuose.

Kaip papildomą paskatą merginai vėl pradėti matyti Stonas 
panaudojo neinvazinį smegenų stimuliacijos modelį, t. y. pritaisė 
elektromagnetinę ritę ant galvos odos, kuri sužadina po kauko-
le esančius neuronus. Stiprinant regos žievės elektrinį aktyvumą 
galima sukelti ryškios šviesos blyksnių pojūtį be jokio prisilietimo 
prie akių. Todėl stimuliacijos būdu buvo įrodyta, kad Saros sme-
genys vis dar geba suvokti vaizdą ir prisimena, kas yra regėjimas. 
Tai suveikė. Po pirmojo smegenų stimuliacijos seanso Sara teigė 
jau intensyviau matanti ryškią telefono ekrano šviesą. Po trečiojo 
seanso ji pirmą kartą nuo regos praradimo pradėjo matyti spalvo-
tus vaizdus. Tolimesnis progresas buvo gan lėtas, tačiau, praėjus 
aštuoniems mėnesiams nuo gydymo pradžios, vieną rytą ji atsibu-
do su visiškai atsikūrusiu regėjimu. Stebėtina, kad dingo ir lėtinė 
migrena, o po dviejų savaičių Sara nebejautė jokių simptomų ir 
galėjo grįžti prie įprasto gyvenimo režimo19.

MAŽĖJANČIOS BAIMĖS

Saros patirtis rodo didžiulę prognozavimo mašinos galią ir ga-
limybę ištaisyti šias rimtas klaidas. Laimei, dauguma iš mūsų 
niekada nepatirs tokio stipraus smegenų sutrikimo, tačiau yra 
daugybė mažai pastebimų būdų, kaip mūsų suvokimą, į gerąją ar 
blogąją pusę, kiekvieną dieną iškreipia ne visai geri tam tikri įsi-
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tikinimai. Tai būtų galima pavadinti mikroiliuzijomis – mažais 
suvokimo nukrypimais, kurie patvirtina ir sustiprina tai, ką jau-
čiame.

Pateiksiu paprastą pavyzdį tiesiog iš savo gyvenimo: neseniai 
patyriau du bandymus įsilaužti į butą – įsibrovėliai stengėsi išlauž-
ti mano durų spyną, kol aš gulėjau lovoje. Dar kelis mėnesius po 
šių incidentų, nesvarbu, dieną ar naktį, mano smegenys bet kokį 
brazdesį paversdavo atidaromų durų garsu. Net pats paprasčiau-
sias spausdintuvo įsijungimo garsas kitame kambaryje priminda-
vo spynos spragtelėjimą, o aš vis skubėdavau patikrinti, ar vėl kas 
nors nesilaužia. Visa tai vyko, nes prognozavimo mašina pernelyg 
imliai bandė atpažinti kitą grėsmę20.

Laikui bėgant ir pasikeitęs buto spyną, savaime nustojau gir-
dėti šiuos besivaidenančius įsilaužimus. Dabar galime matyti, kad 
daugelį įsisenėjusių baimių ir fobijų lydi ir net galbūt iš dalies su-
kelia nuolatinė iškreipta galimų pavojų aplinkoje nuojauta. Pavyz-
džiui, žmonių, turinčių aukščio baimę, buvo paprašyta pažvelgti 
pro beveik 8 metrų aukščio balkoną ir atspėti atstumą iki žemės. 
Šie žmonės įvertino atstumą iki žemės kaip maždaug 1,5 metro 
didesnį nei neturintieji aukščio baimės21. Panašiai yra ir su žmo-
nėmis, turinčiais arachnofobiją. Jiems vorai atrodo daug didesni 
ir greitesni, nei yra iš tikrųjų, – kuo didesnė baimė, tuo ryškesnė 
iliuzija22. Paprastas naminis voras, ropojantis netoli jūsų, gali pa-
sirodyti kaip grėsmingas tarantulas.

Iškreiptas suvokimas, atsirandantis dėl smegenų prognozavi-
mo įtakos, gali prisidėti ir prie sociofobijos. Kai žmonės drovisi, 
jaučiasi liūdni arba nervingi, nuotraukas su neutraliais veidais jie 
yra linkę vertinti labiau neigiamai nei tie, kurie jaučiasi ramūs23. 
Dar blogiau tai, kad (sąmoningas ar nesąmoningas) atstūmimo lū-
kestis verčia juos daugiau dėmesio skirti nedraugiškiems veidams 
ir ignoruoti bet kokias palankias šypsenas. Vieno įsimintino eks-
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perimento metu psichologai stebėjo grupės universiteto studentų 
akių judesius, kai tiriamieji žiūrėjo per pertraukas nufilmuotų 
paauglių vaizdo įrašus. Nustatyta, kad kai kurių studentų geras 
socialinis gyvenimas stipriai pakeitė tai, ką jie jautė žiūrėdami 
vaizdo įrašus. Studentai, kurie buvo kitų mėgstami ir populiarūs, 
buvo linkę stebėti žmones, kurie linkčioja, bendrauja ir šypsosi,  
o atsiskyrėliai ir vienišiai beveik nepastebėjo jokių jaukių ir šilu-
mą skleidžiančių ženklų. Apskritai, jie dažniau atkreipdavo dėme-
sį į nedraugiškas ir atstumiančias išraiškas24. Psichologas Mitchas 
Prinsteinas teigia: „Atrodo, kad jie tarsi žiūrėjo skirtingus vaizdo 
įrašus, – daug daugiau atkreipė dėmesį į užuominas, kurių kiti be-
veik nepastebėjo25.“

Galbūt ir jums teko tai patirti prieš kokį nors ypač sunkų įvy-
kį, pavyzdžiui, viešąjį kalbėjimą, – dėl mūsų baimių gali atrodyti, 
kad auditorijai labai nuobodu arba kad visi į mus žiūri smerkian-
čiais žvilgsniais. Arba tiesiog pabudote prastos nuotaikos ir vėliau 
pastebite, kad traukinyje, kuriuo važiuojate į darbą, visi tą rytą 
atrodo ypač nedraugiški. Tai yra tik laikini realybės iškraipymai. 
Tačiau daugeliui žmonių jau nuo pat mažens nuolatinis priešišku-
mo lūkestis gali giliai įsišaknyti – anksčiau patirtas atstūmimas 
gali turėti blogos įtakos jų socialiniam gyvenimui, jie gali niekada 
nepatirti aplinkinių šilumos ir draugiškumo.

Kiekviename iš šių pavyzdžių iškreiptas požiūris į pasaulį atro-
do visiškai objektyvus. Dėl nuotaikos, smegenų atliekamo progno-
zavimo ir realių sensorinių įvesčių sąveikos nerimo ar depresijos 
apimtas žmogus iš tiesų pasaulį „mato“ kaip daug grėsmingesnę 
vietą nei kiti, lygiai taip pat, kaip liudininkai Gatvike „matė“ dro-
nus. Tai gali paveikti elgesį – pradėsite vengti situacijų, galinčių 
padėti sureguliuoti smegenų prognozavimą. Jeigu eskalatorius at-
rodo daug aukštesnis, nei yra iš tikrųjų, jums bus daug sunkiau 
užkelti koją ant pirmojo laiptelio; jei aplinkinių veidai atrodo  
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surūgę, tikimybė užmegzti pokalbį su šalia sėdinčiu žmogumi bus 
gerokai mažesnė.

Laimei, šias mikroiliuzijas galima išmokti neutralizuoti treni-
ruojantis26. Iš tiesų, poveikio terapija, per kurią žmonės yra skati-
nami tiesiogiai susidurti su savo baimėmis, gali būti veiksminga, 
nes iš naujo sureguliuoja žmonių suvokimą. 2016 m. Vokietijos ty-
rėjų komanda paprašė arachnofobų užsidėti virtualiosios realybės 
šalmą ir pasivaikščioti po kambarius, kuriuose yra vaizduojami ti-
kroviški vorų atvaizdai, o viso to tikslas – išlikti ramiems ir nebėgti 
nuo grėsmės. Šios sesijos metu ne tik sumažėjo dalyvių tikrų vorų 
baimė, bet ir vorų dydžio suvokimas tapo daug realistiškesnis27.

Naudodami kognityvinio šališkumo modifikavimo techniką 
galite tiesiogiai paveikti iškreiptą suvokimą. Pavyzdžiui, nerimo 
kamuojamiems žmonėms duodami paprasti kompiuteriniai žaidi-
mai, kuriuose rodomos įvairios veido išraiškos, t. y. iliustruojamos 
kalnų kraštovaizdyje besislepiančios antgamtinės būtybės. Daly-
vio užduotis yra greitai surasti besišypsantį, laimingą veidą ir ne-
kreipti dėmesio į jokią priešišką išraišką. (Jei norite tai išbandyti, 
galite atsisiųsti programėlę „Personal Zen“, kurią sukūrė Niujorko 
universiteto mokslininkai. Dabar, kai rašau knygą, programėlę ga-
lima nemokamai išbandyti daugumoje išmaniųjų telefonų.) Tiks-
las – sureguliuoti smegenų vizualinį apdorojimą taip, kad įvai-
riose situacijose nebebūtų akcentuojama grėsminga informacija. 
Didelė dalis pacientų teigia, kad šis gydymas duoda didelę naudą. 
Atrodo, kad net vienas tokios programėlės kaip „Personal Zen“ 
panaudojimo seansas sukelia bent jau trumpalaikius žmonių jaus-
mų ir elgesio pokyčius, pavyzdžiui, pagerina jų viešojo kalbėjimo 
įgūdžius, o reguliarus treniravimasis duoda net ilgalaikę naudą28.

Paprastas smegenims būdingo subjektyvumo pripažinimas 
man padėjo susidoroti su nuotaikos svyravimais. Kai jaučiuosi 
nerimastingai arba prislėgtas, o mane supantis pasaulis tarsi pa-
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tvirtina mano baimes, stengiuosi laikytis nuomonės, kad emocijos 
ir su jomis susiję lūkesčiai galėjo iškreipti mano suvokimą. Turint 
omenyje, kad negatyvūs lūkesčiai gali turėti įtakos ir dėmesiui, 
labiau stengiuosi ieškoti realių nedviprasmiškų draugiškumo žen-
klų – iš esmės atkartodamas šališkumo modifikavimo žaidimus 
realiame gyvenime.

Nereikia nė sakyti, kad ši strategija nėra universali priemonė 
nuo psichikos ligų, bet pastebiu, kad ji dažnai sustabdo mane nuo 
įsitraukimo į užburtą negatyvaus mąstymo ratą, kadaise galėjusio 
dar labiau pabloginti mano prastą nuotaiką. Tai yra tik vienas iš 
pavyzdžių, kaip, supratę lūkesčių galią, galime pakoreguoti savo 
prognozes ir gyventi daug sveikiau ir laimingiau.

SKONIS STEBĖTOJO BURNOJE

Lūkesčių galia ypač gerai žinoma gastronomijoje, kurioje rinko-
daros specialistai ir virtuvės šefai jau seniai taiko prognozavimo 
mašiną, kad padidintų žmonių mėgavimąsi patiekalais29.

XX a. septintajame dešimtmetyje du amerikiečių mokslinin-
kai atliko vieną iš pirmųjų eksperimentų, kuriais buvo tiriamas 
poveikis skoniui. Šie mokslininkai tyrė žmonių suvokimą apie as-
tronautų maistą, pavyzdžiui, šokolado skonio kokteilį, papildytą 
baltymais, angliavandeniais ir vitaminais. Nežinodami gėrimo 
kilmės, žmonės buvo linkę manyti, kad jo skonis yra gana prastas, 
palyginti su įprastu šokoladiniu pienu. Tačiau kai ant gėrimo pa-
kuotės buvo aiškiai parašyta „astronautų maistas“, žmonės jį ėmė 
vertinti kur kas palankiau. Egzotiškas pavadinimas, siejamas su 
naujausiais mokslo pasiekimais, kėlė lūkesčių ir dėl to veikė kaip 
galingas skonio stipriklis30. Dabar žinome, kad tai buvo „iš viršaus 
į apačią“ nukreipto apdorojimo rezultatas, skonį keičiantis pagal 
įsitikinimus.

p r o g n o z a v i m o  m a š i n a
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Neseniai Masačusetso technologijos instituto (MIT) moksli-
ninkai kreipėsi į dviejų kultinių šio universiteto smuklių – „Mu-
ddy Charles“ ir „Thirsty Ear“ lankytojus, kad šie atliktų paprastą 
skonio testą. Tiems, kurie sutiko atlikti testą, buvo duota paragauti 
įprasto alaus („Budweiser“ arba „Samuel Adams“) ir nežinomo – 
„MIT Brew“. Kaip ir „kosmonautų maistas“, taip ir „MIT Brew“ 
pavadinimas skambėjo moderniai ir įdomiai, tarsi produktas būtų 
pagamintas naudojant pažangias technologijas. Tačiau geriantieji 
nežinojo, kad šis gėrimas buvo identiškas įprastų prekių ženklų 
gėrimams, išskyrus tai, kad mokslininkai į kiekvieną buteliuką 
įlašino po kelis lašus balzaminio acto.

Galbūt idėja alų pagardinti actu iš pradžių gali skambėti ne itin 
patraukliai, tačiau smuklių lankytojams šis gėrimas patiko – apie 
60 proc. jų nurodė pirmenybę teikiantys „MIT Brew“, o ne kitam 
gėrimui. Po degustacijos informavus apie actą aluje, ta žinia ne-
pakeitė žmonių nuomonės. Tačiau taip nebūtų buvę, jeigu prieš 
ragaujant alų su „slaptuoju ingredientu“ būtų papasakota apie jo 
sudėtį. Tokiu atveju tik apie 30 proc. dalyvaujančiųjų skonių deri-
nį vertino teigiamai. Jų lūkesčių poveikis alaus skoniui buvo pa-
kankamas, kad „MIT Brew“ populiarumas sumažėtų perpus31.

Galbūt ir patys esate patyrę ką nors panašaus, kai ragavote 
brangaus vyno. Dėl pasikeitusių kokybės lūkesčių bei žinant di-
desnę kainą, skonis gali pasirodyti esąs žymiai geresnis – neatsi-
žvelgiant į tikrąjį skonį32. Panašų poveikį gali turėti ir išvaizdos 
pokyčiai. Kai mokslininkai baltąjį vyną nudažė raudonai, dalyviai 
pastebėjo daug ryškesnes skonio natas – džiovintų slyvų, šokolado 
arba tabako pėdsakų, kurie paprastai siejami su tikru raudonuoju 
vynu. Lūkesčių galia yra tokia stipri, kad į šias skonio iliuzijos pin-
kles pakliūna net tikri vyno ekspertai33.

Smegenų reakcijos į maisto produktus tyrimas rodo mūsų 
išankstinių nuostatų poveikį. Pavyzdžiui, kai dalyviams buvo 
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pateikta umamio kvapioji medžiaga mononatrio glutamatas ir 
pabrėžtas „sodrus ir gardus jo skonis“, buvo pastebėtas didesnis 
aktyvumas tose jų smegenų srityse, kuriose apdorojamas skonio 
malonumas; to nenustatyta dalyviams, kuriems buvo pasakyta 
apie „mononatrio glutamatą“ arba „virtą daržovių sultinį“34.

Kartais, priklausomai nuo žmogaus lūkesčių, ta pati medžiaga 
gali sukelti didžiulį malonumą arba atvirkščiai – pasibjaurėjimą. 
Pavyzdžiui, izovalerio ir sviesto rūgšties mišinys sukuria aitroką 
kvapą, kurį galima užuosti parmezano sūryje ir vėmaluose. Tačiau 
smegenys tą patį kvapą gali apdoroti skirtingai, priklausomai nuo 
to, kaip jis pateiktas. Dėl to kvapas mums gali kelti apetitą arba 
atvirkščiai – šleikštulį.

Šie lūkesčių suvokimo efektai iš tikrųjų nelabai skiriasi nuo 23 
ir 24 puslapiuose pateiktų neaiškių paveikslėlių – kiekvienu atve-
ju, apibūdinimas padeda suprasti dviprasmiškus signalus, kurie 
gali būti interpretuojami įvairiais būdais. Atsižvelgiant į šiuos ty-
rimus ir jų išvadas, nenuostabu, kad žmonių patiriamas maisto 
skonis labai skiriasi – priklausomai nuo lūkesčių ir asociacijų, jie 
tikriausiai patiria visiškai skirtingus dalykus35.

Jeigu pirmą kartą ragaujate naują patiekalą, pabandykite pri-
taikyti šias tyrimų išvadas ir pirmiau juo pasidomėkite. Žinoda-
mi, kodėl kitiems patinka šis patiekalas, sudarysite pagrindą savo 
smegenims suprasti skonio signalus ir taip galėsite labiau pasimė-
gauti nepažįstamų skonių deriniu. Tai gali būti naudinga, jeigu ke-
liaujate ir maistas jums yra neįprastas. Pavyzdžiui, aitraus kvapo 
durijus kur kas mažiau kels šleikštulį, jei įsigilinsite į jo skonį ir 
atpažinsite „riešutų, abrikosų, karamelizuotų bananų ir saldaus 
kiaušininio kremo tonus“, kuriuos apibūdina kai kurie žinovai,  
o ne lyginsite jį su pūvančios mėsos skoniu36.

Tais pačiais principais galite vadovautis ir rengdami vakarienę 
svečiams. Galbūt negalėsite mintimis ar malda paversti vandens 

p r o g n o z a v i m o  m a š i n a
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vynu, tačiau tai, kaip apibūdinsite savo paruoštą maistą, gali tu-
rėti didelės įtakos tam, kaip jūs ir jūsų svečiai jį įvertins. Todėl 
patiekdami patiekalus būtinai juos pagardinkite keliais „skaniais“ 
žodžiais – toks žodinis pagardas gali būti toks pat svarbus kaip ir 
tikri ingredientai. (Apie tai, kaip lūkesčiai veikia virškinimą, ir medžiagų 

apykaitą ir galimybę numesti svorio, sužinosime 6 skyriuje.)

YPAČ STIPRŪS POJŪČIAI

Pasitelkę prognozavimo mašiną, galbūt net galėsime sustiprin-
ti savo akis ir ausis, kad galėtume ypač gerai matyti ir girdėti.  
Jei tai atrodo nerealu, tiesiog pagalvokite, kokią įtaką žmonių regai 
ir klausai gali turėti akinių nuo saulės ar ausinių prekių ženklas. 
XXI a. antrojo dešimtmečio pradžioje Izraelio ir JAV tyrinėtojų 
grupė paprašė savo tyrimo dalyvių užsidėti akinius nuo saulės ir 
ryškioje šviesoje perskaityti 84 žodžius. Visiems buvo duoti tos pa-
čios kokybės akiniai. Tačiau žmonės, kuriems buvo pasakyta, kad 
jie užsidėjo „Ray-Ban“ akinius nuo saulės, padarė perpus mažiau 
klaidų ir atliko užduotį maždaug 60 proc. greičiau nei tie, kuriems 
buvo pasakyta, kad jų akiniai yra vidutinio rinkos prekės ženklo.

Įdomiausia tai, kad tyrėjai gavo tokius pat rezultatus atlikę 
lygiavertę garso užduotį su triukšmą slopinančiomis ausinėmis. 
Žmonės, kurie manė, jog yra užsidėję prestižinio prekių ženklo 
(3M) ausines, statybų triukšme geriau girdėjo žodžių sąrašą nei tie 
dalyviai, kurie manė, kad jiems buvo duotas prastesnės kokybės 
gaminys – nors iš tikrųjų visi turėjo tą pačią įrangą37.

Abiejų eksperimentų dalyviai, pasitikėdami (tariamai) aukš-
tos kokybės produktais, tikėjo, kad kokybės suvokimas leis geriau 
matyti ir girdėti, ir tai jie patyrė, nors iš tikrųjų nebuvo jokio tech-
nologijų skirtumo. Lūkestis, kad jie matys ir girdės geriau nei nau-
dodami kito prekių ženklo gaminį, matyt, pakeitė smegenų regos 
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ir klausos apdorojimą, todėl smegenys ėmė labiau dirbti, kad su-
kurtų ryškesnes ir tikslesnes į akis ir ausis gaunamos informacijos 
simuliacijas.

Šis atradimas patvirtina Harvardo universiteto mokslininkės 
Ellenos Langer atliktą tyrimą, kuriuo buvo nustatyta, kad žmo-
nių įsitikinimai gali turėti didelę įtaką jų matymui į tolį. Dalyviai 
buvo MIT karininkų rezervo rengimo korpuso kadetai. Pirmiau-
sia jiems buvo atliktas standartinis akių testas regėjimui įvertin-
ti, ir tik tada jie buvo įleisti į skrydžio simuliatorių. Nepaisant to, 
kad tai buvo kompiuterinė simuliacija, tiriamųjų buvo paprašyta 
į šį pratimą žiūrėti itin rimtai: įsivaizduoti save tikroje kabinoje ir 
reaguoti į viską kaip tikram pilotui. Per kitą žaidimą keturi lėk-
tuvai artėjo iš priekio, o kadetų buvo paprašyta perskaityti ant jų 
sparnų užrašytus serijos numerius. Kadetai nežinojo, kad tai buvo 
dar vienas paslėptas regėjimo testas – ant lėktuvo sparnų esančių 
skaičių dydis atitiko keturias žemiausias eilutes standartinėje akių 
patikros lentelėje.

Langer įtarė, kad kadetai lėktuvo pilotavimo patirtį susies su 
išskirtiniu regėjimu, o tai savo ruožtu pagerins jų regėjimą per 
simuliaciją, ir būtent tai ji ir nustatė. Iš viso 40 proc. grupės na-
rių galėjo teisingai perskaityti mažesnį tekstą (ant lėktuvo sparnų 
šonų), nei prieš tai jį įžvelgti standartinėje akių patikros lentelėje. 
Valdymo grupė, kuri neatliko pilnos skrydžio simuliacijos, bet jai 
tiesiog buvo pateiktos nuotraukos su skaičiais ant sparnų, nepade-
monstravo jokio regos pagerėjimo.

Norėdama patvirtinti šį efektą, Langer atliko dar vieną ekspe-
rimentą. Dalyvių buvo paprašyta padaryti keletą šuoliukų – ak-
tyvų pratimą, kuris, pasak tyrėjos, gali pagerinti regėjimą. Nors 
mažai tikėtina, kad judesiai per tokį trumpą laiką galėjo pakeisti 
regėjimą, šie dalyviai vėl geriau atliko testą. Rezultatai buvo ge-
resni, nes tiriamieji manė, kad sportininkai turi geresnį regėjimą.

p r o g n o z a v i m o  m a š i n a
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Galutiniam tyrimo rezultatui patvirtinti Langer pakeitė akių 
patikros lentelės eiliškumą: mažesnės raidės buvo viršuje, o dides-
nės – apačioje. Ji nustatė, kad dalyviai sugebėjo perskaityti mažes-
nes raides nei standartinėje lentelėje, matyt, todėl, kad per daugelį 
ankstesnių tyrimų jie buvo įsitikinę, jog yra daug lengviau skaityti 
aukščiau esančias eilutes.

Per kiekvieną Langer eksperimentą geresnio regėjimo lūkes-
tis skatino smegenų vizualinį apdorojimą, todėl jos išryškino šiek 
tiek neryškius raidžių vaizdus tinklainėje38. Stebina tai, kad dau-
gelis šių žmonių ir taip jau turėjo gerą regėjimą, tačiau net ir tų, 
kurių regėjimas buvo prastesnis, eksperimento metu jis žymiai 
pagerėjo.

Dar neišmeskite savo akinių ar kontaktinių lęšių – tokie mąs-
tymo pokyčiai beveik tikrai negali pataisyti rimto regėjimo sutri-
kimo. (Trumparegystė paprastai atsiranda dėl deformuoto akies 
obuolio ir nėra jokių įrodymų, kad šis nuolatinis anatominis po-
kytis gali atsirasti dėl mąstymo.) Tačiau Langer tyrimo rezultatai 
leidžia manyti, kad tam tikrų lūkesčių laikymasis gali pagerinti 
mūsų regėjimą su šiuo metu nešiojamais akiniais ar kontaktiniais 
lęšiais ir užtikrinti, kad pasaulį matytume kaip įmanoma geriau. 
Šioje knygoje dar sužinosime, kad dažnai esame prasti savo ge-
bėjimų vertintojai ir kad paprasčiausiai pakeitę mąstyseną galime 
peržengti savo galimybių ribas.

KELIOS REALYBĖS

Autobiografiniame romane Minotauro gundymas (angl. Seduction of 

the Minotaur) Anaisa Nin nuostabiai aprašo pagrindinės veikėjos Li-
lijanos ir tapytojo Džėjaus nesutampantį suvokimą.

Knygoje rašoma, kad „Lilijaną glumino didžiulis skirtumas 
tarp Džėjaus modelių ir to, ką jis nutapydavo“. „Kartu jie vaikščio-
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davo palei tą pačią Senos upę, ji matydavo ją tarsi šilkinę, vingiuo-
tą ir spindinčią, o jis tapydavo ją tamsią, purviną, su ant seklumos 
besimėtančiais vyno butelių kamščiais ir žolėmis, įstrigusiomis 
jos pakraščiuose.“ Nin rašo, kad Džėjus buvo „realistas“, siekiantis 
kuo objektyviau pavaizduoti pasaulį. Bet ar jo suvokimas iš tikrų-
jų buvo realistiškesnis nei Lilijanos? Lilijana vienoje iš geriausiai 
žinomų Nin eilučių teigia: „Mes nematome dalykų tokių, kokie jie 
yra, mes matome juos tokius, kokie esame.“

Mūsų naujasis prognozavimo mašinos supratimas atskleidžia 
gilią šio teiginio tiesą visa žmogiškosios patirties platuma. Kraštu-
tiniais atvejais lūkesčiai gali visiškai pradanginti regėjimą, kaip ir 
matėme pacientės Saros atveju. Kitais atvejais lūkestis gali sukurti 
suvokimą apie tai, ko net nėra. Kasdien mūsų iš anksto susidaryta 
nuomonė gali pakeisti tai, kas jau yra priešais mus, ir taip trans-
formuoti maisto skonį, žmonių emocijas ar net Senos upės vaizdą. 
Ši subtili lūkesčių galia gali būti ne tokia dramatiška kaip ypač 
stiprios haliucinacijos, tačiau, kaip matėme, jos pasekmės gali 
būti reikšmingos ir iš mūsų kasdienio gyvenimo sukurti užburtus 
ratus arba duoti teigiamos naudos. Pagal Nin, tai, ką jaučiame ir 
galvojame, nulemia tai, ką patiriame, o tai turi įtakos tam, ką jau-
čiame ir galvojame. Taip susidaro uždaras ratas. 

Šios žinios bus labai svarbios, kai tolimesniuose skyriuose gi-
linsimės į lūkesčių įtaką mūsų fizinei sveikatai. Prognozavimo 
mašina gauna daugybę informacijos iš kūno, įskaitant skausmo 
receptorius, kurie reaguoja į mūsų organų galimus arba realius pa-
žeidimus ir yra atsakingi už skausmo pojūtį. Mūsų lūkestis daro 
įtaką šių signalų apdorojimui (tai gali juos padidinti arba sumažin-
ti) tokiu pačiu būdu, kaip ir keičia regėjimo, garso, kvapo, skonio 
ir fizinio prisilietimo patirtį. Kartais klaidingi lūkesčiai gali net 
sukurti skausmo iliuziją arba paslaptingai išnaikinti tikros fizinės 
žaizdos keliamą skausmą.

p r o g n o z a v i m o  m a š i n a
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Dar paslaptingiau yra tai, kad smegenų simuliacijos pajėgios 
sukelti ir realius fiziologinius pokyčius. Kaip pamatysime vėliau, 
mūsų subjektyvus lūkestis gali tapti objektyvia mūsų kūno rea-
lybe – ir visa tai dėl nuostabiosios prognozavimo mašinos galios.

Kaip mąstyti apie... jutiminį pasaulį

• Apmąstykite savo, kaip liudytojo, objektyvumą. Pasaulio 

aplink jus simuliacijos dažnai būna teisingos, bet kartais jų 

pasitaiko ir klaidingų. Šio fakto žinojimas gali padėti atpa-

žinti kilusias iliuzijas.

• Jeigu turite kokią nors fobiją, atminkite – jūsų smegenys 

ją gali išpūsti taip, kad ji atrodytų fiziškai didesnė ir baises-

nė, nei yra iš tikrųjų. Poveikio terapija padėtų sumažinti šį 

šališką suvokimą.

• Jeigu jus kamuoja nerimas, išbandykite programėlę „Per-

sonal Zen“, kuri padės pakeisti jūsų dėmesį į aplinkoje 

esančias grėsmes.

• Kai jums būna prasta diena, pamėginkite pagalvoti apie 

tai, kaip esama nuotaika ir su ja susiję lūkesčiai galėjo 

jūsų požiūrį į tam tikrus įvykius paversti šališku. Kai ku-

rios situacijos yra neabejotinai blogos, tačiau kitos yra kur 

kas lengviau paveikiamos lūkesčių galios. Išmokę atskirti 

šias dvi situacijas, galite išvengti pernelyg neigiamo mąs-

tymo.

• Pasitelkdami kalbos galią pagerinkite savo jutiminio ma-

lonumo patirtį, pavyzdžiui, pritaikykite tai maistui. Tai, kaip 

žymime produktus, daro įtaką jų skoniui, todėl sugalvokite 

arba pasiskaitykite kokių nors ištaigingų apibūdinimų ir juos 

panaudokite patiekdami patiekalus sau ir savo svečiams.
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(Atpažįstate šį buldogą? Tai 24 psl. esančio paveikslėlio originalas)

p r o g n o z a v i m o  m a š i n a
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2  s k y r i u s

D O R A  A P G A V Y S T Ė
Kaip įsitikinimai veikia gijimą po ligos

Nėra daug mokslinių idėjų, kurios būtų sukėlusios tiek jaudulio 
(ar pasipiktinimo), kiek placebo efektas ir minčių bei kūno ryšio 
potencialas.

Nuo pat šiuolaikinės medicinos atsiradimo XVIII amžiuje gy-
dytojai puikiai suvokė, kad kai kurie „fiktyvūs“ gydymo būdai gali 
pagerinti paciento savijautą vien dėl jo įsitikinimo jų veiksmin-
gumu. Tačiau ar šie butaforiniai gydymo būdai iš tiesų pašalina 
pagrindinę problemą? Netgi jei taip, ar už jų slypintis nesąžinin-
gumas nepažeidžia gydytojo etikos kodekso?

Būtent šie milžiniški klausimai slėgė trečiąjį JAV prezidentą 
Thomasą Jeffersoną. 1807 m. laiške draugui jis išreiškė nuogąsta-
vimą, kad kai kurie gydytojai pernelyg uoliai skiria įprastų vaistų, 
tokių kaip gyvsidabris ir opijus, kurie, jo nuomone, dažnai atneša 
daugiau žalos nei naudos. Jis manė, kad daugelį sveikatos sutriki-
mų geriau būtų šalinti sukuriant medicininio gydymo įspūdį.

„Vienas sėkmingiausių gydytojų, kuriuos kada nors pažino-
jau, mane patikino naudojęs daugiau duonos tablečių, spalvoto 
vandens lašų ir hikorijų pelenų miltelių nei visų kitų vaistų kartu 



45

sudėjus“, – sakė T. Jeffersonas. Apgaulė galbūt buvo moraliai abe-
jotinas metodas, tačiau tai buvo geresnis nei per dažnas potencia-
liai toksiškų medžiagų, neskatinančių tolesnio paciento sveikatos 
gerėjimo, skyrimas. Pasak T. Jeffersono, tai – „dora apgavystė“1.

Deja, per ateinančius dešimtmečius gydytojai ėmė daug skep-
tiškiau vertinti tikėjimo naudą. Jų manymu, nepaisant to, kad pla-
cebas gali padėti nuraminti emocijas, netikros piliulės ir mikstū-
ros šiuolaikinėje medicinoje, grįstoje biologiniu požiūriu, neturėjo 
vietos. Kai kuriems specialistams placebas buvo labiau diagnos-
tikos priemonė, leidžianti nustatyti galimus piktnaudžiavimo su-
trikimus ir hipochondriją: jei fiktyvus gydymas pagerina savijau-
tą, tai išties pacientas niekuo ir neserga. Iki XX amžiaus vidurio 
straipsniuose medicinos žurnaluose placebą vartojantys asmenys 
būdavo išjuokiami kaip „neprotingi“, „neurotiški“, „neišmanėliai“ 
ir „neadekvatūs“; netgi The Lancet placebo efektą apibūdino kaip 
„paprastą kvailystę“. Kodėl kas nors norėtų skirti laiko tokiam be-
prasmiškam reiškiniui tyrinėti?2

Dėl nuolatinio skepticizmo prireikė nemažai laiko, kol placebo 
mokslas tapo pripažintas. Dabar žinome, kad teigiamų lūkesčių 
nauda gali būti daug didesnė nei vien emocinė paguoda – jie iš 
tiesų palengvina daugelį fizinių negalavimų, įskaitant astmą, Par-
kinsono ligą, širdies ligas ir lėtinį skausmą. Dar labiau stebina tai, 
kad gydymas dažnai vyksta pagal tuos pačius mechanizmus, pa-
gal kuriuos veikia tikri vaistai, skirti šiems negalavimams gydyti. 
Minčių ir kūno ryšys neabejotinai yra ir jis gali būti labai stiprus.

Tai, kad buvome apdovanoti šiuo nuostabiu savigydos gebėji-
mu, jau yra pakankamai mįslinga, o tos savybės evoliucija kelia 
daug diskusijų tarp mokslininkų. Yra ir kitų galvosūkių, pavyz-
džiui, tai, kad placebo efektas laikui bėgant stiprėja. Kaip fikty-
vus gydymas, kuris pagal apibrėžtį yra „inertiškas“ ir chemiškai  
„neaktyvus“, gali staiga sustiprėti? Netgi daugėja įrodymų, kad 
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žmonės geba reaguoti į placebą net žinodami, jog šis gydymo bū-
das yra fiktyvus, – toks atradimas atrodo sunkiai suvokiamas.

Norint įminti šias mįsles, reikia suprasti, kad smegenys yra 
tarsi žmogaus lūkesčių mašina. Šis suvokimas atveria duris išties 
novatoriškoms strategijoms, kaip be jokios apgaulės išnaudoti visą 
teigiamą įsitikinimų potencialą. Fiktyvios tabletės tėra vienas iš 
būdų taikyti lūkesčių efektą, tačiau yra ir daugiau paprastų stra-
tegijų, kaip pakeisti savo mąstymą apie ligas ir paspartinti galimą 
gijimą. Augant nerimui dėl vis dažnesnio įvairių receptinių vaistų 
skyrimo, tokie psichologiniai metodai šiuo metu itin reikalingi.

Praėjus daugiau nei 200 metų nuo laiko, kai T. Jeffersonas iš-
liaupsino duonos piliulių ir spalvoto vandens galią, galime pažinti 
minčių ir kūno ryšį be jokios apgaulės, doros ar ne.

TIKĖTI REIŠKIA BŪTI

Susidomėjimo placebo efektu atgimimo pradininku laikomas 
amerikiečių anesteziologas Henry’is Beecheris. Antrojo pasauli-
nio karo pabaigoje tarnaujant Italijoje ir Prancūzijoje, jam daž-
nai tekdavo gydyti karius su siaubingomis žaizdomis – suplėšy-
tais raumenimis, sutrupėjusiais kaulais, galvoje, krūtinėje ir pilve 
įstrigusiomis skeveldromis. Tačiau jį glumino, kad daugelis paci-
entų – maždaug 32 procentai – teigė nejaučiantys jokio skausmo, 
o dar 44 procentai jautė tik nedidelį ar vidutinį diskomfortą. Trys 
ketvirtadaliai šių pacientų net gavę galimybę atsisakė skausmą 
malšinančių vaistų. H. Beecheriui atrodė, kad palengvėjimas, už-
plūsdavęs išsigelbėjus iš mūšio lauko, sukeldavo savotišką euforiją, 
kurios pakakdavo skausmui numalšinti. Paciento mintys apie ligą 
kažkokiu būdu skatino smegenis ir kūną išskirti natūralius skaus-
mą malšinančius vaistus – šis reiškinys to meto medikams atrodė 
mistiškas.
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H. Beecherio įžvalgos tapo tikra Dievo dovana, nes dėl morfi-
no trūkumo kariams kartais tekdavo iškęsti operaciją be skausmą 
malšinančių vaistų. H. Beecherio slaugytoja, siekdama sudaryti 
gydymo įspūdį, kartais pacientui sušvirkšdavo fiziologinio tirpa-
lo, ramindama, kad iš tiesų jis gauna skausmą malšinančių vais-
tų dozę. Kariai dažnai stebėtinai gerai reaguodavo į tokį gydymo 
būdą. Iš tiesų, H. Beecheris apskaičiavo, kad placebo veiksmingu-
mas buvo maždaug 90 procentų tikrojo vaisto poveikio; placebas 
netgi sumažindavo širdies ir kraujagyslių šoko, galinčio atsirasti 
atliekant operaciją be nuraminimo ir nuskausminimo ir sukelti 
mirtį, riziką3.

Kariai, gyvybe ir sveikata rizikavę dėl savo šalies, vargu ar 
buvo stereotipiniai simuliantai arba neurotikai – žmonės, kurie 
paprastai buvo laikomi reaguojančiais į placebą. Taip pat negalima 
būtų teigti, kad jų kare patirtos žaizdos tebuvo kažkokia įsivaiz-
duojama liga. Akivaizdu, kad placebo poveikis pasirodė esąs daug 
stipresnis ir įdomesnis, nei buvo įprasta manyti.

H. Beecheris stebėjosi tikėjimo galia palengvinti simptomus, 
tačiau jį labiau domino, kokią įtaką tai turės naujų gydymo būdų 
bandymams. Aktyvūs vaistai brangiai kainuoja, o daugelis jų turi 
nepageidaujamą šalutinį poveikį, todėl būtina užtikrinti, kad jie 
būtų bent jau veiksmingesni už cukraus piliulę ar fiziologinio tir-
palo injekciją.

H. Beecherio tyrimai galiausiai paskatino plačiai taikyti place-
bu kontroliuojamus klinikinius tyrimus, kuriuos atliekant paci-
entams atsitiktine tvarka skiriama netikro vaisto (pavyzdžiui, cu-
kraus piliulių) arba tikrojo preparato. Nei gydytojai, nei pacientai 
iki tyrimo pabaigos nežino, kurį iš jų vartoja tiriamasis. Surinkę 
visus duomenis, mokslininkai placebo sukeltą poveikį palygina su 
tuo, kurį patyrė pacientai, gavę tikrąjį gydymą. Patvirtinami tik 
tie preparatai, kurių rezultatai yra gerokai pranašesni už placebo.
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Aštuntajame dešimtmetyje šį protokolą pradėjo taikyti JAV 
maisto ir vaistų administracija, todėl placebu kontroliuojamas 
klinikinis tyrimas netrukus buvo pripažintas auksiniu medicinos 
kontrolės standartu. Pacientai iš to gavo neabejotiną naudą: jie 
gali būti tikri, kad jiems skiriamas išties veiksmingas gydymas, 
o mokslininkai, prieš skirdami vaistus platesnei visuomenei, gali 
patikrinti jų saugumą.

Deja, net šis tyrimo metodas suteikia placebui antraeilį vaid- 
menį – kol vaistas veikia geriau nei fiktyvus gydymas, reakcija į 
placebą dažnai yra ignoruojama, užuot būtų išnaudota. Laimei, 
poveikis bent jau yra registruojamas, todėl tyrėjai, besidomintys 
lūkesčių vaidmeniu medicinoje, turi daugybę duomenų, su kuriais 
gali dirbti. O mokslininkų atradimai per pastaruosius porą dešimt- 
mečių buvo išties puikūs.

Paimkime stiprų skausmą malšinantį poveikį, kurį H. Beeche-
ris pastebėjo mūšio lauke, – šis atradimas buvo daugybę kartų 
pakartotas placebu kontroliuojamuose klinikiniuose analgetikų 
tyrimuose. Apskritai, mokslininkai apskaičiavo, kad placebo efek-
tyvumas malšinant skausmą gali siekti net 50 procentų tikrojo 
vaisto poveikio.

Ankstesniame skyriuje jau kalbėta, kad šis skausmo malšinimo 
būdas galimai veikia per subjektyvios patirties pokyčius, kurie at-
siranda lūkesčių mašinai iš naujo sukalibravus kančios lūkesčius. 
Tačiau atrodo, kad aptariamasis metodas taip pat skatina aiškius 
fiziologinius pokyčius, primenančius tikrųjų vaistų veikimą. Pa-
vyzdžiui, žmonėms placebą vartojant vietoje morfino, smegenys 
pradeda gaminti opioidus, galinčius numalšinti skausmą. Siekda-
mi tai įrodyti, mokslininkai placebo skausmą malšinančio vais-
to skyrė kartu su chemine medžiaga naloksonu, kuri naudojama 
morfino perdozavimui gydyti ir blokuoja smegenų opioidų recep-
torius. Be jokios abejonės, naloksonas žymiai sumažino placebo 
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skausmo malšinimą, kaip kad būtų panaikinęs tikrojo vaisto po-
veikį. Tokia reakcija būtų neįmanoma, jei skausmo malšinimas 
būtų tik subjektyvus4. Atrodo, kad smegenys turi savo „vidinę 
vaistinę“, kuri pagal poreikį gamina tam tikras chemines medžia-
gas, pavyzdžiui, opioidus.

Ne mažesnę nuostabą kelia nauda, kurią teikia gydymo nuo 
Parkinsono ligos būdai. Liga atsiranda dėl dopamino trūkumo 
smegenyse. Be to, kad suteikia malonumo ir atlygio jausmą, do-
paminas yra būtinas sklandžiam judesių koordinavimui, todėl 
Parkinsono liga sergantys pacientai dažnai kenčia nuo nekontro-
liuojamo drebulio. Vaistai, skirti ligai gydyti, padidina dopamino 
kiekį arba veikia kaip neurotransmiterio pakaitalas, stimuliuo-
dami smegenų dalis, kurios paprastai į jį reaguoja. Atrodytų, kad 
to neįmanoma pasiekti su veikliųjų medžiagų neturinčia cukraus 
piliule. Tačiau įvairūs tyrimai parodė, kad gydymas placebu gali 
sumažinti Parkinsono ligos simptomus maždaug 20–30 procen-
tų5. Vėlgi, pagerėjimo lūkesčiai kažkokiu būdu skatina smegenis 
atidaryti „vidinę vaistinę“ ir natūraliai padidinti dopamino kiekį 
smegenyse6.

Placebas ne tik keičia mūsų smegenų cheminę sudėtį, bet ir gali 
sureguliuoti imuninę sistemą. Pavyzdžiui, alergiją sukelia perdėta 
organizmo reakcija į šiaip jau nekenksmingas medžiagas, kurias 
organizmas palaiko pavojingu patogenu. Tam tikri vaistai, o taip 
pat ir paprasčiausias palengvėjimo lūkestis, gali padėti sušvelnin-
ti šią reakciją. Pavyzdžiui, kai žmonėms pasireiškia alerginė odos 
reakcija, gydymas placebu, kuris tariamai slopina uždegimą, gali 
sumažinti niežulį ir dėmių dydį, net jame nesant veikliosios me-
džiagos7. Astma sergantiems pacientams tuščias inhaliatorius už-
tikrina apie 30 procentų vaisto salmeterolio teikiamos naudos8. 
Placebo efektas netgi gali paaiškinti tam tikrų operacijų, pavyz-
džiui, arterijų stentų įdėjimo, naudą. Atliekant šią procedūrą, 
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kateteris per arteriją įkišamas į užsikimšusią sritį. Jį įstačius, per 
kateterį prakišamas nedidelis balionas, padengtas vielos tinkleliu. 
Balionas pripučiamas, siekiant išplėsti arteriją, o vielos tinklelis – 
stentas – paliekamas arterijoje, kad išlaikytų jos sieneles atviras.

Ši operacija dažnai yra būtina prireikus skubios medicinos pa-
galbos, pavyzdžiui, ištikus širdies priepuoliui (šiuo atveju placebas 
greičiausiai nepadės trumpuoju laikotarpiu). Tačiau stentai taip 
pat naudojami kraujotakai palengvinti pacientams, sergantiems 
krūtinės angina, siekiant sumažinti nuolatinį skausmą ir diskom-
fortą – čia lūkesčių vaidmuo gali būti kur kas svarbesnis.

Šis faktas paaiškėjo visai neseniai, nes, priešingai nei kuriant 
vaistus, gydytojai ir mokslininkai ne visada privalo atlikti placebu 
kontroliuojamus naujų operacijų tyrimus. Vietoj to jie gali nau-
doti kitus palyginimus, pavyzdžiui, „gydymą įprastu būdu“, o tai 
nesukelia tų pačių lūkesčių kaip naujoji procedūra. JK ligoninių 
kardiologų komanda, siekdama nustatyti, ar placebo efektas gali 
paaiškinti kai kurią arterijų stentų teikiamą naudą, 230 pacientų 
suskirstė į dvi grupes. Pusei iš jų buvo atlikta visa, o kitai – „fik-
tyvi“ operacija (atliekant pastarąją, kateteris buvo įvedamas į ar-
teriją ir ištraukiamas neįdedant stento). (Kaip ir atliekant placebu 
kontroliuojamus vaistų tyrimus, pacientams buvo pranešta, kad 
ne visiems bus įdėtas tikras stentas. Komanda dėjo dideles pastan-
gas užsitęsusiam operacijos poveikiui sumažinti.)

Žurnale The Lancet pateiktose išvadose tyrėjų komanda teigė 
nustačiusi – pagal pacientų rezultatus ant bėgimo takelio, – kad abi 
grupės po operacijos buvo fiziškai pajėgesnės, todėl stento nauda, 
palyginti su fiktyvios operacijos rezultatais, buvo per maža, kad 
būtų statistiškai reikšminga9. Be abejo, atradimas paskatino daug 
diskusijų tarp kardiologų, o norint, kad pasikeistų medicininės 
gairės, tyrimo rezultatai turės būti pakartoti. Tačiau vertinant šį 
kruopščiai kontroliuotą tyrimą, atrodo labai tikėtina, kad didžioji 



51

dalis stento naudos gydant krūtinės anginą atsiranda dėl pacientų 
lūkesčių jaustis geriau, o ne dėl fizinių pokyčių kraujagyslėse.

Kai kuriais atvejais gydymas placebu netgi gali išgelbėti gyvy-
bę. Viename beta adrenoblokatorių tyrime užfiksuota dvigubai 
mažiau dalyvių, kurie reguliariai vartojo placebą, mirčių, palygin-
ti su tais, kurie tabletes vartojo ne taip uoliai. Akivaizdu, kad pla-
cebas nebuvo toks veiksmingas kaip aktyvus vaistas, jei abu buvo 
vartojami vienodomis dozėmis. Vis dėlto vadinamieji „placebo 
vartotojai“ gyveno ilgiau nei pacientai, be jokio pastovaus režimo 
vartoję tik aktyviojo vaisto tabletes10.

Ilgesnė vadinamųjų „placebo vartotojų“ gyvenimo trukmė vė-
liau buvo įrodyta daugelyje kitų tyrimų, todėl beveik neįmanoma 
teigti, kad tai tėra kažkokia statistinė klaida11. Vienas iš paaiški-
nimų galėtų būti tai, kad atsakingas režimo laikymasis apskritai 
atspindi sveikesnį gyvenimo būdą. Tačiau skirtumai išlieka net 
kontroliuojant įvairius kintamuosius – pajamas, išsilavinimą ir 
tai, ar pacientas rūko, geria ar yra linkęs persivalgyti, kurie taip 
pat padeda prognozuoti žmogaus mirties tikimybę. Mažai tikė-
tina, kad reguliarus tablečių vartojimas savaime padėjo palaikyti 
geresnę organizmo sveikatą dėl geresnės sveikatos lūkesčių, skati-
namų potencialaus vaisto vartojimo12.

Įnirtingai diskutuojama, kaip ir kodėl reaguojame į placebą vi-
sais šiais būdais, tačiau daugelis tyrėjų teigia, jog lūkesčių efektą 
sukelia mažiausiai du veiksniai. Pirmasis yra bendras kūno gebė-
jimas gyti – išsivysčiusi reakcija, leidžianti organizmui prisitaikyti 
prie tiesioginių grėsmių. Pavyzdžiui, jei ką tik susižeidėme, skaus-
mo pojūtis mums reikalingas tam, kad išvengtume tolesnės žalos 
kūnui ir atsargiau judėtume. Tačiau jei esame saugioje aplinkoje ir 
gydomės sužalojimus, skausmas atlieka ne tokią svarbią funkciją, 
todėl galime sau leisti jį numalšinti. Uždegimas taip pat yra būti-
na reakcija tiesiogiai kovojant su patogenu, tačiau jis gali užkirsti 
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kelią kitiems procesams, skatinantiems žaizdos gijimą. Todėl imu-
ninei sistemai pravartu mažinti uždegimą, jei ji suvokia, kad giji-
mas jau prasidėjo. Viskas, kas mažina baimę ir nerimą dėl ligos, 
įskaitant tikėjimą, kad jumis rūpinasi medicinos specialistas, gali 
paskatinti bendrą gijimo reakciją, o tai jau būtų galingas vaistas. 
H. Beecherio tirti kariai patyrė kažką panašaus – vien tai, kad jie 
atsidūrė toli nuo mūšio lauko, sumažino jų patiriamą skausmą, 
tačiau tas pats reiškinys atsiranda, kai bet kuris iš mūsų gauname 
medicininę pagalbą. Remiantis šia teorija, placebas asocijuojasi su 
priežiūra, todėl sukelia tokią reakciją.

Svarbu tai, kad per mokymosi procesą, vadinamą grūdinimu, 
lūkesčių mašina išmoko tiksliai sureguliuoti savo veiksmus pagal 
konkrečią patirtį. Pavyzdžiui, jei vartojate skausmą malšinančių 
vaistų placebą, manydami, kad iš tiesų tai yra morfinas, opioidų 
sekrecija bus daug stipresnė, jei anksčiau esate vartoję morfino. 
Placebo sukeltas dopamino išsiskyrimas taip pat bus daug sti-
presnis, jei pacientas jau bus vartojęs vaistų nuo Parkinsono ligos,  
o placebas, mažinantis transplantato atmetimą, bus veiksmin-
gesnis, jei anksčiau buvo vartota atitinkamo imunosupresanto. 
Kiekvienu atveju smegenys aktyvina sistemas, kurios, remdamosi 
ankstesniais prisiminimais ir asociacijomis, efektyviausiu būdu 
panaudoja organizmo išteklius13.

Siunčiant tinkamas žinutes ir sužadinant reikiamą patirtį, bet 
ką galima būtų paversti placebu. Kolumbijos ir Stanfordo univer-
sitetų mokslininkams netgi pavyko įtikinti studentus, kad butelis 
paprasto šaltinio vandens yra energinis gėrimas, kurio sudėtyje 
yra 200 mg kofeino. Jiems pavyko sukelti atitinkamą kraujospū-
džio padidėjimą14. Kad patirtumėte naudą, net nebūtinai turite 
fiziškai kur nors būti: grupė Šveicarijos mokslininkų įrodė, kad 
virtualiosios realybės aplinkoje vartojamas placebas gali sumažin-
ti galūnės skausmą realiame gyvenime15.
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Lūkesčių mašina paprastai remiasi daugybe skirtingų užuomi-
nų lūkesčiams nustatyti. Šios užuominos yra paremtos įvairiomis 
asociacijomis, įgytomis kitose gyvenimo srityse, todėl vienų for-
mų placebas yra stipresnis už kitų formų16. Šie veiksniai gali būti 
tokie paviršutiniški kaip dydis – daugelis mano, kad daugiau yra 
geriau, todėl didesnių tablečių vartojimas gali sukelti didesnį atsa-
ką nei mažesnių, – ir forma (kapsulės atrodo veiksmingesnės nei 
tabletės). Kitas veiksnys, galintis turėti įtakos, yra kaina. Pavyz-
džiui, „pigus“ placebas nuo Parkinsono ligos buvo perpus mažiau 
efektyvus nei identiška „brangi“ injekcija17. Dėl šių priežasčių vais-
tų rinkodara gali būti nepaprastai svarbi: vartoti placebą iš dailios 
„Nurofen“ pakuotės su užrašais apie „tikslų skausmo malšinimą“ 
yra daug veiksmingiau nei vartoti ibuprofeno tabletes. Viename 
tyrime placebo „Nurofen“ poveikis buvo toks stiprus, kad prilygo 
aktyvaus skausmą malšinančio vaisto poveikiui18. Tai neturėtų ste-
binti: apie „Nurofen“ ir jo skausmą malšinantį poveikį girdime taip 
dažnai, kad esame mažiau linkę abejoti jo efektyvumu, o generinis 
vaistas mums gali atrodyti nepažįstamas ir prastesnės kokybės.

Apskritai, injekcijos paprastai turi stipresnį poveikį nei per 
burną vartojami vaistai, o operacija pranoksta juos abu galbūt 
todėl, kad lengviau suprasti ir įsivaizduoti jos veikimo principą, 
palyginti su gydymu, kurio metu vyksta sudėtingos cheminės re-
akcijos. Mūsų suvokimui įtaką daro ir gydymo amžius; jei vaistas 
ar medicinos prietaisas buvo neseniai patvirtintas ir daug kas apie 
jį kalba, placebo poveikis gali būti stipresnis nei tuo atveju vaisto, 
kuris pasirodė prieš 30 metų19. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus 
veiksnys – jūsų ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo santykis. 
Placebo efektas bus daug stipresnis, jei priežiūrą teikiantis asmuo 
atrodys rūpestingas ir kompetentingas20.

Lūkesčių mašina neįtikėtinai sudėtingu būdu atnaujina savo 
modelius ir koordinuoja kūno reakcijas pagal užuominas, kurios 
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didina lūkesčius pasveikti. Nebėra jokių abejonių, kad lūkesčiai 
gali formuoti – ir formuoja – mūsų fizinę tikrovę.

Žinoma, svarbiausia tai, ar galime panaudoti šiuos lūkesčius 
atsakingai. T. Jeffersonui galbūt atrodė, kad fiktyvus gydymas 
yra dora apgavystė, tačiau melavimas pacientui prieštarauja gy-
dytojų etikos kodeksui, todėl sąmoningas placebo naudojimas 
bendrojoje praktikoje ilgą laiką atrodė neįmanomas – bent jau 
oficialiai. (Praktikoje placebo vartojimas yra dažnesnis: 12 pro-
centų JK bendrosios praktikos gydytojų teigia bent kartą per savo 
karjerą sušvirkštę fiziologinio tirpalo arba skyrę cukraus table-
čių21.)

O jeigu viskas būtų daroma be apgaulės? Kas nutiktų, jei ži-
notume, kad mūsų gydymas yra fiktyvus, bet dėl jo vis tiek pasi-
justume geriau? Skamba paradoksaliai, bet panagrinėję atidžiau 
pamatysime, kad vien žinojimas apie placebo efektą gali sukelti 
gijimo reakciją ir suteikti pacientams psichologinių priemonių gy-
dytis patiems.

SĄŽININGAS PLACEBAS

Iš tikrųjų gali būti, kad užuominos apie sąžiningo gydymo suke-
liamas reakcijas jau kurį laiką slypi medicinos literatūroje. Tiesiog 
niekas iki šiol nepagalvojo jų paieškoti – bent jau kol farmacijos 
bendrovėms tapo sunkiau rasti vis naujų gydymo būdų.

Dešimtmečius po klinikinio tyrimo atsiradimo buvo išgyvena-
mas savotiškas naujų vaistų paieškos aukso amžius: didžioji dalis 
eksperimentų atskleisdavo naujus ir veiksmingus įvairių ligų gy-
dymo būdus, todėl farmacijos pramonė tapo pelningesnė už naftos 
sektorių. Tačiau dvidešimt pirmo amžiaus pradžioje mokslininkai 
pradėjo pastebėti, kad daugelis klinikinių tyrimų vis rečiau duoda 
teigiamų rezultatų. Nesėkmingų tyrimų pradėjo rastis tiek daug 
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ir taip dažnai, kad kai kurios medicinos tyrimų organizacijos net 
ėmė baimintis dėl savo finansinės ateities22.

Intensyviai ieškoję duomenų, mokslininkai galiausiai rado 
atsakymą. Visi tyrimai buvo puikiai suplanuoti, bet žmonės, ku-
riems buvo skiriama placebo, vartodami tabletes vis dažniau pa-
jusdavo palengvėjimą, todėl tapo daug sunkiau atskirti tikrojo 
vaisto teikiamą naudą, pagrįstą įrodytais, statistiškai reikšmingais 
rezultatais23. Pavyzdžiui, praėjusio amžiaus dešimto dešimtmečio 
skausmą malšinančių vaistų tyrimų duomenimis, aktyvūs vais-
tai buvo maždaug 27 procentais efektyvesni už placebą. 2013 m. 
šis pranašumas sumažėjo iki vos 9 procentų. Svarbu pabrėžti, kad 
tai lėmė beveik vien padidėjęs fiktyvių gydymo būdų stiprumas, 
kuris laikotarpio pabaigoje sumažino skausmą apie 20 procentų 
labiau nei laikotarpio pradžioje, o vertinant aktyvius vaistus pa-
našaus padidėjimo nepastebėta. (Matyt, jie pasiekė skausmo mal-
šinimo ribą.)

Jei tai būtų lenktynės, tikrieji vaistai jas pradėjo turėdami žen-
klų pranašumą, tačiau jų stipriai atsilikę konkurentai kažkokiu 
būdu sugebėjo jį sumažinti. Dar sunkiau įtikima atrodė tai, kad šis 
placebo poveikio stiprėjimas daugiausiai buvo pastebimas Jungti-
nėse Amerikos Valstijose, o tyrimai Europoje iš esmės nepakito24.

Kaip tai įmanoma? Vienas iš paaiškinimų galėtų būti JAV tie-
sioginė reklama vartotojams. Nuolat kartojamos televizijos ži-
nutės gali sukelti žmonių lūkesčius dėl bet kokių vaistų, kuriuos 
jie svarsto vartoti, naudos. Didesni lūkesčiai gali sustiprinti pa-
lengvėjimo jausmą, kuris apima vartojant netikras piliules (pvz., 
sustiprinti endogeninių skausmą malšinančių vaistų išsiskyrimą 
smegenyse) tiek, kad nustelbia veikliųjų medžiagų, kurias vartoja 
ne placebo grupė, teikiamą naudą. Šalyse, kuriose nėra tiesioginės 
reklamos vartotojams, nejaučiamas nuolatinis teigiamų lūkesčių 
sužadinimas, todėl žmonių reakcija į placebą pakito mažiau.
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Yra ir dar įdomesnė teorija: kad netikrų piliulių teikiama nauda 
padidėjo būtent dėl to, jog visuomenė žinojo apie placebo poveikį. 
Šią teoriją pristatė Gary’is Bennettas iš Kalifornijos universiteto 
San Diege kartu su komanda, kuri siekė pademonstruoti stiprė-
jantį placebo efektą gydant skausmą. G. Bennettas pabrėžia, kad 
XX amžiaus viduryje dauguma žmonių labai mažai žinojo apie 
placebą ir buvo linkę į jį žvelgti šiek tiek pro pirštus. Pacientai, 
kurie dalyvaudavo klinikiniame tyrime ir nerimaudavo gavę ne-
tikrą piliulę, turėdavo nedaug vilčių, kad jų būklė pagerės. Tačiau 
pastaruoju metu susidomėjimas placebu ir jo sukeliamais tikrais 
fiziologiniais pokyčiais pakoregavo šį suvokimą, o lūkesčių galia 
susilaukė didelio žiniasklaidos dėmesio. Šiandien gauti placebo 
nebeatrodo taip blogai, o daugelis, nepriklausomai nuo to, ar jiems 
skirta veikliųjų medžiagų turinčio vaisto, ar ne, tikisi sulaukti re-
alaus palengvėjimo25. Dėl smegenų sąveikos su organizmu tai tapo 
įmanoma – netikrų tablečių poveikis sustiprėjo tiek, kad tikrieji 
vaistai sunkiai gali su juo konkuruoti.

G. Bennettas įtarė, kad placebo efektas gali būti ypač dažnai 
nušviečiamas anglakalbėje žiniasklaidoje, tuo paaiškinant, kodėl 
placebo poveikio padidėjimas ypač ryškus Amerikoje atliekamuo-
se tyrimuose, bet ne visoje Europoje. Norėdamas patikrinti šią 
idėją, jis ištyrė daugybę suskaitmenintų tekstų anglų, prancūzų, 
vokiečių, italų ir ispanų kalbomis. Kaip jis ir spėjo, pastaraisiais 
dešimtmečiais angliškai kalbančiose šalyse žodžio „placebas“ var-
tojimas labai išaugo, o kitose šalyse liko beveik nepakitęs. Svarbu 
tai, kad didėjantis pripažinimas neapsiribojo akademine literatūra 
ir taip pat buvo pastebimas laikraščiuose, populiariuose žurnaluo-
se ir televizijos laidų scenarijuose, t. y. srityse, kuriose buvo didelė 
tikimybė, jog ši žinia pasieks plačiąją visuomenę. (Deja, atlikus 
vaistų nuo skausmo tyrimų analizę nebuvo gauta reikiamų duo-
menų, kad būtų galima patikrinti, ar placebo poveikis Jungtinėje 
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Karalystėje didėja tiek pat, kiek ir JAV; tai suteiktų papildomų įro-
dymų, patvirtinančių G. Bennetto hipotezę.)

Mintis, kad vien žodis „placebas“ gali sukelti poveikį, rodos, 
skambėtų absurdiškai. Nuo XVIII amžiaus visa placebo efekto 
koncepcija buvo paremta prielaida, kad, norėdami pajusti kokią 
nors naudą, žmonės privalo tikėti, jog gauna „tikrą“ gydymą.  
T. Jeffersonas rašė, kad apgavystė buvo „dora“, nes buvo visiškai 
neišvengiama. Pats H. Beecheris sakė, kad „visai nesvarbu, iš ko 
pagamintas placebas ar kiek jo vartojama, kol tiriamasis neišsiaiš-
kina, kad tai yra placebas“26. Tačiau įvairūs nauji tyrimai parodė, 
kad daugelis žmonių reaguoja į placebą net puikiai žinodami, kad 
gauna neveiklių tablečių. Remiantis G. Bennetto hipoteze, tikėti-
na, kad labiausiai šis reiškinys paplitęs regionuose, kuriuose pla-
cebo galia jau žinoma. Vis dėlto dabar yra nemažai įrodymų, jog 
placebas, apie kurio vartojimą subjektui pranešama dar prieš pra-
dedant tyrimą, gali būti ne mažiau veiksmingas ir kitose pasaulio 
vietose, jei mokslininkai dalyviams tiksliai paaiškina, kad sme-
genys yra tarsi prognozavimo mašina, galinti paveikti organizmo 
reakcijas27.

Paimkime, pavyzdžiui, sveikatos psichologės Cláudia’os Car-
valho viešojoje Lisabonos (Portugalijos) ligoninėje atliktą tyrimą 
su žmonėmis, kenčiančiais nuo lėtinių nugaros skausmų. Tyrimo 
sėkmė po jo publikavimo 2016 m. sukėlė begalę diskusijų pasaulio 
mokslo bendruomenėje. Pacientams buvo duotas buteliukas, ant 
kurio buvo aiškiai parašyta „placebo tabletės, gerti du kartus per 
dieną“, o viduje buvo oranžinės želatinos kapsulės. C. Carvalho 
paaiškino, kad tabletėse nėra veikliųjų medžiagų, tačiau jos vis 
tiek gali turėti stiprų poveikį organizmui per tokius procesus kaip 
grūdinimas. Vėliau ji dalyviams parodė trumpą vaizdo įrašą šiai 
idėjai įtvirtinti. Vengdama didinti emocinę įtampą, ji taip pat pa-
brėžė, jog pacientams nereikia nuolat stengtis būti geros nuotaikos 
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(nerealus reikalavimas žmogui, kuris kenčia nuolatinį skausmą), 
kad placebas veiktų, – užtenka reguliariai vartoti tabletes, ir gydy-
mas bus sėkmingas.

Po trijų savaičių poveikis buvo akivaizdus – peržiūrint dalyvių 
balus, kuriais jie vertino „įprastą“ ir „didžiausią“ skausmą, užfik-
suotas ženklus 30 procentų sumažėjimas, kurio nebuvo pastebėta 
kontrolinėje pacientų grupėje, toliau vartojusioje įprastus vaistus 
be „atvirųjų“ placebų. Atskiras klausimynas taip pat atskleidė pa- 
stebimą kasdienės veiklos pagerėjimą, pavyzdžiui, gebėjimą išeiti 
iš namų ar atlikti fiziškai sunkų darbą. Apskritai „atvirojo“ place-
bo nauda perkopė įprastą klinikinio reikšmingumo ribą – simpto-
mų sumažėjimą 30 procentų, kurio tikimasi iš gydymo aktyviais 
vaistais28.

Dar įdomiau tai, kad 2020 m. C. Carvalho paskelbė dokumen-
tą, kuriame įrodė, jog poveikis išliko penkerius metus po pirmi-
nio tyrimo pabaigos. Atrodė, kad žinios apie placebo poveikį da-
lyviams taip įstrigo, jog padidino bendrą jų gebėjimą susidoroti 
su liga29. C. Carvalho atradimas patvirtina daugelio mokslininkų, 
kuriuos kalbinau rašydamas šią knygą, nuomonę, kad eksperi-
mentų dalyviams žinojimas apie poveikį lūkesčiams dažnai sutei-
kia ilgalaikę naudą, kuri išlieka gerokai ilgiau nei vyksta tyrimas.

Pasirodo, „atvirieji“ placebai sėkmingai gydo daugybę kitų 
ligų, įskaitant migreną, dirgliosios žarnos sindromą, depresiją, dė-
mesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimą, slopina karščio ban-
gas menopauzės metu30. Jie netgi padeda numalšinti akių dirgini-
mą, gerklės skausmą, slogą ir odos niežėjimą šienlige sergantiems 
žmonėms31. Tačiau didžiausią susidomėjimą ir toliau kelia būtent 
skausmą malšinantis poveikis, nes tai galėtų būti potencialus bū-
das sumažinti priklausomybės nuo opioidų krizę32.

JAV ligų prevencijos ir kontrolės centrų duomenimis, nuo 
1999 m. iki 2019 m. nuo opioidų perdozavimo mirė 450 tūkstan-



59

čių amerikiečių, daugelis iš jų pradėjo nuo receptinių tablečių33. 
„Atvirasis placebas“ gali sumažinti priklausomybę nuo šių vaistų, 
padėdamas smegenų natūraliems analgetikams lėtai pakeisti far-
macinius produktus pacientui mažinant tikrojo opioido dozę. At-
rodytų ambicinga, tačiau mūsų žinios apie placebo efektą leidžia 
parengti keletą strategijų, galinčių padidinti sėkmės tikimybę. 
Pavyzdžiui, iš pradžių galima tikrą vaistą susieti su stipriu, uoslę 
sužadinančiu kvapu, sustiprinant organizmo reakciją gavus pana-
šiai kvepiančią placebo tabletę. Neseniai atliktas tyrimas, kuriam 
vadovavo Leonas Moralesas-Quezada iš Harvardo medicinos mo-
kyklos, tai ir padarė.

Visi tyrimo dalyviai buvo reabilitacijoje dėl sunkių sužaloji-
mų, tokių kaip galūnių amputacija, nugaros smegenų pažeidimai 
ar didžiuliai nudegimai. Tris dienas jiems buvo duodama stipraus 
opioido kartu su aiškiai pažymėta placebo piliule ir tuo pačiu 
metu buvo paprašyta pauostyti tamponą su stipriu kardamono 
aliejaus kvapu; paskui tiriamieji buvo raginami, jei tik įmanoma, 
atsisakyti tikrojo vaisto.

Rezultatai buvo neįtikėtini ir pranoko drąsiausius tyrėjų lūkes-
čius. Geriausiu atveju jie tikėjosi, kad placebo tabletės sumažins 
dalyvių opioidų vartojimą maždaug trečdaliu. Iš tiesų pacientų su-
vartojamas opioidų kiekis sumažėjo 66 procentais, o skausmas ar 
diskomfortas išliko nepakitęs34. „Atvirasis“ placebas padėjo jiems 
radikaliai sumažinti šių galimai priklausomybę sukeliančių table-
čių dozę be jokių papildomų kančių.

Šiuo metu siekiama sukurti didesnius, ilgesnius bandymus, 
kurių galutinis tikslas – visiškai atpratinti dalyvius nuo tablečių 
vartojimo. Moralesas-Quezada man neoficialiai papasakojo apie 
vieną pacientą, kuriam pavyko atsikratyti opioidų vos per tris die-
nas, taikant tą patį metodą. Žinoma, reikia daugiau įrodymų nei 
vieno atvejo tyrimas. Tačiau kol kas rezultatai suteikia dar vieną 
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daug žadančią galimo placebo panaudojimo perspektyvą, siekiant 
sumažinti kančias ir išvengiant etinių dilemų, su kuriomis anks-
čiau susidurdavo gydytojai. Placebas gali pražudyti farmacijos 
kompanijas, kurios tikisi išrasti naujus vaistus, tačiau jis gali būti 
didžiulė palaima daugeliui pacientų, norinčių išvengti priklauso-
mybės rizikos arba išsivaduoti iš jos geležinių gniaužtų.

JOKIO PLACEBO – JOKIŲ PROBLEMŲ

Prieš keletą metų medicinos psichologas Johannesas Lafertonas 
gavo atviruką iš buvusios pacientės. Tai buvo žinutė, kurią su ma-
lonumu gautų bet kuris mokslininkas. „Kaip ir žadėjau, siunčiu 
jums ir jūsų draugiškam kolegai šilčiausius linkėjimus iš Italijos. 
Jūs mane labai padrąsinote! – rašė moteris. – Prieš operaciją ne-
sitikėjau, kad galėsiu praleisti atostogas šioje nuostabioje vietoje. 
Jaučiuosi visai neblogai.“

Vos prieš tris mėnesius 67 metų pacientei buvo atliktas širdies 
šuntavimas. Nereikia nė sakyti, kad 5–6 valandų operacija dažnai 
traumuoja pacientą, o daugelis ir toliau kenčia nuo bendros nega-
lios daugelį mėnesių po operacijos. J. Lafertonas dirbo Winfriedo 
Riefo laboratorijoje Marburge (Vokietija) ir ieškojo būdų palen-
gvinti sveikimo procesą bei maksimaliai padidinti operacijos nau-
dą išnaudojant smegenų ir organizmo ryšį – be placebo tabletės.

Tyrimas buvo žinomas kaip „Psy-Heart“, jį sudarė du asme-
niniai susitikimai ir trys trumpi telefono skambučiai, kurie buvo 
skirti nuteikti pacientus tam, kas netrukus įvyks. Per pokalbį psi-
chologas išsamiai paaiškindavo procedūrą ir apibūdindavo būdus, 
kaip ji padėtų palengvinti koronarinę širdies ligą, – šios diskusijos 
gali būti praleistos per įprastą konsultaciją, bet padėjo sustiprinti 
pacientų tikėjimą operacijos nauda. Tada pacientai būdavo ska-
tinami sudaryti asmeninį „atsigavimo veiksmų planą“, kuriame 
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jie išdėstydavo optimistinius, bet pagrįstus operacijos rezultatus. 
(67 metų pacientė, atsiuntusi J. Lafertonui atviruką, pradėjo nuo 
mažesnių žingsnelių, tokių kaip sodininkystė, iki bendravimo ir 
kelionių su draugais.) Pacientai taip pat buvo mokomi vizualizaci-
jos pratimo, jų prašyta įsivaizduoti savo gyvenimą praėjus šešiems 
mėnesiams po operacijos35. Palyginimui: Marburgo tyrėjai suda-
rė antrą grupę, kuriai suteikė bendresnę emocinę paramą lygiai 
tiek pat seansų, kiek ir tai, kuriai buvo atlikta nauja intervencija, 
aiškiai neaptardami pacientų lūkesčių dėl gydymo. Šis kontrolės 
mechanizmas nustatė labai aukštą ribą, nes empatijos ir sociali-
nio ryšio patyrimas savaime gali sukelti gydomąjį atsaką. Antrajai 
kontrolinei grupei komanda pasirinko pacientus, kuriems nebuvo 
suteikta jokios papildomos pagalbos, tiesiog buvo atliktos tos pa-
čios procedūros, įprastai siūlomos pacientams po širdies šuntavi-
mo operacijos.

Skirtumai tarp trijų grupių išryškėjo dar ligoninėje. Dides-
nių lūkesčių turintys pacientai vidutiniškai būdavo išrašomi apie  
4,7 dienos anksčiau nei tie, kuriems būdavo suteikiama įpras-
ta medicininė priežiūra, o socialinę paramą gaunantys pacien-
tai įsiterpė tarp šių dviejų grupių36. Atsižvelgiant į pooperacinės 
priežiūros ligoninėje išlaidas, vien dėl šio pranašumo intervencija 
turėtų tapti patraukliu sveikatos priežiūros pasirinkimu – ekono-
minis efektas lengvai nusveria psichologų laiko sąnaudas, kurios 
vienam pacientui sudaro apie 3 valandas.

Intervencijos nauda po operacijos toliau didėjo. Paklausti, kaip 
diskomfortas paveikė jų šeimyninį gyvenimą, poilsį, seksualinį 
elgesį ir miegą, pacientai, kurie buvo skatinami kurti teigiamus 
lūkesčius, dažniausiai atsigaudavo greičiau. Pasibaigus šešių mė-
nesių stebėjimo laikotarpiui, jie taip pat dažniau grįždavo į dar-
bą, palyginti su dalyviais, kuriems buvo suteikta emocinė pagalba 
arba pasiūlyta standartinė priežiūra37.
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Svarbu tai, kad apie šiuos pagerėjimus pranešė ne tik patys 
dalyviai – jie taip pat sutapo su objektyviais, biologiniais grupių 
skirtumais. Pavyzdžiui, komanda išmatavo priešuždegiminių 
molekulių, tokių kaip interleukinas-6 (IL-6), lygį. Žinoma, kad 
šios molekulės ne tik sukelia bendrą ligos pojūtį, bet ir pažeidžia 
kraujagysles bei gali sumažinti operacijos naudą ir padidinti toli-
mesnių širdies ligų riziką. Kaip tikėjosi J. Lafertonas ir jo kolegos, 
optimistiškiau nusiteikę pacientai po šešių mėnesių stebėjimo tu-
rėjo mažesnį IL-6 kiekį.

Pacientų sveikatos pagerėjimą, vykstant tam tikram „vertybi-
niam ciklui“, tikriausiai lėmė elgesio ir psichosomatinių pokyčių 
derinys. Didesni lūkesčiai ir su jais susijęs biologinis atsakas pa-
lengvino pacientų fizinę veiklą, o tai savo ruožtu sustiprino teigia-
mą požiūrį į gijimą ir paskatino tolesnį atsigavimą, paspartinusius 
grįžimą į laimingesnį ir sveikesnį gyvenimą.

Kaip reikėtų vertinti šias išvadas? Tyrimas „Psy-Heart“ aiškiai 
buvo paremtas žiniomis apie placebo efektą ir išnaudojo panašų 
mechanizmą, tačiau taip pat parodė, kad galima visiškai atsisakyti 
fiktyvaus gydymo. Vietoj jo dalyviai perkonfigūravo numatomus 
prognozavimo mašinos rezultatus, naudodamiesi racionalia ana-
lize, kuri padėjo atsikratyti nepagrįstų abejonių ir suteikė tikro-
višką gydymo naudos viziją. Toks požiūris gali patikti pacientams, 
vengiantiems vartoti „atvirąjį“ placebą, nes šis atrodo pernelyg 
dirbtinis arba netikras, bet kurie vis dėlto yra atviri idėjai permąs-
tyti savo požiūrį38.

Daug žada tai, kad šį lūkesčių efektą gali būti įmanoma inte-
gruoti į daugelį kitų medicininių procedūrų. „Psy-Heart“ tyrimą 
padėjęs rengti Keithas Petrie ir jo kolegos iš Naujosios Zelandi-
jos neseniai tyrė, ar teigiami lūkesčiai gali padėti žmonėms, ser-
gantiems anemija ir kuriems į kraują buvo planuojama sušvirkšti 
geležies. Prieš atliekant infuziją, dalyviams buvo parodytas grafi-
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kas su tikėtinais hemoglobino lygio pokyčiais ir nurodyta, kodėl 
procedūra padidins jų kūnui tiekiamos energijos kiekį. Po keturių 
savaičių mokslininkai dalyviams pateikė standartinį klausimyną, 
skirtą tiriamųjų energijos lygiui kasdieniame gyvenime įvertinti, 
įskaitant bet kokį galimą nuovargio poveikį atminčiai, koncen-
tracijai ir fiziniam aktyvumui. Jie išsiaiškino, kad pacientų, ku-
rių gydymo lūkesčiai buvo didesni, nuovargio lygis buvo žymiai 
mažesnis nei kontrolinės grupės dalyvių, su kuriais buvo kalbama 
tik apie praktines priemones, galinčias pagerinti bendrą savijautą, 
tokias kaip mityba ir sportas. Pakeitus žmonių gydymo suvokimą 
ir jų lūkesčius dėl gydymo sėkmės, trumpas pokalbis apie jo me-
chanizmus padidino gydymo poveikį39.

Kai kuriais atvejais vienas sakinys gali daug ką pakeisti. Gy-
dytojai neretai susiduria su pacientais, kurių būklė natūraliai 
palengvėja laikui bėgant. Tokiais atvejais aktyvus gydymas nėra 
būtinas, tačiau gydytojas vis tiek gali žodžiais paspartinti gijimo 
procesą. Viename neseniai atliktame tyrime, kuriam vadovavo 
Kari Leibowitz iš Stanfordo universiteto, dalyviams pirmiausia 
buvo sukelta lengva alerginė odos reakcija, dėl kurios atsirado dir-
ginantis niežėjimas. Paskui dalyvių buvo paprašyta pasilikti labo-
ratorijoje maždaug 20 minučių. Tada tyrėjai patikrino tiriamųjų 
odos reakciją: kai kuriems iš jų nieko plačiau nepakomentavo, o 
kitiems aiškiai apibūdino, kaip bėrimas ir dirginimas greitai iš-
nyks. Šie patikinimai tapo savaime išsipildančia pranašyste – jie 
nuramino dalyvių simptomus, todėl tiriamieji pasveiko greičiau 
nei kontrolinė grupė40.

Atrodytų, tokie padrąsinimai jau turėtų būti plačiai naudojami 
medicinoje. Tačiau K. Leibowitz teigia, kad pacientai apsilanky-
mus pas gydytoją kartais vertina kaip laiko švaistymą, jei jų metu 
jiems nėra paskiriama vaisto, patvirtinančio jų ligą. Jos tyrimas 
rodo, kad vizitai, per kuriuos nėra išrašoma vaistų, vis dėlto yra 

d o r a  a p g a v y s t ė
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vertingi, nes pokalbis gali sumažinti pacientų diskomfortą be jo-
kių vaistų. K. Leibowitz išvados primena kitą tyrimą, kuriuo nu-
statyta, kad pacientai greičiau pasveiksta nuo peršalimo ir jaučia 
sumažėjusį nosies uždegimą, jei jų gydytojai bendrauja ramiau, 
empatiškiau ir pabrėžia infekcijos trumpalaikiškumą41. (Viduti-
niškai jie pasveiko visa diena anksčiau nei lankydamiesi pas gy-
dytoją, kuris nesistengė nuraminti, o tai yra reikšmingas pokytis, 
turint omenyje, kad peršalimas retai trunka ilgiau nei savaitę.) Žo-
džiai, kuriuos parenka gydytojas, yra „biologiškai aktyvūs“ ir yra 
esminė bet kokio gydymo sudedamoji dalis.

Svarbu tai, kad nė vienas iš šių įdomių naujų gydymo būdų 
nesuteikia pacientams netikrų vilčių. Kiekviename projekte buvo 
remiamasi turimais faktais, siekiant padėti pacientui suprasti gy-
dymo eigą ir prognozę bei kuo pozityviau nuteikti dėl daromos 
pažangos. Tai požiūris, su kuriuo dar susidursime šioje knygoje. 
Kalbant apie smegenų ir organizmo ryšį, žinojimas iš tikrųjų su-
teikia jėgų.

NORAS GYVENTI

Žvelgiant atgal, maga pasvarstyti, kaip būtų vysčiusis medicina, 
jei mokslininkai daugiau dėmesio būtų skyrę poveikiui, apie kurį 
Thomasas Jeffersonas rašė 1807 m., pirmą kartą aprašydamas ne-
tikrų vaistų vartojimą, siekiant pakeisti dalį aktyvių vaistų, pvz., 
opiumą. Jis tai vadino „dora apgavyste“, bet mes jau matėme, kaip 
galima be jokios apgaulės užkirsti kelią piktnaudžiavimui opioi-
dais. Sąžiningi būdai pacientų lūkesčiams sustiprinti gali ir turėtų 
būti esminis visos įrodymais pagrįstos medicinos elementas.

Pats T. Jeffersonas placebo tema daugiau nerašė. Tačiau yra ir 
kita priežastis, dėl kurios mokslininkai, tyrinėjantys smegenų ir 
organizmo sąveiką, domisi jo darbais, – tai diena, kai jis mirė. Pre-
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zidento sveikata pradėjo blogėti 1825 m., atsiradus įvairių žarnyno 
ir šlapinimosi sutrikimų. 1826 m. birželį jis buvo visiškai prikaus-
tytas prie lovos, apimtas siaubingos karštinės, tačiau išgyveno iki 
liepos 4 d. – Nepriklausomybės deklaracijos pasirašymo pen-
kiasdešimtmečio. Stebina tai, kad T. Jeffersono pirmtakas Johnas 
Adamsas taip pat mirė tą pačią dieną 1826 m. Kadangi jis nežinojo 
apie savo varžovo mirtį, paskutiniai jo žodžiai buvo tokie: „Tho-
masas Jeffersonas mane pergyveno.“ Ar tai sutapimas, kad antrasis 
ir trečiasis JAV prezidentai mirė šią svarbią dieną? O gal nutiko 
kas nors įdomesnio? Johno Adamso sūnus Johnas Quincy’is, kuris 
tuo metu buvo prezidentas, apibūdino dviejų prezidentų mirties 
laiką kaip „matomas ir apčiuopiamas dieviškojo palankumo ap-
raiškas“. Mokslininkai paprastai netiki dievišku įsikišimu, todėl 
jie ieškodami atsakymų pasuko kita linkme. Vėliau jie teigė, kad 
mirčių laikas galėjo sutapti dėl psichosomatinio poveikio. Galbūt 
senatvėje abu buvę prezidentai patyrė didžiulį norą išgyventi iki 
šaliai, kurią jie padėjo sukurti, reikšmingos sukakties – o tos die-
nos sulaukus jų kūnai greitai pasidavė.

Galbūt tai atrodo neįtikima, bet, kaip matysime kitame skyriu-
je, prognozavimo mašina turi ir tamsiąją pusę, kuri, be daugelio 
kitų svarbių pasekmių, reiškia, kad mūsų mintys ir jausmai iš tiesų 
gali nulemti mūsų mirties laiką.

Kaip galvoti apie... gijimą

• Jei išgirdote, kad gydymo poveikį iš dalies galima paaiškin-

ti placebu, – nepanikuokite! Atminkite, kad biologinis povei-

kis vis tiek yra svarbus, net jei jis atsiranda dėl lūkesčių.

• Jei turite galimybę pasirinkti gydymo būdus, pabandykite 

atsižvelgti į veiksnius, kurie gali turėti įtakos placebo kom-

d o r a  a p g a v y s t ė
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ponento poveikiui. Jei visos kitos sąlygos yra vienodos, 

didesnės tabletės yra veiksmingesnės už mažesnes, ta-

čiau kapsulės pranoksta jas abi.

• Taip pat jei turite galimybę pasirinkti sveikatos priežiūros 

paslaugų teikėją, pabandykite rasti žmogų, kuris jums 

atrodo empatiškas ir rūpestingas. Jo požiūris gali pakeisti 

jūsų reakciją į gydymą.

• Pabandykite sužinoti – iš savo sveikatos priežiūros pas-

laugų teikėjo ar iš kito patikimo šaltinio, – kaip veikia jūsų 

gydymas ir kuo jis gali būti naudingas. Šios žinios gali pa-

dėti sustiprinti gydymo poveikį.

• Remdamiesi šia informacija, pabandykite įsivaizduoti savo 

atsigavimą ir, jei reikia, sudarykite sveikimo planą. Taip 

maksimaliai padidinsite savo galimybes pasijusti geriau.

• Jei įmanoma, susitikite su kitais pacientais, kuriems šis 

gydymo būdas padėjo ir kurie sutinka pasidalyti patirtimi. 

Tokie pokalbiai padėtų pakeisti jūsų nuomonę apie gydy-

mą ir jo sėkmę.

• Apsvarstykite galimybę įsigyti „atvirojo“ placebo (jei jo 

parduodama tam tikrose internetinėse parduotuvėse). 

Niekada nevartokite jo kaip tikrų vaistų pakaitalo be me-

dicinos specialisto rekomendacijos, tačiau atminkite, kad, 

derinamas su jau taikomais gydymo būdais, jis gali suteik-

ti papildomos naudos.

• Galiausiai, žiūrėkite į situaciją realistiškai, bet nenuvertin-

kite to, ką gali padėti pasiekti proto ir kūno sąveika.
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3  s k y r i u s

S V A R B I A U S I A  –  N E P A K E N K T I
Kaip lūkesčiai gali pakenkti  

arba išgydyti – ir kaip sulaužyti prakeiksmą

Vartydami Amerikos psichologų asociacijos žodyną rasite paslap-
tingą įrašą apie „išgaląstų kaulų“ ritualą. Šis terminas apibūdina 
aborigenų bendruomenių, gyvenančių šalia raudonojo smėlio kal-
vų vidurio Australijoje, tradiciją. Pasak antropologų, lankiusių 
aborigenus XX amžiaus viduryje, šamanas galėdavo paskirti mir-
tiną bausmę, nukreipdamas į prasikaltėlį žmogaus ar kengūros 
kaulą ir sukalbėdamas prakeiksmą. Beveik iš karto po prakeiksmo 
jo adresatas tapdavo prislėgtas. Prakeiksmui įsigalėjus, kūnas pra-
dėdavo silpti, o per kelias dienas ir visiškai prarasdavo jėgas. Anot 
vieno šamano, šį reiškinį jie vadino minčių ietimi, ji prasikaltėlį 
pražudydavo iš vidaus1.

Panašių istorijų apie „vudu mirtį“ apstu visame pasaulyje2. Na-
grinėdami netikėtos staigios mirties naktį sindromą tarp hmongų 
imigrantų Jungtinėse Amerikos Valstijose, žmonės, pranešantys 
apie šiuos reiškinius, dažnai tikėjo, kad „mokslinių“ bendruome-
nių atstovai yra atsparūs mirtį nešantiems lūkesčiams. (Ameri-
kos psichologų asociacija vis dar įvardija šį reiškinį kaip kultūros  
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nulemtą sindromą, būdingą konkrečioms populiacijoms, o ne 
bendrai visiems žmonėms.)

Tačiau istorinė ir medicininė literatūra piešia kitokią istoriją3.
Panagrinėkime liūdnai pagarsėjusį vyro iš Nešvilio, Tenesio 

valstijos, atvejį. Šiam žmogui aštuntajame dešimtmetyje buvo di-
agnozuotas stemplės vėžys. Chirurgams pavyko pašalinti naviką, 
tačiau tolesni tyrimai atskleidė, kad vėžys išplito į kepenis. Vyras 
sužinojo, kad jam pasiseks, jei jis išgyvens iki Kalėdų. Galiausiai 
jis išgyveno ir atšventė šventę su šeima, bet iškart po to – sausio 
pradžioje – mirė.

Vyro likimas būtų atrodęs kaip dar viena tragiška netektis dėl 
baisios ligos, tačiau skrodimas atskleidė, kad pirminė diagnozė 
buvo klaidinga: jo kepenyse išties rastas auglys, tačiau jis buvo 
mažas ir operuotinas, tad niekaip negalėjo vyro nužudyti. Ar gali 
būti, kad paties vyro mintys nulėmė jo mirtį? Tokią išvadą pada-
rė jo gydytojas Cliftonas Meadoras, kuris klaidingą diagnozę api-
būdino kaip savotišką „užkeikimą“4. Vargšo vyro baimė susirgti 
vėžiu sukėlė organizmo reakciją, kuri buvo nepaprastai panaši į 
paranormalų prakeiksmą.

Australų onkologas G. W. Miltonas priėjo panašią išvadą skir-
damas diagnozę žmonėms, sergantiems odos vėžiu. „Yra nedidelė 
grupelė pacientų, kuriems mintis apie artėjančią mirtį atrodo to-
kia baisi, kad jie niekaip negali su ja susitaikyti, todėl vos tik atro-
do, kad piktybinis auglys išsivystė pakankamai, kad sukeltų mirtį, 
neilgai trukus šie pacientai miršta“, – rašė jis5. Lygindamas tai su 
aborigenų tradicijomis, jis teigė, kad „savaime sukeltos mirtys“ yra 
dar viena anksčiau minėto „išgaląstų kaulų sindromo“ išraiška.

Daugelis šiuolaikinių mokslininkų mano, kad šie pasakojimai 
yra kraštutinė lūkesčių efekto, vadinamo nocebo reakcija, versija6. 
Įžangoje sužinojome, kad placebas reiškia „man tai padeda“, o no-
cebas – „man tai kenkia“, taigi nocebo efektas atsiranda, kai ma-
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nome, jog mūsų kūnui gresia pavojus. Per prognozavimo mašiną 
šis nusiteikimas pakeičia mūsų fiziologiją, todėl vien mintis apie 
simptomą ar ligą gali susargdinti.

Mirtis dėl lūkesčių turbūt yra kraštutinis pavyzdys, tačiau no-
cebo efektas mūsų kasdieniame gyvenime sukelia daugybę kitų 
kančių. Jis gali sustiprinti alergijos, migrenos, nugaros skausmų 
ir smegenų sukrėtimo simptomus – kai jaučiamės blogai, nocebo 
efektas dar labiau pasunkina ligą. Neigiami lūkesčiai taip pat gali 
paskatinti bjaurų vaistų, skirtų negalavimams gydyti, šalutinį po-
veikį – ir tai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios žmonės nustoja 
vartoti vaistus.

Laimei, žinodami, kad mūsų smegenys veikia kaip prognoza-
vimo mašina, galime rasti naujų strategijų šiems padariniams su-
švelninti ir mūsų pačių susikurtiems prakeiksmams neutralizuoti. 
Šios strategijos, taikomos kartu su požiūrio keitimo metodais, ku-
riuos aptarėme ankstesniame skyriuje, turėtų padėti palengvinti 
įvairų rūšių skausmą ir diskomfortą.

TOKSIŠKOS MINTYS

Kaip ir placebo efektas, potenciali neigiamų lūkesčių galia buvo 
žinoma nuo seniausių šiuolaikinės medicinos laikų, gerokai anks-
čiau, nei jai buvo suteiktas nocebo pavadinimas.

Chirurgas Johnas Nolandas Mackenzie’is buvo vienas iš pir-
mųjų, ištyrusių neigiamų lūkesčių poveikį medicinoje. 1880-ai-
siais, jam dirbant Baltimorės akių, ausų ir gerklės ligų labdaros 
ligoninėje, jo buvo paprašyta ištirti 32 metų moterį, sergančią sun-
kios formos astma ir rimtai kamuojamą šienligės. Nuo žiedadul-
kių jos nosis pradėdavo stipriai bėgti, akys – ašaroti, o gerklė – taip 
stipriai niežėti, kad jai atrodė, jog „išplėš [ją] nagais“; blogiausiais 
momentais ją ištikdavo valandos trukmės čiaudėjimo priepuoliai. 

s v a r b i a u s i a  –  n e p a k e n k t i
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Jie būdavo tokie nemalonūs, kad didžiąją vasaros dalį jai tekdavo 
praleisti lovoje, o namuose negalėdavo turėti nė vienos gėlės. Už-
tekdavo pamatyti toli esantį šieno lauką ir prasidėdavo priepuoliai.

J. N. Mackenzie’is nenurodo, kas paskatino jo skeptiškumą, ta-
čiau kažkas moters aprašyme privertė jį suabejoti žiedadulkių vaid- 
meniu sukeliant tokius simptomus. Norėdamas patikrinti savo 
hipotezę, jis įsigijo dirbtinę rožę, „taip meistriškai pagamintą, 
kad ji buvo tobula originalo kopija“. Prieš atvykstant pacientei, jis 
kruopščiai nuvalė kiekvieną lapelį ir žiedlapį, pašalindamas visus 
žiedadulkių grūdelius, galinčius sukelti priepuolį.

Moteris atvyko stebėtinai geros sveikatos, todėl po pirminės 
apžiūros ir lengvo pokalbio J. N. Mackenzie’is nerūpestingai iš už 
širmos ištraukė dirbtinę rožę. Pacientės reakcija buvo stipresnė, 
nei parodžius krūvą tikrų gėlių: jos balsas užkimo, nosis užsikim-
šo, atsirado nenugalimas noras čiaudėti – visa tai per minutę po 
to, kai ji pamatė gėlę. Atidžiai apžiūrėjęs moterį, J. N. Mackenzie’is 
pastebėjo matomą sudirgimą nosyje ir gerklėje, gleivinė buvo pa-
raudusi ir ištinusi. Neliko abejonių, kad moteris neapgaudinėja. 
Šiuo atveju J. N. Mackenzie’is padarė išvadą, kad „minčių asoci-
acija“ yra tokia pat stipri kaip ir tikrosios žiedadulkių granulės.

Savaime suprantama, pacientė nustebo sužinojusi, kad tai nėra 
tikra rožė, todėl nusiramino tik atidžiai ją apžiūrėjusi. Nepaisant 
pradinio nepatiklumo, suvokimas padėjo jai išsivaduoti iš ligos 
be jokio papildomo gydymo. Kitą kartą apsilankiusi ligoninėje,  
ji įkišo nosį į didelę tikrų rožių puokštę ir nė karto nenusičiau-
dėjo7.

Vėlesniais dešimtmečiais buvo atlikta keletas ne mažiau išra-
dingų tyrimų, atskleidžiančių negatyvių minčių galią. Tačiau tik 
septintajame ir aštuntajame dešimtmečiais išpopuliarėjus klini-
kiniams tyrimams, neigiamų lūkesčių poveikio tyrimai pradėjo 
persidengti su placebo tyrimais. Mokslininkai nustatė, kad žmo-
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nių įsitikinimai apie cukraus piliulę gali ne tik išgydyti jaučiamus 
simptomus, bet ir sukelti naujų kenksmingų šalutinių poveikių, 
kurie primena nepageidaujamas reakcijas į tikrus vaistus. Įdo-
miausia tai, kad šie du reiškiniai dažnai vyksta tuo pačiu metu.

Henry’is Beecheris, karo gydytojas ir anesteziologas, su kuriuo 
susipažinome ankstesniame skyriuje, atkreipė dėmesį į šią galimy-
bę 1955 m. savo įtakingame straipsnyje apie „galingąjį placebą“. 
Remdamasis keletu tuo metu atliktų eksperimentų, jis padarė iš-
vadą, kad pacientai, vartoję netikras tabletes, dažnai jautė tokius 
simptomus kaip pykinimas, galvos skausmas, burnos džiūvimas, 
mieguistumas ir nuovargis – visa tai, kuo skundžiasi žmonės var-
todami tikrą vaistą. Viename tyrime, kuriame buvo tiriami vaistai 
nuo nerimo, placebo grupei priklausančiam tiriamajam net pasi-
reiškė difuzinis bėrimas, kuris išnyko tik nustojus vartoti inerti-
nes tabletes; kitas dalyvis pranešė apie pavojingą širdies plakimą; 
trečdalis sunkiai suviduriavo per 10 minučių po piliulių pavarto-
jimo8.

Praėjus daugiau nei šešiems dešimtmečiams žinome, kad 
šis reiškinys yra neįtikėtinai dažnas. Mokslininkų komanda iš 
Oksfordo, Kardifo ir Londono neseniai išanalizavo daugiau nei  
1 200 placebu kontroliuojamų tyrimų duomenis. Nustatyta, kad 
vidutiniškai standartiniame tyrime maždaug pusė dalyvių, var-
tojusių netikrą piliulę, pranešė apie bent vieną „nepageidaujamą 
reiškinį“. Dar penkiais procentais atvejų reakcijos buvo tokios 
stiprios, kad dalyviai visiškai nutraukė gydymą9. Kai kurie iš šių 
simptomų galėjo būti neteisingai priskirti ir atsirasti dėl visiškai 
nesusijusių diskomforto šaltinių, tačiau daugelis simptomų pasi-
reiškė dėl gydytojų ir farmacijos bendrovių įspėjimų apie tam ti-
krą šalutinį poveikį, o tai rodo specifinį laukiamą poveikį.

Paimkime 2007 m. paskelbtą finasterido – vaisto, kurio daž-
nai skiriama vyrams, turintiems padidėjusią prostatą, – tyrimą. 

s v a r b i a u s i a  –  n e p a k e n k t i
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Buvo žinoma, kad vaistas sukelia erekcijos sutrikimų ir sumažina 
libido – šis šalutinis poveikis buvo aiškiai nurodomas lankstinu-
kuose ir sveikatos svetainėse10. Siekdama išsiaiškinti, ar ši infor-
macija gali sustiprinti įtemptą vyrų emocinę būseną, Florencijos 
universiteto komanda atliko metus trukusį tyrimą ir pusę dalyvių 
specialiai įspėjo apie galimą šalutinį poveikį, o kitos pusės – neį-
spėjo. Nustatyta, kad aiškūs įspėjimai padidino erekcijos disfunk-
cijos dažnumą nuo maždaug 10 iki 30 procentų, t. y. sukėlė trigu-
bą gyvenimo kokybę keičiančio simptomo sustiprėjimą dėl vieno 
vienintelio fakto11. Lygiai tokios pat tendencijos pastebimos tarp 
žmonių, vartojančių aspiriną krūtinės anginai malšinti. Juos iš 
anksto įspėjus apie skrandžio ir žarnyno sudirginimą, jie yra šešis 
kartus labiau linkę nutraukti gydymą dėl padidėjusio pykinimo ir 
virškinimo sutrikimų12.

Nocebo efektas yra ypač stiprus, kai jaučiamas skausmas. Gal-
būt netgi patys esate tai patyrę, kai jums buvo atliekamos nedide-
lės medicininės procedūros. Kaip dažnai prieš švirkščiant vaistus 
ar imant kraujo mėginį iš gydytojo arba slaugytojos girdite žo-
džius, kad „gali paskaudėti“? Šiais žodžiais siekiama padėti paci-
entui apsisaugoti nuo skausmo. Tačiau iš tiesų ši trumpa frazė tik 
padidina skausmo tikimybę. Pavyzdžiui, viename tyrime mote-
rims paskyrus epidurinę injekciją buvo pasakyta, kad jos jaus it 
stipresnį bitės įgėlimą ir kad tai yra blogiausia procedūros dalis.  
Ši grupė nurodė daug didesnį diskomfortą nei dalyvės, kurios 
buvo patikintos, kad per visą procedūrą jausis visiškai gerai13. 
Įspėjus žmogų apie skausmą, pastebimi akivaizdūs nugaros sme-
genų ir smegenų kamieno signalų pakitimai, kurie būtų labai ma-
žai tikėtini, jei dalyvis sąmoningai perdėtai reaguotų siekdamas 
sulaukti užuojautos14.

Nocebo efektas gali būti itin stiprus ir nustelbti galimą teigiamą 
aktyvių vaistų poveikį. Skausmą malšinantis analgetinis kremas 
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gali paskatinti dalyvius jausti didesnį skausmą, jei jiems nurodo-
ma tikėtis padidėjusio jautrumo, o pojūčius lydi išaugęs kraujo- 
spūdis, kuris tarsi signalizuoja apie patiriamą neigiamą reakciją. 
Lygiai tokiu pačiu principu raumenis atpalaiduojantis vaistas gali 
priversti žmones jaustis labiau įsitempusius, jei jiems nurodoma, 
kad tai iš tikrųjų yra stimuliantas15. Būdas, kuriuo prognozavimo 
mašina sukelia šias reakcijas, nuolat tiriamas, tačiau daugeliu atve-
jų atrodo, jog tai tiesiog atvirkštinis placebo efektas – tarsi tam-
susis visų fiziologinių pokyčių, kuriuos jau aptarėme, atspindys. 
Pavyzdžiui, teigiami lūkesčiai gali paskatinti natūralų dopamino 
ir opioidų išsiskyrimą, o neigiami deaktyvuoja tuos pačius neuro-
transmiterius16. Dar blogiau tai, kad neigiami skausmo lūkesčiai 
gali sukelti cheminių medžiagų, kurios aktyviai didina diskom-
fortą, pvz., hormono cholecistokinino (CCK), skatinančio skaus-
mo signalų perdavimą17, išsiskyrimą – tai tarsi nervų prijungimas 
prie atviros pranešimų sistemos užtikrinant, kad būtų gaunamos 
beveik vien tik apie skausmą pranešančios žinutės. Atsižvelgdama 
į numatomą ligą, prognozavimo mašina paruošia nervų, imuninę, 
kraujotakos ir virškinimo sistemas tam tikram atsakui, kuris gali 
sukelti uždegimą, pakitusį kraujospūdį, pykinimą ir dar labiau 
stresą didinančių hormonų išsiskyrimą. Kadangi prognozavimo 
mašina naudojasi prisiminimais savo reakcijai planuoti, tikimybė 
patirti šalutinį nocebo poveikį priklauso nuo asmeninės ligos isto-
rijos. Jei esate patyrę nemalonią reakciją į vaistą, tikimybė, kad pa-
tirsite tą patį šalutinį poveikį kito gydymo metu, yra daug didesnė, 
net jei naujasis gydymas veikia visiškai kitais būdais – ir net jei tai 
tėra netikros piliulės18. Situacija primena dažną polinkį sieti ligą 
su tam tikru maistu. Jei po valgio supykino, net po daugelio metų 
vien pagalvojus apie šį patiekalą gali pradėti pykinti – taip yra dėl 
pernelyg stipriai veikiančios prognozavimo mašinos, kuri ruošia 
organizmą dar vienai kovai.

s v a r b i a u s i a  –  n e p a k e n k t i
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Nagrinėdami placebo reakciją jau įsitikinome, kad mūsų lūkes-
čius dėl įvykių ir su jais susijusius simptomus taip pat gali paveikti 
paviršutiniški veiksniai. Žmonės gali patirti mažiau šalutinių po-
veikių vartodami firminius, o ne generinius vaistus, galimai dėl 
to, kad gudresnė šių vaistų reklama padidina pacientų pasitikėji-
mą jais19. 

Net nedideli vaisto išvaizdos pokyčiai gali sukelti reikšmingą 
nepageidaujamų reakcijų šuolį. „GlaxoSmithKline“ po brangiai 
kainavusios klaidos 2000-ųjų pabaigoje turėjo galimybę tuo įsiti-
kinti. Ilgą laiką dešimtys tūkstančių Naujosios Zelandijos gyven-
tojų vartojo skydliaukės hormonų pakaitalą, vadinamą „Eltroxin“. 
Per 30 metų buvo gauta vos 14 skundų dėl nepageidaujamų reiš-
kinių. Tačiau 2007 m. GSK nusprendė perkelti tablečių gamybą į 
naują gamyklą, todėl reikėjo pakeisti tabletės formulę, o dėl to taip 
pat šiek tiek pasikeitė prekės išvaizda (iš geltonos ji tapo balta) ir 
skonis. Tačiau veiklioji medžiaga išliko ta pati: farmacijos bendro-
vė tiesiog pakeitė tabletę sudarančias rišamąsias sudedamąsias da-
lis, o išsamūs tyrimai parodė, kad vaistas absorbuojamas ir meta-
bolizuojamas tokiu pat greičiu. Tikėtasi, kad pacientai tęs gydymą 
nepastebėję beveik jokio skirtumo.

Deja, ši raminanti informacija buvo pavėluota, todėl daugelis 
pacientų pasikeitusią vaisto išvaizdą palaikė ženklu apie išlaidų 
mažinimą ir suprastėjusią gamybą. Vaistinėms pradėjus prekiauti 
naujomis tabletėmis, pasipylė pranešimai apie visiškai naujus šalu-
tinius poveikius, įskaitant galvos skausmą, bėrimus, akių niežėji-
mą, neryškų matymą ir pykinimą. Neilgai trukus situacija pasiekė 
vietos žiniasklaidą, kuri taip pat ėmėsi šios istorijos. Per 18 mė-
nesių pranešimų apie „Eltroxin“ šalutinį poveikį skaičius išaugo  
2 000 kartų20. Prireikė dar daug mėnesių, kol baimės nurimo ir ne-
pageidaujamų įvykių skaičius grįžo į buvusį lygį21. Kad tai nebuvo 
kažkoks Naujosios Zelandijos gyventojų bruožas, sukėlęs išskirti-
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nį jų jautrumą šiam nocebo efektui, rodo ir po kelerių metų įvykęs 
panašus atvejis, susijęs su to paties vaisto pakeitimu, sukėlusiu pa-
niką Prancūzijoje22.

Jei šiuo metu nevartojate jokių vaistų, gali atrodyti, kad esa-
te atsparūs negatyvių lūkesčių efektui, tačiau yra daug kitų būdų, 
kaip į nocebą panaši reakcija gali paveikti jūsų sveikatą. Visi turi-
me skirtingus „įsitikinimus apie ligą“, kurie lemia, kaip interpre-
tuojame savo kūno pojūčius, todėl šios mintys gali turėti svarbių 
pasekmių daugeliui įprastų negalavimų. Pavyzdžiui, neuromoks-
lininkė Gina Rippon teigia, kad lūkesčiai gali paveikti tai, kaip 
moterys patiria priešmenstruacinį sindromą. Viename tyrime da-
lyvėms buvo pateikta fiktyvių atsiliepimų apie jų menstruacinio 
ciklo etapą. Paaiškėjo, kad klaidinga informacija leido patikimiau 
nustatyti tikėtinus simptomus nei tikroji hormoninė būklė23.

Supimo liga veikia panašiu būdu: daugeliui pykinimą kelio-
nės metu sukelia mintis apie diskomfortą, o ne realus transporto 
priemonės judėjimas, todėl, pakeitus žmonių įsitikinimus apie jų 
jautrumą, skrandis gali stebuklingai susitvarkyti24. Tas pats pasa-
kytina ir apie ilgalaikius traumų simptomus, tokius kaip „botago 
kirtis“, nugaros skausmas ir lengvas smegenų sukrėtimas: yra tvir-
tų įrodymų, kad neigiami lūkesčiai gali pailginti atsigavimą25.

Pavyzdžiui, vienas nedidelio trauminio smegenų sužalojimo 
tyrimas atskleidė, kad, įvertinus pirminius žmonių įsitikinimus 
apie jų ateities prognozes, 80 procentų atvejų galima sėkmingai 
numatyti riziką įgyti sindromą po smegenų sukrėtimo. Iš tiesų, 
pacientų įsitikinimai pasirodė esą geresnis ilgalaikio skausmo ro-
diklis nei paciento simptomų sunkumas patyrus avariją26. Jei ma-
note, kad jūsų simptomai pasireikš ilgą laiką ir kad jie nuo jūsų 
nepriklauso, daug labiau tikėtina, jog nepakitus kitoms aplinky-
bėms jie tokie ir bus. (Žinoma, tai neturėtų tapti pagrindu žiūrėti į 
šias traumas pro pirštus – tai, kad nocebo poveikis gali pasunkinti 
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simptomus ir pailginti jų pasireiškimą, nedaro galvos smegenų su-
krėtimo mažiau problemiško.)

Įsitikinimai apie ligas įvairiose šalyse dažnai skiriasi ir tai gali 
padėti paaiškinti kai kuriuos mįslingus geografinius žmonių simp-
tomų skirtumus. Palyginus nesunkius galvos sužalojimus Šiaurės 
Amerikoje ir Rytų Europoje, nustatyta, kad kanadiečių simptomai 
po smegenų sukrėtimo (pvz., galvos svaigimas ar nuovargis) išlie-
ka mėnesius ilgiau nei panašių sužalojimų simptomai graikams ar 
lietuviams. Atrodo, kad ši neatitiktis atspindi kiekvienos gyvento-
jų grupės pagrindinius lūkesčius27.

Kyla pavojus, kad nocebo efektas gali būti supainiotas su hi-
pochondrija, tačiau tai yra nemokšiškas mokslo supratimas. Dau-
geliu atvejų žmonių patiriami simptomai prasideda nuo fizinio 
aktyviklio, o jo poveikį nocebo reakcija sustiprina ir pailgina. 
Kai kuriems pacientams aktyviklis gali būti grynai psicholo-
ginis, tačiau dėl to simptomai nepalengvėja. Kaip prieš daugiau 
nei šimtmetį parodė J. N. Mackenzie’io nagrinėtas astmos atvejis,  
o nuo to laiko jo rezultatus patvirtino daugelis kruopščiai atliktų 
eksperimentų, su liga siejami lūkesčiai patys savaime gali sukelti 
pastebimų organizmo pokyčių, kurie atrodo tokie pat „tikri“ kaip 
ir realus patogeno poveikis. Tiesa yra ta, kad nocebo reakcija yra 
neišvengiama žmogaus mąstymo pasekmė. Kaskart, kai jaučiamės 
prastai, mūsų mintys formuoja mūsų patiriamus simptomus –  
o nepaisydami šio fakto, stumiame savo pačių sveikatą į dar di-
desnį pavojų.

REIŠKINIO IŠTAKOS

O kas dėl „savaime sukeltų mirčių“? Ar įmanoma numirti dėl įsi-
tikinimų? Per pastaruosius kelerius metus gydytojai užfiksavo ke-
letą kraštutinių nocebo reakcijų, kurios neabejotinai patvirtina šią 
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galimybę. Nepaisant to, kad tokie dramatiški atvejai išlieka reti, jie 
atskleidžia įdomių įžvalgų apie rimtą ir šiuo metu nepakankamai 
dėmesio sulaukiantį širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnį, 
kuris gali turėti įtakos ne vienam pacientui.

Pirmiausia panagrinėkime pono A atvejį, apie kurį 2007 m. 
pranešė Minesotos gydytojai. Smarkiai įskaudintas neseno išsi- 
skyrimo, ponas A užsiregistravo klinikiniam naujo antidepre-
santo tyrimui, tikėdamasis, kad toks gydymas padės sumažinti jo 
jaučiamą neviltį. Iš pradžių jam atrodė, kad tabletės veikia, ir jo 
nuotaika pagerėjo. Tačiau ilgai džiaugtis neteko – antrąjį tyrimo 
mėnesį jis nusprendė viską nutraukti ir išgėrė visas 29 tuo metu 
turėtas kapsules. Greitai pasigailėjęs tokio sprendimo, jis pasiprašė 
savo kaimyno nuvežamas į vietinės Džeksono ligoninės skubios 
pagalbos skyrių. „Gelbėkit, aš išgėriau visas tabletes“, – įėjęs į vidų 
pranešė jis darbuotojams, o tada staigiai susmuko.

Gydytojai apžiūrėjo poną A – jis buvo išblyškęs, mieguistas ir 
drebėjo, kraujospūdis – pavojingai žemas, todėl jam buvo prijung-
ta lašelinė. Per ateinančias keturias valandas jo būklė nepagerėjo. 
Tačiau jo kraujyje nebuvo jokių toksinų pėdsakų, todėl medikų 
komanda iškvietė vieną iš klinikinio tyrimo gydytojų, kuris pa-
tvirtino, kad A niekada nevartojo aktyviojo vaisto. Pagal fiziolo-
ginius požymius jis beveik perdozavo netikrų tablečių28. Laimei, 
sužinojęs naujienas, jis visiškai atsigavo.

Kitu ne mažiau stulbinančiu atveju 2016 m. vokietei Greifsvalde 
buvo atliktas akupunktūros tyrimas, siekiant sumažinti skausmą 
per cezario pjūvį ir po jo. Norint informuoti ir gauti sutikimą da-
lyvauti tyrime, pacientei buvo nurodyta, kad yra labai maža rizika, 
jog akupunktūra gali sukelti „vazovagalinę reakciją“, pvz., galvos 
svaigimą ar alpimą, arba, kraštutiniais atvejais, „širdies ir krauja-
gyslių kolapsą“. Vos prasidėjus gydymui pacientė ėmė gausiai pra-
kaituoti. Jos pėdos ir rankos atšalo, kraujospūdis nukrito iki pavo-
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jingai žemo – širdies susitraukimų dažnis siekė vos 23 dūžius per 
minutę. Sunerimusi dėl pokyčių, komanda nedelsdama prijungė 
jai lašelinę ir perkėlė į gimdymo skyrių, kur ji atsigavo pakanka-
mai, kad jai būtų galima atlikti cezario pjūvį. Jei kraujospūdis būtų 
toliau kritęs, pacientė būtų pakenkusi ne tik sau, bet ir kūdikiui. 
Savaime suprantama, labai mažai tikėtina, kad akupunktūra gali 
sukelti pavojingą kraujospūdžio kritimą, tačiau pacientė net ne-
gavo tikrojo gydymo. Ji buvo priskirta kontrolinei grupei, o aku-
punktūrininkas tik užklijavo lipniąją juostą ant moters kūno29.

Kažkokiu būdu prognozavimo mašina sutrikdė gyvybines or-
ganizmo funkcijas ir vos neprivedė iki visiško sistemos kolapso – 
kai kuriems žmonėms toks sutrikimas tikrai gali baigtis mirtimi. 
Yra daug būdų, kaip tai galėjo atsitikti. Remiantis viena iš pagrin-
dinių teorijų, staigus fiziologinės būklės pablogėjimas gali atsirasti 
dėl didelės streso hormonų, vadinamų katecholaminais, koncen-
tracijos, kuri gali būti toksiška širdžiai ir susidaro esant stiprioms 
emocijoms. Jos nekontroliuojant, koncentracijos prieaugis gali 
sukelti ankstyvą mirtį30. Žinoma, tokia baigtis būtų daug labiau 
tikėtina pacientams, kurie serga širdies liga, tačiau jei atsakas yra 
pakankamai stiprus, jis gali pražudyti net sveikus žmones.

Išgąstį keliantys lūkesčiai gali turėti laipsnišką ir staigų poveikį 
žmonių mirtingumui. Panagrinėkime dar vieną visame pasauly-
je žinomą tyrimą, vykusį Freiminghame, Masačusetso valstijo-
je. Nuo 1948 m. buvo stebima tūkstančių suaugusiųjų sveikata. 
Septintojo dešimtmečio viduryje grupelei moterų buvo užduotas 
klausimas, ar, palyginti su kitais jų amžiaus žmonėmis, jų tikimy-
bė susirgti širdies ligomis yra didesnė, tokia pati ar mažesnė. Tyrė-
jai išsiaiškino, kad moterys, atsakiusios, jog tikimybė yra didesnė, 
buvo maždaug 3,7 karto labiau linkusios patirti mirtiną širdies su-
stojimą per ateinančius 20 metų nei kitos tyrimo dalyvės. Svarbu 
tai, kad moterys šį lūkestį susikūrė ir išreiškė prieš pasirodant bet 
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kokiems širdies ir kraujagyslių ligų požymiams; vertinant jų svei-
katą tuo metu neatrodė, kad jų baimės yra pagrįstos faktinėmis 
aplinkybėmis31.

Skeptikams gali kilti klausimas, ar padidėjusią mirties riziką 
galima paaiškinti dalyvių elgesio skirtumais. Be jokios abejonės, 
gyvenimo būdas galėjo turėti įtakos, tačiau didesnė rizika išliko 
net mokslininkams atsižvelgus į daugelį kitų sveikatos veiksnių, 
įskaitant dalyvių kūno masės indeksą, cholesterolio kiekį, rūky-
mo įpročius ar vienatvės jausmą, – veiksnius, kurie taip pat gali 
pažeisti širdį. Dėl šios priežasties daugelis tyrėjų mano, kad nei-
giami lūkesčiai patys savaime sukėlė fiziologinį nocebo atsaką, 
padidindami streso hormonų kiekį ir sukeldami lėtinį uždegimą, 
kuris ilgainiui pakenkė moterų sveikatai ir tiesiogiai prisidėjo prie 
jų mirties. Nesunku įsivaizduoti, jog žmogaus, manančio, kad jo 
širdies ligų rizika yra padidėjusi, galvoje kasdien sukasi sunkios 
mintys, o kiekvienas negalavimas gali būti laikomas prastėjan-
čios sveikatos ženklu ir ilgainiui virsti savaime išsipildančia pra-
našyste. Lėtinio nocebo efekto galimybę patvirtina kitas neseniai 
atliktas tyrimas – tirti vainikinių arterijų liga persirgę asmenys. 
Vos pasireiškus šiai būklei pacientų buvo paprašyta įvertinti, ar 
jie sutinka su tokiais teiginiais kaip „Abejoju, ar kada nors visiš-
kai pasveiksiu nuo širdies ligų“ arba „Vis dar galiu gyventi ilgai 
ir sveikai“. Nepriklausomai nuo pradinio ligos sunkumo, pacien-
tai, kurių lūkesčiai buvo niūresni, turėjo daug didesnę tikimybę 
mirti per ateinantį dešimtmetį, palyginti su dalyviais, kurie į savo 
galimybes pasveikti žiūrėjo optimistiškiau32. Vėlgi, gali būti, kad 
dalyviai, kurių lūkesčiai buvo neigiami, buvo mažiau linkę akty-
viai rūpintis savo sveikata – šio veiksnio tyrimas negalėjo visiškai 
kontroliuoti, tačiau mokslininkai taip pat pastebėjo, kad kai kurie 
pacientai patiria akivaizdų stresą. Jie spėjo, kad tai prisidėjo prie 
didesnio mirtingumo.
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Galiausiai žinome, kad dėl įvairios kitos aukštos emocinės 
įtampos gali padidėti mirtingumas. Pavyzdžiui, žmonės per 30 
dienų po sutuoktinio mirties patiria širdies smūgį ar insultą maž-
daug du kartus dažniau nei žmonės, kurie šios netekties pasta-
ruoju metu nepatyrė33. Stebina tai, kad daugelis „savaime sukeltos 
mirties“ aukų, įskaitant hmongų imigrantus Amerikoje, aborige-
nų kaulų ritualo aukas ir G. W. Miltono gydytus vėžiu sirgusius 
pacientus, prieš mirtį mąstydami apie neišvengiamą lemtį patyrė 
kažką panašaus į sielvartą.

Žinios apie prognozavimo mašiną taip pat gali padėti paaiš-
kinti, kodėl žmonės yra linkę mirti jiems svarbiomis dienomis 
(vėl grįžtame prie Thomaso Jeffersono ir Johno Adamso mirties 
1826 m. liepos 4 d.). Kad ir koks neįtikėtinas atrodytų šis sutapi-
mas, įvairūs tyrimai parodė, kad mirtingumo rizika metų eigoje 
nėra vienoda. Analizė, kurią atliekant buvo peržiūrėta daugiau nei 
30 milijonų amerikiečių mirties įrašų, atskleidė, kad žmonės daž-
niau miršta per svarbią progą arba iškart po jos, o ne prieš pat ją. 
Nustatyta, kad mirties tikimybė, pavyzdžiui, per gimtadienį, yra 
keturiais procentais didesnė nei likus dviem dienoms iki gimta-
dienio. (Deja, šis reiškinys akivaizdesnis tarp vaikų, kurie, tikė-
tina, įvykiui teikia dar didesnę reikšmę – ir turi didesnį norą jo 
sulaukti – nei suaugusieji.)

Panašios tendencijos užfiksuotos daugelyje kitų šalių, ir atrodo, 
kad nagrinėjant duomenis buvo atmesti kiti galimi paaiškinimai, 
pvz., padidėjęs savižudybių ar automobilio avarijų skaičius. Mek-
sikoje rami mirtis svarbią dieną netgi vadinama muerte hermosa, 
arba gražia mirtimi. Tokiais atvejais kūnas jau yra ligotas, bet jis 
sugeba išsilaikyti iki įvykio, po kurio lūkesčiai patiria nuosmukį. 
Remiantis šia hipoteze, atlikta analizė parodė, kad 2000 m. sausio 
1 d., palyginti su kitais metais, mirčių atvejų padidėjimas Naujų-
jų metų dieną buvo itin ryškus ir dažnai pasikartojantis reiški-
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nys. Smegenys natūraliai teikia didžiulę reikšmę tūkstantmečio 
šventėms, sukeldamos stiprų norą sulaukti vos kartą per tūkstantį 
metų įvykstančio įvykio34.

J. Adamsui ir T. Jeffersonui penkiasdešimtosios Amerikos ne-
priklausomybės metinės tikrai galėjo būti jiems svarbus įvykis. 
Stebina ir tai, kad tą pačią dieną, po penkerių metų, mirė ir penk-
tasis JAV prezidentas Jamesas Monroe. Tąkart New York Eve-
ning Post rašė: „Trys iš keturių prezidentų, pasitraukusių iš savo  
naudingų ir šlovingų gyvenimų, išėjo per šalies gimtadienio me-
tines, kurias, turėdami galimybę rinktis, savo karjeros pabaiga 
tikriausiai pasirinktų daugelis35.“ Nėra nė menkiausio pagrindo 
manyti, kad jų mirties laikas buvo pasirinktas sąmoningai. Ta-
čiau tai galėjo būti nesąmoningas procesas, atspindintis didžiu-
lę prognozavimo mašinos įtaką mūsų likimui iki pat paskutinio 
atodūsio36.

PRAKEIKSMO SULAUŽYMAS

Taigi „mirtis dėl įsitikinimų“ tikrai įmanoma, o ligos baimė ir ne-
rimas stebėtinai didelei daliai žmonių netgi gali sukelti širdies ligą. 
Tačiau svarbu nepamiršti, kad ir ne tokie kraštutiniai ar labiau 
kasdieniai nocebo poveikiai taip pat gali turėti rimtų pasekmių 
mūsų sveikatai ir gerovei. Pavyzdžiui, galvos skausmai, kuriuos 
patyriau vartodamas tabletes nuo depresijos, buvo tikra kančia. 
Diskomfortas, kurį jaučiau, manęs nebūtų nužudęs, bet būtų ga-
lėjęs lengvai įtikinti nutraukti gydymą, kuris galiausiai pasirodė 
esąs labai veiksmingas. Laimei, atradau galimą psichosomatinę šio 
simptomo kilmę37. Turint omeny didžiulį nocebo efekto paplitimą 
ir jo sukeliamą skausmą, būtų didelis medicinos laimėjimas at-
rasti būdą neutralizuoti jo poveikį. Tik kyla klausimas – kaip tai 
padaryti?

s v a r b i a u s i a  –  n e p a k e n k t i
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Tai ir praktinė, ir etinė dilema. Gydytojai garsiai pasižada „pir-
miausia nepakenkti“, tačiau prieš gydymą jie taip pat privalo gauti 
informuoto paciento sutikimą. Šie įsipareigojimai gali vienas su 
kitu kirstis. Kaip gydytojui sąžiningai paaiškinti medicininę ri-
ziką, netyčia nesukeliant nocebo reakcijos? Pastaruosius kelerius 
metus smagu matyti, kad daugelis mokslininkų jau tiria galimus 
šių paradoksalių reikalavimų sprendimus.

Vienas iš jų – asmeninis informuoto asmens sutikimas, kai 
gydytojas leidžia pacientui nuspręsti, ar šis norėtų sužinoti pavo-
jus, kurių tikimybė yra gana maža, ar norėtų, kad gydytojas šios 
informacijos neatskleistų. Tokiu būdu pacientas turi galimybę  
kontroliuoti savo gydymą, o pats sprendimas yra labiau etiškas nei 
automatinis informacijos, galinčios pakenkti lūkesčiams, teiki-
mas38.

Kiekvienas pacientas turi pasirinkimą. Kai kuriems gali at-
rodyti, kad nežinojimas labiausiai padidina tikimybę jiems išlik-
ti pozityviems, o tai, kaip jau įsitikinome, gali būti labai svarbu. 
Mano paties baimės dažnai yra daug blogesnės už tiesą, todėl ver-
čiau rinkčiausi, kad gydytojas man atskleistų tikslingą informa-
ciją, kad mano lūkesčiai bent jau būtų pagrįsti objektyviais fak-
tais. Laimei, tokiems pacientams kaip aš, kurie nori žinoti, nocebo 
efektą įmanoma sumažinti pakeičiant informacijos pateikimo 
būdą, taikant strategiją, vadinamą performulavimu. Gausūs psi-
chologiniai tyrimai rodo, kad žmonės dažnai skirtingai reaguoja 
į tuos pačius duomenis, priklausomai nuo to, kaip jie pateikiami. 
Performulavimas yra plačiai žinoma ir nuodugniai ištirta rekla-
mos ir rinkodaros vadovų taktika – tai dėl jos maisto produktai 
ženklinami prierašu „95 proc. neriebios masės“, o ne „5 proc. rie-
bumo“, nepaisant to, kad abi frazės reiškia tą patį. Gali būti, kad 
tą patį metodą būtų galima pasitelkti ir norint sumažinti šalutinį 
nocebo poveikį.
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Panagrinėkime Australijos Naujojo Pietų Velso universiteto 
tyrimą, kuriame studentams buvo nurodyta, kad jie registruojasi 
benzodiazepino – vaisto nuo nerimo – tyrimui. Iš tikrųjų visiems 
jiems buvo skirtos netikros piliulės, kurios neturėjo tiesioginio 
cheminio poveikio organizmui. Pagal standartinę procedūrą stu-
dentams buvo nurodyta tam tikra numatoma nauda, pavyzdžiui, 
raumenų atsipalaidavimas ir širdies susitraukimų dažnio sumažė-
jimas, taip pat galimi šalutiniai poveikiai, įskaitant galvos skaus-
mą, pykinimą, galvos svaigimą ir mieguistumą.

Kai kuriais atvejais informacija buvo suformuluota neigiamai, 
pabrėžiant žmonių, kurie patirs diskomfortą, skaičių, pavyzdžiui:

Galimas šalutinis poveikis apima mieguistumą.  
Jį patirs maždaug 27 iš 100 dalyvių.

Kitais atvejais informacija buvo suformuluota pozityviau, pabrė-
žiant žmonių, kuriems nepasireikš šalutinis poveikis, skaičių, pa-
vyzdžiui:

Galimas šalutinis poveikis apima mieguistumą.  
Tačiau 73 iš 100 dalyvių jis nepasireikš.

Nepaisant to, kad šiais dviem sakiniais perteikiama ta pati sta-
tistika, trumpalaikių šalutinių poveikių išgėrus piliulę skaičius 
buvo mažesnis tarp dalyvių, kuriems poveikis buvo apibūdintas 
labiau iš teigiamos grupės39. Kaskart, kai mums, kaip pacientams, 
pateikiama ši informacija, turėtume paklausti, ar būtų galima ją 
perfrazuoti pozityviau. Tikėjimas, kad nutiks blogiausia, mūsų 
neparuošia – jis paskatina blogiausia įvykti.

Ne mažiau svarbu tai, kad galime išmokti kitaip vertinti simpto-
mus, kuriuos iš tiesų patiriame. Prisiminkime, kad nocebo efektas 
gali sustiprinti šalutinį poveikį, atsirandantį dėl tiesioginio vaisto 
poveikio. Šiuo atveju nėra prasmės apsimetinėti, kad diskomforto 
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nejaučiame, tačiau gydytojai ilgainiui gali jį sumažinti keisdami 
tai, kaip pacientas interpretuoja savo patirtį ir kokią reikšmę jai 
suteikia. Pasekmės paciento gerovei gali būti reikšmingos.

Atlikdami neeilinį eksperimentą, Stanfordo universiteto 
„Mind & Body Lab“ tyrėjai padėjo gydyti grupę vaikų ir paauglių, 
sergančių sunkia alergija žemės riešutams. Visiems pacientams 
buvo taikoma „oralinė imunoterapija“: šešis mėnesius organizmas 
buvo palaipsniui pratinamas prie vis didesnių žemės riešutų bal-
tymų dozių. Spėta, kad jei viskas vyks pagal planą, pacientai turė-
tų tapti vis mažiau jautrūs alergenui ir galiausiai galėti suvalgyti 
visą žemės riešutą nepatirdami rimtos reakcijos; tačiau pati tera-
pija kartais galėdavo sukelti nemalonių pojūčių, tokių kaip dilgė-
linė, burnos niežėjimas, nosies užgulimas ir skrandžio skausmas.  
Šie šalutiniai poveikiai ne tik sukeldavo tiesioginį diskomfortą, 
bet ir dažnai atrodydavo kaip prasidedanti alerginė reakcija, dėl 
kurios padidėdavo nerimas dėl gydymo ir nemaža dalis dalyvių 
tyrimą nutraukdavo. Iš tiesų šalutiniai poveikiai paprastai būna 
gana lengvi ir yra ne pavojingos ir perdėtos reakcijos pradžia,  
o greičiau ženklas, kad imuninė sistema reaguoja į dirgiklį. Tai yra 
esminis desensibilizacijos proceso žingsnis.

Mokslininkai svarstė, ar šios informacijos žinojimas padėtų 
pakeisti pacientų požiūrį į šalutinį poveikį ir ar pasikeitęs požiū-
ris gali paveikti dalyvių patirtį gydymo metu. Norėdami tai iš-
siaiškinti, jie sukūrė informacinę programą, kuria siekė pakeisti 
pacientų mąstyseną viso gydymo metu, pateikdami jiems rašyti-
nius lankstinukus ir organizuodami ilgas diskusijas su patyrusiais 
sveikatos specialistais. Per šiuos susitikimus mokslininkai šaluti-
nį poveikį palygino su skausmais, kuriuos sportininkas jaučia po 
treniruotės, – tai nemalonus jausmas, kuris vis dėlto signalizuoja 
augančią vidinę stiprybę. Tyrimo eigoje pacientams buvo skiria-
mi pratimai, kuriais buvo siekiama padėti priimti ligą ir pakeisti 
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požiūrį į šalutinį poveikį, pavyzdžiui, parašyti laišką sau ateityje, 
priminti naujus būdus interpretuoti savo simptomus.

Kontrolinė grupė dalyvavo panašiuose susitikimuose, kuriuo-
se daugiau dėmesio buvo skiriama šalutinio poveikio valdymo 
būdams, tokiems kaip baltymų dozės vartojimas pavalgius, van-
dens gėrimas arba antihistamininių vaistų vartojimas. Nors šio-
se diskusijose buvo daug praktinių patarimų, simptomai visada 
buvo įvardijami ne kaip teigiamas signalas, kad gydymas veikia, 
o kaip nesėkmė, kurią reikia ištverti. Saugumo sumetimais abi 
grupės taip pat mokytos atpažinti gyvybei pavojingus simptomus, 
ekspertai visada buvo pasirengę aptarti rimtus nusiskundimus.  
(Jei kenčiate nuo alergijos, nemėginkite imunoterapijos susikurti 
be gydytojo priežiūros.)

Pacientų nerimo pokyčiai buvo akivaizdūs – teiginių perfor-
mulavimas pozityvia gaida ženkliai sumažino nerimą dėl gydy-
mo. Atsiradus teigiamam nusiteikimui, sumažėjo nusiskundimų 
dėl tikrų simptomų, pacientai pradėjo vartoti didesnes alergeno 
dozes ir galiausiai perėjo prie tikrų žemės riešutų. Svarbu tai,  
kad performulavimo nauda aiškiai atsispindėjo ne tik subjekty-
vioje pacientų patirtyje, bet ir biologiniuose gydymo baigčių ro-
dikliuose.

Gydymo pradžioje ir pabaigoje pacientams buvo atlikti krau-
jo tyrimai, leidę tyrėjams nustatyti antikūną IgG4, kurį organiz-
mas gamina reaguodamas į žemės riešutų baltymų suvartojimą.  
Jei antikūno lygis yra tinkamas, jis slopina kitus imuninės siste-
mos atsakus, galinčius sukelti stiprią alerginę reakciją40. 

Tyrimo pradžioje atlikus abiejų grupių kraujo tyrimus, buvo 
nustatytas labai mažas IgG4 kiekis. Tačiau tyrimo pabaigoje vaikai 
ir paaugliai, kuriems buvo atlikta teigiama intervencija, antikūno 
turėjo daug daugiau nei kontrolinė grupė, ir tai paskatino simpto-
mų, kuriuos jie patyrė vykstant tyrimui, sumažėjimą.

s v a r b i a u s i a  –  n e p a k e n k t i
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Kaip ir kitais lūkesčių padarinių tyrimo atvejais, pasikeitusių 
įsitikinimų sukeltas pokytis yra aiškinamas pripažintais fiziologi-
niais mechanizmais. Nuolatinis nerimas gali sukelti lengvą užde-
gimą, kuris, pavyzdžiui, sutrikdo imuninės sistemos gebėjimą pri-
sitaikyti. Gavę dozę teigiamos informacijos, intervencijos grupės 
dalyviai sugebėjo perlipti šį biologinį barjerą, todėl jų organizmas 
veiksmingiau reagavo į didėjančias žemės riešutų baltymų dozes41.

Alergijos žemės riešutams tyrimas ne tik yra geras proto ir 
kūno sąveikos pavyzdys, bet ir puikiai parodo, kaip veikia pro-
cesas, vadinamas pakartotiniu situacijos vertinimu, kurio metu 
mūsų smegenys bando šviesiomis spalvomis nupiešti neigiamus 
įvykius. Toliau įsitikinsime, kad šią techniką susižeidę ar susirgę 
galime pritaikyti patys sau.

SKAUSMĄ MALŠINANTIS MĄSTYMAS

Pradėkime nuo to, kaip šiuo metu suvokiate skausmą ar diskom-
fortą. Įsivaizduokite, kad jus kankina migrena, skauda nugarą 
arba susilaužėte ranką. Jei jūs esate tokie kaip aš, galite automa-
tiškai pakliūti į „katastrofizuojančių“ minčių spąstus, kai pasiro-
džius simptomui tikitės, kad bus dar blogiau.

Psichologai katastrofizavimą vertina prašydami pacientų ska-
lėje nuo 0 (niekada) iki 4 (visada) įvertinti šiuos teiginius:

Kai jaučiu skausmą...
• Visą laiką nerimauju, ar skausmas baigsis
• Jis siaubingas ir galvoju, kad man niekada nepagerės
• Bijau, kad skausmas sustiprės
• Negaliu išmesti jo iš galvos
• Vis galvoju apie kitus skaudžius įvykius
• Svarstau, ar tai gali privesti prie ko nors rimto
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Kiekvienas teiginys atspindi skirtingą katastrofiško mąstymo tipą; 
kartu jie sukuria tam tikrą atsikartojantį nocebo efektą42. Skalė 
padeda neblogai nuspėti diskomfortą, kurį žmonės jaus, pavyz-
džiui, po operacijos, ir kiek laiko jiems teks gulėti ligoninėje43. 

Polinkis katastrofizuoti taip pat prisideda prie to, kad žmo-
nėms, kenčiantiems nuo lėtinio sąnarių ir raumenų skausmo, pa-
sunkėja migrena ir padidėja galvos skausmas44.

Atsižvelgdamos į tai, kas yra žinoma apie lūkesčių svarbą 
skausmui, mokslininkės Luana Colloca ir Beth Darnall teigia, kad 
katastrofiškas mąstymas yra „lyg pasiimti benzino baką ir supilti 
jį į ugnį“45. Natūralios kūno reakcijos į sužalojimus, kurios galėtų 
įspėti pavojaus metu, sustiprinamos tiek, kad tampa bevertės.

Skausmą malšinantis mąstymas padėtų nutraukti šį užburtą 
ratą. Pavyzdžiui, pacientai gali būti mokomi apie skausmo pobū-
dį, įskaitant psichologinius procesus, galinčius sustiprinti mūsų 
diskomfortą, ir apie tai, kad mūsų psichinė būsena gali stipriai 
paveikti patiriamus simptomus46. Išmokę atpažinti katastrofišką 
mąstymą, pacientai toliau mokomi iš naujo pažvelgti į nerimą iš 
faktinės pusės. Pavyzdžiui, nors skausmas gali pranešti apie pa-
vojų, jo intensyvumas nebūtinai atspindi tikrąją žalą audiniams. 
(Pavyzdžiui, žmogų gali kamuoti siaubinga migrena, bet labai re-
tai tai būna rimtos neurologinės problemos pasekmė.) Lygiai taip 
pat, jei jaučiate, kad skausmas nesibaigia, gali būti naudinga pri-
minti sau, jog jau įveikėte ankstesnius epizodus. O jei tam tikrus 
veiksnius, pavyzdžiui, svarbų darbo susitikimą, siejate su kokio 
nors skausmo paūmėjimu, verta sau užduoti klausimą, ar ši sąsa-
ja tikrai yra tokia neišvengiama, kaip atrodo47. Kiekvienas katas-
trofizuoja savaip, tačiau dažniausiai pastebėję, kad nerimaujate dėl 
savo sveikatos, galite užduoti sau šiuos klausimus: „Ar ši mintis yra 
neigiama ir kelia nerimą, teigiama ir guodžia, ar neutrali? Kokie 
įrodymai palaiko šią mintį, o kokie – paneigia? Ar yra malonesnis 
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būdas apie tai galvoti?“48 Galiausiai verta prisiminti kelias rami-
nančias frazes, tokias kaip „skausmas yra tik mano vaizduotėje“ ir 
„pojūčiai yra tikri, bet laikini“, – tai padėtų sumažinti bendresnį 
nerimą ir pabrėžia minčių galią suteikti palengvėjimą49.

Kaip ir bet koks įgūdis, gebėjimas pažvelgti į situaciją kitu kam-
pu reikalauja praktikos, tačiau ne vienas tyrimas parodė, kad paci-
entai, kurie mokosi jį pritaikyti, patiria įspūdingą naudą. Daugiau 
nei pusė žmonių, kenčiančių nuo lėtinio skausmo, pranešė, kad 
naudojant šį metodą simptomai sumažėjo mažiausiai 30 procentų, 
o daugeliui pacientų pagerėjimas siekė net 70 procentų; vertinimas 
kitu kampu taip pat sumažina dienų, kurias migrena sergantys pa-
cientai praranda dėl galvos skausmo, skaičių50. Šie gydymo būdai 
taip pat gali padėti sumažinti trumpalaikį diskomfortą, pvz., jei 
nusideginote prisilietę prie orkaitės51. Stebėtina, kad šie psicho-
loginės terapijos metodai sukelia tam tikrus ilgalaikius smegenų 
pokyčius, įskaitant sričių, kurios, kaip manoma, yra atsakingos už 
katastrofinį mąstymą, sumažėjimą. Tarsi kitaip mąstantys pacien-
tai būtų išjungę skausmo stiprintuvus.

Nors dauguma šios srities tyrimų iki šiol koncentravosi į 
skausmo sutrikimus, tikėtina, kad metodas praverstų gydant ki-
tas nemalonias būkles. Manoma, kad katastrofizavimas pasunki-
na astmos simptomus, kurie gali pagerėti pakeitus įsitikinimus, 
pavyzdžiui, primenant sau, jog kūnas rūpinasi, kad organizmui 
netrūktų deguonies52. Taip pat yra tam tikrų požymių, kad po-
žiūrio keitimas sumažina peršalimo sunkumą53. Jei galvosite apie 
savo simptomus kaip ženklą, kad jūsų kūnas tinkamai kovoja su 
virusu, galite sumažinti jaučiamą diskomfortą.

Atsikratę nerimo dėl ilgalaikės ligos ir sušvelninę niūrias min-
tis, netgi galite pagerinti savo širdies sveikatą. Vienu tyrimu nu-
statyta, kad kognityvinė elgesio terapija (kurios metu kalbama 
apie geriausius būdus sumažinti katastrofinį mąstymą) po širdies 
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nepakankamumo pasireiškimo sėkmingai sumažino tolesnio li-
gos vystymosi riziką54. 

Mums reikės daug daugiau tyrimų su didele pacientų imtimi, 
kad patvirtintume šį atradimą ir, žinoma, patobulintume šiuos gy-
dymo būdus. Tačiau nocebo efekto poveikiu mūsų bendrai būklei 
galime neabejoti. Ir, svarbiausia, šiuos neigiamus lūkesčių padari-
nius galime neutralizuoti.

Labai svarbu tai suvokti, nes jau pasirodė tvirtų įrodymų, jog 
kai kurios nocebo reakcijos gali būti užkrečiamos. Kitame sky-
riuje sužinosime, kaip neigiamų lūkesčių plitimas prisidėjo prie 
daugelio šiuolaikinių sveikatos problemų. Priešingai nei teigia an-
tropologai ir istorikai, tyrinėjantys „savaime sukeltą mirtį“, žmo-
nės net išsivysčiusiose šalyse gali būti labiau nei bet kada anksčiau 
imlūs įtaigai, todėl turime pasitelkti visas įmanomas priemones 
kovai su šiuo moderniu prakeiksmu.

Kaip galvoti apie... skausmą ir diskomfortą

• Išgirdę apie galimą šalutinį vaistų poveikį, pabandykite iš-

siaiškinti, ar tie patys simptomai užfiksuoti ir placebo gru-

pėje atliekant vaisto tyrimą. (Jūsų gydytojas gali pateikti 

šią informaciją arba dažnai tokią statistiką rasite vyriau-

sybės svetainėse, pvz., www.CDC.gov.) Jei taip, yra didelė 

tikimybė, kad šalutinis poveikis gali būti nocebo reakcijos 

rezultatas.

• Kritiškiau vertinkite duomenis, rodančius šalutinio povei-

kio riziką, ir praktikuokite performulavimą. Pavyzdžiui, jei 

jums sakoma, kad šalutinio poveikio tikimybė yra 10 pro-

centų, pabandykite sutelkti dėmesį į tai, kad 90 procentų 

pacientų šio simptomo nepajus.

s v a r b i a u s i a  –  n e p a k e n k t i
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• Pajutę šalutinį poveikį savęs paklauskite, ar tai gali būti 

vaisto gydomojo poveikio požymis. Taip ne tik neutralizuo-

site nerimą, bet ir iš tikrųjų sustiprinsite gydymo teikiamą 

naudą.

• Naudodami 86 puslapyje pateiktą skalę, įvertinkite, ar esa-

te linkę katastrofizuoti skausmą. Jei taip, stebėkite, kada 

pradedate nerimauti dėl juntamų simptomų. Sąmoningu-

mas yra pirmasis žingsnis siekiant nutraukti užburtą ratą.

• Pajutę, kad katastrofizuojate, paklauskite savęs, ar tam 

yra tvirtas faktinis pagrindas; jei ne, ar esama būdo, kaip 

iš naujo pozityviau interpretuoti situaciją.

• Prisiminkite, ką žinote apie nocebo efektą, ir turėdami 

galimybę papildykite žinias apie tai. Kai kurie tyrimai rodo, 

jog pravartu parašyti laišką sau ir jame apibūdinti, ką žino-

te; kiti siūlo mintimis pasidalyti socialiniuose tinkluose.
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4  s k y r i u s

M A S I N Ė S  I S T E R I J O S  I Š T A K O S
Kaip lūkesčiai plinta grupėse

2006 m. gegužės mėnesį Portugalijoje ėmė kilti paslaptingos ligos 
protrūkiai. Paaiškėjo, kad liga buvo būdinga tik paaugliams, jiems 
svaigdavo galva, sutrikdavo kvėpavimas ir išberdavo odą. Per ke-
lias dienas visoje šalyje susirgo apie 300 mokinių. Kai kurių eks-
pertų nuomone, labiausiai tikėtinas ligos sukėlėjas buvo virusas 
arba neaiškios kilmės apsinuodijimas; kiti manė, kad tai galėjo 
būti alerginė reakcija į tam tikros rūšies vikšrus arba dulkes kla-
sėse. Tačiau tie paaiškinimai neatrodė įtikinami. Vienas sveikatos 
ekspertas pareiškė: „Nežinau jokio sukėlėjo, kuris būtų toks išran-
kus ir pultų tik vaikus.“

Atlikus tyrimą galiausiai paaiškėjo, kad dėl to kaltas populia-
rus paauglių serialas Morangos com Acucar (Braškės su cukrumi). Li-
kus kelioms dienoms iki pirmųjų užfiksuotų ligos atvejų, pagrin-
diniai serialo herojai užsikrėtė gyvybei pavojingu virusu, sukėlu-
siu labai panašius simptomus. Kažkokiu būdu „virusas“ iš mažojo 
ekrano persimetė saujelei žiūrovų ir sukėlė jiems tikrus fizinius 
simptomus, nors liga seriale buvo visiškai išgalvota. Šie vaikai ją 
perdavė savo bendraklasiams, todėl susirgimų daugėjo. Mažai  
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tikėtina, kad suaugę portugalai būtų uoliai žiūrėję šį serialą ir la-
biau įsitraukę į paauglių socialinius tinklus, todėl jie turėjo mažes-
nę tikimybę susirgti šia liga1.

Mokslininkai tokį protrūkį be fizinio ligos sukėlėjo vadina ma-
sine psichogenine liga. (Psichosomatinė liga gali apibūdinti mūsų 
psichinę būseną ir sustiprinti esamus simptomus, o psichogeninės 
ligos kilmė yra grynai psichologinė.)

Kiti paminėtini atvejai – paslaptingos šokių manijos viduram-
žiais ar keisti, nevaldomi YouTube naudotojų veido tikai2. Tokie 
išgyvenimai labai vargina juos patiriančius asmenis. Praeityje 
komentatoriai dažnai atmesdavo šias būsenas kaip „įsivaizduo-
jamas“, sąmoningai apgaulingas arba kaip daugumai „normalių“ 
žmonių nesvarbių psichinių silpnybių pasekmę. Panašiai kaip ir 
„vudu mirčių“ atveju, manėme, jog tai yra kitiems žmonėms retai 
nutinkantys atvejai.

Braškių su cukrumi ligos protrūkis rodo, kaip lengvai galima 
sukelti psichogeninius simptomus sveikiems žmonėms. Šiuo atve-
ju priežastis buvo greitai nustatyta ir paaugliai pasveiko, tačiau 
naujausi tyrimai rodo, kad tas pats socialinio užkrato procesas pa-
deda plisti ir stiprinti nocebo efektą milijonams žmonių. Šis efek-
tas paliečia ne tik lengvai paveikiamus paauglius – tyrimai rodo, 
kad bet kuris žmogus gali būti imlus socialiniam psichogeninių 
ligų perdavimui. Iš tiesų yra didelė tikimybė, kad jūs patys to  
nė nesuvokdami esate „pasidavę“ lūkesčių efektui. Tik išmokę at-
pažinti požymius galėsime apsisaugoti nuo pakartotinio „užsikrė-
timo“.

VEIDRODIS SMEGENYSE

Norėdami suprasti, kaip nocebo efektas perduodamas iš vieno 
asmens kitam, pirmiausia turime apskritai išnagrinėti socialinio 
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užkrato kilmę. Nocebo efektą sukelia esminis prognozavimo me-
chanizmo komponentas, vadinamoji veidrodžių sistema, leidžian-
ti mums modeliuoti pasaulį į jį įtraukiant kitų žmonių fizines ir 
psichines būsenas3.

Viskas prasidėjo nuo beždžionės ir žemės riešutų Parmos 
universitete Italijoje. Devintojo dešimtmečio pradžioje Giacomo 
Rizzolatti neuromokslininkų komanda tyrė neuronų aktyvu-
mą, lemiantį tikslingus judesius, pavyzdžiui, žinutes, liepiančias 
rankai pakelti porciją ledų. Atlikdami eksperimentą mokslinin-
kai prie makakos smegenų pritvirtino jutiklį ir įrašinėjo neuro-
nų elektrinį aktyvumą, makakai pagriebus žaislą arba prie nasrų 
prisidėjus maisto gabalėlį. Atlikę daugybę bandymų mokslinin-
kai nustatė, kad atskiros smegenų ląstelių grupės suaktyvėdavo 
atliekant kiekvieną veiksmą, o skirtingus ketinimus žymėdavo 
atskiras neuroninis kodas. Kadangi tai buvo reikšmingas žingsnis 
siekiant iššifruoti smegenų „neuroninį kodą“, šis atradimas tapo 
svarbus pats savaime.

Visai atsitiktinai mokslininkai pastebėjo, kad beždžionės sme-
genys taip pat imdavo veikti matant, kaip tyrėjai pagriebia jos rie-
šutus ar žaislus, nors pati beždžionė nė nekrusteldavo. Dar įspū-
dingiau tai, kad rodmenys rodė nepaprastai panašų elektrinio ak-
tyvumo modelį, koks pasireikšdavo ir pačiai beždžionei griebiant 
tuos daiktus4. Tarsi smegenys būtų atspindėjusios tai, ką matė,  
o paskui pačios atkūrusios tą patirtį. Tyrėjų komanda šias ląsteles 
pavadino neuroni specchio – veidrodiniais neuronais. Mokslinin-
kų nuomone, šie neuronai leidžia mums iš karto suprasti, ką daro 
kitas žmogus, apie tai sąmoningai negalvojant5.

Vėlesni beždžionių ir žmonių tyrimai atskleidė, kad veidrodi-
nė smegenų sistema reaguoja ne tik į veiksmus, bet ir į jausmus. 
Matant kitą emocijas rodantį žmogų, pasireiškia didesnis aktyvu-
mas mūsų smegenų srityse, atsakingose už emocijų apdorojimą, ir  

m a s i n ė s  i s t e r i j o s  i š t a k o s
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srityse, susijusiose su tų jausmų demonstravimu, – tarsi patys juos 
išgyventume.

Svarbu tai, kad toks vidinis atspindėjimas gali tapti atviru fi-
ziniu mėgdžiojimu, todėl šie jausmai yra iš tikrųjų atspindimi6. 
Elektrinių impulsų įrašymas per odą rodo, kad jūsų skruostų rau-
menys pradeda nežymiai trūkčioti stebint kitą besišypsantį žmo-
gų; jeigu kitas žmogus susiraukia, jūsų antakių raumenys pradeda 
trauktis; jei jis sučiaupia burną iš pasibjaurėjimo ar skausmo, jūs 
nevalingai šiek tiek susiraukiate. Taip nutinka dėl automatiškai 
veikiančios atspindėjimo sistemos. Mūsų kalbos tonas ir tempas 
taip pat kinta prisiderindami prie pašnekovo balso. Net mūsų vyz-
džiai yra linkę išsiplėsti arba susitraukti, atspindėdami žmogų, į 
kurį žiūrime7.

Todėl kito žmogaus buvimas šalia, mums to nė nepastebint, gali 
pakeisti ne tik kūną, bet ir protą. Šie kūno pokyčiai greičiausiai 
turi tikslą – jie padidina mūsų supratimą apie tai, ką jaučia kitas 
žmogus8. Norėdami tai išradingai pademonstruoti, kartą moksli-
ninkai pasitelkė kosmetinės chirurgijos pacientus, kuriems buvo 
švirkščiama laikinai veido raumenis paralyžiuojančio botokso, 
ir paprašė jų apibūdinti jausmus, kuriuos jautė žmonės įvairiose 
nuotraukose. Botokso gavusiems pacientams buvo daug sunkiau 
atpažinti emocijas, palyginti su dalyviais, kuriems buvo atlikta 
„odos užpildo“ injekcija, nesutrikdanti veido raumenų darbo.

Dalyviams reikėjo fizinio atspindėjimo, kad galėtų visiškai su-
vokti, ką jaučia nuotraukose matomi žmonės; be jo emocijų apdo-
rojimas sutriko9.

Žinoma, žmonės bendrauja ne tik veido mimika, bet ir žodžiais 
bei simboliais, kurie taip pat gali stimuliuoti smegenų veidrodinę 
sistemą. Išgirdę žodį „šypsena“, pajusite aktyvumo pėdsakus emo-
cijų apdorojimo srityse ir netgi galite patirti nedidelius veido rau-
menų judesius, tarsi iš tikrųjų ketintumėte nusišypsoti. Tai, kaip ir 
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tiesioginis kitų žmonių veido mimikos atspindėjimas, verčia mus 
pačius pajusti nežymų poveikį net ir neturint jokios objektyvios 
priežasties jaustis laimingesniems10.

Taigi Rizzolatti komanda – ir jos beždžionė – atsitiktinai at-
skleidė neuroninį empatijos pagrindą, padėjusį paaiškinti, kaip 
jausmai gali nepastebimai persiduoti iš vieno žmogaus kitam tar-
si savotiškas užkratas. „Norėdami parodyti supratimą ir empati- 
ją bei teigdami „jaučiantys kito asmens skausmą“, žmonės ne vi-
sada suvokia, kiek arti tiesos gali būti jų teiginys“, – vėliau rašė 
tyrėjai11.

Žinoma, dažniausiai patiriame tik silpną kito žmogaus jausmų 
atspindį. Nedžiūgaujame žiūrėdami į loterijos laimėtojo nuotrau-
ką arba nesikankiname matydami ką nors verkiant. Šių jausmų 
išraiškos tik šiek tiek pakeičia mūsų jau ir taip jaučiamą būseną. 
Visgi net nedidelis poveikis gali sustiprėti ilgą laiką praleidžiant 
kieno nors draugijoje arba tenkant dažnai bendrauti su skirtingais 
žmonėmis, kurių patiriamos emocijos yra panašios.

Norėdami iliustruoti kito asmens išgyvenamų jausmų paskli-
dimo mastą, įsivaizduokite, kad susidraugavote su žmogumi, ku-
ris yra stebėtinai pozityviai nusiteikęs ir neįtikėtinai patenkintas 
savo gyvenimu. Galbūt šiek tiek džiaugiatės dėl jo, bet ar tikrai jo 
džiaugsmas gali atnešti ilgalaikės laimės ir jūsų gyvenime? Vieno 
išsamaus išplėstinio tyrimo – Framinghamo širdies tyrimo – duo-
menimis, atsakymas yra teigiamas. Dėl nuolatinio bendravimo su 
tokiais žmonėmis 15 proc. padidėja tikimybė, kad surinksite dau-
giau balų pasitenkinimo gyvenimu apklausoje, nors jūsų tiesiogi-
nės aplinkybės ir nebus pasikeitusios.

O kaip dėl jūsų draugo draugo? Tas pats tyrimas parodė, kad 
jo laimė bus perduota jūsų draugui, o šis ją perduos jums, todėl 
jūsų laimės tikimybė artimiausiais mėnesiais padidės maždaug  
10 proc. Jūsų dabartiniam pasitenkinimui gyvenimu įtakos turi 

m a s i n ė s  i s t e r i j o s  i š t a k o s
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net draugo draugo draugas, kuris gali padidinti jūsų laimės tiki-
mybę maždaug 6 proc. Tai žmonės, kurių beveik neabejotinai nė 
nesate sutikę ir tikriausiai nežinote apie jų egzistavimą, tačiau jie 
vis tiek daro įtaką jūsų savijautai per sąveikų grandinę12.

Veidrodžio sistemos ir apskritai socialinio ryšio masto atra-
dimai yra labai svarbūs psichikos sveikatai, nes atskleidžia, kaip 
stipriai mūsų gerovė priklauso nuo turimo socialinio rato koncen-
trinių žiedų. Lygiai taip pat jie gali parodyti būdus, kuriais simp-
tomai plinta grupėje sergant masinėmis psichogeninėmis ligomis. 
Pavyzdžiui, būdamas dėl biologinio ginklo grėsmės itin susirūpi-
nusių žmonių grupėje kiekvienas asmuo gali sustiprinti kitų bai-
mes – taip sukuriama savotiška aido kamera, kurioje visi pasiduo-
da panikai13. Dar svarbiau, kad mūsų pernelyg aktyvios empatinės 
smegenys gali imti imituoti kito asmens nurodomus jausmus, pa-
vyzdžiui, skausmą, pykinimą ar galvos svaigimą. Jei pasiseks, šis 
poveikis nebus toks stiprus, kad realiai paveiktų mūsų savijautą. 
Vis dėlto jeigu pagal mūsų dabartinę savijautą liga atrodo tikėtina, 
veidrodinės sistemos imitavimas gali būti įtrauktas į prognoza-
vimo mechanizmo skaičiavimus ir sukelti arba sustiprinti noce-
bo poveikį. Kuo daugiau bendrausime su prastai besijaučiančiais 
žmonėmis, matysime jų kančias ir kalbėsime apie jų simptomus, 
tuo blogiau jausimės patys.

Halo universiteto (JK) psichologė Giuliana Mazzoni viena pir-
mųjų atskleidė, koks stiprus gali būti šis procesas. Ji pakvietė ne-
didelę grupę asmenų dalyvauti „individualių reakcijų į aplinkos 
medžiagas tyrime“. Į poras suskirstyti tiriamieji buvo paprašyti 
įkvėpti įtariamo toksino, kuris, remiantis pranešimais, sukelia 
galvos skausmą, pykinimą, odos niežėjimą ir mieguistumą. (Iš ti-
krųjų tai buvo tik švarus oras.) Tačiau tikriesiems dalyviams to 
nežinant, jų „porininkai“ iš tikrųjų buvo aktoriai, kuriems buvo 
liepta sąmoningai imituoti simptomus įkvėpus dujų. Šio stebėto 
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tyrimo pasekmės buvo stulbinančios. Žmonės, matę porininką, 
jaučiantį diskomfortą, patys pranešė apie daug sunkesnius simp-
tomus, palyginti su žmonėmis, kurie nematė pranešimo apie šalu-
tinį poveikį14.

Pirmą kartą Mazzoni tyrimo rezultatai buvo paskelbti 2000-ųjų 
pabaigoje. Jau atlikta daugybė kitų tyrimų, rodančių, kad į nocebo 
efektą panašūs simptomai gali pasklisti tarp žmonių kaip socia-
linis užkratas. Viename tyrime, imituojančiame vaistų klinikinį 
tyrimą, nustatyta, kad dalyviai, išgėrę nekenksmingą tabletę ir 
stebėję prastą savijautą simuliavusį aktorių, pranešė patyrę apie 11 
kartų daugiau simptomų, tokių kaip pykinimas, galvos svaigimas 
ir galvos skausmas15. Kitame tyrime buvo tiriami kraujo donorys-
tės klinikų lankytojai. Neretai žmonės, paėmus iš jų 500 ml krau-
jo, jaučiasi apkvaitę arba jiems svaigsta galva, tačiau šie simptomai 
pasireikšdavo dvigubai dažniau, jei donoras ką tik buvo matęs kitą 
lankytoją, beprarandantį sąmonę16.

Šis socialiai užkrečiamas poveikis yra specifinis: stebint per-
duodami ir sustiprinami konkretūs kito asmens simptomai, o ne 
bendri blogos savijautos pojūčiai. Be to, jie pasireiškia stipriau nei 
įprasta nocebo reakcija, galinti kilti gavus raštišką ar žodinį įspė-
jimą iš žmogaus, kuriam simptomai taip pat nepasireiškė17.

Įspūdinga tai, kad jūsų jautrumas tokiam poveikiui, regis, at-
spindi jūsų bendrą gebėjimą įsijausti ir gebėjimą prireikus nuslo-
pinti šiuos jausmus. Taikant vieną iš standartinių empatijos verti-
nimo kriterijų, žmonių prašoma įvertinti tokius teiginius: „mane 
dažnai sujaudina matomi dalykai“, „žiūrėdamas gerą filmą galiu 
lengvai įsijausti į pagrindinio veikėjo kailį“ ir „matydamas žmogų, 
kuriam labai reikia pagalbos nelaimės atveju, smarkiai sutrinku“. 
Galbūt dėl to, kad šių žmonių veidrodinė sistema yra smarkiau 
reaguojanti, asmenys, surinkę daug balų už tokio pobūdžio klau-
simus, yra labiau linkę „sugerti“ kitų žmonių ligos požymius ir  

m a s i n ė s  i s t e r i j o s  i š t a k o s
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patys pranešti patiriantys tuos pačius simptomus; jie taip pat la-
biau linkę pasijusti geriau, jei kam nors kitam palengvėjo18.

Įspūdingiausių lūkesčių užkrato įrodymų pateikė Fabrizio Be-
nedetti iš Italijos Turino universiteto. Benedetti yra pagrindinis 
nocebo efekto ir jo įtakos mūsų sveikatai tyrėjas.

Taip pat jis tyrinėja aukščio poveikį fizinei būklei Rozos plyn- 
aukštės tyrimų centre, esančiame ant sniegu apkloto kalno  
šiaurės vakarų Alpėse, 3 500 m aukštyje virš jūros lygio. Ši vie- 
ta, kurioje ištisus metus galima slidinėti, buvo ideali terpė pati-
krinti, kaip neklinikinėje aplinkoje ligos lūkesčiai gali plisti gru-
pėje.

Atliktame tyrime daugiausia dėmesio buvo skiriama „dėl auk- 
ščio juntamam galvos skausmui“, apie kurį praneša daugelis alpi-
nistų ir slidininkų ir kurį, kaip manoma, tiesiogiai sukelia didelia-
me aukštyje išretėjęs oras. Beveik neabejojama, kad fiziologija tie-
siogiai susijusi su šiuo reiškiniu – pavyzdžiui, dėl mažo deguonies 
kiekio mūsų kraujagyslės išsiplečia, todėl, kaip manoma, padidėja 
slėgis smegenų kapiliaruose. Nocebo reakcija turėtų itin padidinti 
diskomfortą, todėl mokslininkas norėjo ištirti, ar socialinis užkra-
tas gali paskleisti ir sustiprinti šį neigiamą lūkesčių poveikį žmo-
nėms. Šiuo tikslu jis pakvietė 121 studentą iš vietos medicinos ir 
slaugos mokyklų leistis į 3 valandų trukmės žygį į labai aukštai 
įsikūrusią laboratoriją, į kurią galima patekti trimis vienas paskui 
kitą važiuojančiais keltuvais. Visi studentai lankė tą patį kursą ir 
buvo pažįstami. Užuot kiekvieną iš jų atskirai įspėjusi apie galimą 
aukščio poveikį, Benedetti komanda atrinko tik vieną studentą – 
„trigerį“ ir iš anksto įspėjo jį apie galimybę patirti galvos skausmą. 
Jam buvo parodytas lankstinukas, kuriame aiškinama apie riziką, 
ir vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas lovoje gulintis ligonis skaus-
mo perkreiptu veidu (tokia scena gali sukelti empatinius jausmus). 
Paskui visų dalyvių buvo paprašyta likus dviem dienoms iki ke-
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lionės paskambinti tyrėjams ir pasitikslinti aspirino dozę, kurią 
reikės pasiimti su savimi.

Benedetti komanda nenurodė „trigeriui“ paskleisti šią žinutę, 
tačiau šis vis tiek užsiminė apie ją keliems draugams, jie vėliau ją 
perdavė savo pažįstamiems. Iki tikrosios kelionės pradžios žinia 
apie galimą pavojų pasiekė dar 35 žmones, jie visi paskambino į 
centrą ir paprašė patarti, kiek aspirino pasiimti.

Poveikis jų sveikatai vizito metu buvo stulbinantis. Benedetti 
apklausus grupę, 86 proc. informaciją apie galimą galvos skausmą 
žinojusių tiriamųjų patyrė galvos skausmą dėl aukščio, palyginti 
su 53 proc. tiriamųjų, kurie iš savo bendrakursių nebuvo girdėję 
apie šią riziką. Be to, vidutinis galvos skausmo intensyvumas taip 
pat buvo daug stipresnis su „trigeriu“ bendravusiems asmenims. 
Iš seilių mėginių, paimtų iškart po to, kai tiriamieji pasiekė labo-
ratoriją aukštikalnėje, Benedetti nustatė, kad šie skirtumai netgi 
atsispindėjo dalyvių smegenų cheminiuose rodikliuose, rodžiu-
siuose padidėjusią reakciją į daugelį žinomų pokyčių reaguojant 
į retėjantį orą. Pavyzdžiui, dalyvių, kurie kalbėjosi su „trigeriu“, 
organizme buvo nustatyta daugiau prostaglandinų molekulių, ku-
rios, kaip manoma, lemia kraujagyslių išsiplėtimą, galintį sukelti 
galvos skausmą dėl aukščio.

Benedetti genialiai sumanė paprašyti tiriamųjų pranešti, kaip 
jie sužinojo apie galvos skausmą ir su kuo jį aptarė, – taip jis galė-
jo sudaryti užkrato plitimo grupėje žemėlapį. Nustatyta, kad kuo 
dažniau buvo aptarinėjami simptomai, tuo stipresni buvo užfik-
suoti galvos skausmai ir didesnis prostaglandinų kiekis. Kiekvie-
nas pabendravimas sustiprino dalyvių nerimą ir dėl to jie jautė 
didesnį skausmą, o neurocheminių rodiklių pokyčiai buvo rea-
lūs19. „Atrodytų, kad nėra svarbus lūkesčių šaltinis. Juos gali su-
kelti gydytojas ar bendraamžis – tačiau kuo stipresni lūkesčiai, tuo 
poveikis bus stipresnis“, – teigė Benedetti.
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Galbūt priešingai intuicijai, toks užkrečiamas lūkesčių povei-
kis gali būti naudingas, ypač kai fiziškai perduodamos ligos rizika 
yra didelė. Įsivaizduokite, kad gyvenate regione, kuriame yra pa-
vojingų erkių arba maliariją platinančių uodų. Jeigu aplink save 
matote besikasančių žmonių arba girdite juos kalbant apie niežulį, 
jūsų smegenys gali padidinti odos jautrumą, todėl labiau tikėti-
na, kad aptiksite vabzdžių ir nuvysite juos, kol jie jūsų neužkrėtė.  
Jei drauge valgėte ir vienas iš jūsų sunegaluoja, „užsikrėtę“ jo py-
kinimu galite pasijausti nemaloniai, tačiau tokiu būdu galbūt už-
kirsite kelią tolesniam potencialiai pavojingo sukėlėjo vartojimui. 
Galų gale žmonės yra socialiniai gyvūnai, ir prognozavimo me-
chanizmas tiesiog naudoja visus įmanomus signalus, kad pareng-
tų juos galimai ligai ar sužeidimui.

Dažniausiai tai puikiai veikia. Kita vertus, tam tikromis aplin-
kybėmis tai gali sukelti didelius ligos protrūkius, neturinčius jo-
kios fizinės kilmės.

TRYS UŽKRATO DĖSNIAI

Supratę, kaip žmonės atspindi vieni kitų fizinius simptomus, ga- 
lime atskleisti daugelį medicinos paslapčių ir nustatyti tikslias  
sąlygas, dėl kurių masinė psichogeninė liga tampa labiau tikėti- 
na.

Jeigu grįžtume į 2006 m. Portugaliją, nesunkiai įsivaizduo-
tume, jog Braškių su cukrumi žiūrovai galėjo būti taip įsijautę į 
dramą, kad jų smegenų veidrodinė sistema atkūrė personažų ligos 
pojūčius. Keliems paaugliams pasireiškus fiziniams simptomams, 
ligos požymiai galėjo užkrėsti klasiokų protus, jie vėliau užkrėtė 
kitus; kai kuriais atvejais paaugliai buvo paguldyti į ligoninę arba 
buvo uždarytos mokyklos. Valdžios institucijoms pradėjus įtarti, 
kad tikėtini sukėlėjai galėjo būti, pavyzdžiui, nuodingos dulkės ar 
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pavojingi vikšrai, atvejų būtų tik daugėję, kol galiausiai būtų pa-
skelbta tikroji ligos psichogeninė kilmė.

Panašūs procesai gali būti daugelio seniau užfiksuotų praneši-
mų apie masines psichogenines ligas priežastis. Prieš mokslo su-
klestėjimo amžių šie protrūkiai pasireikšdavo stipriais traukuliais, 
alpimo priepuoliais ir net šokių manijomis, nuo kurių viduramžių 
ir ankstyvųjų naujųjų laikų Europoje kentėjo ištisi miestai ir kai-
mai. Už Atlanto masinės psichogeninės ligos protrūkis galėjo tapti 
net 1692 m. Salemo raganų teismų priežastimi. Pranešimai apie 
paranormalius apsėdimus prasidėjo nuo dviejų pusseserių – Betty 
Parris ir Abigailės Williams, kurias ištikę konvulsiniai traukuliai 
per kelias dienas išplito tarp kitų miestelio paauglių mergaičių. 
Kai kurie šiuolaikiniai gydytojai teigė, kad priepuolius galėjo su-
kelti ergotizmas – apsinuodijimas gyventojų pasėlius užkrėtusiu 
grybeliu, tačiau, kitų nuomone, šiems atvejams būdingi visi masi-
nės psichogeninės ligos požymiai. Žinoma, gali būti, kad viena iš 
jų galėjo sukelti kita – galbūt Parris ar Williams sirgo kokia nors 
organinės kilmės liga, tačiau simptomai išplito dėl užkrečiamo lū-
kesčių efekto20.

XIX ir XX amžiuose tokie epizodai tapo gerokai retesni. Masi-
nės psichogeninės ligos dažniau pasireikšdavo tariamais apsinuo-
dijimais, kurie, kaip paaiškėdavo, neturėjo jokios fizinės kilmės. 
Vienas iš daugiausiai dėmesio sulaukusių atvejų susijęs su Spar-
tanbergo (Pietų Karolina, JAV) gamyklos darbuotojais. Jie 1962 m. 
pajuto pykinimą, juos ėmė kamuoti mėšlungis, kūno silpnumas, 
galvos svaigimas ir didžiulis nuovargis. Netrukus pradėjo sklisti 
gandai, kad su tekstilės gaminių siunta iš Anglijos buvo įvežtas 
nuodingas vabzdys. Per kelias savaites susirgo apie 60 darbinin-
kų. Užkrečiamųjų ligų centro specialistai skersai išilgai iššuka-
vo gamyklą, ieškodami kaltininko. Jie rado juodųjų skruzdėlių, 
kambarinių musių, kandžių, vabalų ir erkių, tačiau nė viena iš šių  
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rūšių negalėjo sukelti ligos. Galiausiai jie nustatė, kad ligos protrū-
kį sukėlė 22 metų mergina, pasisakiusi savo draugui apie tikėtiną 
vabzdžio įgėlimą, o paskui nualpusi. Visi kiti susirgimai kilo dėl 
socialinio užkrato.

Apklausdami darbuotojus sociologai nustatė, kad du veiksniai 
leidžia numatyti, kurie darbuotojai susirgs. Pirmasis veiksnys – 
neseniai patirtas stresas: santuokos ar šeiminių sunkumų turintys 
darbuotojai buvo labiau linkę susirgti nei tie, kurių padėtis buvo 
stabili. Antrasis veiksnys – darbuotojų ryšys su kitais sergančiai-
siais: jei jie asmeniškai pažinojo kitą sergantįjį ir nuolat su juo ben-
dravo, tikimybė, kad liga jų neaplenks, buvo didesnė21.

Tai galima laikyti pirmaisiais dviem užkrato dėsniais. Trečiasis 
ir paskutinis yra susijęs su aplinka: ar yra reali grėsmė, kuri padi-
dintų bendrus lūkesčius susirgti? Mažai tikėtina, kad gamyklos 
darbininkai būtų ilgai nerimavę dėl vabzdžių iš Anglijos keliamo 
pavojaus, tačiau tam tikro klimato sąlygomis baimė susirgti nie-
kada neatslūgsta, todėl simptomų plitimas tampa kur kas labiau 
tikėtinas.

Tai gali paaiškinti, kodėl masinės psichogeninės ligos ypač pa-
plitusios politinių sukrėtimų ar karinių veiksmų akivaizdoje. Pa-
vyzdžiui, 1983 m. vienos palestiniečių mergaičių mokyklos Vakarų 
Krante mokinės ir darbuotojai pradėjo skųstis neryškiu matymu 
ir kvėpavimo sutrikimais bei juntamu supuvusio kiaušinio kvapu. 
Pasklidus žiniai apie ligos protrūkį, susirgo beveik tūkstantis regi-
ono arabų mokinių. Galiausiai epidemiologams pavyko nustatyti, 
kad pirminėje mokykloje protrūkis kilo dėl sugedusios išvietės, 
iš kurios sklido nemalonus kvapas, kurį mergaitės pamanė esant  
nuodingomis dujomis. Kuo arčiau tualeto buvo klasės, tuo dides-
nė tikimybė, kad moksleivės apie simptomus pranešė pirmą dieną.

Per pertraukas tos merginos aptarinėjo pavojų su savo draugė-
mis, o šios – su savo draugėmis, panašiai kaip ir Benedetti aukš-



103

tikalnių ligos tyrime dalyvavę tiriamieji. Netrukus ligos lūkestis 
pasklido po visą mokyklą, o pranešimams tapus labiau žino-
miems – ir po kitas regiono įstaigas22.

Panašūs protrūkiai JAV kilo ir po Rugsėjo 11-osios išpuolių. 
2001 m. pabaigoje ir 2002 m. plačiai nuogąstauta dėl tolesnių is-
lamistų išpuolių, įskaitant biologinio karo galimybę. Tai prasidė-
jo nuo pranešimų apie bėrimus Indianoje ir išplito dalyje šiaurės 
Virdžinijos, vėliau – Pensilvanijoje, Oregone ir Masačusetse. Nu-
stebino tariamas simptomų ryšys su vaikų kasdieniu judėjimu: 
bėrimai suintensyvėdavo mokykloje, bet pamažu aprimdavo vai-
kams grįžus namo. Nereikia nė sakyti, kad šie protrūkiai sukėlė 
didžiulį tėvų nerimą, tačiau mokslininkams nepavyko nustatyti 
ginklo ar kitos aplinkos priežasties. Jie svarstė pesticidų naudoji-
mą, pelėsį pastate ir net alerginę reakciją į vadovėliams spausdinti 
naudojamas chemines medžiagas, tačiau kiekvieną paaiškinimą 
paneigė kruopštus patikrinimas23.

Socialinio užkrato būdu perduodamas lūkesčių efektas gali pa-
dėti paaiškinti Havanos sindromą, kurį patiria į Kubą komandi-
ruoti JAV diplomatai ir žvalgybos agentai. Paskutinėmis 2016 m. 
dienomis į JAV ambasadą atvyko Havanoje dirbantis CŽV dar-
buotojas ir pranešė apie keistus simptomus: galvos svaigimą, ausų 
skausmą, spengimą ausyse ir sumišimą. Keisčiausiai nuskambėjo 
akivaizdus jo diskomforto šaltinis: būnant namuose jam atrody-
davo, kad einant iš vieno kambario į kitą jį persekioja stipriai erzi-
nantis garsus triukšmas. Jis teigė, kad garsas išnykdavo tik atida-
rius laukujes duris.

Pasklidus žiniai apie jo patiriamus pojūčius, atsirado ir dau-
giau kolegų, kurie pranešė pastaruosius mėnesius taip pat jutę 
tuos pačius keistus simptomus. Garsas buvo apibūdinamas įvairiai 
– nuo itin aukšto dažnio („švilpiantis arbatinukas“) iki „glumi-
nančio pojūčio, panašaus į važiavimą automobilyje su pravertais  
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langais“24. Kai kurie sakėsi jautę vibraciją ar „spaudimą“, kuris  
pažadindavo naktį; kiti negirdėjo nieko, bet vis tiek jautė sutriku-
sią orientaciją aplinkoje, sumišimą ir galvos svaigimą. Tapo aišku 
viena – tai buvo labai nemalonūs ir smegenų sukrėtimui būdin- 
gi simptomai, todėl JAV vyriausybė paskelbė apie akustinių gink- 
lų naudojimą siekiant įbauginti jos diplomatus ir žvalgybos agen-
tus.

Netrukus ši baimė apėmė ir kitų šalių diplomatus, o Kanados 
darbuotojai pranešė apie panašius simptomus, taip pat krauja-
vimą iš nosies ir nemigą. Vėliau panašaus pobūdžio pranešimų 
gauta ir kitose šalyse už tūkstančių kilometrų nuo Havanos: ki-
lus ligos protrūkiui Valstybės departamentas evakavo darbuo-
tojus iš savo ambasados Pekine ir konsulatų Šanchajuje bei Gu-
angdžou.

Akustikos mokslininkams sunkiai sekėsi nustatyti, kaip būtų 
galima garso bangą nukreipti tokiu atstumu ir pakankamu inten-
syvumu, kad pavyktų smarkiai pakenkti žmogaus smegenims.  
Iš tiesų, išanalizavus tariamą ambasados darbuotojus kankinusių 
garsų įrašą, paaiškėjo, kad bangos buvo cikadų skleidžiamas gar-
sas. Tebevykstant gyvoms mokslininkų diskusijoms dėl galutinės 
šių simptomų priežasties, kai kurių mokslininkų teigimu, ja ga-
lėjo būti ginklas, skleidžiantis tikslines radijo bangas. Visgi kiti 
mokslininkai yra įsitikinę, kad tai buvo psichogeninė liga. Hava-
nos sindromo požymiai tikrai nepaprastai panašūs į daugelį kitų 
simptomų, kurie, kaip žinoma, atsiranda dėl kenksmingų lūkes-
čių, o svetimoje šalyje gyvenanti ir didelį stresą patirianti glaudi 
emigrantų bendruomenė neabejotinai būtų palanki terpė tiems 
lūkesčiams plisti iš žmogaus žmogui.

Kaip paaiškėjo Salemo raganų procesų atveju, galima psicho-
somatinė liga neatmeta ir natūralios jos kilmės galimybės. Kokia 
nors šiuo metu nežinoma fizinė priežastis galėjo sukelti ligą nedi-
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delei žmonių grupei, o simptomai vėliau išplito stebint sergančiuo-
sius ir tikintis, kad simptomai pasireikš daugeliui kitų žmonių, ne-
turėjusių tiesioginio kontakto su pradine grėsme25.

Įdomiausia, mano nuomone, buvo žmonių reakcija į šią tiki-
mybę ir tai, kaip menkai jie, atrodo, suprato lūkesčių galią sukelti 
ligą. „Norint dirbtinai sukelti visus šiuos simptomus, reikėtų iš 
tikrųjų imtis tyrimų, treniruotis, būti puikiausiu aktoriumi ir įti-
kinti vieną ekspertą po kito“, – taip kalbėjo vienas iš gydytojų, da-
lyvavusių nustatant pirminę diagnozę26. Panašios pozicijos laikėsi 
ir senatorius Marco Rubio, pirmininkavęs specialiam posėdžiui 
dėl išpuolių. Jis masinę psichogeninę ligą apibūdino kaip „saujelę 
hipochondrikų, kurie viską išsigalvoja“27.

Gausūs lūkesčių efekto moksliniai tyrimai rodo, kad tai yra 
visiška netiesa. Masinės psichogeninės ligos neturi nieko dirbti-
nio ar fantastiško – jos yra natūrali mūsų socialiai jautrių protų 
ir nuostabaus prognozavimo mechanizmo gebėjimo iš anksto nu-
matyti grėsmes pasekmė.

VIRUSINĖS MINTYS

Nors iki šiol aptartos masinės psichogeninės ligos sukėlė itin di-
delį nerimą, jos paveikė tik nedidelį skaičių žmonių atskirose ben-
druomenėse. Pašalinus fizinę riziką, daugelio pacientų simptomai 
ėmė silpnėti. Kitų protrūkių nebuvo taip lengva numalšinti – dau-
giausia dėl tradicinės ir socialinės žiniasklaidos.

Šie pagąsdinimai sveikatos tema gali prasidėti kaip įprastas 
nocebo efektas, kurį sukelia nežinomybės baimė ar net pagrįstas 
sveikatos priežiūros specialisto įspėjimas, kuriuo vėliau pasidalija 
artimi pažįstami. Šiems atvejams pasiekus kritinę masę, doku-
mentiniai filmai, straipsniai internete ir įrašai socialinėje žinia- 
sklaidoje labai plačiai paskleidžia žinią dažnai kaip itin emocingus 
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pasakojimus iš pirmų lūpų, kurie aktyvuoja smegenų veidrodinę 
sistemą. Tai savo ruožtu paskatina daug daugiau žmonių patirti 
simptomus, ir per santykinai trumpą laiką gali paveikti tūkstan-
čius ar net milijonus žmonių.

Pirmiausia apsvarstykime „technopaniką“, kurią sukelia įdieg-
tos naujosios technologijos. Žmonės dažnai baiminasi naujovių ir 
taip sukelia nerimą, kuris gali prisidėti skleidžiant kenksmingą lū-
kesčių efektą. Dėl šio efekto pradeda plisti simptomai – pirmiau-
sia per tiesioginius socialinius ryšius, o vėliau ir per žiniasklaidą.  
Dar 1889 m. British Medical Journal rašė apie smarkiai padažnėju-
sius „per didelio ausies spaudimo“ atvejus, kai nuolat spengia au-
syse, apima „svaigulys“, „nervinis susijaudinimas“ ir „neuralginiai 
skausmai“. Kas dėl to buvo kaltas? Aleksandro Grahamo Bello 
naujasis išradimas – telefonas28. Panašūs protrūkiai lydėjo telegra-
fo, radijo ir kompiuterių monitorių – prietaisų, kuriuos šiandien 
mažai kas laikytų rimtu pavojumi sveikatai, – atsiradimą29.

Pastaruoju metu dėl belaidžio ryšio technologijų plėtros gau-
nama pranešimų apie galvos skausmus, dusulį, nemigą, nuovargį, 
spengimą ausyse, sausų akių sindromą ir atminties sutrikimus, 
esant belaidžio interneto ar 5G signalų zonoje. Nors tai gali atro-
dyti nereikšmingas rūpestis, „jautrumas elektrai“ paveikė nema-
žai žmonių – nuo 1,5 proc. Švedijoje (apie 150 tūkst. žmonių) iki  
4 proc. JK (apie 2,6 mln. žmonių)30. Sergantieji mano, kad ilgalai-
kis elektromagnetinių laukų poveikis gali sutrikdyti signalų per-
davimą tarp neuronų ir ilgainiui sukelti ląstelių pažeidimus. Kita 
vertus, laboratoriniai tyrimai rodo, jog mažos dozės, kurias gau-
name savo namuose ar biuruose, tikrai nėra tokios stiprios, kad 
sukeltų kokią nors žalą.

Norėdamas išsiaiškinti, ar tokią būseną būtų galima pagrįs-
ti psichogenine kilme, Jamesas Rubinas iš Londono karališkojo 
koledžo į savo laboratoriją pakvietė 60 „elektrai jautrių“ žmonių. 
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Kiekvieno dalyvio galvą jis apjuosė juosta su mobiliojo telefono 
antena virš vienos ausies. Vienų bandymų metu ši antena sklei-
dė signalą, kitų – ne. Dalyvių buvo paprašyta 50 minučių žymėti 
bet kurį iš patiriamų simptomų. Jei jautrumas elektrai kyla dėl fi-
zinio elektromagnetinio lauko poveikio, būtų galima tikėtis, kad 
realaus poveikio metu būtų užfiksuota kur kas daugiau simpto-
mų, palyginti su bandymais, kai elektromagnetinis laukas nevei-
kė. Paaiškėjo, kad kontrolinio tyrimo dalyviai iš tikrųjų šiek tiek 
dažniau pranešė apie problemas, pavyzdžiui, galvos skausmą (ne-
paisant to, kad elektromagnetinės bangos nebuvo skleidžiamos). 
Tai kategoriškai paneigia nuomonę, kad šalutinį poveikį sukelia 
natūrali biologinė reakcija į elektromagnetinį lauką31. „Neabejoju, 
kad žmonės iš tiesų patiria fizinius simptomus“, – teigė Rubinas. 
Tačiau tie simptomai yra lūkesčių ir socialinio užkrato, o ne radi-
acijos pasekmė.

Rubino tyrimas buvo paskelbtas 2006 m., o vėlesni eksperi-
mentai parodė, kad sveiki žmonės, niekada anksčiau nesusidūrę 
su jautrumu elektrai, yra daug labiau linkę pranešti apie simpto-
mus, pamatę įspėjamąjį vaizdo įrašą apie „pavojus“32. Pažymėti-
na, kad šioje internetinėje informacijoje dažnai pateikiama įrašų, 
kuriuose asmenys tiesiogiai dalijasi pranešimais apie savo nega-
lavimus. Kaip jau matėme anksčiau, pamačius ir išgirdus žmogų, 
kuriam pasireiškė simptomai, yra daug didesnė tikimybė, kad iš-
ryškės nocebo efektas.

Lygiai tokios pat dažnos, tačiau daug daugiau problemų pasau-
lio sveikatai keliančios yra psichogeninės reakcijos į skiepus. Pa-
vyzdžiui, daugelis nuo gripo pasiskiepijusių žmonių praneša apie 
tokius simptomus kaip karščiavimas, galvos ir raumenų skausmai; 
kai kurie netgi teigia iškart po skiepų susirgę gripu. (Vienos ne-
seniai atliktos apklausos duomenimis, šiuo metu taip mano apie  
43 proc. JAV piliečių33.)
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Tiesa šiuo atveju yra šiek tiek sudėtingesnė nei pranešimuose 
apie jautrumą elektrai. Yra įvairių formų gripo vakcinos, tačiau 
bet kurioje švirkščiamoje vakcinoje yra arba inaktyvuota viruso 
forma, arba vienas iš viruso išskirtas baltymas. Abiem atvejais 
pakeistas virusas arba jo baltymas nesidaugina organizme, taigi 
vakcina tiesiog negali sukelti infekcijos – tai paprasčiausiai neįma-
noma. Remiantis švirkščiamų vakcinų klinikinių tyrimų duome-
nimis, placebu paskiepytiems dalyviams gripo simptomai pasi-
reiškia lygiai taip pat dažnai kaip ir pacientams, gavusiems tikrąją 
vakciną34. JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis, 
vienintelis skirtumas yra tas, kad paskiepijus tikrąja vakcina šiek 
tiek dažniau skauda ranką injekcijos vietoje35.

Sudėtingiau yra su tam tikromis į nosį purškiamomis vakci-
nomis nuo gripo. Jų sudėtyje yra „praskiestas“ virusas, kuris buvo 
atskiestas, bet vis dar gali būti aktyvus. Viruso virulentiškumas 
sumažintas, todėl jis negali sukelti rimto susirgimo gripu, tačiau 
yra duomenų, kad gali sukelti lengvus simptomus, pavyzdžiui, 
slogą ir vidutinį karščiavimą artimiausiomis dienomis. Nepaisant 
to, tyrimai rodo, kad šiuo tiesioginiu biologiniu poveikiu galima 
paaiškinti tik nedidelę dalį pranešimų ir kad daugelio žmonių pa-
tiriami simptomai, ypač nuovargio ar galvos skausmo pojūčiai, 
gali būti psichogeniniai36.

Bet kuriuo atveju gydytojų įspėjimai galėjo lemti kai kuriuos 
simptomus, tačiau tikimybė, kad juos pajusite, bus daug didesnė, 
jei pažįstate giminaitį ar draugą, kuris taip pat jautė šį diskom-
fortą, arba jeigu matėte pranešimų socialinėje žiniasklaidoje, ku-
riuose skundžiamasi šalutiniu poveikiu. Šio socialinio užkrato 
pasekmės kartais gali būti dramatiškos. Per 2009 m. kiaulių gripo 
protrūkį 46 Taivano vidurinės mokyklos mokiniai po skiepų buvo 
nugabenti į ligoninę su sunkiais simptomais, tačiau gydytojai nu-
statė, kad jų simptomai buvo grynai psichogeniniai37.
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Tokio pobūdžio masiniai psichogeniniai susirgimai sutrik-
dė daugelį kitų skiepų programų, įskaitant 2014 m. Kolumbijoje 
kilusį protrūkį, kai buvo pradėta skiepyti nuo ŽPV. Jis prasidėjo 
nuo keleto Karmen de Bolivaro miestelio moksleivių, kurios po 
skiepo pranešė apie sunkius negalavimus. Netrukus sąmonės ne-
tekusių ir traukulių tampomų mergaičių vaizdo įrašai buvo įkelti į 
YouTube ir pasidalyti žiniasklaidoje – dėl to per kelias ateinančias 
savaites užregistruota dar 600 atvejų38. Atlikus tyrimus paaiškėjo, 
kad simptomai buvo grynai psichogeniniai, tačiau šis įvykis turėjo 
pražūtingų pasekmių programai, nes vėlesniais metais labai su-
mažėjo besiskiepijusiųjų.

Panašus yra ir šalutinis statinų poveikis. Šie vaistai plačiai ski-
riami cholesterolio, kuris gali užkimšti arterijas ir padidinti širdies 
ligų ir insulto riziką, kiekiui kraujyje mažinti. Yra svarių įrodymų, 
kad jie gali gerokai pailginti paciento gyvenimo trukmę. Tačiau 
šio amžiaus antrojo dešimtmečio pradžioje pacientai ėmė neri-
mauti dėl šalutinio poveikio, įskaitant lėtinį raumenų skausmą, 
kuris galimai atsirado vartojant šiuos vaistus39. Nuogąstavimus 
nušvietė daugybė žiniasklaidos priemonių, ėmusių interviu iš apie 
savo skausmus pasakojusių pacientų, ir paskelbė didelio skausmo 
surakintų žmonių nuotraukas – kaip tik tokį turinį, kuris suakty-
vina smegenų veidrodinių neuronų sistemą40. Dėl to tūkstančiai 
žmonių pranešė apie simptomus ir nustojo vartoti vaistus. Kita 
vertus, placebu kontroliuojami tyrimai parodė, kad šalutinio po-
veikio dažnis tarp žmonių, vartojančių statinus, yra beveik toks 
pat, kaip ir tarp žmonių, vartojančių inertines tabletes41. (Ameri-
kos širdies asociacijos apžvalgos duomenimis, šis skirtumas nesie-
kia 1 proc.42) 

Vis dėlto žmonių baimes buvo sunku išsklaidyti, o spartus 
atvejų daugėjimas patvirtina, kaip pavienių pacientų pranešimai, 
sutirštinti žiniasklaidos ir plačiai paskleisti socialinės žiniasklai-
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dos tinkluose, gali greitai sukelti masinius psichogeninius negala-
vimus dėl palyginti retų įvykių.

Palyginus 13 skirtingų šalių, nustatyta, kad neigiamų prane-
šimų prieinamumas internete yra tiesiogiai proporcingas pacien-
tų, patiriančių šalutinį poveikį, procentinei daliai tame regione.  
JAV ir Jungtinėje Karalystėje, kuriose neigiamų istorijų apie sta-
tinus pasitaiko dažniausiai, apie raumenų skausmus praneša apie 
10–12 proc. pacientų. Švedijoje ir Japonijoje šis skaičius svyruoja 
ties 2 proc., t. y. daug artimesnis rodikliams, kokių buvo tikimasi 
placebu kontroliuojamuose tyrimuose43.

Bene labiausiai paplitęs lūkesčių poveikis yra susijęs su tam 
tikrų maisto produktų netoleravimu, kuris vis dažniau pasitaiko 
Europoje ir JAV. Prisiminkime kai kurias virškinimo problemas, 
susijusias su glitimu – kviečiuose, rugiuose ir miežiuose randamu 
baltymu. Manoma, kad maždaug 1 proc. žmonių serga celiakija44, 
kurią sukelia pernelyg aktyvi imuninė sistema, maiste esantį gli-
timą klaidingai laikanti pavojingu patogenu45. Ligai pažeidus žar-
nyną sutrinka organizmo gebėjimas įsisavinti maisto medžiagas, 
dėl to galima susirgti anemija ir patirti kitų sutrikimų. Dar 1 proc. 
suaugusiųjų gali kentėti nuo alergijos kviečiams, kai kiti greta gli-
timo grūduose randami baltymai sukelia perdėtą imuninę reakci-
ją, dėl kurios iš karto pasireiškia tokie simptomai kaip vėmimas ir 
niežulys46.

Trečioji grupė praneša apie sunkiau apibrėžiamą „jautrumą gli-
timui“. Šia liga sergančiųjų žarnynas nėra pažeidžiamas, nes toks 
pažeidimas būdingas celiakijai, lygiai kaip nėra stebimas antikūnų 
susidarymas, kuris yra būdingas alergijai kviečiams. Nepaisant to, 
vis tiek skundžiamasi pilvo skausmais, pilvo pūtimu, viduriavi-
mu ir galvos skausmais47. Naujausi tyrimai rodo, kad dažnai šiuos 
nepatogumus gali lemti žmonių lūkesčiai. Pavyzdžiui, atliekant 
koduotus klinikinius tyrimus, įtariami sergantieji kelias savaites 
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išbraukia iš savo raciono visą glitimą ir tik tada jų paprašoma pra-
dėti valgyti tokius produktus kaip duona ar bandelės, kurių sudė-
tyje gali būti arba nebūti baltymų. Neseniai atliktoje metaanalizė-
je, sujungus dešimties skirtingų tyrimų rezultatus, nustatyta, kad 
16 proc. žmonių, kuriems buvo nustatytas jautrumas glitimui, iš 
tikrųjų reagavo į glitimą, bet ne į placebą, o daug didesnė dalis – 
apie 40 proc. žmonių – vienodai reagavo į abi maisto produktų 
grupes. Tai rodo, jog simptomų atsiradimui didelę reikšmę turėjo 
lūkesčiai48. (Svarbu tai, kad daugelyje šių tyrimų nebuvo naudoja-
mi placebo maisto produktai, galintys turėti fermentuojamų sa-
charidų, kurie taip pat buvo įvardijami kaip potenciali simptomų 
priežastis.)

Kiekvieno asmens atvejį reikia įvertinti individualiai, tačiau, 
remiantis šiais rezultatais, panašu, kad nocebo efektas paaiškina, 
kodėl yra tiek daug sergančiųjų. Kviečių keliamą pavojų aprašan-
čių gyvenimo būdo žurnalų ir interneto svetainių gausa bei nuo-
latiniai aptarinėjimai per vakarienę atsirado dėl šios informaci-
jos ir paspartino neigiamų lūkesčių dėl valgomo maisto plitimą.  
Šio šimtmečio antrojo dešimtmečio viduryje Jungtinėje Karalystė-
je per trejus metus 250 proc. išaugo glitimui jautrių žmonių skai-
čius ir sudarė maždaug trečdalį visų gyventojų – tai stulbinantis 
augimas, vargu ar kilęs dėl kokių nors fizinių priežasčių49. Duo-
menų apie kitus regionus nėra daug, tačiau panašu, kad ši tenden-
cija plinta ir daugelyje kitų šalių50.

STIGMOS KVAPAS

Šie pavyzdžiai – viso labo keli iš šiuo metu pasaulio sveikatai 
kenkiančių būdų, liudijančių dėl socialinio užkrato plintan-
tį ar sustiprėjusį lūkesčių poveikį, tačiau jų neabejotinai yra kur 
kas daugiau. Pastaruoju metu fiziologinis kenksmingų įsitikini-
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mų poveikis gali paaiškinti kai kurių žmonių reakciją į kaukes  
COVID-19 pandemijos metu – nemažai žmonių tvirtino dėl veidą 
dengiančių priemonių jautę oro trūkumą ir kentėję nuo migrenos. 
Dauguma kaukių buvo pagamintos iš palyginti lengvo audinio, 
neturėjusio trukdyti kvėpuoti, tačiau neigiami tikimybės uždusti 
lūkesčiai, kuriuos sustiprino socialinis užkratas, galėjo prisidėti 
prie šių simptomų atsiradimo.

Girdėdamas savo šeimos narius dalijantis šiais potyriais, iš 
pradžių ir pats jutau galvos skausmą ir dusulį. Mano jautrumas 
neturėtų stebinti žinant, kad surenku gana daug balų pagal empa-
tijos testą, kuris, kaip manoma, atspindi mūsų veidrodinių neuro-
nų reakciją. Visgi, žinodamas apie nocebo efektą, galėjau suabejoti 
šių simptomų kilme. Netrukus internete radau vaizdo įrašą, ku-
riame kardiologui, per treniruotę buvusiam su chirurgine veido 
kauke, deguonies kiekis kraujyje nesumažėjo. Šio įrodymo pakako 
mano smegenų prognozėms pakeisti ir nemalonūs pojūčiai netru-
kus išnyko – tai buvo dar vienas pavyzdys, kaip galime iš naujo 
peržiūrėti ir suvokti savo jausmus.

Kaskart atsiradus naujai technologijai, medicininei procedū-
rai ar mitybos pokyčiams, naujovės nežinomybė skatina nepa-
sitikėjimą ir baimę, kurie gali paskatinti gyventojus užsikrėsti 
kenksmingais lūkesčiais. Sveikatos priežiūros institucijų uždavi-
nys – atskirti realų fizinį pavojų ir lūkesčių rezultatą, atitinka-
mai atsižvelgti į žmonių poreikius; ignoruodami bet kurį iš šių 
aspektų, pacientams padarysime didelę meškos paslaugą. Dau-
geliu atvejų žmonių simptomai pamažu silpnėja išnykus fizinės 
grėsmei galimybei ir smegenims atnaujinus savo prognozes, ta-
čiau taip nutinka tik tada, kai pacientai pasitiki naujienas pra-
nešančiais ekspertais. Jeigu ekspertai šią žinią perduoda ne itin 
jautriai, pacientai gali atmesti psichogeninį paaiškinimą ir netgi 
nuspręsti, kad medikai kažką slepia. Tai ne tik sustiprins jų pačių 
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kančias, bet ir padidins tikimybę perduoti lūkestį susirgti kitiems 
žmonėms.

Štai kodėl mums skubiai reikia užtikrinti geresnį visuomenės 
informuotumą apie lūkesčių poveikį apskritai. Laimei, esama įro-
dymų, kad mokydami žmones apie nocebo efektą ir jo galią ga-
lime padėti apsaugoti juos nuo būsimų psichikos ligų sukėlėjų. 
Pavyzdžiui, Keithas Petrie ir Fiona Crichton iš Oklando univer-
siteto Naujojoje Zelandijoje užfiksavo „vėjo turbinų sindromo“ at-
siradimą – masinę psichogeninę ligą, kurią sukelia baimė dėl vėjo 
jėgainių burių skleidžiamų žemų „infragarso“ bangų. Simptomai 
yra labai nemalonūs: galvos ir ausų skausmas, spengimas ausyse, 
pykinimas, galvos svaigimas, širdies permušimai, kūno vibracija, 
sąnarių skausmas, neryškus matymas, virškinimo sutrikimai ir 
trumpalaikis atminties praradimas. Vis dėlto kruopštūs tyrimai 
rodo, kad visi šie simptomai atsiranda dėl žmonių lūkesčių ir soci-
alinio simptomų užkrato, neatsižvelgiant į tai, ar infragarso ban-
gos iš tikrųjų yra, ar jų nėra51. Visgi Petrie ir Chrichton nustatė, 
kad aiškus nocebo reakcijos paaiškinimas ir lūkesčių galia sukelti 
fizinius simptomus gali apsaugoti žmones nuo ligos52. Siekiant iš-
vengti nereikalingų kančių, tokia informacija turėtų būti įtraukta 
į visuomenės sveikatos pranešimus apie susirūpinimą keliančias 
situacijas, kurios gali būti psichogeninio pobūdžio53.

Kiekvienas iš mūsų galime stengtis būti įžvalgesni, kai galvoja-
me apie galimus naujus pavojus sveikatai. Žinokite, kad asmeninės 
istorijos, nors ir įtikinamos, nėra svarus realaus pavojaus įrody-
mas ir kad simptomus, apie kuriuos žmonės praneša, gali sukelti 
daugelis priežasčių. Įsitikinkite, ar žiniasklaidos pranešimai yra 
pagrįsti patikimais moksliniais tyrimais, ir ieškokite simptomų 
palyginimo tarp žmonių, kurie patyrė tariamą pavojų ir jo nepaty-
rė. (Panašiai kaip per placebu kontroliuojamus vaisto tyrimus, bet 
kokį gerą klinikinį tyrimą sudaro ir tyrimas su placebu, leidžian-
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tis patikrinti galimą lūkesčių poveikį.) Jei skirtumo tarp dviejų 
tiriamųjų populiacijų nėra, tikriausiai nebėra reikalo nerimauti: 
simptomai iš esmės yra lūkesčių rezultatas. Net jeigu skirtumas 
yra, pasistenkite atkreipti dėmesį į tai, ar absoliuti rizika yra di-
delė, ar maža. Daugelio baimių dėl sveikatos – pavyzdžiui, statinų 
netoleravimo, – atveju grynai biologinis šalutinis poveikis vis dar 
labai retas. (Be abejo, jeigu rimtai nerimaujate dėl savo sveikatos, 
turėtumėte pasitarti su gydytoju.)

Žmonėms vis labiau suprantant, kad lūkesčiai gali sukelti 
simptomus, turime nusikratyti psichogeninių ir psichosomatinių 
ligų stigmos. Vienaip ar kitaip, visuomenė pažengė į priekį kal-
bėdama apie tokias psichikos ligas kaip depresija ir nerimas. Vis 
dėlto žmonės dėl visiškai nepaaiškinamų priežasčių nerimtai žiū-
ri į ligas, prasidedančias mintyse, o vėliau paveikiančias ir kūną. 
Vieno mano pakalbinto specialisto nuomone, ši stigma, deja, yra 
paplitusi tarp medicinos specialistų, kurie savo panieką gali per-
duoti pacientams.

Tiesa ta, kad visi pasiduodame lūkesčių efektui, kuris gali su-
kelti tikrą fizinį diskomfortą. Konstatuoti šį faktą neturėtų būti 
gėdingiau, nei aptikti įprastą infekciją, lūžusį kaulą ar klinikinę 
depresiją. Psichogeniniai ir psichosomatiniai simptomai yra natū-
ralus įspūdingo smegenų prognozavimo mechanizmo rezultatas, 
o jų psichologinės, socialinės ir kultūrinės kilmės pripažinimas 
bus labai svarbus, kai kituose skyriuose pereisime prie mūsų lū-
kesčių, susijusių su fiziniais pratimais, mityba, stresu ir miegu, 
pasekmių nagrinėjimo.
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Kaip galvoti apie... baimes dėl sveikatos

• Atkreipkite dėmesį į jus supančius žmones ir tai, kaip jūsų 

kūnas gali pradėti mėgdžioti jų psichinę ir fizinę būseną 

per smegenų veidrodinių neuronų sistemą.

• Apmąstykite konkrečias situacijas, galinčias sukelti ma-

sinę psichogeninę ligą, pavyzdžiui, didelių politinių nera-

mumų laikotarpį, naujų technologijų diegimą ir naujos 

medicinos praktikos pritaikymą. Stenkitės žodžio „nepa-

žįstamas“ nesusieti su žodžiu „pavojingas“.

• Svarstydami jums artimus atvejus, nepamirškite, kad gali 

būti svarbus atsitiktinumas. (Pavyzdžiui, gali pasirodyti, 

kad vakcina sukėlė ligą jūsų draugui, bet jis tikriausiai už-

sikrėtė prieš pasiskiepydamas.)

• Kritiškai apmąstykite skaitomą informaciją apie sveikatos 

apsaugą. Ieškokite patikimų galimų mokslinių šaltinių ir 

pabandykite rasti duomenų apie žmones, kurie patyrė ir 

nepatyrė tariamos grėsmės. Nepasikliaukite vien anekdo-

tais ar asmeninėmis istorijomis, kad ir kokios įtikinamos 

jos atrodytų.

• Pasijutę blogai dėl galimos psichogeninės ligos, kreipkitės 

į gydytoją patarimų, tačiau neatmeskite galimybės, kad 

jūsų simptomai gali būti lūkesčių efekto rezultatas. Įsitiki-

nimams įsitvirtinus, bus daug sunkiau panaikinti jų po- 

veikį.

• Venkite stigmatizuojančios kalbos, galvodami apie save ar 

kitus. Dėl stigmos tik sunkiau suabejoti įsitikinimais, kurie 

gali būti ligos priežastis arba sustiprinti jos simptomus.
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5  s k y r i u s

G R E I T E S N I S, S T I P R E S N I S,
S P O R T I Š K E S N I S

Kaip sumažinti skausmą ir nuovargį sportuojant

1997 m. liepos 18 d., vyksta Tour de France 12-as etapas. Pran-
cūzų komandos Festina narys Richardas Virenque’as ruošiasi as-
meninėms lenktynėms laikui Sent Etjene. R. Virenque’o specia-
lizacija – sunkūs kalnų etapai, o ne važiavimas laikui, tačiau jis 
yra girdėjęs apie naują vaistą, suteiksiantį energijos 55 km trasoje, 
todėl paprašo savo fizioterapeuto Willy’io Voeto parūpinti „stebu-
klingo eliksyro“. Komanda ir anksčiau nevengė naudoti rezulta-
tus gerinančių vaistų, todėl Voetas iš pradžių priešinasi labiau dėl 
praktinių nei moralinių sumetimų, nes baiminasi išbandyti visiš-
kai naują medžiagą vykstant turnyrui, kad netyčia bloga reakcija į 
vaistą nesužlugdytų Virenque’o galimybių. Tačiau po įtikinėjimų 
jis sutinka susitikti su vaistus platinančiu agentu ir netrukus gau-
na nedidelį indelį su paslaptingu baltu skysčiu, kurį prieš varžybas 
turi sušvirkšti Virenque’ui į sėdmenis.

Varžybų dieną Voetas sušvirkščia injekciją, o pasiektas lenk-
tynių rezultatas užgniaužia kvapą. Virenque’as didžiąją lenktynių 
dalį lenktyniauja petys petin su savo pagrindiniu varžovu Janu 
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Ullrichu. Nors vokietis galiausiai laimi (1 val. 16 min. 24 sek.),  
Virenque’as nuo jo atsilieka 3 min. 4 sek., užfiksavęs žymiai geres-
nį, nei būtų tikėjęsis, rezultatą. „Dieve, jaučiausi nuostabiai! – vė-
liau jis sakė Voetui. – Ši medžiaga tiesiog nuostabi.“ Voetas tikino, 
kad tai buvo „svarbiausios lenktynės laikui jo gyvenime“.

Virenque’as nežinojo, kad stebuklingajame eliksyre nebuvo jo-
kios veikliosios medžiagos. Prieš sušvirkšdamas injekciją Voetas 
paslaptingą baltąją medžiagą pakeitė gliukozės tirpalu. Didesnis 
pasitikėjimas savimi kartu su palaikančios minios šūksniais buvo 
viskas, ko Virenque’ui reikėjo, kad pasirodytų geriausiai. Šį kartą 
jis bent jau nepažeidė jokių taisyklių.

„Niekas negali pakeisti pasitikėjimo savimi, – vėliau auto- 
biografijoje rašė Voetas. – Richard’ui nebuvo veiksmingesnio vais-
to nei žiūrovai. Keletas specialių injekcijų, pasklidusių jo venomis, 
didžiulis gerbėjų palaikymas jo skausmo slenksčiui pakelti vedė 
jį šlovės trasa, kurioje jis buvo nenugalimas. Būtent tokio slapto 
ginklo Richardui ir reikėjo.“1

* * *
Yra daugybė istorijų apie tokius stulbinančius rezultatus sporte. 
Galite kasdien treniruoti savo kūną, tačiau jūsų fizinių galimybių 
ribas nulems jūsų mąstysena.

Vidutinių ir ilgų nuotolių bėgikas Paavo Nurmi (1897–1973) – 
devyniskart olimpinio aukso medalio laimėtojas, pramintas 
Skraidančiuoju Suomiu, – yra pasakęs: „Protas yra viskas. Rau-
menys – tai tik gumos gabalai. Visko, ko pasiekiau, pasiekiau tik 
dėl savo proto.“ Tą patį sakė ir Rogeris Bannisteris, 1954 m. tapęs 
pirmuoju žmogumi, nubėgusiu mylią per mažiau nei 4 minutes. 
„Būtent smegenys nulemia tavo galimybių ribas sportuojant“, – 
rašė jis autobiografijoje2. Tokia filosofija vadovavosi ir žymiausias 
XXI a. maratono bėgikas Eliudas Kipchoge’as iš Kenijos. „Visada 
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sakau, kad bėgu ne kojomis, o širdimi ir protu, – aiškino jis. – Tai, 
kas žmogų priverčia bėgti greičiau, yra jo protas. Jeigu viduje esi 
ramus ir susikaupęs, tuomet valdai visą kūną.“3 Šiuo metu Kip-
choge’as yra laimėjęs 11 iš 13 maratonų, kuriuose dalyvavo. Jam 
priklauso 2 valandų 1 minutės ir 39 sekundžių pasaulio rekordas4.

Nepaisant to, kad ši idėja paplitusi sporto folklore, sporto 
mokslininkams prireikė šimtmečio tikrajai mūsų proto galiai fi-
ziniams rezultatams suprasti. Po kilusio susidomėjimo medicini-
niais placebais mokslininkai ėmėsi entuziastingai tirti lūkesčių 
poveikį fiziniam pasirengimui ir sportui. Šių tyrimų centre atsi-
dūrė naujieji darbai apie smegenų vaidmenį reguliuojant mūsų 
energijos sąnaudas ir kuriant fizinius įtampos ir nuovargio pojū-
čius. Prognozavimo mechanizmas apskaičiuoja, kiek gali priversti 
kūną dirbti jam nepakenkdamas, o pasiekus individualių galimy-
bių ribą, šis mechanizmas pristabdo mūsų rezultatus sukeldamas 
jausmą, kad „atsimušėme į sieną“, nesvarbu, ar tai nutiktų įpusė-
jus kilometro ilgio distanciją, ar paskutinėje „Geležinio žmogaus“ 
triatlono atkarpoje.

Šios išvados gali padėti profesionaliems sportininkams siekti 
pasaulio rekordų, tačiau dar svarbesnės jos yra privengiantiems 
sportuoti žmonėms, kuriems sunku laikytis treniruočių režimo. 
Tinkamai nusiteikęs net labiausiai užkietėjęs namisėda gali gauti 
daugiau naudos ir patirti mažiau skausmo treniruodamasis.

PROTAS PRIEŠ RAUMENIS

Kaip ir placebo bei nocebo tyrimai, taip ir naujas supratimas apie 
mankštinimąsi užgimė netikėtai. Viskas prasidėjo nuo italų fizio-
logo Angelo Mosso darbų XIX a. pabaigoje. Atlikdamas kruopš-
čius eksperimentus Turino universitete jis prie žmonių vidurinių 
pirštų pritvirtino mažus svarmenis. Dalyviai turėjo judinti pirš-
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tus, kol išsekdavo, o Mosso’as ergografu fiksavo raumenų susitrau-
kimų stiprumą. (Pirštų lankstymas gali atrodyti gana nereikšmin-
gas pratimas, tačiau jis buvo patrauklus eksperimentui būtent dėl 
to, kad Mosso’as galėjo labai tiksliai kontroliuoti ir matuoti jude-
sius.)

Kaip ir buvo galima tikėtis, iš pradžių energingai pradėjusiems 
dalyviams ilgainiui atlikti judesius darėsi vis sunkiau, nes jų rau-
menys pavargdavo, o prieš tai atlikti fiziniai pratimai lemdavo, 
kad nuovargis pasijusdavo po mažesnio judesių skaičiaus. Vis dėl-
to svarbesnis Mosso atradimas yra tas, kad grynai intelektinės už-
duotys, pavyzdžiui, paskaitų skaitymas ar universiteto egzaminų 
vertinimas, taip pat gali lemti greitesnį raumenų jėgos silpnėjimą. 
Remdamasis šiuo ir daugeliu kitų eksperimentų, jis padarė išvadą, 
kad yra du skirtingi mūsų nuovargio pojūčio šaltiniai – „psichinis 
procesas“, vykstantis išsekus smegenų „valiai“, ir cheminių „nuo-
dų“ sankaupos pačiuose raumenyse. „Smegenų nuovargis mažina 
raumenų jėgą“, – rašė Mosso’as savo didžiajame veikale La Fatica 
(Nuovargis). Jis sakė, kad, norėdami padidinti ištvermę, turime la-
vinti ne tik kūną, bet ir protą, nes jie yra glaudžiai susiję5.

Jei mokslo istorijos eiga būtų buvusi teisinga, Mosso’as būtų 
plačiai pripažintas už indėlį fiziologijos ir neurologijos srityse,  
o sporto mokslininkai būtų toliau tyrinėję daugybę psichologinių 
veiksnių, darančių įtaką mūsų jėgai ir ištvermei. Tačiau Mosso’as 
mirė 1910 m., o vėliau dirbę mokslininkai dėmesį sutelkė tik į pa-
čiuose raumenyse vykstančius biocheminius pokyčius. „Jis iš es-
mės buvo išbrauktas iš istorijos“, – teigė Keiptauno universiteto 
fiziologas Timothy’is Noakesas.

Pagal vyraujančią teoriją raumenys pavargsta pritrūkę kuro – 
glikogeno molekulių, kaupiamų pačiame audinyje, ir susidarius 
toksinių šalutinių produktų, pavyzdžiui, pieno rūgšties, apsun-
kinančios skaidulų susitraukimą ir lėtinančios judesius, sankau-
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poms. (Kadangi pieno rūgštis taip pat yra fermentacijos produk-
tas, pagal šią teoriją mūsų raumenys iš esmės yra „marinuojami“.) 
Ypač daug problemų kiltų ilgai ar intensyviai mankštinantis, jei 
širdžiai sunkiai sekasi pumpuoti reikiamą kiekį kuro ir deguonies 
atsargoms papildyti, o raumenys dirba taip intensyviai, kad nepa-
liekame pakankamai laiko pieno rūgščiai virsti glikogenu.

Manyta, kad kiti veiksniai, pavyzdžiui, dehidratacija ir kūno 
temperatūra, taip pat turi įtakos apibrėžiant mūsų fizines ribas, 
o protui tenka žymiai mažesnė svarba. Sportininkas galėjo kiek 
įmanydamas mėginti atrasti sau tinkamą tempą, kad per anksti 
neišeikvotų visos energijos, bet jei jis per daug save spaudė, anks-
čiau ar vėliau „atsimušdavo į sieną“, o jo psichika mažai kuo ga-
lėjo padėti, kad įdarbintų daugiau raumenų skaidulų ar sumažin-
tų fizinį išsekimo pojūtį. Jei vienas sportininkas yra geresnis už 
kitą, tai tik todėl, kad dėl treniruočių ir sėkmės genų jam pavyksta 
efektyviau gaminti energiją ir sukaupti mažiau toksinių šalutinių 
produktų.

Toks biocheminis išsekimo paaiškinimas gyvavo dešimtme-
čius – galbūt netgi mokėtės to mokykloje per biologijos pamokas. 
Vis dėlto pastaruosius keletą metų po daugelio mįslingų atradimų 
šios teorijos pamatai pamažu ėmė byrėti. Visų pirma mokslinin-
kai nerado įrodymų, kad dauguma sportininkų treniruojasi mak-
simaliu pajėgumu, kaip teigia biochemijos teorija. Pavyzdžiui, 
vietoj tam tikros pasiektos stabilios ištvermės ribos arba ištvermės 
mažėjimo atsidūrus ties išsekimo riba, stebimas sportininkų šir-
dies susitraukimų dažnis ir deguonies suvartojimas pasirodė esąs 
pakankamai aukštas ir būtų leidęs tęsti fizinį krūvį, tačiau sporti-
ninkai vis tiek atsimušdavo į sieną.

Dar daugiau problemų vyraujančiai teorijai kelia tyrimai, ku-
riuose nagrinėjamas raumenų aktyvumas judant. Prie tiriamųjų 
rankų ir kojų pritvirtinę elektrodus, mokslininkai nustatė, kad il-
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galaikio ar intensyvaus fizinio krūvio metu veikia tik 50–60 proc. 
raumenų skaidulų. Jei biocheminiai pokyčiai raumenų skaidulo-
se būtų vienintelė fizinio nuovargio priežastis, galėtume tikėtis, 
kad prieš mums išsenkant būtų įdarbinta gerokai daugiau skai-
dulų krūviui pasidalyti, tačiau, nepanašu, kad taip būtų6. „Tai pa-
prasčiausiai paneigia vyraujančią teoriją“, – teigė Noakesas. Esant 
daugybei įrodymų apie fizinio krūvio metu besikaupiančią pieno 
rūgštį, sunku įrodyti, kad ji silpnintų ir vargintų raumenis taip, 
kaip kadaise manėme, – kai kurie tyrimai atskleidė, kad pieno 
rūgštis kaip tik gali pagerinti raumenų judesius itin didelio krūvio 
metu7. Atsižvelgiant į šias išvadas, sunku nurodyti kokį nors or-
ganizmo pokytį, kuriuo būtų galima įtikinamai paaiškinti greitai 
pajuntamą išsekimą.

Ką ir kalbėti apie įspūdingą psichologinį poveikį, kurį seniai 
pastebėjo sportininkai ir treneriai. Kruopščiais eksperimentais 
patvirtinta, kad sportininkai nuolat pasiekia geresnių rezultatų 
varžydamiesi tarpusavyje, palyginti su individualiomis treniruo-
tėmis. Tarsi jie naudotųsi kažkokiu slaptu rezervu, suaktyvėjančiu 
tik tam tikromis aplinkybėmis, o tokį reiškinį sunku paaiškinti, 
jeigu išsekimas yra tiesiog išsekusio glikogeno ir susikaupusios 
pieno rūgšties rezultatas8.

Išvis blogiausia galbūt yra tai, kad biochemijos teorija nega-
li paaiškinti Mosso pastebėto mįslingo ir neseniai vėl nustatyto 
fakto – vien intelektinės pastangos gali lemti žymiai prastesnius 
vėlesnius fizinius rezultatus. 2009 m. Bangoro universiteto moks-
lininkai nustatė, kad atlikus įtemptą 90 minučių trukmės testą, 
skirtą atminčiai ir koncentracijai nustatyti, dviratininkų ištvermė 
sumažėjo 15 proc.9 Smegenys iš tiesų vartoja gliukozę, bet labai 
mažai tikėtina, kad vien intelektinė mankšta galėtų turėti tokį 
didelį poveikį fiziniam išsekimui, jei nuovargio pojūtį lemtų tik 
raumenų nuovargis.
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Šios neįmintos mįslės privertė vis daugiau sporto mokslininkų, 
tokių kaip Noakesas, grįžti prie „psichobiologinės“ išsekimo teori-
jos, pagal kurią visiškai pripažįstamas smegenų vaidmuo nustatant 
žmogaus fizines ribas, t. y. tai, ką prieš šimtmetį teigė Mosso’as10. 
Mokslininkų nuomone, smegenys, remdamosi ankstesne patirti-
mi, fiziologiniais pojūčiais, pavyzdžiui, kūno temperatūra, dabar-
tine nuotaika ir protinės įtampos pojūčiu bei likusios užduoties 
prognozėmis, kruopščiai įvertina, kiek ir kokio intensyvumo fizi-
nį krūvį galime pakelti. Pagal šiuos skaičiavimus jos nustato, kiek 
raumenų skaidulų reikia įdarbinti ir kokio intensyvumo judesius 
kūnas gali atlikti. Pajutusios, kad rizikuojame persitempti, sme-
genys stabdo mūsų judesius, slopindamos į raumenis siunčiamus 
signalus ir sukeldamos bendrą nuovargio pojūtį, dėl kurio vis sun-
kiau tęsti fizinę veiklą11. Nors šis nuovargis trumpuoju laikotarpiu 
yra nemalonus, jis padeda mums išsaugoti šiek tiek energijos vė-
lesniam laikui ir neleidžia persitempti tiek, kad patirtume traumą.

Smegenų vertinimai, ką galime pasiekti, paprastai yra labai 
konservatyvūs, ir tam yra evoliucinis pagrindas: nesusidūrus su 
gyvybei ar sveikatai kylančia grėsme, paprastai geriau pasisau-
goti ir taip išvengti galimos žalos. Visgi šios prognozės turi būti 
lanksčios, kad būtų galima prisitaikyti prie kintančių aplinkybių, 
vadinasi, neretai nedideliais psichologiniais postūmiais galima 
išlaisvinti dalį tų paslėptų rezervų. Panagrinėkime R. Hugh’o 
Mortono iš Masio universiteto Naujojoje Zelandijoje atliktą tyri-
mą. 2000-ųjų pabaigoje jis paprašė grupės dviratininkų tris kar-
tus nuvažiuoti tą patį atstumą, kiekvieną kartą važiuojant dviračiu 
kuo intensyviau kelias minutes iki išsekimo. Vieno iš bandymų 
metu dalyvių laikrodis rodė visiškai tikslų laiką; kitus kartus laik- 
rodis rodė netikslų laiką – jis arba 10 proc. skubėjo, arba 10 proc. 
vėlavo. Jei smegenų prognozės nevaidintų jokio vaidmens mūsų 
nuovargio pojūčiui, laikrodžio rodomo laiko skirtumas nebūtų 
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turėjęs įtakoti dviratininkų ištvermės. Iš tikrųjų jų ištvermė pa-
didėjo 18 proc., kai laikrodis vėlavo, ir sumažėjo maždaug 2 proc., 
kai skubėjo, palyginti su tuo metu, kai laikrodis rodė tikslų laiką. 
Dėl klaidingo laiko suvokimo dalyvių smegenys nusprendė, kad 
jie įdėjo daugiau ar mažiau pastangų nei iš tikrųjų, ir atitinkamai 
pakoregavo jų išsekimo pojūtį12.

Panašią naudą buvo galima įžvelgti ir privertus dviratininkus 
varžytis su savimi virtualioje trasoje, kurioje buvo rodomas jų 
dabartinis tempas ir ankstesni rezultatai. Dalyviams nežinant, jų 
ankstesnį rezultatą vaizduojantis avataras buvo užprogramuotas 
važiuoti greičiau nei jų asmeninis geriausias rezultatas, o tai leido 
sportininkams viršyti savo ankstesnes ribas, nes buvo pakeisti jų 
lūkesčiai dėl to, ką jie gali pasiekti13.

Kadangi prognozavimo mechanizmas nuolat atnaujina savo 
skaičiavimus gaudamas grįžtamąjį ryšį iš organizmo, taip pat ga-
lite padidinti našumą keisdami šių vidinių signalų interpretaciją. 
Pavyzdžiui, sportininkams paprastai sunkiau sportuoti, kai jiems 
karšta, nes smegenys sukuria išsekimo pojūtį, kad kūnas neper-
kaistų, tačiau tuo galima manipuliuoti. Britų dviratininkai, va-
žiuojantys karštomis ir drėgnomis sąlygomis, buvo gerokai ištver-
mingesni, jei jiems buvo pasakyta, kad jų kūno temperatūra yra 
šiek tiek žemesnė nei iš tikrųjų14. Panašiai nutiko ir 2019 m. atlikto 
tyrimo metu, kai dviratininkai per ausines galėjo girdėti klaidin-
gai dažną savo pulso tvinksėjimą. Grįžtamasis ryšys paskatino jų 
smegenis iš naujo įvertinti kūno patiriamo krūvio lygį, todėl grei-
čiau pasireiškė didesnis išsekimo jausmas15.

Mūsų supratimas apie psichobiologinį išsekimo modelį gilėja 
ir vis labiau domimasi jo neuronine kilme. Prie fizinius pratimus 
atliekančių žmonių galvos odos pritvirtinę elektrodus, moks-
lininkai pradėjo atrasti smegenų sritis, dalyvaujančias apdoro-
jant mūsų lūkesčius, susijusius su fiziniu krūviu ir skatinančius  
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išsekimo pojūtį. Viso to centre yra už kaktos esanti prefrontalinė 
smegenų žievė, kuri, naudodamasi mūsų faktinėmis žiniomis apie 
fizinį krūvį, ankstesne patirtimi ir viso kūno jutiminiais signalais, 
numato likusias fiziologines atsargas ir fizinio krūvio pasekmes. 
Tuomet ji perduoda šiuos skaičiavimus motorinei žievei (kuri pla-
nuoja judesius), kad atitinkamai kontroliuotų mūsų judesius ir su-
stabdytų sportavimą kilus pavojui susižaloti16.

Jei Mosso’as būtų gyvas ir matytų šiuos tyrimus, jis šias sme-
genų vietas laikytų „valios“ buveine. Tačiau palyginę jas su nervų 
sritimis, susijusiomis su atsaku į placebą ir nocebą, pamatytume, 
kad jos visos yra to paties prognozavimo mechanizmo, valdančio 
didžiąją dalį mūsų fizinės tikrovės, sudedamosios dalys.

* * *
Ši nauja išsekimo teorija, pagal kurią smegenys pagrįstai kontro-
liuoja kūno galimybes, padeda suprasti gydymo placebu įtaką 
sportui. Prisiminkime nuostabų Virenque’o važiavimą laikui per 
1997 m. Tour de France lenktynes, kai „stebuklingo eliksyro“ in-
jekcija sustiprino jo tikėjimą savo galimybėmis. Jo smegenys ap-
skaičiavo, kad lenktynėms galima skirti daugiau kūno išteklių 
nerizikuojant susižeisti, todėl raumenys trasoje galėjo dirbti in-
tensyviau. Nors injekcija buvo paprasčiausias saldintas vanduo, 
nebuvo svarbu: dėl poveikio prognozavimo mechanizmui jis vis 
tiek padidino energijos, kurią Virenque’as galėjo išeikvoti, kiekį. 
Šią medžiagą galime apibūdinti kaip „inertinę“, tačiau žinant jos 
poveikį rezultatams, ji tikrai buvo kas kita. Vireque’o tikėjimas ir 
ritualo pojūtis po injekcijos suteikė tam skysčiui galios.

Kruopščiai kontroliuojami tyrimai rodo, kad didelė dalis visų 
komercinių sporto papildų gali padėti pasiekti geresnių rezultatų, 
nes pagerina žmogaus suvokimą apie savo gebėjimus, nepriklau-
somai nuo tiesioginio fiziologinio poveikio17. Pavyzdžiui, kofeinas 
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jau seniai laikomas raumenų stimuliatoriumi, galinčiu pagerinti 
rezultatus daugelyje sporto šakų, tačiau iš esmės jis yra mūsų lū-
kesčių apie tai, ką jis gali padaryti, rezultatas. Vieno tyrimo metu 
sunkiaatlečiams buvo duota išgerti karstelėjusio skysčio, kurio su-
dėtyje, kaip jie manė, buvo didelė kofeino koncentracija. Nors iš 
tikrųjų jie gavo kavos be kofeino dozę, jiems vis tiek pavyko padi-
dinti prisitraukimų skaičių maždaug 10 proc.18 O žmonės, vartoję 
kofeiną manydami, kad tai inertinė medžiaga, paprastai pastebi 
kur kas mažesnį darbingumo padidėjimą19.

Lūkesčių efektas gali paaiškinti net kai kurių draudžiamų vais-
tų, įskaitant anabolinius steroidus ir eritropoetiną – tai hormo-
nas, skatinantis raudonųjų kraujo kūnelių gamybą, – pranašumą. 
3 kilometrų bėgimo rungtyje inertinio fiziologinio tirpalo injek-
ciją gavę bėgikai atbėgo 1,5 proc. greičiau už ankstesnį asmeni-
nį rekordą, jeigu manė gavę į eritropoetiną panašios medžiagos. 
Nors 1,5 proc. yra nežymus pranašumas, jis gali būti reikšmingas 
lenktynėse tarp lygiaverčių varžovų, žinant, kad olimpinį apdova-
nojimą dažnai lemia sekundės dalimi tesiskiriantis bėgikų rezul-
tatas. Kitaip tariant, tokiems sportininkams kaip Virenque’as gali 
nebereikėti karjerą pražudyti galinčio dopingo, jei jiems kitokiais 
būdais pavyktų pakeisti savo lūkesčius20.

Placebo skyrimas sportininkui, treneriui sudarant įspūdį, neva 
bus vartojamas draudžiamas preparatas, gali būti moraliai abejo-
tina praktika. Tačiau kai kurie mokslininkai nerimauja, kad tre-
neriai gali rasti dar gudresnių būdų apeiti dopingo vartojimo tai-
sykles. Pavyzdžiui, galima sustiprinti placebo poveikį treniruočių 
metu vartojant draudžiamą medžiagą, palengva keičiant dozę, kol 
preparatą visiškai pakeis neveikli medžiaga. Sportininkas į varžy-
bas atvyks turėdamas nepagrįstų lūkesčių dėl savo sėkmės, įgis di-
džiulį fizinį pranašumą ir bus visiškai saugus per dopingo testus. 
Ar tai laikytina dopingo vartojimu, jeigu sportininkas iš tikrųjų 
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nevartojo medžiagos per pačias varžybas? Galbūt pagal šiandieni-
nes varžybų taisykles tai ir teisėta, bet vargu ar etiška.

NEGALITE MANKŠTINTIS, NENORITE MANKŠTINTIS?

Kad ir koks svarbus šis naujas supratimas apie „proto viršenybę 
prieš raumenis“ būtų profesionaliems sportininkams, dar svar-
besnis jis yra retkarčiais sportuojantiems žmonėms. Daugeliui 
žmonių sunkiai sekasi išlikti aktyviems ir geros fizinės būklės 
dėl sveikatos, nes jie turi neigiamų lūkesčių dėl savo fizinio pa-
sirengimo, o neveiklumo pasekmės sveikatai ir ilgaamžiškumui 
yra daug rimtesnės nei neužimta vieta ant olimpinės pakylos. Jei, 
pavyzdžiui, mokykloje per kūno kultūros pamokas patyrėte blogų 
įspūdžių, galbūt visą suaugusiojo gyvenimą gyvenote manydami, 
jog nesate sportiškas žmogus. Arba galbūt kadaise buvote daug 
geresnės sportinės formos, bet dabar, artėjant vidutiniam amžiui, 
pradėjote priaugti svorio. Galite pradėti manyti, kad visada bus 
nelengva susigrąžinti ankstesnę sveikatos būklę. O galbūt neseniai 
patyrėte traumą ar susirgote ir praradote pasitikėjimą savo jėgo-
mis atgauti formą.

Remiantis nauju psichobiologiniu požiūriu į nuovargį, visi šie 
lūkesčiai gali pakeisti jūsų subjektyvų nuovargio jausmą ir objek-
tyvius rezultatus, todėl treniruotė gali būti daug sunkesnė, nei rei-
kia. Tačiau ar galėtume išvengti tokių sunkumų, jei iš naujo suka-
libruotume suvokimą apie savo galimybes?

Viename iš tyrimų buvo vertinamas maksimalus dalyvių aero-
binis pajėgumas – standartinis fizinės būklės rodiklis. Paprastai 
dalyvių paprašoma lipti ant bėgimo takelio ir bėgti vis greičiau, 
tyrėjams tuo metu matuojant jų įkvepiamo deguonies kiekį, kol 
pasiekiamas išsekimas. Maksimalus aerobinis pajėgumas (dar va-
dinamas VO2 maks.) – didžiausias deguonies suvartojimo greitis 
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per 30 sekundžių per šį laiką – turi atspindėti, kaip gerai plaučiai ir 
širdis sugeba tiekti kurą raumenims. Kuo didesnis VO2 maks., tuo 
geresnė jūsų ištvermė fizinio krūvio metu. Siekdami išsiaiškinti, 
ar teigiamas grįžtamasis ryšys gali pakeisti šį pagrindinį fizinės 
būklės rodiklį, Jeffas Montesas ir Gabriela Wulf iš Nevados uni-
versiteto (Las Vegasas) grupės tyrimo dalyvių paprašė atlikti du 
VO2 maks. testus. Nors pirmasis testas buvo tiksliai išmatuotas, 
dalyviai gavo klaidingą informaciją. Pokalbio su dalyviais metu 
vieniems lyg tarp kitko buvo užsiminta, jog jie pranoko daugumą 
kitų grupės narių, o kitų dalyvių rezultatai nebuvo su kuo nors 
lyginami. Po kelių dienų tie patys dalyviai vėl atliko VO2 maks. 
testą. Didesnių lūkesčių turėjusių dalyvių rezultatai buvo gerokai 
geresni, o kontrolinės grupės narių rezultatai iš tikrųjų buvo šiek 
tiek prastesni. Iš viso tarp grupių buvo maždaug 7 proc. skirtu-
mas. Kitaip tariant, vertinant pagal standartinį aerobinio pajėgu-
mo testą, dalyvių rezultatas keitėsi atsižvelgiant į tai, kaip patys 
dalyviai įsivaizdavo savo fizinę formą21.

Tokie padidėję lūkesčiai be to, kad didina aerobinį pajėgumą, 
taip pat gali pagerinti bėgiko judesių efektyvumą. Šiame ekspe-
rimente dalyvių buvo paprašyta 10 minučių bėgti bėgimo take-
liu fiksuotu, o ne didėjančiu greičiu. Tyrėjai nustatė, kad, sukėlus 
dalyvių lūkesčius dėl jų gebėjimų, deguonies suvartojimas fizinio 
krūvio metu gerokai sumažėjo. Taigi raumenys degino mažiau 
energijos tam pačiam tempui palaikyti22. Tai svarbus pokytis, ku-
ris savo ruožtu turėtų suteikti daugiau jėgų vėliau, jei jų prireik-
tų, – taip pakeliant bendrą ištvermės lygį. Galbūt dėl sumažėjusio 
nuovargio šiems dalyviams taip pat buvo labiau tikėtina patirti 
geresnės nuotaikos antplūdį po fizinio krūvio.

Stebina tai, kad mūsų lūkesčiai dėl mūsų pačių fizinių gebėjimų 
gali būti svarbesni už tam tikrus genetinius polinkius sportuoti, 
teigiama neseniai viename iš prestižinių žurnalų Nature paskelb-

g r e i t e s n i s ,  s t i p r e s n i s ,  s p o r t i š k e s n i s



128 l ū k e s č i ų  e f e k t a s

tame straipsnyje. Pirmiausia mokslininkai atliko genetinį testą, 
kad nustatytų, ar jų tyrimo dalyviai turi tam tikrą CREB1 geno 
atmainą, kuri, kaip rodo ankstesni tyrimai, gali sumažinti žmonių 
aerobinį pajėgumą ir padidinti kūno temperatūrą fizinio krūvio 
metu, o dėl to visa patirtis tampa sunkesnė ir nemalonesnė. Testas 
buvo tikras, o tyrėjai fiksavo rezultatus. Tačiau dalyviams buvo 
pateikti visiškai atsitiktiniai rezultatai, taip sukuriant lūkesčius, 
kad jie „iš prigimties“ gali arba negali pakelti fizinį krūvį. Tai tu-
rėjo svarbų poveikį tiriamųjų fizinei ištvermei, nes dėl neigiamų 
lūkesčių sumažėjo oro srautas į plaučius ir iš jų, deguonies ir an-
glies dioksido pernaša, todėl sumenko bendra ištvermė. Svarbu 
tai, kad lūkesčių poveikis kai kuriems fiziologiniams rodikliams 
turėjo didesnę įtaką nei tikrasis genų tipas. Pavyzdžiui, kalbant 
apie deguonies ir anglies dioksido apykaitą, dalyvių įsitikinimas, 
kad jie genetiškai sunkiai pakelia fizinį krūvį, jų rezultatams pa-
kenkė labiau nei faktinis to geno turėjimas23.

Žinoma, negalime pasikliauti mokslininkais, teikiančiais 
mums melagingą informaciją, tačiau yra įrodymų, kad panašių 
pokyčių galime pasiekti patys, be jokios apgaulės. Pavyzdžiui, 
dviratininkai pagerino savo rezultatus pavartoję sporto papildo, 
net jei prieš tai jiems buvo pasakyta, kad jame nėra fiziologiškai 
aktyvios medžiagos24. Atrodo, kad šiuo atveju papildai veikė pana-
šiai kaip žinomi placebo preparatai, kurie, pasirodo, veiksmingai 
malšina skausmą. Pakako suvokti smegenų gebėjimą kontroliuoti 
fizinius rezultatus, kad tie rezultatai pagerėtų.

Taigi, galite naudoti bet kokias jums tinkamas priemones. Ne-
svarbu, ar tai būtų mėgstamas gėrimas, madinga sportinė apran-
ga, ar motyvuojanti muzika, – naudą atneš mąstysenos pokyčiai.

Grace Giles iš JAV kariuomenės Karių kovinių gebėjimų vys-
tymo vadavietės centro tyrimai parodė, kad įsivertinimo iš nau-
jo metodai gali sumažinti žmonių suvokimą, koks fizinis krūvis 
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juos sekina sportuojant ir padeda pasijusti mažiau pavargusiems25. 
Kaip jau matėme 3 skyriuje, įsivertinimas iš naujo – tai labiau ne-
šališkas pojūčių nagrinėjimas ir mėginimas apsvarstyti, ar šie po-
jūčiai gali būti neutralizuoti, o galbūt net interpretuojami labiau 
teigiamai.

Daugeliui iš mūsų neigiamos mintys apie sportą pradeda lįsti 
dar prieš žengiant pro duris, todėl pirmas svarbus žingsnis – su-
telkti dėmesį į tiesioginę naudą, kurios tikitės gauti sportuodami, 
pavyzdžiui, norą jaustis žvaliems ir energingiems pasibaigus tre-
niruotei. Augant fiziniam krūviui gali būti paprasčiau paaiškinti 
nuovargio ženklus, kad ir tokius kaip dusulys ar raumenų skaus-
mas, kaip prasto fizinio pasirengimo požymį. Galite manyti, kad 
tai tik įrodo, jog nesate sukurti sportui. Kuo daugiau taip galvo-
site, tuo blogiau jausitės. Tokiu atveju pabandykite pasvarstyti, ar 
šie pojūčiai iš tiesų yra pageidautini. Lygiai taip pat, kaip šalutinį 
vaistų poveikį galime interpretuoti kaip ženklą, jog vaistas pra-
dėjo veikti, taip ir į skausmus bei dieglius galime pažvelgti kaip į 
įrodymą, jog mankštinimasis iš tiesų keičia kūną. Jei jums trūksta 
oro ir apsunksta galūnės – tai ženklas, kad stiprinate raumenis, 
plečiate plaučių tūrį ir didinate širdies ištvermę. Mankšta veikia.

Pradėjus reguliariai sportuoti, vis dar gali būti nusivylimo die-
nų, kuriomis atrodys, jog tiesiog nesugebate bėgti taip greitai, kaip 
norėtumėte, arba iškelti tiek svorio, kiek numatėte. Užuot išgy-
venę nesėkmės jausmą, galite priminti sau, kad bet koks mankš-
tinimasis yra geriau nei nieko – jūsų kūnui jis vis tiek naudingas. 
Galbūt jums tiesiog reikia atsigauti po sunkios darbo savaitės ar 
kitokio streso? Tai suvokus, užsiėmimas daug mažiau vargins nei 
tada, jeigu nuolat kankintumėtės dėl prastesnių rezultatų ir kal-
tintumėte save nepasiekus užsibrėžto tikslo.

Žinoma, vis tiek turėtumėte nepamiršti galimo pervargimo 
ar per didelio fizinio krūvio, todėl būtinai išbandykite savo ga-
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limybes mažais žingsneliais ir pasikonsultuokite su gydytoju, jei 
abejojate dėl savo saugumo. Tikslas yra išvengti nepagrįsto savo 
sunkumų interpretavimo kaip įgimto negebėjimo bei sutelkti dė-
mesį į bendrą pažangą vis spartesniais žingsneliais. Tyrimai rodo, 
kad paprasčiausiai pripažindami, jog savo fizinį pasirengimą gali-
te kontroliuoti ir laikui bėgant pagerinti, išliksite entuziastingi ir 
energingi, užuot pasinėrę į savigraužą, – iš pirmo žvilgsnio aki-
vaizdus faktas, kurį daugelis žmonių vis dėlto pamiršta26.

Aš pats anksčiau nenorėjau sportuoti, todėl pastebėjau, kad 
toks permąstymas tikrai padeda atsikratyti skausmo per treni-
ruotę. Vaikystėje nekenčiau kūno kultūros, bet, žinodamas fizinio 
aktyvumo svarbą, daugelį metų stengiausi reguliariai mankštin-
tis. Tačiau sportas man visada buvo tarsi našta – dažnai negalė-
davau sulaukti, kada pagaliau galėsiu nulipti nuo bėgimo takelio. 
Mokymasis permąstyti savijautą sportuojant padėjo man atrasti 
daug daugiau jėgų treniruočių metu ir po jų. Pajutus, kad tuoj at-
simušiu į sieną, man ypač padeda žinojimas, jog mano kūnas turi 
slaptų energijos atsargų, kurias galėčiau panaudoti, ir įsivaizda-
vimas, kad plečiasi mano plaučių tūris, o širdis į galūnes pum-
puoja daugiau maisto medžiagų. Per treniruotę stengiuosi nuolat 
sau priminti apie ilgalaikę naudą, kurią gali duoti mankštinima-
sis. Be įprastų kardiotreniruočių, dabar penkis kartus per savaitę 
užsiimu aukšto intensyvumo intervalinėmis treniruotėmis – ir tai 
tikrai yra svarbiausias mano dienos įvykis. Mąstysenos pokyčius 
galiu apibūdinti tik kaip didelį išsilaisvinimą, leidžiantį mano kū-
nui atlikti pratimus, kuriuos jis visada galėjo atlikti.

NEMATOMA MANKŠTA

Naudodamiesi šiais metodais visi galime palengva pradėti gyventi 
aktyviau. Vis dėlto permąstymo galia neveikia tik sporto salėje. 
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Daugelis kasdienių užduočių gali stiprinti kūną, net jei jos visai 
nepanašios į įprastą treniruotę, – remiantis novatoriškais tyri-
mais, nuo to, kokią reikšmę priskiriame šiai veiklai, gali priklau-
syti, ar mums pavyks gauti visą fizinio krūvio teikiamą naudą.

Tai, kad egzistuoja „nematoma mankšta“, neturėtų būti staig- 
mena – mūsų supratimas apie ją siekia pirmąjį tyrimą, kuriame 
buvo nagrinėjama fizinio aktyvumo nauda. Netrukus po Antrojo 
pasaulinio karo Jeremy’is Morrisas iš Jungtinės Karalystės medi-
cinos tyrimų tarybos norėjo suprasti, kodėl vieni žmonės yra la-
biau linkę sirgti širdies ligomis nei kiti. Įtardamas, kad atsakymą 
padėtų rasti fizinis aktyvumas, jis subūrė grupę panašios socia-
linės klasės ir statuso žmonių, kurių profesijos skyrėsi tik fizinio 
aktyvumo laipsniu.

Londono dviaukščiuose autobusuose dirbantys vyrai pasirodė 
esantys puiki tiriamoji grupė. Nors jų išsilavinimas ir finansinė 
padėtis buvo maždaug tokia pati, vairuotojai didžiąją dienos dalį 
praleisdavo sėdėdami, o kontrolieriai nuolat buvo aktyvūs, lai-
piodavo laiptais aukštyn žemyn, kad surinktų mokestį už važia-
vimą autobusu, parduotų bilietus ir padėtų keleiviams su bagažu.  
Iš viso vidutinis kontrolierius kasdien užlipdavo ir nulipdavo apie 
500–750 laiptelių27. Nors tai buvo gana lengvas fizinis krūvis, paly-
ginti su treniruotėmis ruošiantis maratonui, Morrisas nustatė, kad 
kasdienė veikla maždaug perpus sumažino autobusų kontrolierių 
širdies nepakankamumo riziką.

Morrisas tapo žinomas kaip „žmogus, išradęs mankštą“, o jo 
išvados įkvėpė laviną tolesnių tyrimų apie mankštos naudą. Daug 
dėmesio sulaukusi rekomendacija, kad per savaitę turėtume gauti 
150 minučių vidutinio intensyvumo fizinio krūvio (arba 75 minu-
tes intensyvaus fizinio krūvio), gali būti siejama su tais Londono 
autobusų kontrolieriais. Šios rekomendacijos nuolat skelbiamos 
viešai, tačiau daugelis iš mūsų ne visai tiksliai žino, kas iš tikrų-
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jų laikytina vidutinio intensyvumo ar intensyviu fiziniu krūviu. 
Skirtingų užsiėmimų intensyvumui palyginti fiziologai naudoja 
vadinamąjį metabolinį ekvivalentą, arba METS, t. y. medžiagų 
apykaitos greitį fizinio krūvio metu, padalytą iš medžiagų apy-
kaitos greičio ramybės būsenoje. Pavyzdžiui, jei užsiėmimas yra 
2 METS, tai reiškia, kad jo metu sudeginate dvigubai daugiau ka-
lorijų, nei sėdėdami ir žiūrėdami televizorių. Vidutinio sunkumo 
fizinis krūvis yra nuo 3 iki 6 METS, o intensyvūs pratimai – dau-
giau nei 6 METS. Nesvarbu, ar mankštinatės dažnai ir trumpai, ar 
vienu ypu, – svarbi bendra sportavimo trukmė per savaitę. Šiuos 
reikalavimus atitinka daugelis kasdienės veiklos darbų ir užsiėmi-
mų. Tereikia pažvelgti į šią lentelę28:

veikla    metabolinis ekvivalentas

Namų tvarkymas
Valymas dulkių siurbliu  
ir (arba) grindų plovimas   3
Langų valymas    3,2
Lovos klojimas    3,3
Maisto gaminimas ir (arba) indų plovimas  3,3
Baldų perstumdymas    5,8

Meistravimas
Staliaus darbai (pvz., vinių kalimas)  3
Dažymas ir tapetų klijavimas  3,3
Stogų dengimas   6

Sodininkystė
Krūmų genėjimas    3,5
Malkų kapojimas   4,5
Vejos pjovimas    6

Laisvalaikis
Pasivaikščiojimas su šunimi  3
Grojimas būgnais   3,8
Žaidimas lauke su vaikais  5,8
Šokiai    7,8
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Kiek iš mūsų pjauna veją, žaidžia su vaikais ar ištisą naktį prašo-
ka klube, nė nesuvokdami, kad iš tikrųjų sportuoja? Net kasdienė 
kelionė į darbą ir atgal gali būti priskirta sportui. Londono kara-
liškojo koledžo tyrimo duomenimis, maždaug trečdalis Anglijos 
gyventojų, važinėjančių viešuoju transportu, jau dabar atitinka 
vyriausybės nustatytas fizinio aktyvumo rekomendacijas, kai va-
žiuoja į darbą ir iš jo – laukia autobusų, pėsčiomis eina į stotį ar iš 
jos arba persėda į kitą traukinį29.

Vertindami tokio pobūdžio veiklą, bent jau turėtume pozity-
viau žvelgti į savo fizinį pasirengimą – pasikeitę lūkesčiai galėtų 
pakeisti prognozavimo mechanizmo konfigūraciją, kad kitos, 
labiau formalios treniruotės atrodytų ne tokia sunki užduotis.  
Dar nuostabiau yra tai, kad šis mąstysenos pokytis gali lemti ir 
ilgalaikę pačios veiklos naudą. Panašu, kad, galvodami apie kas-
dienę veiklą kaip apie kasdienį mankštinimąsi, o ne darbą, galime 
tapti sveikesni.

Prisiminkime garsų Harvardo universiteto mokslininkių Alios 
Crum ir Ellenos Langer tyrimą, kurį trumpai aprašiau įžangoje. 
Galbūt atsimenate, jog tame tyrime dalyvavo septynių skirtin-
gų viešbučių valytojos. Crum ir Langer įtarė, kad tik nedaugelis 
iš šių valytojų žino, koks didelis yra jų darbo metu patiriamas 
fizinis krūvis, ir, atsižvelgiant į lūkesčių galią formuoti mūsų fi-
ziologiją, tai gali trukdyti joms gauti visą kasdienių treniruočių 
naudą. Norėdamos patikrinti šią idėją, mokslininkės apsilankė 
keturiuose viešbučiuose ir suteikė valytojoms informacijos apie 
tai, kokia fizinė veikla laikoma fiziniu krūviu, pabrėždamos, 
kad ji „nebūtinai turi būti sunki ar skausminga, kad būtų nau-
dinga sveikatai <...> pakanka judinti raumenis ir deginti kalori-
jas“. Tada jos pateikė keletą detalių apie valytojų darbo energijos 
poreikį: 15 minučių keičiant patalynę sudeginama 40 kalorijų,  
15 minučių valant dulkių siurbliu – 50 kalorijų, o 15 minučių  
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valant vonios kambarius – 60 kalorijų. Atliekant tokius veiksmus, 
per savaitę galima nesunkiai atitikti JAV vyr. gydytojo fizinio ak-
tyvumo rekomendacijas. Tyrėjos ne tik pasiūlė lankstinukų su 
šiais faktais, bet ir iškabino plakatus su ta informacija valytojų 
persirengimo kambariuose esančiose skelbimų lentose, kad mote-
rys kasdien matytų priminimą apie gaunamą fizinį krūvį.

Po mėnesio mokslininkės vėl susitiko su valytojomis ir įvertino 
jų sveikatos pokyčius. Nepaisant to, kad gavusios šią informaciją 
valytojos nepakeitė savo mitybos ar nepadidino fizinio aktyvu-
mo ne darbo metu, kiekviena iš jų neteko maždaug po kilogramą 
kūno svorio, o jų vidutinis kraujospūdžio lygis nuo padidėjusio 
sumažėjo iki normalaus. Paprasčiausias lūkesčių pokytis ir dar-
binei veiklai priskiriama reikšmė pakeitė jų organizmą, o likusių 
trijų viešbučių valytojų, negavusių informacijos, organizmas ne-
pasikeitė30.

Tiesa, tai buvo palyginti nedidelis tyrimas, be to, tikėtina, kad, 
gavusios informaciją, valytojos dirbo energingiau. Tačiau vėles-
niuose tyrimuose šiuo metu Stanfordo universitete dirbanti Crum 
ir jos kolegė Octavia Zahrt pateikė daug įtikinamesnių įrodymų, 
kad žmonių lūkesčiai dėl proto ir kūno ryšio iš tiesų gali turėti 
įtakos ilgalaikei mankštinimosi naudai. Šiame tyrime buvo nau-
dojami 21 metus stebėtų daugiau nei 60 tūkst. žmonių duomenys. 
Zahrt nustatė, kad dalyvių „suvokiamas fizinis aktyvumas“, t. y. 
manymas, jog jie mankštinosi daugiau ar mažiau nei vidutinis 
žmogus, gali padėti numatyti šių žmonių mirtingumo riziką net 
ir po to, kai buvo stebimas laikas, kurį, jų nuomone, jie iš tikrų-
jų praleisdavo mankštindamiesi, ir kiti gyvenimo būdo veiksniai, 
kaip antai mityba.

Svarbu pažymėti, kad kai kurie šių tyrimų dalyviai dalį tyrimo 
laikotarpio nešiojo akselerometrus, tačiau jų suvokiamo fizinio 
aktyvumo įtaka išliko ir tyrėjams atsižvelgus į šiuos objektyvius 
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fizinio aktyvumo rodiklius. Apskritai žmonės, kurie pesimistiš-
kiau vertino savo fizinį pasirengimą, turėjo net 71 proc. didesnę 
tikimybę mirti tyrimų metu, palyginti su tais, kurie manė, kad 
yra aktyvesni nei vidutiniškai, nepriklausomai nuo realaus fizinio 
aktyvumo31.

Pirmą kartą aš, mokslinių temų autorius, išgirdęs apie šį do-
kumentą buvau priblokštas, tačiau kuo labiau gilinausi į lūkesčių 
mokslą, tuo mažiau tai mane stebino. Juk matėme, kaip, pavyz-
džiui, kraujo spaudimas gali sumažėti dėl mūsų lūkesčio, susijusio 
su tabletės poveikiu. Jei lūkesčiai dėl betablokatoriaus gali turė-
ti pastebimą poveikį sveikatai, kodėl mūsų suvokimas apie savo 
fizinį pasirengimą, kurį jaučiame kasdien užsiimdami bet kokia 
veikla, turėtų būti mažiau svarbus? Iš tiesų stebina, kad moksli-
ninkams prireikė tiek daug laiko šiai galimybei ištirti.

Dabar jau žinome, kad daugelis kitų fizinio aktyvumo prana-
šumų gali būti lūkesčių rezultatas. Pavyzdžiui, žinoma, kad fizi-
niai pratimai gerina žmonių nuotaiką ir psichinę sveikatą, be to, 
jie veikia kaip analgetikas, mažinantis ūmaus ir lėtinio skausmo 
simptomus. Manoma, kad ir nuotaiką gerinančias, ir skausmą 
malšinančias savybes lemia išsiskiriantys endorfinai. Nors tai gali 
būti automatinė fiziologinė reakcija į fizinį aktyvumą, panašu, kad 
mūsų įsitikinimai vaidina didelį vaidmenį sukeliant šią reakciją,  
o švietimas apie šias galimybes, tikėtina, sustiprina poveikį32.

Jei tikitės, kad jausitės labiau atsipalaidavę ir energingesni arba 
kad jūsų skausmai ir diegliai išnyks, galbūt taip ir nutiks. Ar šitaip 
mąstydami kartais neperlenksime lazdos? Ar žmonės, skirdami 
per daug dėmesio esamai veiklai įsivertinti ir pernelyg gerai gal-
vodami apie savo esamą fizinį pasirengimą, netaps labiau savimi 
patenkinti ir dar mažiau stengsis sportuoti? Laimei, ligšioliniai 
tyrimai paneigia tokią tikimybę. Įmanoma paskatinti žmones 
pozityviau vertinti savo fizinį pasirengimą, neskatinant jų imti 
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tinginiauti33. Vyriausybėms vertėtų prisiminti šį faktą rengiant 
sveikatingumą skatinančias kampanijas. Remiantis šio tyrimo 
duomenimis, griežta ar smerkianti kalba, kuria pabrėžiamas da-
bartinis gyventojų fizinio pasirengimo trūkumas, duos neigiamų 
rezultatų, palyginti su pranešimais, kurie leidžia žmonėms galvoti 
optimistiškiau. Mokslininkės Crum ir Zahrt teigia, kad siunčia-
mos žinutės turėtų pabrėžti, jog net nedideli pokyčiai gali turėti 
reikšmingą ilgalaikį poveikį. Rekomendacija 30 minučių viduti-
niškai intensyviai mankštintis per dieną penkiskart per savaitę 
gali būti auksinis standartas, tačiau net 15 minučių tokios veiklos 
per dieną gali pailginti jūsų gyvenimo trukmę trejais metais34.

Apskritai Zahrt ir Crum tyrimai rodo, kad turėtume vengti 
lygintis su labiau pažengusiais ir nevertinti savęs pagal sportiš-
kesnius žmones. Nors nėra nieko blogo trokšti pasiekti šiek tiek 
daugiau, toks požiūris gali lengvai virsti nevisavertiškumo jaus-
mu, nes pradedame formuoti neigiamus lūkesčius dėl savo fizinio 
pasirengimo. Toks mąstymas gali sumažinti treniruočių naudą.

Ypač svarbu tai prisiminti apgalvojant savo įrašus socialinės 
žiniasklaidos kanaluose. Instagram ir TikTok paskyrose gausu 
įkvepiančių gero fizinio pasirengimo vaizdų arba #fitspo pasky-
rų su Photoshop programėle patobulintomis treniruotų žmonių 
kūnų nuotraukomis. Šiais vaizdo įrašais ir nuotraukomis norima 
motyvuoti, tačiau, 2020 m. paskelbto tyrimo duomenimis, jie la-
biau kenkia, nei padeda. Tyrimo dalyvių (visos jos buvo Adelaidės 
bakalauro studijų studentės) pirmiausia buvo paprašyta peržiūrėti 
nuotraukų rinkinį – arba patrauklius egzotiškų kelionių vaizdus, 
arba 18 nuotraukų, kuriose užfiksuoti treniruotes atliekantys kūno 
rengybos profesionalai. Tada dalyvės 10 minučių praleido ant bė-
gimo takelio, mankštindavosi pasirinktu tempu, ir atsakė į keletą 
klausimų apie savo savijautą. Merginos, žiūrėjusios įkvepiančias 
kūno rengybos nuotraukas, patyrė žalą beveik visais atžvilgiais.
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Jos blogiau įsivaizdavo savo kūną ir jautė didesnį nuovargį tre-
niruotės metu; užuot patyrusios „bėgiko energijos pliūpsnį“, po 
treniruotės jos buvo daug prastesnės nuotaikos nei tos dalyvės, 
kurios žiūrėjo kelionių nuotraukas35.

Paaiškėjo, kad nuotraukos paskatino merginas prasčiau ver-
tinti savo fizinį pasirengimą, o neigiami pasilyginimai privertė 
jas galvoti esant prastesnės sveikatos būklės, nei buvo iš tikrųjų.  
Dėl šio jausmo mankšta tapo sunkesnė ir ne tokia maloni, tad vi-
siškai paneigė bet kokią deklaruojamą motyvacinę naudą.

Svarstant apie dar vieną puikų būdą sustiprinti savo protą ir 
kūną, labai svarbu formuoti teigiamus, bet realius asmeninius 
tikslus. Vien tik vaizduotės galia galime pakoreguoti smegenų 
prognozes ir taip padidinti savo raumenų jėgą bei pagerinti fizinį 
pajėgumą.

DIRBKITE SU PROTU, DIRBKITE SU KŪNU

JAV plaukikas Michaelas Phelpsas, pelnęs 28 medalius (23 iš jų – 
aukso), yra daugiausiai apdovanojimų susižėręs olimpietis. At-
rodo, kad M. Phelpso gebėjimai viršija žmogaus kūno galimybių 
ribas, todėl kai kurie žurnalistai abejojo, ar jo pasiekimai nėra 
„pernelyg geri, kad būtų tikri“. Visgi, per savo karjerą Phelpsas sa-
vanoriškai atliko daugybę dopingo testų ir visi jie buvo neigiami.

Galbūt nuostabų jo lenktynių laiką geriau paaiškina kitas ne-
natūralus pranašumas – jo nepaprastas gebėjimas įsivaizduoti. 
Treniruodamasis ir ruošdamasis prieš dideles varžybas jis įsivaiz-
duodavo tobulas lenktynes. „Matau startą, grybšnius, sieneles, po-
sūkius, finišą, strategiją, viską, – rašė jis autobiografijoje No Limits 
(Be ribų)36. – Toks įsivaizdavimas yra tarsi varžybų programavimas 
mano galvoje, ir kartais atrodo, kad būtent dėl to programavimo 
viskas įvyksta taip, kaip ir įsivaizdavau.“ Jo nuomone, būtent šis 
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gebėjimas, o ne grynai fiziniai gabumai, padėjo jam tapti geriausiu 
olimpiečiu.

Moksliniais eksperimentais patvirtinta, kad vizualizacijos po-
veikis profesionaliems sportininkams ir retkarčiais sportuojan-
tiems žmonėms gali būti didelis37.

Didžiausias ir netikėčiausias poveikis buvo nustatytas žmo-
nių raumenų jėgai. Viename tyrime mokslininkai prieš pradė-
dami psichikos treniruotę išmatavo dalyvių dilbių jėgą. Užduo-
tis buvo paprasta, nors nuobodi: penkias dienas per savaitę po 
15 minučių per dieną įsivaizduoti, kad dilbiais keliamas sunkus 
daiktas, pavyzdžiui, stalas. Vieniems buvo liepta tai daryti žvel-
giant iš vidinės perspektyvos, įsivaizduojant judesius taip, tarsi 
patys keltų svorį; kitų paprašyta tai daryti iš išorinės perspek-
tyvos – tarsi žvelgiant į save iš šalies. Kontrolinė grupė neatliko 
jokių pratimų.

Po šešių savaičių rezultatai buvo stulbinantys: po vidinės vizu-
alizacijos jėga padidėjo 11 proc., nors ši grupė fiziškai nekilnojo 
jokio svorio38. Taikiusiųjų išorinę perspektyvą pasiekimai buvo 
kuklesni – jėga padidėjo maždaug 5 procentais (nors tyrėjai ne-
galėjo būti tikri, ar šis dydis statistiškai reikšmingas); kontrolinė 
grupė iš tikrųjų atrodė šiek tiek silpnesnė.

Rankos jėgos pokyčiai po šešių savaičių protinių treniruočių
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Kaip ir kitų fizinei būklei gerinti skirtų psichologinių metodų, 
šių rezultatų nebūtų galima paaiškinti, jeigu jėgą lemtų tik rau-
menų masė39. Tačiau, atsižvelgiant į naują psichobiologinį požiūrį 
į mankštinimąsi, tai visiškai logiška. Prisiminkite, kad darbingu-
mas priklauso nuo smegenų lūkesčių, ką kūnas gali pasiekti ir koks 
sunkus bus pratimas, kuriuos jos vėliau panaudoja planuodamos 
raumenų jėgą ir įtempimą. Įsivaizdavimas leidžia sąmoningai pa-
tikslinti šias prognozes ir padeda organizmui geriau suvokti savo 
galimybes, sustiprindamas smegenų į raumenis siunčiamus signa-
lus ir pagerindamas judesių koordinaciją. Noakeso darbas parodė, 
kad sportininkai paprastai neįdarbina didžiosios dalies raumenų 
skaidulų net didžiausio krūvio metu, tačiau vaizdiniai gali paska-
tinti kūną įjungti daugiau skaidulų, kurios liko nepanaudotos.

Atletų, vaizdžiai įsivaizduojančių savo varžybas, smegenų ske-
navimo rezultatai rodo, kad įsivaizduojant fizinį krūvį suaktyvėja 
pirminės motorinės smegenų žievės ir pagrindinių nervinių maz-
gų sritys, kurios paprastai dalyvauja planuojant ir atliekant jude-
sius, nes smegenys tiksliai apskaičiuoja, kuriuos raumenis reikia 
stimuliuoti ir kokį poveikį tai turės kūnui40. Vėliau šie didesni 
lūkesčiai virsta realiu rezultatų pagerėjimu. Remiantis šia teorija, 
vidiniai vaizdiniai yra paveikesni už išorinius, nes jie leidžia de-
taliau numatyti, kaip jausitės atlikdami pratimą, todėl kūnas gali 
efektyviau atlikti judesius.

Žinoma, kai tik įmanoma, protinė praktika negali ir neturėtų 
pakeisti fizinės praktikos, tačiau ji leidžia sportininkams mak-
simaliai išnaudoti poilsio laikotarpius ir išvengti jėgų praradi-
mo patyrus traumą41. Pavyzdžiui, sugipsavus žmonių galūnes jų 
raumenys paprastai susilpnėja, tačiau Ohajo universiteto moksli-
ninkai nustatė, kad kelios minutės protinės praktikos per dieną 
gali perpus sumažinti šiuos praradimus42. Visiems kitiems pro-
tinė praktika turėtų būti tiesiog dar viena priemonė, padedanti 
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maksimaliai padidinti treniruočių naudą. Jei manote, kad ėjimas 
į sporto salę jums kelia įtampą, ir norite pakeisti savo požiūrį į 
sportavimą, tuomet reguliariai įsivaizduodami sporto naudą ga-
lite padaryti visą procesą patrauklesnį. Įvairūs tyrimai, kuriuose 
dalyvavo paaugliai, vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonės, paro-
dė, kad reguliariai, po kelias minutes per savaitę, mintyse įsivaiz-
duojant pratimus, gali padidėti žmonių motyvacija ir malonumas 
sportuoti, taip pat ir jų rezultatai43.

Norėdami tai išbandyti, pamėginkite nepersistengti įsivaiz-
duodami labai ambicingus savo sportavimo vaizdinius. Juk neno-
rite nusivilti, nes nusivylimas susilpnins motyvaciją, arba neke-
tinate ruoštis pernelyg dideliam krūviui, dėl kurio galite patirti 
traumą. (Nuolat sportuojant daug pasiekti įmanoma tik susiejus 
protą ir kūną.) Vizualizuodami pratimus, taip pat stenkitės su-
telkti dėmesį į teigiamus pojūčius, kuriuos tikitės pajusti mankš-
tindamiesi: pavyzdžiui, energijos ir žvalumo, o ne nuovargio ar 
išsekimo jausmą. Kaip ir Phelpsas, jūs „perprogramuosite“ sąryšį 
tarp proto ir kūno, leisdami sau įveikti psichinius suvaržymus, 
kurie galbūt trukdė jums siekti rezultatų, ir pratimai daugiau ne-
beatrodys neįveikiamas iššūkis.

SLAPTA JĖGA

Vis dar nežinome, kokia didelė yra smegenų įtaka fiziniams re-
zultatams, tačiau kurioziški duomenys rodo, kad ji gali būti išties 
didžiulė. Pavyzdžiui, kai 2012 m. keičiant automobilio padangą 
Alecą Kornackį prispaudė automobilis BMW 525i, jo 22 metų du-
kra Lauren kilstelėjo automobilį ir išlaisvino tėvą. „Tai buvo it sta-
las su trumpa koja. Jis tarsi atgavo pusiausvyrą ir pakankamai pa-
sistūmė, kad galėčiau išlaisvinti tėtį“, – pasakojo ji „ABC News“44. 
Vėliau mergina atliko tėčiui dirbtinį kvėpavimą ir išgelbėjo jam 
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gyvybę. Reiškinys, kai paprasti žmonės krizės metu pademons-
truoja neįtikėtinus gebėjimus, vadinamas „isteriška jėga“. Apie tai 
yra pranešę įvairaus amžiaus žmonės – nuo dviejų paauglių mer-
gaičių, kurios išgelbėjo savo tėvą iš 3 tonas sveriančio traktoriaus, 
iki senolio, pakėlusio džipą, kad išgelbėtų savo žentą45. Jei šie įvy-
kiai atrodo kaip Hulko veiksmai, jie nėra paprasčiausias atsitik-
tinumas. Komiksų kūrėjas Jackas Kirby’is, matyt, buvo įkvėptas 
sukurti šį personažą pamatęs motiną, pakeliančią automobilį nuo 
vaiko, kai didžiulė panika išlaisvino slaptas jos jėgų atsargas46. 

Pakelti automobilį, kad ir palyginti neaukštai, paprastai būtų 
neįkandama užduotis net raumeningiausiam kultūristui. Tad kas 
gi iš tiesų įvyko? Šie stulbinantys poelgiai dažniausiai aiškinami 
adrenalino antplūdžiu, tačiau, pasak kai kurių mokslininkų, juos 
geriau paaiškinti iš smegenų kylančiu energijos sprogimu. Nors 
smegenų prognozuojantis mechanizmas paprastai savo išteklius 
lygina su situacijos poreikiais ir kruopščiai apskaičiuoja, kiek pa-
stangų gali sau leisti nerizikuodamas visiškai išsekti ar susižeisti, 
vien emocinė skuba gali įveikti įprastai atsargią smegenų kontrolę; 
jos iš esmės nusprendžia, kad užduotis tokia svarbi, jog verta rizi-
kuoti net ir esant galimybei susižeisti. Dėl to įsijungia daugiau ga-
lūnių raumenų skaidulų ir gimsta neįtikėtina sprogstamoji jėga47.

Isteriškos jėgos demonstravimas yra pavojingas: įprastos to-
kių įvykių pasekmės yra plyšę raumenys ir išmušti dantys. Būtent 
todėl smegenys taip atsargiai įvertina mūsų pastangas ir riboja 
krūvį, net kai sportininkai dalyvauja jų karjerai reikšmingose 
varžybose. Visgi šios kurioziškos istorijos primena, kad mūsų fi-
zinius gebėjimus dažnai riboja ne tik kūnas, bet ir smegenys. Nors 
nedažnai gali prisireikti pakelti automobilį, daugeliui iš mūsų 
praverstų šiek tiek pagalbos sportiniam režimui palaikyti. Jeigu 
galime pasinaudoti lūkesčių poveikiu, kad išnaudotume bent dale-
lytę Virenque’o, Phelpso ar Kornackio fizinių rezervų, ateityje visi 
galėsime džiaugtis geresne fizine forma.
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Kaip galvoti apie... fizinį pasirengimą

• Prieš pradėdami mankštintis, gerai apsvarstykite treni-

ruotės tikslus. Kaip tikitės jaustis treniruotės pabaigoje? 

Kokie treniruotės tikslai? Galbūt tikitės pasiekti naują 

asmeninį rekordą, o galbūt siekiate greito nuotaikos pa-

gerėjimo – bet kuriuo atveju padidinsite savo motyvaciją ir 

parengsite prognozavimo mechanizmą būsimai veiklai, jei 

prieš pradėdami užsiėmimą apsibrėšite, ko norite.

• Imkitės bet kokių psichologinių priemonių, padedančių ge-

rai galvoti apie mankštinimąsi. Tam tikri maisto produktai, 

gėrimai, drabužiai ar dainos leis pasijausti energingiems. 

Kaip ir „atviro placebo“ atveju, galite žinoti, kad pranašu-

mo įgyjama tikint, ir vis tiek gauti naudos. Pasitelkite bet 

kokias pagalbines priemones, kurios kelia geriausias  

asociacijas.

• Suabejokite savo prielaidomis apie įgimtą polinkį į sportą 

ir mankštinimąsi. Atminkite, kad jūsų lūkesčiai gali būti 

svarbesni už žinomus genetinius veiksnius, lemiančius 

jūsų fiziologinę reakciją į treniruotę.

• Iš naujo įsisąmoninkite pastangų ir nuovargio pojūčius. 

Vidutinio stiprumo skausmai bei diegliai ir nuovargio pojū-

tis yra įrodymas, kad stiprinate savo kūną, o prisiminus  

šį faktą visa treniruotė gali būti malonesnė ir mažiau var-

ginanti.
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6  s k y r i u s

M A I S T O  P A R A D O K S A S
Kodėl nevaržomas mėgavimasis  

yra būtinas sveikai mitybai

Įsivaizduokite, kad ketinate imtis naujos dietos, nes norite suma-
žinti suvartojamų kalorijų skaičių ir užgniaužti polinkį užkan-
džiauti tarp valgių. Kaip manote, valgydami pagal kurį iš toliau 
aprašytų dviejų mitybos planų jausitės sotūs ir patenkinti? Ir ku-
rio plano laikydamiesi svorį numesite greitai?

the super-slimmer

Visavertė mityba sveikai ateičiai

Pusryčiai

Du rupių miltų duonos skrebučiai su avokadu  

Mangų ir ananasų glotnutis (be pridėtinio cukraus) 

Pietūs

Kartinėmis ūdomis sugauto tuno Nicos salotos 

 Stiklinė šviežių ekologiškų apelsinų sulčių 

Vakarienė

Mažo riebumo ekologiškos vištienos ir smidrų troškinys
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Pagal poreikį – jėgas atkuriantis užkandis po treniruotės

Bazinis sveikuoliškas batonėlis

the bon viveur

Skanūs ir dekadentiški patiekalai didžiausiam pasimėgavimui

Pusryčiai

Sviestinis kruasanas  

Meksikietiškas karštas šokoladas su aitriosiomis paprikomis

 Pietūs

Spagečiai alla puttanesca (pomidorai, ančiuviai ir alyvuogės) 

Įvairių vaisių salotos (ananasai, apelsinai, melionai,  

mangai, obuoliai ir mėlynės)

Vakarienė

Žuvies pyragas su grūstų bulvių pluta

Įvairių lapinių salotų salotos

Pagal poreikį – skanėstas po treniruotės

Dvi spurgytės

Jei kada nors laikėtės dietos, gali atrodyti, kad The Super-Slimmer 
yra geriausias pasirinkimas norint greitai numesti svorio. Neskai-
čiuojant jėgas atkuriančio užkandžio po treniruotės (ir darant 
prielaidą, kad valgomos standartinės porcijos), pagal šį mitybos 
planą būtų suvartojama iki 1 750 kalorijų per dieną1 – vidutiniam 
žmogui tai gana geras kalorijų skaičiaus sumažinimas ir pakanka-
mas, kad svoris stabiliai kristų. Tiesa, šio plano trūkumas – ma-
žesnis bendras pasitenkinimas.

The Bon Viveur, kita vertus, gali pasirodyti kaip itin kalorijų 
gausus planas. Pagal jį diena pradedama nuo kruasano ir karšto 
šokolado, pietums valgomi spagečiai, o diena baigiama pyragu! 
Tikrai negali būti, kad šiuose patiekaluose kalorijų yra mažiau nei 
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salotose ir vištienos troškinyje. Tokį mitybos planą, tikėtina, pasi-
rinksite norėdami mėgautis gyvenimu, bet nesivilsite, kad jis pa-
dės jums greitai numesti svorio. Vis dėlto šiame plane kalorijų yra 
dar mažiau nei The Super-Slimmer – vos 1 6322, jei neskaičiuosime 
užkandžio po treniruotės.

Jei užkandžius po treniruotės įskaičiuosime, neatitiktis tarp 
mūsų lūkesčių ir realybės taps dar ryškesnė. Batonėlio, kuris gali 
pasirodyti „protingas“ užkandis, sudėtyje yra tiek daug saldiklio, 
jog bendras kalorijų skaičius siekia 279 – dvigubai daugiau nei 
dviejose spurgytėse, kurios turi 110 kalorijų. 

Jei jus šie skaičiai stebina, tokie esate ne vieni: apklausos rodo, 
kad daugumai žmonių sudėtinga suprasti, kiek kalorijų yra maisto 
produktuose, ir itin dažnai nuvertiname kalorijų skaičių produk-
tuose, kurie paprastai reklamuojami kaip sveikuoliški, pasitelkus 
tokius šūkius, kaip antai „paprastas“, „visavertis“ ar „nenuodė-
mingas“.

Akivaizdžiausia to pasekmė – mes sąmoningai nusprendžiame, 
jog galime sau leisti užkandžiauti daugiau, nes manome, kad ka-
lorijų suvartojome mažiau nei iš tiesų. Tikrasis poveikis vis dėlto 
gali būti gerokai rimtesnis. Dėl smegenų prognozavimo mecha-
nizmo mūsų lūkesčiai dėl produkto maisto medžiagų taip pat da-
rys tiesioginę įtaką organizmo atsakui į maistą, įskaitant virškini-
mą (maisto medžiagų skaidymą ir absorbciją virškinimo trakte) ir 
medžiagų apykaitą (to kuro naudojimą ląstelių veiklai). Kai mano-
me, kad valgome mažiau kalorijų nei iš tiesų, organizmas reaguoja 
taip, tarsi tai būtų tiesa: jis jaučiasi mažiau pasisotinęs, todėl mus 
kamuoja gerokai stipresni alkio priepuoliai, ir sudegina mažiau 
energijos, kad apsaugotų savo riebalų sankaupas. Patiriame tai, 
kas vadinama „stokos mąstysena“, dėl kurios tampa gerokai sun-
kiau numesti svorio laikantis, atrodytų, spartietiškos dietos, nei 
valgant mėgstamiausią namuose gamintą maistą.

m a i s t o  p a r a d o k s a s
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Kad ir kokios dietos laikytumės, šis lūkesčio efektas turi poten-
cialą svorio metimą paversti gerokai sunkesniu dalyku, nei reikia. 
Norėdami palaikyti sveiką svorį, turime ne tik pakeisti savo mity-
bą – teks pakeisti tai, kaip mąstome ir kalbame apie maistą. Svar-
biausia, ką galime padaryti, tai nustoti priešinti sąvokas „sveika“ 
ir „malonu“ ir pripažinti, jog nevaržomas pasimėgavimas turėtų 
būti neatsiejama kiekvieno valgio dalis.

PRARASTŲ VALGIŲ BEIEŠKANT

Norėdami suprasti, kokiu būdu mūsų smegenų atliekamos pro-
gnozės gali daryti įtaką alkiui, virškinimui ir medžiagų apykai-
tai, turime pirmiausia išnagrinėti vieno iš garsiausių neurologi-
jos mokslo pacientų Henry’io Molaisono nepasotinamą apetitą3. 
1926  m. Konektikute gimęs H.  Molaisonas buvo sveikas viduri-
niosios klasės tėvų sūnus iki tos akimirkos, kai vėlyvaisiais vaikys-
tės metais ir ankstyvoje paauglystėje tėvai ir mokytojai pastebėjo, 
kad berniukas dažnai pokalbio viduryje maždaug 90 sekundžių 
paskęsta savo mintyse su nieko nesakančia mina veide. Gydytojai 
jam diagnozavo epilepsijos formą. Apie penkioliktuosius gyve-
nimo metus berniuką kamavę priepuoliai ėmė darytis sunkesni, 
visą jo kūną apimdavo ritmiškos konvulsijos, po jų jis drebėdavo 
ir rangydavosi ant grindų.

Epilepsijos priepuolius sukelia staigi elektrinė iškrova smege-
nyse, galinti sutrikdyti komunikaciją tarp ląstelių. H. Molaisono 
organizmui nereaguojant į vaistus, gydytojai nusprendė jį operuoti 
ir pašalinti kiekvienos smilkininės skilties, kurioje, manyta, pra-
sideda priepuoliai, dalį. Operacija suveikė: berniuko nebevargino 
jo gyvenimą sunkinę priepuoliai, tačiau netrukus paaiškėjo, kad 
atgaiva buvo pasiekta per milžinišką auką. Nors berniukas prisi-
minė praeities įvykius, jis visai neteko gebėjimo formuoti naujus 
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prisiminimus. Pavyzdžiui, ligoninėje H. Molaisonas nuolat matėsi 
su tais pačiais darbuotojais, tačiau niekuomet neprisimindavo juos 
matęs anksčiau. Galėdavai jam ryte pasakyti nuostabą keliantį 
faktą, tačiau jau po pietų šis faktas būdavo atrandamas iš naujo 
tarsi girdimas pirmą kartą. Neuromokslininkės Suzanne’os Cor-
kin žodžiais tariant, jis gyveno „nuolatiniame esamajame laike“.

Per kitus dešimtmečius H. Molaisono – medicinos literatūro-
je žinomo tik inicialais H.  M. – tyrimai iš esmės pakeitė mūsų 
supratimą apie tai, kaip dirba smegenys. Jo atvejis padėjo moks-
lininkams susieti atsiminimų formavimą su smegenų skiltimi, 
vadinama hipokampu, kuri H. Molaisono operacijos metu buvo 
stipriai pažeista, ir atskleidė, kad kai kurių įgūdžių mokomės ne-
sąmoningai, net jei aiškiai neprisimename kada nors jų mokęsi. 
Vos keli žmonės neurologijos ir psichologijos mokslams turėjo to-
kios įtakos, kaip kad 2008 m. miręs H. Molaisonas. Šiandien jis 
žinomas mokslo sričių studentams visame pasaulyje.

Jo indėlis į apetito supratimą yra gerokai mažiau žinomas. 
H. Molaisono atvejį studijavę mokslininkai anksti pastebėjo, kad 
berniukas retai kada minėjo esąs alkanas, bet visuomet atrodė pa-
siruošęs valgyti4. XX a. devintojo dešimtmečio pradžioje Nancy’ė 
Hebben iš Harvardo universiteto ir jos kolegos nusprendė paty-
rinėti šį reiškinį, paprašę jo įvertinti savo sotumą skalėje nuo 0 
(išbadėjęs) iki 100 (visiškai sotus) prieš valgį ir po valgio. Jei mūsų 
apetitą iš esmės reguliuoja skrandžio siunčiami signalai, tuomet 
sotumo įvertis turėtų būti aukštesnis po valgio ir H. Molaisono 
atminties deficitas neturėtų turėti įtakos jo sotumo jausmui. Vis 
dėlto tiek prieš valgį, tiek po jo įverčiai buvo vienodi – apie 50. 
Atrodė, kad įstrigus „nuolatiniame esamajame laike“ niekada 
nesikeitė ir jo alkio jausmas. Norėdami išsiaiškinti, ar atminties 
deficitas galėtų pakeisti jo valgymo įpročius, mokslininkai atliko 
pietų laiko eksperimentą. H. Molaisonui pavalgius, globos namų 

m a i s t o  p a r a d o k s a s



148 l ū k e s č i ų  e f e k t a s

personalas nurinko stalą ir po minutės patiekė antrus pietus. Ste-
bėtina, bet tiriamasis suvalgė beveik viską, nelietė tik salotų. Net ir 
tada jo sotumo jausmas padidėjo nuosaikiai, nors dauguma žmo-
nių po dviejų gausių valgių visiškai prarastų apetitą5. Panašu, kad 
neatsimindamas, ką valgė, jis neturėjo, kaip reguliuoti savo maisto 
suvartojimo.

H. Molaisono atvejis galbūt ir buvo unikalus, bet tyrimuose su 
keliais kitais atmintį praradusiais pacientais buvo padarytos pa-
našios išvados. „Nepaprastai įdomu tą matyti“, – sako Suzanne’a 
Higgs iš Birmingamo universiteto Jungtinėje Karalystėje, atlikusi 
kai kuriuos šių tyrimų. Ji prisimena pacientą, kuris, paklaustas, ar 
nori valgyti, žiūrėdavo į laikrodį. „Atrodė, kad jis negali išsiaiš-
kinti, ar yra alkanas, ir laikrodis buvo vienintelis būdas sužinoti, 
ar galima valgyti.“ Kitas amnezija sergantis pacientas (ne S. Higgs 
pacientas) jautėsi toks išbadėjęs po dviejų gausių patiekalų, kad 
buvo pasirengęs suvalgyti ir trečią. Baimindamiesi pasekmių svei-
katai, jei būtų leidę jam valgyti tiek daug, mokslininkai atėmė iš jo 
lėkštę po kelių kąsnių.

Kaip taip gali būti? Nėra abejonės, kad apetitas iš dalies yra 
susijęs su virškinimo trakto veikla, vadinamaisiais informacijos 
šaltiniais „iš apačios į viršų“. Mums valgant, skrandis išsiplečia ir 
paruošia vietos maistui. Raumenyse aplink stemplę ir virškinimo 
traktą turime jutiklius, kurie fiksuoja judesius. Jų signalai yra per-
duodami per nervą klajoklį smegenims ir padeda sukurti atlygio 
ir pasitenkinimo jausmą, kai pasisotiname (arba pilvo pūtimo 
jausmą persivalgius)6. Skrandyje yra ir cheminių receptorių, kurie 
aptinka maisto medžiagas, pavyzdžiui, riebalus ar baltymus, ir iš-
skiria alkį malšinančius hormonus, kai yra stimuliuojami7.

Amneziją patyrusių pacientų, tokių kaip H. Molaisonas, patir-
tys vis tik leidžia teigti, kad šie jutiminiai signalai mums gali tik 
labai apytikriai signalizuoti, kiek suvalgėme. Panašu, kad progno-
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zavimo mašinai reikia pasiremti ir kitais informacijos šaltiniais 
„iš viršaus į apačią“, kaip antai atmintimi ir lūkesčiu, kad supras-
tų iš skrandžio ateinančią informaciją ir sukurtų alkio ar sotumo 
jausmą. Negalėdamos suformuoti atsiminimų apie dienos valgius, 
H.  Molaisono smegenys nepajėgė tokiu būdu kontekstualizuoti 
organizmo signalų. Tai reiškia, kad jis niekada nesijautė visiškai 
pasisotinęs.

Jums pagrįstai gali kilti klausimų apie šių atradimų aktualumą 
jūsų šiandienos gyvenimui. Tiesa, kad skųstumėtės prasta atmin-
timi, nereikia patirti smegenų traumos – net ir lengvas užmaršu-
mas, panašu, sąlygoja persivalgymą8. Maža to, tyrėjai, tokie kaip 
S. Higgs, įrodė, kad net nedideli mąstymo apie maistą – buvusį ar 
esamą – pokyčiai gali pakeisti smegenų vertinimą, kas valgyta, ir 
turėti esminį poveikį mūsų apetitui.

Per vieną iš paminėtinų eksperimentų S.  Higgs į savo labo-
ratoriją pietų pasikvietė grupę studentų ir paprašė jų paskanauti 
sausainių – jų, užpildę porą klausimynų, studentai galėjo valgyti 
į valias. S.  Higgs pastebėjo, kad tiesiog paprašius tiriamųjų pri-
siminti savo pietus – ir pažymėti popieriuje, ką valgė, – bendras 
maisto suvartojimas sumažėjo maždaug 45 procentais, palyginti 
su dalyviais, kurie užrašinėjo bendrojo pobūdžio mintis ir savo 
jausmus, o ne atsiminimus. Rezultatas – maždaug keturių suval-
gytų sausainių vienam asmeniui skirtumas. Studentų, kurie užra-
šinėjo mintis apie dieną prieš tai valgytą maistą, t. y. įvykį praeity-
je, kuris turėjo daryti menką įtaką jų sotumo jausmui klausimyno 
pildymo metu, atveju buvo kitaip. Panašu, kad jiems svarbus buvo 
lūkestis pasisotinti dabar, pasiremiant prisiminimais apie netoli-
mą praeitį9.

Atminties ir lūkesčio vaidmuo sotumo jausmo atsiradimui taip 
pat paaiškina, kodėl maisto išvaizda gali turėti netikėtos įtakos 
tam, kiek jo suvalgome. 2012 m. Bristolio universiteto mokslinin-

m a i s t o  p a r a d o k s a s
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kų komanda tyrimo dalyviams pirmiausia parodė 300  ml arba 
500 ml dubenėlį trintų pomidorų sriubos, kurią paprašė suvalgy-
ti. Dalyviams nežinant, dubenėlyje buvo įtaisyta nedidelė pompa, 
per kurią dalyvių faktiškai suvalgomos sriubos kiekis galėjo būti 
didinamas arba mažinamas. Tai reiškia, kad kai kurie dalyviai ti-
kėjo valgantys 500 ml sriubos – sąlyginai didelę porciją, – nors 
iš tiesų valgė daugiau standartinę 300  ml porciją, ir atvirkščiai.  
Kaip ir buvo manyta, dalyvių alkio jausmą per kitas 3 valandas 
iš esmės nulėmė prisiminimai apie matytą maistą, o ne faktiškai 
suvalgytas maisto kiekis. 

300 ml suvalgę, bet dubenėlyje matę 500 ml sriubos, dalyviai 
jautėsi gerokai mažiau alkani nei dalyviai, kurie suvalgė daugiau, 
bet matė mažesnį sriubos kiekį. Jų sotumo ir pasitenkinimo jaus-
mas iš esmės buvo sotumo lūkesčio pasekmė, t. y. buvo pagrįstas 
regimąja atmintimi to, ką jie manė suvalgę, o ne faktiškai suval-
gyto maisto kiekiu10.

Visiškai toks pat atsakas buvo stebimas tiriant studentus, pa-
kviestus į laboratoriją suvalgyti omletą pusryčiams. Prieš užpil-
dant klausimynus, studentams buvo parodyti omleto ingredientai 
ir paprašyta patvirtinti, kad studentas nėra jiems alergiškas. Tyri-
mo suktumas slypėjo tame, jog kai kuriems dalyviams buvo pa-
rodyti tik du kiaušiniai ir 30 g sūrio, o kitiems – keturi kiaušiniai 
ir 60 g sūrio. Realybėje visi dalyviai gavo trijų kiaušinių omletą 
su 45 g sūrio, tačiau pradžioje parodyti ingredientai turėjo įtakos 
tam, kiek sotūs ar alkani jie buvo nuo pusryčių praėjus kelioms va-
landoms. Dalyviai, kuriems buvo parodyti du kiaušiniai ir mažes-
nis kiekis sūrio, per pietus valgykloje suvalgė daugiau makaronų 
nei tie, kuriems buvo parodytas dosnesnis ingredientų kiekis, nes 
pirmųjų sotumo lūkestis buvo mažesnis11.

Daugelis mūsų tokius netikslius atsiminimus apie maistą su-
sikuriame kiekvieną dieną – su rimtomis pasekmėmis juosmens 
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apimčiai. Nesveikas įprotis dirbti, žiūrėti televizorių ar naršy-
ti internete valgant gali blaškyti dėmesį ir kliudyti susiformuoti 
atsiminimams apie suvalgytą maistą, o tai savo ruožtu mažina 
mūsų lūkestį pavalgius pasisotinti. „Situacija analogiška tai, kuri 
pasireiškia atmintį praradusiems pacientams: jūs nesugebate įtvir-
tinti šių naujų prisiminimų apie maistą“, – sako šį reiškinį tyrusi 
S. Higgs. Dėl šios priežasties ne tik daugiau suvalgome pagrindi-
nio valgio metu, bet ir daugiau užkandžiaujame per kelias kitas 
valandas12. 

Įtakos turi ir maisto pramonė bei jos maisto pateikimas, kuris 
dažnai gali sutrikdyti mūsų gebėjimą tiksliai įvertinti suvartoja-
mo maisto turinį. Praeityje mūsų protėviai gerokai geriau supra-
to, kas buvo jų maiste. Pirkdami pusgaminius ir gėrimus, menkai 
žinome, koks yra tikrasis gaminio sudėtyje esančių ingredientų 
kiekis. Glotnutyje, pavyzdžiui, yra daug vaisių porcijų, kurios bu-
telyje atrodo gerokai mažesnės. Skaičiuodamos suvartotas dienos 
kalorijas, smegenys prisimena suvalgiusios gerokai mažiau, nei 
prisimintų, jei būtų mačiusios visą dubenį vaisių, kurie buvo su-
naudoti glotnučiui pagaminti, todėl atsiranda lūkestis, jog dienai 
įpusėjus organizmas išalks13.

Tariamai sveikuolišką maistą supanti reklama taip pat gali iš-
kreipti smegenų gebėjimą įvertinti, kiek buvo suvalgyta. Maisto 
produktas gali būti paženklintas kaip „turintis mažai riebalų“, 
nors jo sudėtyje ir bus labai daug cukraus, tik todėl, kad, palyginti 
su įprastiniu produktu, jame, pavyzdžiui, yra tik šiek tiek mažiau 
riebalų. Rezultatas – stipresnis alkis vėliau. Įvairiais tyrimais pa-
tvirtinta, kad nuo to paties maisto, pavyzdžiui, makaronų salotų, 
pasisotinama mažiau, jei jos yra paženklintos etikete „sveikos“, 
palyginti su atveju, kai jos įvardytos kaip „sočios“, būtent todėl, 
jog pirmoji etiketė sukuria lūkestį, kad sveikos salotos bus ma-
žiau sočios14. Giliai įsišaknijusi asociacija tarp sveikos mitybos ir 
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alkio jausmo gali būti tokia stipri, kad suvalgyti nekaltą užkandį 
gali būti blogiau, nei iš viso nieko nevalgyti. „Sveiką“ baltyminį 
batonėlį valgę dalyviai, pavyzdžiui, jautėsi ne tik mažiau sotūs nei 
valgiusieji „skanu“ paženklintą batonėlį (žr. toliau), – jie jautėsi al-
kanesni nei iš viso nieko nevalgę tyrimo dalyviai15.

Užkandis 
„skanu“

A
lk

io
 p

oj
ūt

is

Užkandis 
„sveika“

Jokio 
užkandžio

Toks lūkesčio efektas pakenktų bet kuriam dietos besilaikan-
čiam žmogui. Tiesa, kaip pamatysime toliau, pasekmės neapsiri-
boja vien subjektyviais sotumo jausmais – mūsų įsitikinimas apie 
tai, ką suvalgėme, gali daryti įtaką virškinimui ir medžiagų apy-
kaitai. Dėl proto ir kūno jungties galios mūsų požiūris į maistą 
gali net nulemti, kaip gerai organizmas pasisavina svarbiausias 
maisto medžiagas, pavyzdžiui, sveikatai būtiną geležį.

PROTAS PRIEŠ PIENO KOKTEILĮ

Nė vienas virškinimui suprasti skirtas tyrimas neapsieina be pie-
no kokteilio. Viena iš priežasčių – pieno kokteilio patrauklumas. 
Būtų sunku rasti žmogų, nemėgstantį pieno kokteilio, ypač tarp 
studentų, kurie sudaro didžiausią dalį eksperimentų tiriamųjų. 
Kita priežastis – kokteilių gebėjimas užmaskuoti turinį: ingre-
dientus sutrynus virtuviniu kombainu, tampa gerokai sudėtingiau 
nuspėti, kas sudaro kokteilį. Tokiu būdu mokslininkams tampa 
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lengviau manipuliuoti dalyvių lūkesčiais taip, kad kiti veiksniai, 
pavyzdžiui, geras tam tikro produkto pažinimas, neiškraipytų da-
lyvių atsakymų.

Viename gerai žinomame tyrime buvo tiriamas lūkesčio efek-
tas tiriamųjų grelino atsakui. Grelinas yra hormonas, kurį skran-
dis išskiria, kai yra tuščias, ir kuris prisitvirtina prie receptorių pa-
gumburyje – smegenų srityje, kuri dalyvauja reguliuojant daugelį 
organizmo funkcijų. Grelinas dažnai vadinamas alkio hormonu, 
nes stimuliuoja apetitą: jo kiekis didžiausias ruošiantis valgyti ir 
žemiausias pavalgius. Vis dėlto tiksliausia jį būtų laikyti energijos 
reguliuotoju. Kai grelino lygis yra aukštas, organizmas sumažina 
bazinį medžiagų apykaitos greitį, kad apskritai degintų mažiau 
energijos, ir ima kaupti kūno riebalus, rengdamasis tolesniam ne-
pritekliui. Jis taip pat gali sukelti letargiją, kad sportuodami „iš-
vaistytume“ mažiau energijos. Kai grelino lygis yra mažas, priešin-
gai – medžiagų apykaita spartėja, didėja tikimybė, kad, pasikliau-
dami žiniomis apie laukiamą energijos papildymą, panaudosime 
dalį sukauptos energijos ir tapsime fiziškai aktyvesni. Tokiu būdu 
grelinas padeda išlaikyti pusiausvyrą tarp energijos papildymo ir 
išnaudojimo, kad organizmui niekada nesibaigtų kuras16.

XXI a. pirmojo dešimtmečio pabaigoje Alia Crum ir jos kole-
gos iš Jeilio universiteto ir Arizonos valstijos universiteto du kar-
tus pakvietė dalyvius į laboratoriją paragauti skirtingų receptų 
kokteilio.

Vieno kokteilio etiketėje didelėmis raidėmis puikavosi užrašas 
„Nevaržomas pasimėgavimas: prabangus malonumas, kurio nu-
sipelnėte“.

Etiketėje ragautojas buvo skatinamas šitaip:

Pasimėgaukite šiuo sodriu kreminiu aukščiausios kokybės in-
gredientų, kuriuos galime pasiūlyti, deriniu – prabangių švelnių 
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ledų, satino glotnumo riebaus pieno ir saldžios vanilės.  
Tai rojus butelyje, kurio malonumui neįmanoma atsispirti. 
Glotnus, prabangus ir skanus!

Energinės vertės etiketėje buvo nurodyta, kad iš viso kokteilyje 
620 kalorijų (iš jų 270 iš riebalų), šalia pateikta stiklinio indelio 
su gausiu ledų kiekiu, šokolado padažu ir pabarstukais nuotrauka.

Kitas kokteilis buvo pavadintas „Protingu“ ir siūlė „pasitenki-
nimą be jokio kaltės jausmo“:

Elkis protingai su nauju lengvu ir sveiku „Protingu“ kokteiliu. 
Jame – visas skonis ir jokio kaltės jausmo: be riebalų, be  
pridėtinio cukraus ir vos 140 kalorijų. „Protingas“ kokteilis  
yra lengvas ir pakankamai skanus, kad juo mėgautumėtės  
kiekvieną dieną.

Šio kokteilio iliustracija buvo nuobodokai atrodantis vanilės žie-
das gėrimo skoniui atspindėti.

Realybėje abu kokteiliai buvo identiški, kiekvienas po 380 
kalorijų. Norėdama įvertinti dalyvių grelino atsaką į sukurtus 
lūkesčius, Alios Crum komanda reguliariais intervalais ėmė 
kraujo mėginius prieš dalyviui perskaitant reklaminę medžiagą 
ir išgėrus kokteilius. Išgėrus nevaržomą pasimėgavimą žadantį 
kokteilį – „glotnų, prabangų ir skanų“, grelino lygis pasikeitė ly-
giai tiek pat, kiek būtų galima tikėtis po sotaus valgio, t. y. krito 
nuosekliai dėl prognozuojamo poveikio alkiui. Tačiau gėrusiųjų 
„protingą“ kokteilį „be jokio kaltės jausmo“ grelino lygis beveik 
nesikeitė.

Panašu, kad tiesiog pakoregavusi dalyvių mąstymą ir nekeisda-
ma kokteilio maistinės vertės A. Crum komanda sugebėjo pakeisti 
dalyvių hormonų struktūrą: vienu atveju dalyviai buvo užprogra-
muoti didesniam sotumui ir spartesnei medžiagų apykaitai, kitu – 



155

stipresniam alkiui ir sulėtėjusiai medžiagų apykaitai17. Alia Crum 
daro išvadą: „Manydami, jog valgo sveikai, žmonės tokią mitybą 
sieja su stokos jausmu18. Toks mąstymas yra svarbus formuojant 
mūsų fiziologinį atsaką.“

Šio mąstymo momentinį poveikį galima matyti ir smegenų sri-
tyse, atsakingose už energijos reguliavimą. Gėrusiųjų mažai ka-
loringą gėrimą su „skanėsto“ etikete atsakas pagumburyje buvo 
gerokai ryškesnis, pavyzdžiui, palyginti su tų, kuriems buvo pa-
siūlyta „sveikuoliško“ gėrimo. Iš tiesų, atsakas į „skanėsto“ etike-
tę buvo panašus į tą veiklą, kuri stebėta dalyviams realiai išgėrus 
labai kaloringą „Ben & Jerry’s“ kokteilį19. Panašu, kad remdamo-
si tik verbaline informacija smegenys koregavo prognozuojamą 
energijos papildymą ir išeikvojimą nepriklausomai nuo faktinio 
stiklinės turinio.

Tolesni tyrimai parodė, kad su maistu susiję lūkesčiai gali 
nulemti viską nuo maisto judėjimo žarnyne iki insulino atsako. 
Pasižiūrėkime į išradingą Perdju universiteto Vest Lafajete, In-
dianoje, mokslininkų atliktą tyrimą, kuriuo siekta išsiaiškinti, 
kodėl saldūs gėrimai nenumalšina apetito. Juk buteliuke gėrimo  
„Coca-Cola“ yra tiek pat kalorijų, kiek spurgoje, bet jį gerdami 
nesitikime, kad pasisotinsime, todėl ir išgėrę jaučiamės tokie pat 
alkani. Be to, suvartoto kalorijų skaičiaus vėliau nekompensuo-
jame mažindami maisto suvartojimą visos dienos metu. Kaip ir 
Henry’io Molaisono, kuris galėjo nuolat valgyti ir nesijausti pasi-
sotinęs, atveju, šį reiškinį buvo sunku paaiškinti manant, kad alkį 
nulemia išimtinai maisto medžiagų skrandyje cheminiai signalai. 
Perdju universiteto mokslininkai įtarė, kad taip yra dėl plačiai pa-
plitusios nuomonės, jog skysčiuose kalorijų yra mažiau nei kieta-
me maiste, todėl jie nėra tokie sotūs, – lūkestis, kuris turi tiesio-
ginės įtakos tam, kaip maistas virškinamas, įskaitant laiką, kurį 
maistas užlaikomas žarnyne.
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Vienoje eksperimento dalyje dalyviams buvo duota vyšnių 
skonio gėrimo, bet prieš jį išgeriant eksperimento vykdytojai su-
rengė vieną iš dviejų demonstracijų, kaip į virškinimo traktą pa-
tekęs maistas reaguoja su skrandžio rūgštimi. Daliai dalyvių buvo 
parodytas gėrimas, susimaišantis su kitu skysčiu ir nepakeičiantis 
formos; kitiems rodyta, kaip gėrimas virsta tiršta mase – procesas, 
kurio metu maisto medžiagų tyrinys tapo labiau apčiuopiamas ir 
reikšmingas. 

Manipuliavimo efektas tapo aiškus iš dalyvių atsainių komen-
tarų, kuriuos tyrėjai užfiksavo vykdydami eksperimentą. Tikėju-
sieji, kad skrandyje gėrimas išliko skysčiu, nurodė menką pasi-
sotinimą išgėrus gėrimą („Tiesiog nutekėjo.“). O štai maniusieji, 
kad skystis gali virsti tiršta mase, jautėsi gerokai sotesni. Vienas 
dalyvių pasakė: „Jaučiuosi tarsi prarijęs akmenį.“ „Esu nustebęs, 
nes jaučiuosi tarsi suvalgęs didelę porciją maisto“, – tvirtino kitas. 
Vienas dalyvis teigė, kad skrandis buvęs toks pilnas, jog jis tik var-
gais negalais baigęs stiklinę.

Alia Crum taip pat pastebėjo, kad pojūčiai, kuriuos išsakė 
dalyviai, atsispindėjo ir įvairiuose objektyviuose matavimuose. 
Išgėrę gėrimą, dalyviai taip pat turėjo praryti cheminį sekiklį, 
leidusį mokslininkams sekti gėrimo kelią virškinimo trakte. Kai 
dalyviai manė, kad skystis virsta kietesne mase, nuo burnos iki 
storosios žarnos gėrimas keliavo ilgiau. Užlaikant maistą žarnyne, 
šis lėtesnis maisto judėjimas galėjo paaiškinti, kodėl dalis daly-
vių ilgiau jautėsi sotesni. Dėl šios priežasties jie buvo mažiau linkę 
užkandžiauti vėliau ir per visą dieną suvartojo maždaug 400 ka-
lorijų mažiau, palyginti su tais dalyviais, kurie tikėjo, kad gėrimas 
skrandyje išlieka skystas20.

Kasdieniame gyvenime jutiminės gėrimo savybės, pavyzdžiui, 
ar gėrimas yra tirštas ir glotnus, ar skystas kaip vanduo, turės įta-
kos sotumo lūkesčiui. Pakartotiniai eksperimentai parodė, kad 
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kuo gėrimas tirštesnis, tuo labiau tikimės, kad nuo jo pasisotinsi-
me, ir tuo stipresnis fiziologinis atsakas21.

Mokslininkai vis dar aiškinasi tikrąją mūsų lūkesčių įtaką 
virškinimui, tačiau XX a. aštuntajame dešimtmetyje atlikto ma-
žai žinomo tyrimo rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad efektas 
gali turėti įtakos netgi tam, kaip organizmas įsisavina vitaminus 
ir mineralus. Tyrimą atlikę mokslininkai tyrė žmonių geležies ne-
pakankamumą Tailande, kuriame ši būklė buvo paplitusi plačiau 
nei daugelyje kitų šalių. Pirmuose eksperimentuose mokslininkai 
naudojo smulkintą tailandietišką patiekalą maisto medžiagoms 
perduoti į organizmą ir pastebėjo, kad jų įsisavinimas buvo gero-
kai prastesnis, nei būtų galima tikėtis turint galvoje geležies kiekį 
dalyviams duodamame maiste. Atrodė neįtikima, kad dalyvių or-
ganizmas sugebėjo įsisavinti tiek mažai maisto medžiagų iš maisto 
be rimtų pasekmių sveikatai. Jei neįsisavinimas būtų buvęs tikras, 
anemija būtų gerokai rimtesnė, nei fiksuotoji tuomet. Rezultatai 
paskatino mokslininkus pagalvoti apie tai, ar maisto pateikimas, 
pavyzdžiui, sąlyginai ne itin skaniai atrodančios tyrės forma, galė-
jo iškraipyti tyrimo rezultatus. Juk per tyrimą patiekiamas mais-
tas atrodė kaip tyrė, kuria maitinami žindomi kūdikiai, – vargu, 
ar ja mėgautųsi suaugusieji.

Norėdami patikrinti šią hipotezę, tyrėjai nusprendė tiesiogiai 
palyginti dvi patiekalo formas – tradicinį tailandietišką daržovių 
kario troškinį ir maisto kombaine homogenizuotą jo versiją. Re-
zultatai pritrenkė: vidutiniškai dalyviai įsisavino 70 procentų dau-
giau geležies, kai patiekalas buvo patiektas tradicine forma, paly-
ginti su homogenizuota tyre22. Komanda taip pat ištyrė, ar toks pat 
efektas būtų nepriklausomai nuo kultūros, tad tokį patį tyrimą at-
liko su dalyviais švedais, valgiusiais įprastinį vakarietišką maistą, 
t. y. mėsainį su bulvių koše ir šparaginėmis pupelėmis. Rezultatas 
buvo toks pat – geležies įsisavinimas pasirodė esąs gerokai geresnis,  
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kai maistas buvo patiekiamas gerai pažįstama forma vietoje ty-
rės23.

Šiuose eksperimentuose maisto patiekimas – ir atitinkamai da-
lyvių požiūris į jį – iš esmės pakeitė maisto poveikį organizmui. 
Kai maistas patiekiamas nepažįstama ir apetito nekeliančia forma, 
nebesitikime pasisotinti ar pasimėgauti maistu, o tai gali iš karto 
paveikti virškinimo sulčių, padedančių mums išgauti visą šį gėrį, 
išsiskyrimą.

Daugelis žmonių, įskaitant savamokslius dietų guru, laiko val-
gymą išimtinai cheminiu procesu, tarsi paprasčiausiai į krosnį 
kastuvu žertum kurą. Vis dėlto visi šie eksperimentai rodo, kad 
tas pats maistas gali papildyti jėgas ir pasotinti arba nenumalšinti 
alkio ir būti bevertis didžiąja dalimi dėl mūsų prisiminimų apie 
valgytą maistą, įspūdžio, kas jo sudėtyje, ir reikšmės, kurią jam 
priskiriame.

PRASMINGAS VALGYMAS

Atsigręžus į šių idėjų istoriją, mane vėl nustebino tai, kad tradi-
ciniam mokslui prireikė tiek daug laiko ištirti lūkesčio vaidmenį 
mitybai. Daugiau nei prieš šimtmetį rusų mokslininkas Ivanas 
Pavlovas pastebėjo, kad gali ištreniruoti šunis sieti maistą su tam 
tikrais signalais, pavyzdžiui, sirenos, švilpuko ar žibintuvėlio. 
(Pasirodo, kad tvirtinimai, jog I. Pavlovas naudojo skambutį, yra 
mitas24.) Galiausiai signalo pakako, kad šunims imtų tekėti seilės, 
net kai ėdesio šalia nebuvo, ir nasruose išsiskirtų fermentai, pra-
dedantys maistą skaidyti į įsisavinamas maisto medžiagas. Tai ele-
mentarus lūkesčio efektas, tačiau tik keli mokslininkai pasirėmė 
šiuo darbu, kad ištirtų, kaip mūsų mintys apie maistą gali daryti 
įtaką virškinimui.
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Užuominų apie smegenų įtaką apetitui ir virškinimui būta 
net placebo efekto medicininiuose tyrimuose. Pacientai, kuriems 
buvo įteigta, kad jiems buvo atlikta operacija nutukimui mažinti, 
pvz., skrandžio rezekcija ar intragastrinio skrandžio baliono pa-
talpinimas, dažnai pasakojo apie sumažėjusį apetitą ir gerokai nu-
kritusį svorį, nors jokio gydymo jie negavo. Apskritai šie pacientai 
nurodė apie 70 procentų tokios pačios naudos kaip ir pacientai 
po realios operacijos25. Prognozuojamo sotumo ir jo fiziologinio 
poveikio tyrimai būtų labai natūrali šių pastebėjimų tąsa, tačiau 
mokslininkams prireikė dešimtmečių sąsajai nustatyti. Dabar 
atrodo kvaila, kad ignoravome valgymo intelektinį, emocinį ir 
kultūrinį elementus ir didžiausią dėmesį skyrėme tik grynosioms 
maisto medžiagoms.

Šis vėlavimas padarė didelės žalos pasaulio gyventojų sveikatai, 
mat suprasdami lūkesčio vaidmenį mityboje galėtume kurti nau-
jas kovos su nutukimu, nuo kurio šiuo metu kenčia 13 procentų 
suaugusiųjų visame pasaulyje, priemones26. Daugelis už sveikatos 
priežiūrą atsakingų institucijų ir toliau rengia sveikos mitybos 
skatinimo kampanijas, bet neįvertina to, kad žmonių įsitikinimai 
apie maistą ir mitybą sabotuoja jų pastangas numesti svorio.

Pasitikrinkite patys. Pasižiūrėkite į šias maisto produktų poras 
ir pasakykite, ar, jūsų nuomone, pirmajame produkte yra daugiau, 
mažiau ar maždaug tiek pat kalorijų kaip ir antrajame?

Įprastinis „McDonald“ 
mėsainis   8,5 uncijos menkės ant grotelių
Mažai riebalų 
turintis jogurtas  2/3 puodelio ledų
Bananas   4 „Hershey’s“ bučinukai

Iš tiesų kalorijų skaičius yra panašus, tačiau dauguma žmonių 
mano, kad mėsainyje, leduose ir „Hershey’s“ bučinukuose yra  
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gerokai daugiau kalorijų nei banane, mažai riebalų turinčiame jo-
gurte ir ant grotelių keptoje menkėje, ir pervertina arba nuvertina 
kalorijų skaičių apie 50 procentų. Tokios klaidos daro realią įtaką 
žmonių svoriui – kuo labiau vertinimas neatitinka fakto, tuo di-
desnis žmogaus svoris27.

Tirdami žmonių asociacijas su įvairiais maisto produktais, 
tyrėjai pastebėjo, kad labai dažnai tokius maisto produktus kaip 
brokoliai ar lašiša žmonės siejo su žodžiais „alkanas“ ar „išbadė-
jęs“ – šios asociacijos turėtų sumažinti sotumą, kurio tikimės, ir 
padidinti alkį vėliau28. Apklausose dalyvių buvo prašoma balais 
įvertinti tokius teiginius:

Skalėje nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 (visiškai sutinku), jūsų 
nuomone:

• Paprastai maisto skonį reikia aukoti dėl jo naudos svei-
katai.

• Padaryti maistą sveikesnį neaukojant jo skonio yra neį-
manoma.

• Sveikatai naudingas maistas man retai yra skanus.

Tyrėjai nustatė aiškią koreliaciją tarp atsakymų į šiuos teiginius 
ir žmonių polinkio priaugti svorio: kuo aukštesni balai (t. y. kuo 
didesnis pritarimas trims teiginiams), tuo didesnis žmogaus kūno 
masės indeksas – svorio ir ūgio santykio matas ir vienas geriausių 
nesveiko riebalų kaupimo rodiklių29.

Praeityje galėjome manyti, kad šie žmonės pasižymi prasta savi-
kontrole – jie tiesiog nenorėjo atsisakyti momentinio maisto teikia-
mo malonumo, tačiau lūkesčio efekto tyrimai leidžia daryti prie-
laidą, kad tiesa yra sudėtingesnė30. Įsivaizduokite, kad apsilankėte  
pas gydytoją ir jis informuoja jus apie nutukimo riziką. Reaguoti 
galite vedami gerų ketinimų ir vartodami daug nekaloringų maisto 
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produktų, bet vien mintis, kad tai „sveikuoliški“ produktai – su vi-
somis to žodžio konotacijomis, – sukels stokos jausmus su tiesiogi-
nėmis pasekmėmis fiziologijai. Po kiekvieno valgio jūsų organizme 
gali susidaryti didesnis „alkio“ hormono grelino kiekis, žarnynas 
ištuštinti savo turinį greičiau, o tai paskatins stipresnį alkį ir norą 
užkandžiauti. Įsitikinimas, kad dietos laikymasis iš prigimties yra 
sunkus dalykas, taps savaime išsipildančia pranašyste. Nenuosta-
bu, kad, susidūrus su tokiais sunkumais, net stiprios valios žmogui 
gali būti sunku visam laikui pakeisti mitybos įpročius.

Netrukus paaiškinsiu, kaip galime individualiai įveikti šiuos 
iššūkius. Nenuneigsime fakto, kad aplinka, kurioje gyvename, 
nuolat verčia mus daryti prielaidas, todėl turime išmokti pastebėti 
žinutes, kuriančias stokos mąstyseną, nes maisto produktų rekla-
ma ir toliau stiprina įsitikinimą, jog sveikas maistas iš prigimties 
yra mažiau sotus. Alia Crum neseniai išanalizavo 26 Amerikos 
užkandinių tinklo restoranų meniu, kuriuose buvo siūlomi svei-
kos mitybos valgiai, ir panagrinėjo žodžius, vartojamus įvairiems 
patiekalams pristatyti. Ji pastebėjo, kad įprastinių patiekalų ap-
rašymuose daug dažniau buvo vartojamas pasimėgavimo („pa-
šėlęs“, „linksmas“), nuodėmės („pavojingas“, „nuodėmingas“) ir 
dekadanso („palaimingas“, „prabangus“, „tirpstantis burnoje“) 
emocijoms ir konsistencijos („traškus“, „kreminis“, „tirštas“) bei 
skonio („išraiškingas“, „kupinas skonio“) pojūčiams būdingas žo-
dynas – visi šie žodžiai kelia malonios patirties asociacijas. Sveikas 
maistas, priešingai, dažniau buvo apibūdinamas žodžiais, kuriuos 
vartojame kalbėdami apie paprastumą („be priedų“, „švelnus“), 
plonumą („lengvas“, „liesas“) ir stoką („be riebalų“, „mažai anglia-
vandenių“). Šiuose aprašymuose kalbama apie tai, ko šiems maisto 
produktams trūksta, kitaip tariant, jais sukuriama stokos mąs-
tysena, kuri tik sustiprina alkį ir vos po kelių valandų priverčia 
traukti prie sausainių dėžutės31.
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Restoranų meniu – ir straipsniai apie maistą apskritai – gali 
atrodyti ir kitaip. A. Crum ir jos kolegos mano, kad daržovių pa-
tiekalų aprašymus galima lengvai paįvairinti, pavyzdžiui, jusli-
niais ir emociniais teiginiais, sukeliančiais pasimėgavimo ir ma-
lonumo jausmus, kaip antai „kupinos skonio saldžiosios bulvės su 
imbieru ir ciberžole“, „saldumu trykštančios šparaginės pupelės ir 
traškūs svogūnai“ ar „rūpestingai kepti karamelizuotų cukinijų 
gabaliukai“ vietoje „saldžiosios bulvės be cholesterolio“, „lengvos 
ir mažai angliavandenių turinčios šparaginės pupelės ir svogūnai“ 
ar „sveikesnės cukinijos“. Tokie aprašymai ne tik pateikia daržo-
ves patraukliau valgymo metu ir, pasak vieno iš A. Crum tyrimų, 
padeda padidinti jų suvartojimą 29 procentais, bet ir padėtų už-
tikrinti, kad valgytojas bus linkęs mažiau užkandžiauti vėliau32. 
Bristolio universiteto tyrėjai pastebėjo, kad ant jogurto indelio 
tiesiog užrašius žodžius „ilgiau jausitės sotesni“, žmonės sotesni 
jautėsi dar iki trijų valandų po valgio33.

Tyrėjams ir toliau nagrinėjant, kaip mūsų lūkesčiai veikia virš-
kinimą, bus itin svarbu pripažinti tokių veiksnių kaip skurdas, 
kuris taip pat gali keisti mūsų požiūrį į konkretų maistą, svarbą. 
Žema socioekonominė padėtis yra žinomas nutukimo rizikos 
veiksnys. Tam gausu galimų paaiškinimų: santykinai didelė švie-
žių maisto produktų kaina, palyginti su paruoštais vartoti maisto 
produktais, laiko stoka maistingiems patiekalams ruošti, sveika-
tos priežiūros ir kitos paramos, kuri galėtų padėti žmogui numes-
ti svorio, neprieinamumas. Vis dėlto neseniai Singapūre atlikti 
tyrimai leidžia daryti prielaidą, kad lūkesčio efektas, kylantis iš 
finansinio neužtikrintumo, taip pat gali vaidinti reikšmingą vaid- 
menį. Kai žmogus jaučiasi didesnis vargšas ir mažiau saugus, jis 
paprastai valgo saldesnius užkandžius ir renkasi didesnes porci-
jas34. Tai, panašu, atitinka pastebimus kūno pokyčius ir smegenų 
hormoninį atsaką į maistą.
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Dalyvių iš pradžių buvo paprašyta atlikti gebėjimų testą, ta-
riamai leidžiantį nuspėti jų būsimą sėkmę siekiant karjeros ir pa-
jamas. Realybėje grįžtamoji informacija pasirodė esanti visiškas 
melas – kiekvienam asmeniui buvo pasakyta, kad jo rezultatai 
patenka į žemiausių 19 procentų rezultatų grupę, tokiu būdu įdie-
giant dalyviams baimę, kad konkurenciškoje Singapūro visuome-
nėje jiems sunkiai seksis. Norėdami pabrėžti ir sustiprinti daly-
vių nerimą, tyrėjai parodė jiems kopėčias, neva simbolizavusias 
Singapūro socialinę santvarką. Jų užduotis buvo nuspręsti, ar, jų 
nuomone, jie nukris nuo kopėčių, ir palyginti save su žmonėmis 
pačiame viršuje. Studentams buvo pasakyta: „Pamąstykite apie 
tai, kokią įtaką SKIRTUMAI TARP JŪSŲ darys pokalbio temai, 
kaip vyks jūsų bendravimas ir ką jūs ir kitas asmuo galėtumėte 
vienas kitam pasakyti.“ Baigus užduotį, dalyviams buvo duota 
pieno kokteilio ir reguliariais intervalais prieš išgeriant kokteilį ir 
po to imti kraujo mėginiai.

Rezultatai buvo panašūs į A. Crum originaliame tyrime nu-
statytą maisto etikečių efektą, išskyrus tai, kad šiame tyrime sto-
kos pojūtį sukėlė studentų socialinio ir finansinio neužtikrintu-
mo jausmai, kurie savo ruožtu paveikė jų hormoninį atsaką. Da-
lyviams, kurie dėl melagingos grįžtamosios informacijos pastatė 
save Singapūro socialinių kopėčių apačioje, išsiskyrė daugiau gre-
lino po užkandžio ir todėl jie jautėsi mažiau sotūs. Panašu, kad jų 
organizmas buvo pasiruošęs valgyti ir kaupti riebalus35. Po ekspe-
rimento dalyviams buvo paaiškintas eksperimento tikslas, todėl 
jie neturėjo jausti ilgalaikių eksperimento pasekmių. Vis dėlto jei 
jums tektų su panašiais pažeidžiamumo jausmais gyventi metų 
metus, pakitęs hormoninis atsakas galėtų privesti jus prie nutuki-
mo net ir tuo atveju, jei rinktumėtės sąlyginai sveiką maistą.

Mūsų evoliucinėje praeityje tai būtų buvęs protingas adaptyvus 
atsakas atėjus sunkmečiui: jei tenka nerimauti dėl išteklių ateityje, 
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tuomet reikia kaip įmanoma geriau išnaudoti tai, ką turi šiandien. 
Vadinasi, protinga suvalgyti daugiau, kai gali, ir sulėtinti medžia-
gų apykaitą, kad sukauptum atsargų. Panašų atsaką galima stebėti 
ir tarp kitų socialinių gyvūnų: esantieji grupės mitybos grandi-
nės apačioje, pasitaikius progai, paprastai valgo daugiau ir lėčiau 
degina energijos išteklius, todėl sugeba sukaupti riebalų atsargas, 
jei ateityje tektų kęsti nepriteklių. Visa tai kažkada mus saugojo 
pažeidžiamoje situacijoje, bet šiandienos tukinančioje visuomenė-
je, kurioje itin kaloringas maistas yra sąlyginai pigus ir lengvai 
prieinamas, toks atsakas lemia prastesnę sveikatą.

NEVARŽOMO MĖGAVIMOSI MĄSTYSENA

Kaip galėtume praktiškai panaudoti šias žinias, norėdami pakeisti 
savo mitybą? Nors naujausiuose moksliniuose tyrimuose neišski-
riamas joks konkretus mitybos planas, daugelis jų vis tiek yra su-
siję su kalorijų skaičiaus ribojimu, tad keli psichologiniai principai 
gali palengvinti svorio metimo procesą, padėti sumažinti norą 
užkandžiauti ir tuo pat metu užtikrinti, kad iš maisto gautume 
didesnį malonumą ir pasitenkinimą.

Akivaizdžiausias žingsnis būtų vengti „skystų“ kalorijų saldin-
tuose gėrimuose. Visame šiame skyriuje ne kartą minėjome, kad 
prognozuojamas sotumo jausmas po daugelio gėrimų yra labai 
menkas, tai savo ruožtu reiškia, jog jų gebėjimas numalšinti norą 
užkąsti vėliau yra mažai tikėtinas. Bandydamas numesti svorio, 
aš netgi vengiu sulčių ir glotnučių, nes nuo jų pasisotinu mažiau 
nei valgydamas kietą maistą. Jei be jų gyventi negalite, bent jau 
pasigaminkite gėrimus patys, o ne pirkite buteliukuose iš parduo-
tuvės. Tokiu būdu žinosite, kas jų sudėtyje: tyrimai leidžia manyti, 
kad šis paprastas žingsnis gali turėti reikšmingą poveikį bendram 
sotumo jausmui36.
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Itin saugokitės sportinių gėrimų, skirtų jėgoms atgauti po tre-
niruotės, nes jų sudėtyje būna itin daug cukraus. Pasak vieno ty-
rimo, viename tokiame gėrime gali būti iki 1 200 kalorijų – tai 
maždaug pusė rekomenduojamos paros kalorijų normos viduti-
niam suaugusiajam37. Be to, kad vartojate skystį, etiketėje įrašytas 
žodis „sveikas“ sukurs mažesnio sotumo lūkestį, todėl vėliau no-
rėsite daugiau užkandžiauti38. Tai nebūtinai sukels bėdų, jei tiesiog 
norite greitai papildyti energijos atsargas atkurdami sudegintas 
kalorijas, bet gali paskatinti per didelį kompensavimą. Tad jeigu 
jūsų pirminė motyvacija yra numesti svorio, ieškokite labiau pa-
sotinančio būdo jėgoms atgauti.

Antra, iš valgomo maisto turėtumėte išgauti didžiausią malo-
numą. Laikantis dietos, mintis tarsi atgailaujant valgyti beskonį, 
greitai užmirštamą maistą gali pasirodyti patraukli, bet naujau-
si tyrimai rodo, kad metant svorį didžiulė svarba tenka maisto 
skoniui ir tekstūrai. Šie du dalykai padeda sukurti pasimėgavimo 
pojūtį, kuris didina sotumo jausmą ir gerina hormoninį atsaką į 
maistą. Dėl šios priežasties aš renkuosi ryškaus, aštraus skonio 
patiekalus (pavyzdžiui, įžangoje minėtus spagečius „alla putta-
nesca“) ir maksimaliai išnaudoju intensyvaus umamio skonio in-
gredientus, kaip antai ančiuvius ir parmezaną. Nedidelį kalorijų 
skaičių, kurį pridedate prie valgio, kompensuoja vėliau jaučiamas 
didesnis sotumas, o tai savo ruožtu slopina norą užkandžiauti. Pa-
sak šių tyrimų, blogiausia, ką galite padaryti, tai valgyti sekinamai 
beskonį maistą ir paskui jaustis taip, tarsi ko nors stokotumėte39.

Pasimėgavimo jausmą praktikuoti ypač svarbu tuomet, kai 
mėgaujatės neišvengiamu skanėstu. Suvalgius gabalėlį pyrago ar 
porciją ledų, gali kilti pagunda murkdytis kaltės jausme, tačiau ty-
rimai rodo, kad geriau yra tiesiog kaip įmanoma daugiau pasimė-
gauti patirtimi. Vienas užkandis galų gale neturėtų būti priežastis 
nustumti į šalį visus jūsų gerus ketinimus. Tinkamai nusiteikę  
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galite užsitikrinti, kad jausitės sotūs, o jūsų organizmas bus pasi-
rengęs sudeginti gautą energiją.

Jei sunku tuo patikėti, pasižiūrėkite į tyrimą, kurio metu tris 
mėnesius buvo stebimas 131 dietos besilaikantis asmuo. Dalyviai, 
sieję skanėstus, pavyzdžiui, pyragą, su kaltės jausmu, per minėtą 
laikotarpį buvo linkę priaugti svorio, o dalyviai, kuriems pyragas 
siejosi su švente, sėkmingai siekė savo tikslų40. Gali būti, kad tam 
tikrus maisto produktus tapo madinga vadinti nuodėmingais ar 
toksiškais, bet psichologijos srities tyrimai rodo, kad tokių stiprių 
vertės vertinimų reikėtų vengti, jei iš tiesų norime pakeisti savo 
mitybos įpročius.

Šį efektą galima sustiprinti pakeitus mąstyseną apie maistą 
prieš valgant, valgymo metu ir pavalgius – pradedant intensy-
vesniu laukimu, ko gausiu paragauti dabar. 2016  m. Kanados ir 
Prancūzijos mokslininkų atliktame tyrime dalyviai pirmiausia 
buvo raginami gyvai įsivaizduoti įvairių saldžių skanėstų skonį, 
kvapą ir tekstūrą. Tuomet dalyvių buvo paprašyta nurodyti pagei-
daujamą skaniai atrodančio šokoladinio pyrago porciją. Galima 
būtų pamanyti, kad pirma atliktas pratimas turėjo padidinti daly-
vių troškimą paskanauti ir atitinkamai rinktis didesnį gabaliuką 
pyrago, tačiau daugumos dalyvių reakcija buvo visiškai priešin-
ga – jie rinkosi mažesnę porciją nei tie, kurių nebuvo prašyta pir-
ma įsivaizduoti maisto juslines savybes. Sąmoningai pamąstę apie 
valgymo teikiamą malonumą, dalyviai suprato, kad gali gauti visą 
norimą pasitenkinimą suvalgę vos kelis kąsnius41. Šie rezultatai 
atkartoja kitą eksperimentą. Dalyvių buvo paprašyta įsivaizduoti, 
kad valgo arba „M & Ms“, arba sūrį prieš patiekiant jiems tikrą 
patiekalą. Šie dalyviai vėliau suvalgė gerokai mažesnes užkandžių 
porcijas, palyginti su dalyviais, kurie galvojo apie kitą veiklą42. Pa-
našu, kad kiekvieną kąsnį galima paversti galingesniu, pasitelkus 
truputį įžvalgos, ką ketini valgyti43.
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Galiausiai, valgant reikėtų vengti visko, kas blaško dėmesį, ir 
mėgautis kiekvienu kąsniu. Skamba kaip klišė, bet lėtai valgomas, 
gerai sukramtytas maistas suteikia didesnį sotumą, nes padidina 
valgomo maisto jutiminę patirtį burnoje, o tai gali paskatinti ge-
resnį hormoninį atsaką į maistą44. Vėliau pabandykite prisiminti, 
ką valgėte. Kai jaučiate pagundą užkandžiauti be tikslo, įsivaiz-
duokite anksčiau suvalgytą maistą ir atgaminkite prisiminimus 
apie valgymo veiksmą. Kai tik savo prognozavimo mašinai nuro-
dysite tas kalorijas įtraukti į energijos balanso skaičiavimus, gal-
būt pastebėsite, kad esate ne tokie alkani, kaip manėte.

Nesitikėkite stebuklų. Minties galia nepaversite salotos lapo 
puota. Mažai tikėtina, kad šie maži psichologiniai žingsniai pa-
dės laikantis labai griežtos dietos, kurios tikslas – greitai numes-
ti svorio. Vis dėlto jei dietos planas yra nuosaikesnis, šie nedideli 
mąstysenos pokyčiai gali turėti įtakos jūsų juosmens apimčiai ir – 
nemažiau svarbu – nuotaikai. Nesvarbu, ar norite numesti kelis 
kilogramus, ar palaikyti esamą svorį, kiekvienas valgis turėtų būti 
vertinamas kaip galimybė pasimėgauti ir šventė. Toks požiūris pa-
gerins tiek jūsų fizinę, tiek dvasinę sveikatą.

KODĖL BŪTI GERO GYVENIMO MĖGĖJU  

YRA NAUDINGA GYVYBEI

Taikydami šiuos principus, daugelio pasaulio šalių valgytojai ga-
lėtų pasisemti įkvėpimo iš Prancūzijos kultūros. Įsitikinimas, jog 
sveikas maistas nėra sotus, yra sąlyginai plačiai paplitęs JAV45, toks 
požiūris mažiau pastebimas Jungtinėje Karalystėje ir Australijo-
je46, o Prancūzijoje, panašu, priešingas požiūris yra visiškai nor-
malus. Paprastai prancūzai gerokai dažniau visiškai nesutinka su 
teiginiu, pavyzdžiui, kad „sveikatai naudingas maistas man retai 
kada yra skanus“. Laboratoriniai tyrimai rodo, kad maisto ženkli-
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nimas sveikatingumo etikete nesumažina prancūzų pasitenkini-
mo ir malonumo taip, kaip fiksuojama kitose Vakarų šalyse47.

Prancūzijos gyventojai ne tik labiau teigiamai mąsto apie svei-
ką maistą, jiems ir skanėstai bei desertai kelia vos kelias neigiamas 
konotacijas. Paprašyti pasirinkti su skirtingais maisto produktais 
siejamą žodį, pavyzdžiui, „ledai turėtų būti siejami su žodžiais 
skanūs ar augina svorį“, prancūzai buvo linkę rinktis malonesnę 
alternatyvą, o štai JAV gyventojai dažniau rinkosi labiau neigiamą 
konotaciją turinčius žodžius. Prancūzai taip pat yra labiau linkę 
sutikti su tokiais teiginiais, kaip antai „mėgavimasis maistu yra 
vienas svarbiausių mano gyvenimo malonumų“, palyginti su ame-
rikiečiais. Žinoma, tarp bet kurios šalies piliečių bus individualių 
skirtumų, bet apskritai prancūzai, panašu, turi gerokai pozity-
vesnių lūkesčių dėl maisto, kurį valgo, ir jo poveikio organizmui. 
Šio požiūrio į maistą kaip pasitenkinimo ir šventės šaltinį povei-
kis atsispindi porcijų dydžiuose ir valgymui skirtame laike. Net 
ir leidę sau suvalgyti greitojo maisto, prancūzai renkasi mažesnes 
porcijas – nes žino, kad daugiau malonumo galima gauti ir iš ma-
žiau kąsnių, – ir praleidžia daugiau laiko valgydami, tokiu būdu 
sukurdami detalesnį prisiminimą, kuris sukelia lūkestį, kad sotu-
mo jausmas išliks ilgiau48. Panašu, kad toks požiūris turi realios 
įtakos prancūzų svoriui. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, 
vidutinis KMI Prancūzijoje yra 25,3 – mažesnis nei kitose Europos 
šalyse, pavyzdžiui, Vokietijoje (26,3), ir gerokai mažesnis nei Aus-
tralijoje (27,2), Jungtinėje Karalystėje (27,3) ir JAV (28,8)49.

Toks požiūris ne tik paaiškina KMI skirtumus tarp šalių, bet 
ir gali padėti mums suprasti gluminančius sveikatos skirtumus, 
kurių negalima lengvai paaiškinti pačios mitybos turiniu. Tipinį 
prancūzų maisto racioną sudaro didesnė porcija sočiųjų riebalų, 
gaunamų iš sviesto, sūrio, kiaušinių ir grietinėlės, palyginti su an-
glų ar amerikiečių racionu, tačiau prancūzus rečiau nei britus ar 
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amerikiečius kamuoja koronarinė širdies liga. Kažkada šis skir-
tumas buvo aiškinamas prancūzų alkoholio vartojimo įpročiais, 
įskaitant nuosaikų vyno, kuriame yra antioksidantų ir priešužde-
giminių cheminių medžiagų, padedančių sumažinti su amžiumi 
atsirandančią audinių pažaidą, suvartojimu. Realybėje turbūt eg-
zistuoja daug skirtingų veiksnių, jie kiekvienas vaidina nedidelį 
vaidmenį, įskaitant konkrečios kultūros lūkesčius dėl skirtingo 
maisto ir to maisto poveikį sveikatai ir gerovei.

Atminkite, kad žmonės, manantys, jog jiems kyla rizika patirti 
širdies smūgį, keturis kartus dažniau serga širdies ligomis net ir 
įvertinus visus kitus veiksnius. Panašu, kad tokiose šalyse kaip JAV 
ir JK žinutės apie maistą įtvirtina panašias savaime išsipildančias 
pranašystes. Vieno tyrimo autoriai padarė tokią išvadą: „Yra pa-
grindo teigti, kad kai svarbus gyvenimo aspektas tampa stresu ir 
didelio nerimo šaltiniu vietoje malonumo, poveikis matomas tiek 
širdies ir kraujagyslių, tiek imuninei sistemai50.“ Dėl pozityvesnės 
maisto kultūros prancūzus mažiau veikia nocebo atsakas. Jie žino, 
kad, elgdamiesi nuosaikiai, gali pyrago ir gauti, ir jį suvalgyti.  
Mes visi būtume sveikesni, jei galėtume patirtį tokį patį joie de 
vivre.

Kaip galvoti apie... valgymą

• Valgydami venkite blaškančių pašalinių dalykų ir susi-

koncentruokite į maistą. Pabandykite praktikuoti stiprius 

atsiminimus apie patirtį, tai padės jums jaustis ir išlikti 

sotiems.

• Jei bandote sumažinti užkandžiavimą, prisiminkite, ką 

paskutinį kartą valgėte. Gali būti, kad prisiminimai apie 

maistą padės numalšinti alkio priepuolius.

m a i s t o  p a r a d o k s a s
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• Atkreipkite dėmesį į maisto aprašymus, kuriais sukuria-

mas stokos jausmas. Net jei renkatės mažai kaloringus 

patiekalus, paieškokite maisto, kuris keltų pasimėgavimą.

• Laikydamiesi dietos, ypatingą dėmesį skirkite maisto 

skoniui, tekstūrai ir patiekimui – bet kam, kas sustiprins 

mėgavimąsi maistu ir vėliau leis jaustis sotesniems.

• Venkite saldintų gėrimų. Organizmo energijos reguliavimo 

mechanizmui sunku prisitaikyti prie didelio šių gėrimų 

kaloringumo.

• Mėgaukitės maisto laukimu. Laukimas paruoš dirvą  

virškinimo atsakui ir padės jaustis sočiau vėliau.

• Nesijauskite kalti dėl retkarčiais suvalgomo skanėsto – 

verčiau pasimėgaukite malonumo akimirka.
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7  s k y r i u s

S T R E S O  M A Ž I N I M A S
Kaip neigiamas mintis priversti veikti savo naudai

Devyniolikto amžiaus pabaigoje gydytojai, politikai ir dvasi-
ninkai pradėjo kovą su nauja pavojinga yda, kuri stūmė į pavojų 
visuomenės sveikatą, – ir šios kovos šauksmas girdimas iki šiol. 
Ši yda nėra opijus ar absentas – tai nerimas. Dar 1872 m. Bri- 
tish Medical Journal rašė, kad „nūdienos įtampa ir skubėjimas“ 
sekina žmonių nervinę energiją, lemia psichinius ir fizinius sutri-
kimus ir netgi širdies ligų padažnėjimą. „Šie skaičiai, – pažymima 
leidinyje, – įspėja mus šiek tiek daugiau rūpintis savo gyvenimu, 
kad nepražudytume savęs.“ Žurnale buvo skatinama psichologinė 
„higiena“ – nereikalingo streso pašalinimas iš skaitytojų gyveni-
mo1.

Vyrams ir moterims dažnai buvo skiriamos poilsio terapijos, 
o JAV labiausiai nerimaujantiems pacientams suteikta galimybė 
lankytis „Don’t Worry“ („Be rūpesčių“) klubuose, kuriuose nariai 
suteikia vieni kitiems paramą kovodami su nerimu. Judėjimą ne-
dideliame privačiame kabinete Niujorke įkūrė muzikantas ir rašy-
tojas Theodore’as Sewardas. Jis teigė, kad amerikiečiai yra „įpro-
čio nerimauti vergai“ ir kad tai „naikina jų laimę“: šį įprotį reikia 
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stengtis „išnaikinti“ imantis „ryžtingų ir atkaklių priemonių“2.  
T. Sewardas netgi pavadino „Don’t Worry“ judėjimą „emancipa-
cija“ ir gausiai vartojo palyginimus su draudimų judėjimu, kuris 
tuomet vis labiau augo3.

Idėja netruko prigyti, o XX a. pradžioje žymusis psichologas 
Williamas Jamesas pastebėjo, kad įsigalėjo savotiška „sveiko proto 
religija“. Ją papildė „atsipalaidavimo evangelija“, kurios tikslas  – 
nukreipti visas neigiamas mintis ir jausmus ir vietoj jų ugdyti 
vidinę laimę. „Daugelis šeimų pradeda drausti skųstis dėl oro, – 
pažymėjo jis, – ir vis daugiau žmonių mano, kad reikėtų vengti 
kalbėti temomis, kurios gali sukelti kivirčą4.“ Jo teigimu, reikėtų 
stengtis „elgtis ir kalbėti taip, lyg jau būtų jaučiama palaima“5.

Nuolatinis medicininių tyrimų srautas patvirtino nerimo ke-
liamą pavojų, o devintajame dešimtmetyje jis laikytas neabejotina 
tiesa, kuri buvo plačiai nušviesta žiniasklaidoje. Tyrimai buvo pa-
remti idėja, kad mūsų natūrali reakcija į stresą, pritaikyta realiam 
pavojui į plėšrūnus laukinėje gamtoje, tampa perkrauta atsiradus 
bent menkiausiam iššūkiui ir sukelia intensyvią „kovoti arba bėg-
ti“ reakciją. „Kardadantis tigras jau seniai nebeegzistuoja, tačiau 
šiuolaikinės džiunglės dėl to netapo mažiau pavojingos. Panika dėl 
termino, trumpas persėdimo laikas tarp skrydžių, beatodairiškas 
įkandin sekantis vairuotojas – tai nauji žvėrys, galintys priversti 
organizmą greičiau kvėpuoti, sukąsti dantis ar apsipilti prakaitu, – 
teigiama viename 1983-iųjų Time viršelio straipsnyje. – Pats mūsų 
gyvenimo būdas, tai, kaip gyvename, šiandien tampa pagrindi-
ne ligų priežastimi.“ Žurnalo skaitytojai buvo dar kartą paraginti 
perimti minčių kontrolę į savo rankas. „Svarbiausia taisyklė yra ši: 
neišgyvenkite dėl smulkmenų. Antra svarbiausia taisyklė – viskas 
tėra smulkmenos“, – teigė vienas kardiologas6. Tais pačiais metais 
anglų kalbos žodyne atsirado frazė „stressed out“ (įsitempęs, pati-

riantis daug streso)7.
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Nūdienos žiniasklaida kuria vaizdą, kad esame labiau įsitem-
pę nei bet kada anksčiau. Mums dažnai sakoma, kad net ir maži 
pasikartojantys stresą sukeliantys veiksniai, tokie kaip susierzi-
nimas skaitant naujienų srautą socialiniuose tinkluose, gali kelti 
pavojų fizinei ir psichinei sveikatai, todėl mums nuolat primenami 
geriausi būdai šiai naštai palengvinti – nuo dėkingumo žurnalų 
ir dėmesingumo programėlių iki „miško maudynių“ gamtoje ir 
brangiai kainuojančių detoksikacijos atotrūkių. Norime to ar ne, 
dabar visi esame pasaulinio „Don’t Worry“ klubo nariai.

Bet ką daryti, jei visi laikraščiai, milijonai parduodamų kny-
gų ir įkvepiantys pranešėjai ar net patys mokslininkai klysta? Jei 
galima būtų rinktis, nė vienas iš mūsų nenorėtų jausti nerimo, ta-
čiau naujausi tyrimai rodo, kad daugelis mūsų reakcijų į emocijas 
dažnai kyla tiesiogiai iš įsitikinimų. Demonizuodami nemalonius, 
bet neišvengiamus jausmus, šiuolaikinį gyvenimą verčiame galin-
gu nocebu. Šių lūkesčių poveikio suvokimas gali pakeisti mūsų 
požiūrį į daugybę išgyvenimų nuo perdegimo iki nemigos ir netgi 
padėti iš naujo suprasti patį laimės siekį.

STRESO KASKADA

Norėdami suprasti tradicinį požiūrį į nerimą ir kodėl jis yra klai-
dingas, pirmiausia turime susipažinti su vengrų ir kanadiečių 
mokslininku Hansu Selye, kurio novatoriški tyrimai Didžiosios 
depresijos įkarštyje suteikė pirmųjų aiškių streso keliamo pavo-
jaus įrodymų. Kaip ir daugelis puikių atradimų, H. Selye tyrimai 
prasidėjo per klaidą. Jo pagrindinė užduotis buvo nustatyti mote-
riškus lytinius hormonus ir paaiškinti jų poveikį laboratorinėms 
žiurkėms, tačiau jis susidūrė su kliūtimi pastebėjęs, kad žiurkės 
dažnai susirgdavo ligomis, kurios, turint omeny gyvūnams švirkš-
čiamas chemines medžiagas, atrodė neįmanomos. Iš pradžių jis 
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bijojo, kad jo eksperimentai buvo užkrėsti, bet tada pastebėjo, kad 
žiurkės labai panašiai reaguoja į įvairius kitus išgyvenimus: atliktą 
operaciją, šaltį ar karštį arba tai, kad yra verčiamos per ilgai bėgti 
ratu. Kaip skirtingos aplinkybės gali sukelti tą pačią ligą? H. Selye 
pasiskolino mechanikos terminą ir teigė, kad dėl bendros visų šių 
eksperimentų keliamos „įtampos“ žiurkės sunegaluodavo, pradė-
davo nerimauti ir galiausiai išsekdavo bei susirgdavo.

Ilgus metus trukę tyrimai padėjo atrasti „streso kaskadą“ – 
tam tikrą fiziologinę grandininę reakciją, kuri sukuria pavojaus 
būseną ir lėtai didina kūno apkrovą. Ji prasideda smegenyse, 
dviejose mažose pilkosios medžiagos masės srityse, vadinamose 
migdoliniais kūnais, kurios priima iš visų pojūčių gaunamą in-
formaciją ir apdoroja jos emocinį turinį. Migdoliniai kūnai, nu-
statę grėsmę, pavyzdžiui, artėjantį plėšrūną, išsiunčia signalus į 
pagumburį – komandų centrą, kuris stebi ir kontroliuoja mūsų 
energijos balansą ir reguliuoja daugelį kitų kūno fiziologinės bū-
klės elementų. Galiausiai žinutė pasiekia antinksčius, kurie pra-
deda siurbti epinefriną – hormoną, kurio poveikis organizmui 
yra labai platus.

Tiesioginės epinefrino išsiskyrimo pasekmės gali būti jaučia-
mos kraujotakos sistemoje. Paspartėja širdies plakimas, susitrau-
kia rankų, pėdų ir galvos kraujagyslės – tai reakcija, kuri turėtų 
padėti užkirsti kelią kraujo netekimui susižeidus. Kvėpavimas 
tampa greitas ir paviršutiniškas, siekiant aprūpinti kūną deguoni-
mi, prasideda cukraus antplūdis, nes hormonas išskiria gliukozę, 
saugomą tokiuose organuose kaip kepenys. Kad energija pasiektų 
raumenis, hormonas pristabdo virškinimą ir kitą veiklą8. Tuo tar-
pu protas susikoncentruoja tik į suvokiamą grėsmę ir bet kokius 
kitus aplinkoje esančius pavojus. Tai yra „kovoti arba bėgti“ at-
sakas, kuris puikiai padeda prisitaikyti prie tiesioginės grėsmės, 
pavyzdžiui, fizinio užpuolimo.
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Grėsmei išnykus, pavyzdžiui, jei plėšrūnas praeina pro šalį, 
epinefrino kiekis nuslūgsta ir netrukus kūnas grįžta į ramesnę 
būseną. Tačiau jei ir toliau jaučiamas pavojus, prasideda antroji 
hormoninių reakcijų banga, įskaitant kortizolio išsiskyrimą, dėl 
kurio smegenys ir kūnas tampa itin budrūs vidutiniu ir ilguoju 
laikotarpiu.

Manoma, kad toks psichinio ir fiziologinio susijaudinimo pa-
laikymas – kelias dienas, savaites ar mėnesius – sukelia išsekimą 
ir ligą, kuriuos H. Selye pastebėjo tirdamas laboratorines žiurkes, 
ir kad tokiu būdu ligos pakerta ir žmones. Padažnėjęs pulsas ir su-
sitraukusios kraujagyslės dar labiau apkrauna širdies ir kraujagys-
lių sistemą. Nuolatiniai kortizolio svyravimai slopina naudingų 
„anabolinių“ hormonų, kurie skatina audinių atsinaujinimą, iš-
skyrimą. Užsitęsę hormoniniai pokyčiai taip pat gali prisidėti prie 
lėtinio žemo lygio uždegimo, kuris gali pažeisti arterijų sieneles 
ir sąnarių audinius. Padidėjęs proto budrumas sumažina bendrą 
kognityvinę veiklą, nes daugiau išteklių skiriama grėsmei įveikti, 
o ne naujų ir įdomių problemų sprendimo būdų paieškai.

Anot H. Selye, šiuolaikiniai rūpesčiai, tokie kaip konkurencija 
darbe, ilgos kelionės į darbą ir atgal bei įtempti socialiniai įsipa-
reigojimai – visa tai mus veda į lėtinio susijaudinimo būseną, dėl 
kurios, manoma, padidėja pažeidžiamumas įvairioms ligoms nuo 
artrito iki širdies nepakankamumo.

Būtent šios ligos kamuoja išsivysčiusių šalių gyventojus. H. Se-
lye teigė, kad šios „civilizacijos ligos“ yra „kaina, kurią mokame 
už sėkmingus, darbščius žmones, patiriančius psichikos proble-
mų“. H. Selye atlikti reakcijos į stresą tyrimai visuomenei paliko 
tokį didelį įspūdį, kad mokslininkas 17 kartų buvo nominuotas 
Nobelio medicinos premijai, o po jo mirties 1982 m. jo užkabintą 
siūlo galą dar ilgai narpliojo ne vienas jo kolega9. Tačiau nuo pat 
pradžių buvo abejojančiųjų teiginiais apie stresą. Daugelis ekspe-
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rimentų su gyvūnais, įskaitant pradinius H. Selye tyrimus, buvo 
labai įtempti ir gyvūnams sukėlė savotišką aklą paniką. Jie pato-
giai paaiškina ryškius fiziologinius pokyčius laboratorijoje, tačiau 
nebūtinai atspindi lengvą nerimą, kurį jaučia dauguma iš mūsų. 
Vis dėlto tyrimuose su žmonėmis neatsižvelgta į tai, ar žmonių 
lūkesčiai gali nulemti jų reakciją į stresą. Jei prisiminsime devy-
niolikto amžiaus pabaigos „Don’t Worry“ klubus, akivaizdu, kad 
mūsų kultūroje ilgą laiką buvo tikima, jog nerimas yra pavojin-
gas, ypač dėl industrializacijos ir urbanizacijos keliamos įtampos.  
Dėl proto ir kūno sąveikos šis požiūris gali formuoti žmonių atsaką 
į nerimą ir sukurti savaime išsipildančią pranašystę, kuri galimai 
iškreipia daugelį pirminių mokslo išvadų. Jei tai tiesa, turėtų būti 
įmanoma pakeisti reakciją į stresą tiesiog keičiant įsitikinimus.

KAIP STIPRĖTI JAUČIANT STRESĄ

Jeremy’is Jamiesonas, Niujorko valstijos Ročesterio universiteto psi-
chologas, nuo 2000-ųjų pabaigos buvo vienas pagrindinių moks-
lininkų, nagrinėjančių šią daug žadančią idėją. Jo susidomėjimas 
nerimo formavimo būdais kilo iš jo patirties sportuojant studi-
jų laikais. Jis pastebėjo, kad kai kurie jo komandos draugai prieš 
rungtynes dažnai būdavo motyvuoti ir nekantrūs, tačiau prieš 
egzaminą atrodydavo nervingi ir išsigandę. Abi situacijos labai 
svarbios, tad kodėl stresas viename kontekste buvo naudingas,  
o kitame – žalingas? J. Jamiesonas įtarė, kad tai galėjo atsitikti 
dėl to, kaip studentai vertino skirtingus įvykius. Sporto aikštelė-
je atletai kirbančius nervus interpretuodavo kaip energijos pro-
trūkį, tačiau egzaminų salėje šie pojūčiai buvo suprantami kaip 
artėjančios nesėkmės ženklas. Šie lūkesčiai tapdavo savaime išsi-
pildančiomis pranašystėmis, formuojančiomis smegenų ir kūno 
reakcijas į stresą. Ankstyvajame eksperimente, siekdamas ištirti 
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šią idėją, J. Jamiesonas pasirinko 60 moksleivių, kurie planavo 
laikyti bendruosius „General Records Examinations“ egzaminus 
(tai standartizuotas testas, kurio dažnai reikia norint įstoti į JAV ir 
Kanados aukštąsias mokyklas). Prieš laikant praktikos egzaminą 
laboratorijoje, pusei dalyvių buvo duota ši informacija:

„Žmonės mano, kad nerimas atliekant standartizuotą testą 
reiškia, jog blogai seksis. Tačiau naujausi tyrimai rodo, kad susi-
jaudinimas nekenkia egzaminų rezultatams ir netgi gali padėti 
juos išlaikyti geriau – moksleiviai, kurie laikydami egzaminą ne-
rimauja, gali pasiekti geresnių rezultatų. Tai reiškia, kad neturėtu-
mėte susirūpinti, jei šiandien atlikdami GRE testą jausite nerimą. 
Jei jaudinatės, tiesiog prisiminkite, kad jaudulys gali padėti gauti 
aukštesnį įvertį.“ Šis nedidelis nurodymas – minimali instrukcija, 
kurią perskaityti būtų užtrukę mažiau nei minutę, – ne tik page-
rino moksleivių bandomojo egzamino balus, bet ir po kelių mėne-
sių lėmė tai, kad šie dalyviai geriau atliko tikrąjį testą. Skirtumai 
buvo ypač akivaizdūs matematikos dalyje, kuri sukelia didžiausią 
stojančiųjų į aukštąsias mokyklas baimę ir nerimą. (Vadinamasis 
„matematikos nerimas“ jau yra laikomas tikru ir labai dažnu su-
trikimu10.) Kontrolinės grupės balų vidurkis buvo 706, o dalyvių, 
kurie išmoko nerimą vertinti kaip energijos šaltinį, – 770.

Šis trumpas ir paprastas padrąsinimas davė stulbinamų rezul-
tatų, kurie galėjo lengvai padidinti moksleivių galimybę įstoti į 
pasirinktą universitetą11. Keliais sakiniais J. Jamiesonas sugebėjo 
paversti mokinius motyvuotais sporto komandos atletais ir padėjo 
jiems atsiriboti nuo įprastų baimių, taip tiesiogiai ir negrįžtamai 
paveikdamas jų egzaminų rezultatus.

Tolesniuose tyrimuose buvo nagrinėjama, ar požiūrio į nerimą 
keitimas gali turėti įtakos žmonių biologinėms reakcijoms, gali-
mai sušvelnindamas ilgalaikę žalą, apie kurią įspėjo H. Selye ir 
kiti. Kaip ir pirmojo eksperimento dalyviams, naujajame tyrime 
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kai kuriems tiriamiesiems buvo priminta, kad fiziologinio susijau-
dinimo požymiai, tokie kaip greitas širdies plakimas ar dusulys, 
kuriuos paprastai siejame su nerimu, nebūtinai yra žalingi ir tėra 
natūrali organizmo reakcija į iššūkį, o padidėjęs budrumas iš ti-
krųjų gali pagerinti produktyvumą. 

Kontrolinės grupės buvo paprašyta nekreipti dėmesio į jaus-
mus, „atsikratyti minčių apie juos“ ir susikoncentruoti į konkrečią 
vietą patalpoje.

Perskaičius šiuos nurodymus, dalyviams buvo duota varginan-
ti užduotis, vadinama Triero socialinio streso testu, kuris yra skir-
tas didesniam nerimui sukelti. Pirmiausia dalyviai turėjo trumpai 
pristatyti savo stipriąsias ir silpnąsias puses (siekiant sustiprinti 
jų pažeidžiamumo jausmą), o tada atlikti improvizuotą protinį 
aritmetinį testą. Kad užduotis būtų dar sunkesnė, dalyvius verti-
nantiems teisėjams buvo liepta demonstruoti atstumiančią kūno 
kalbą, t. y. sukryžiuoti rankas ir nutaisyti susiraukusius veidus, 
kad dalyviams trūktų padrąsinančio grįžtamojo ryšio, kuris galė-
tų nuraminti emocijas. Visą laiką mokslininkai stebėjo, kaip kiek- 
vienas dalyvis reagavo į nerimą.

Kontrolinė grupė parodė visus požymius, kurių buvo tikima-
si pagal klasikinę streso kaskadą: širdis daužėsi, bet periferinės 
kraujagyslės susitraukė, nukreipdamos kraują į kūno centrą. Nors 
dalyviams negrėsė fizinis pavojus, jie reagavo taip, tarsi jų kūnas 
ruoštųsi traumai. Kita vertus, dalyvių, kurie savo nerimą perfor-
mulavo, reakcija buvo daug adekvatesnė. Jie tikrai nebuvo „atsipa-
laidavę“ – širdis vis dar daužėsi, bet veikė efektyviau, kraujagyslės 
buvo labiau prasiplėtusios, kad kraujas galėtų išsivaikščioti po visą 
kūną. Tai labai panašu į reakciją, kuri atsiranda sportuojant – kū-
nas įgyja energijos, bet širdies ir kraujagyslių sistema neapkrauna-
ma12. Taip pat daugiau kraujo pasiekia smegenis, todėl įgyjamas 
kognityvinis impulsas, kurį J. Jamiesonas užfiksavo analizuoda-
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mas GRE egzamino rezultatus. Dėmesio nukreipimas nepasiteisi-
no, tačiau performulavimas – suveikė13.

Remiantis naujausiais įrodymais, mūsų lūkesčiai netgi gali tu-
rėti įtakos hormoniniam stresui. Žmonės, mokomi, kad stresas 
gali pagerinti darbingumą ir skatinti asmeninį augimą, yra linkę 
patirti mažesnius kortizolio svyravimus – dažniausiai tik tiek, kad 
būtų budresni, bet nejaustų ilgalaikės baimės14.

Jie taip pat jaučia staigesnį naudingų „anabolinių“ hormonų, 
tokių kaip DHEAS ir testosteronas, antplūdį, galintį padėti atkurti 
kūno audinius ir skatinti jų augimą; žmonės, kurie stresą laiko 
pavojingu ar sekinančiu, nepastebi beveik jokių pokyčių15. Visų 
šių hormonų santykiai lemia, kokią žalą organizmui daro stresas,  
o pakeitus požiūrį į streso poveikį, pasiekiama daug sveikesnė pu-
siausvyra, būdingesnė įveikiamam fiziniam iššūkiui, o ne rimtai 
egzistencinei grėsmei.

Kodėl požiūrio keitimas daro tokią įtaką? Mokslininkai, tarp 
jų ir J. Jamiesonas, mano, kad tai priklauso nuo prognozių, kurias 
kuria smegenys, įvertindamos mūsų psichinius ir fizinius išteklius 
bei palygindamos juos su užduoties poreikiais, siekiant suplanuoti 
tinkamiausią atsaką. Galvodami, kad nerimas jus sekina ir daro 
mažiau darbingus, stiprinate nuostatą, kad jau esate nepalankioje 
padėtyje ir kad jums nepasiseks. Smegenys į tai reaguoja tarsi į 
grėsmę ir paruošia kūną pavojui bei galimai traumai. Tačiau pa-
dažnėjęs širdies plakimas jums yra tarsi energijos pliūpsnis prieš 
svarbų ir potencialiai sėkmingą įvykį, jūs dar labiau įtikite, kad 
turite viską, ko reikia, jog jums pasisektų. „Reakcija į stresą, užuot 
tapusi vengtina, iš tikrųjų tampa įrankiu“, – sakė J. Jamiesonas. 
Tuomet smegenys gali sau leisti sutelkti dėmesį į atliekamą už-
duotį, nesijaudindamos dėl visų galimų grėsmių, o kūnas pasiruo-
šia veikti maksimaliu pajėgumu ir augti be baimės patirti sužei- 
dimą16. Vėliau organizmas gali greičiau grįžti prie kitos naudin- 
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gos veiklos, pavyzdžiui, virškinimo, kurią paprastai atlieka ilsė-
damasis.

Požiūris į stresą gali ne tik sukelti fiziologinių pokyčių, bet 
ir gana stipriai pakeisti elgesį bei suvokimą. Susidūrę su sunkiu 
iššūkiu, žmonės, kurie mano, kad stresas sustiprina, dažniausiai 
daugiau dėmesio skiria teigiamiems situacijos aspektams (pvz., 
besišypsantiems veidams sausakimšoje patalpoje), o ne apsistoja 
ties galimomis grėsmėmis ar priešiškumo ženklais. Šie žmonės 
taip pat tampa aktyvesni – sąmoningai siekia grįžtamojo ryšio ir 
ieško konstruktyvių būdų problemai išspręsti, o ne nuo jos slėptis. 
Jie taip pat yra kūrybiškesni. Visi šie pokyčiai reikštų, kad jie yra 
geriau pasiruošę rasti ilgalaikius sprendimus nerimą sukėlusiems 
iššūkiams17.

Dabar žinome, kad mūsų požiūris į stresą gali turėti reikšmin-
gos įtakos įvairiose situacijose. Pavyzdžiui, darbuotojams naujas 
požiūris į nerimo jausmą padėjo derybose dėl atlyginimų18, o JAV 
karinio jūrų laivyno SEAL kariai, teigiamai vertinantys darbe pa-
tiriamą įtampą, buvo atkaklesni ir pasiekė aukštesnių rezultatų 
mokymuose19.

Taip pat įrodyta, kad mąstysenos pasikeitimas pagerina žmo-
nių, kuriems diagnozuoti lėtiniai sutrikimai, pvz., socialinis ne-
rimas, patirtį ir padeda jiems konstruktyviau susidoroti su soci-
alinio sprendimo baimėmis. Pavyzdžiui, J. Jamiesono komanda 
paprašė socialiniu nerimu sergančių asmenų atlikti Triero socia-
linio streso testą. Iš naujo įvertinę savo jausmus, dalyviai sugebė-
jo pateikti savo pristatymą su mažiau matomų nerimo požymių: 
jiems buvo lengviau nustygti vietoje, pavyko dažniau užmegzti 
akių kontaktą, jų rankų gestai ir kūno kalba buvo atviresni20.

Nors daugelyje eksperimentų nauda buvo nagrinėjama per 
palyginti trumpą laiką, ilgalaikiai tyrimai rodo, kad ilguoju lai-
kotarpiu toks požiūris taip pat gali turėti didelės įtakos sveikatai. 
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Pavyzdžiui, vokiečių gydytojų ir mokytojų apklausa parodė, kad 
požiūris į nerimą gali padėti numatyti bendrą psichologinę bū-
seną per metus. Dalyviai, kurie nerimą laikė energijos šaltiniu  
(ir sutiko su tokiais teiginiais kaip „nedidelis nerimas verčia mane 
aktyviau spręsti problemą“), daug rečiau kentėjo nuo emocinio iš-
sekimo nei tie, kurie jį vertino kaip silpnumo ar grėsmės požymį21.

Mūsų lūkesčiai netgi gali sustiprinti ryšį tarp streso ir širdies 
ligų, ir tai yra viena dažniausiai besikartojančių ir susirūpinti ver-
čiančių temų kalbant apie nerimą. Pavyzdžiui, aštuonerius metus 
trukęs tyrimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 28 tūkstančiai ti-
riamųjų, parodė, kad aukštas nerimo ir psichinės įtampos lygis iš 
tikrųjų padidina mirtingumą 43 proc., tačiau tik tuo atveju, jei da-
lyviai tiki, jog tai jiems kenkia. Mirčių skaičius tarp dalyvių, jau-
čiančių didelį spaudimą, bet manančių, kad tai menkai susiję su 
jų sveikata, dažnis iš tikrųjų buvo mažesnis nei tų, kurie apskritai 
beveik nepatyrė streso. Išvados pasitvirtino net kai mokslininkai 
kontroliavo įvairius kitus gyvenimo būdo veiksnius, tokius kaip 
pajamos, išsilavinimas, fizinis aktyvumas ir rūkymas. Apskritai, 
tyrimo autoriai apskaičiavo, kad įsitikinimas, jog stresas yra ža-
lingas, kasmet JAV sukelia maždaug 20 tūkstančių mirčių, kurių 
būtų buvę galima išvengti. Tai stulbinantis skaičius žmonių, kurie, 
kaip ir hmongų imigrantai, aprašyti įžangoje, iš esmės miršta nuo 
žalingų lūkesčių22.

* * *
Kaip žmogus, kuris nuolat kenčia nuo nerimo, iš pradžių šiek tiek 
skeptiškai žiūrėjau į šias išvadas. Dažnai jausmai mus užklumpa 
kaip cunamis, ir mintis, jog jį galima įveikti paprasčiausiai pa-
keitus požiūrį, skambėjo panašiai kaip patarimas „tiesiog nesi-
jaudink“, kuris yra ne tik nenaudingas, bet ir erzinantis. Tačiau 
J. Jamiesonas pabrėžia, kad tikslas yra pakeisti tai, kaip matome 
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nerimą, o ne bandyti nuslopinti patį jausmą. Tai esminis skirtu-
mas, nes bandymas vengti savo jausmų ar juos ignoruoti dažnai 
sustiprina nemalonias emocijas ir padidina jų poveikį. (Kodėl 
apskritai reikėtų vengti jausmo, jei jis gali būti mums naudingas?) 
Taikant šiuos naujai išmoktus požiūrio keitimo metodus, nereikia 
nerimauti pajutus dusulį arba pastebėjus, kad daužosi širdis, – rei-
kia atsiminti, kad tai nėra silpnumo požymis ir iš tiesų gali padėti 
atlikti užduotį geriau ir augti.

Keičiant požiūrį taip pat nesiremiama apgaule. Jūs tik raciona-
liai kvestionuojate savo prielaidas apie nerimą ir iš naujo interpre-
tuojate galimą jausmų poveikį, remdamiesi pagrįstais moksliniais 
tyrimais, o ne dezinformacija ar bergždžiu optimizmu. Kaip jau 
kalbėjome 2 skyriuje apie „atvirąjį“ placebą, 3 skyriuje apie skaus-
mo valdymo būdus ir 5 skyriuje apie požiūrio keitimo praktika-
vimą, visiškai įmanoma pajusti teigiamą lūkesčių poveikį neap-
gaudinėjant savęs ir nebandant įtikinti tuo, kas nėra tiesa. Žino-
ma, kiekvienu atveju nauda priklausys nuo aplinkybių. Požiūrio 
keitimas negali kompensuoti visiško nepasiruošimo egzaminui ar 
darbo pokalbiui. Tačiau jei imsitės visų praktinių veiksmų, kad su-
sitvarkytumėte su esama situacija, užtikrinsite, kad jūsų jausmai 
jums padėtų, o ne atvirkščiai. Dauguma žinomų streso valdymo 
būdų yra paremti lūkesčių galia. Pavyzdžiui, esame bombarduo-
jami programėlių ir knygų, kuriose kalbama apie sąmoningo kvė-
pavimo naudą. Nors lėtas, gilus kvėpavimas gali turėti tam tikrą 
fiziologinį poveikį, pavyzdžiui, skatinti ramesnę smegenų veiklą, 
šis efektas gerokai sustiprėja išsamiai apibūdinus iš to gaunamą 
naudą.

Tas pats pasakytina ir apie dėkingumo dienoraščius, kuriuo-
se kiekvieną dieną užsirašome, už ką gyvenime esame dėkingi.  
Yra begalė žurnalų straipsnių ir svetainių, vieningai tvirtinančių, 
kad tai įrodytas būdas nerimo poveikiui sumažinti, o kai kurie 
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psichikos sveikatos specialistai netgi pradėjo juos skirti kaip gy-
dymo dalį. Nepaneigsime, kad ši praktika pagerina nuotaiką, 
palyginti su nieko neveikimu. Tačiau didelis tyrimas, paskelbtas 
2020 m., parodė, kad poveikis yra ne toks akivaizdus, kai dėkin-
gumo dienoraščiai lyginami su „aktyvios kontrolės“ užduotimis, 
pavyzdžiui, kasdienių darbų sąrašų sudarymu, dienos plano apra-
šymu arba minčių (gerų ir blogų) fiksavimu dienai bėgant. Tyri-
mas rodo, kad nemažai naudos duoda jau vien faktas, kad darome 
ką nors konstruktyvaus, o ne konkretūs pratimai23.

Abiem atvejais jūsų veiksmai leidžia jausti, kad turite daugiau 
priemonių susidoroti su iššūkiu, o tai jau turėtų pakeisti tai, kaip 
formuluojate problemą ir nerimą. Tačiau jei nesitikite, kad šie me-
todai ką nors pakeis, jums gali būti sunku pastebėti jų teikiamą 
naudą. Tiesa ta, kad visi turime skirtingų asociacijų su tam tikra 
veikla, kurios gali sustiprinti jaučiamą poveikį arba jį nuslopinti, 
todėl jei dainuodami chore, skaitydami romaną ar žaisdami „Te-
tris“ jaučiamės sveikesni ir laimingesni nei valandos trukmės jo-
gos sesijoje, daug geriau yra priimti šį faktą, nei bandyti slopinti 
savo jausmus veikla, kuri mums sukelia nuobodulį ir nusivylimą.

Vienas iš požiūrio į stresą keitimo privalumų yra tas, kad inter-
vencijos yra labai pigios ir lengvai įgyvendinamos. Prieš kelerius 
metus Stanfordo universiteto studentai gavo elektroninį laišką su 
logistikos informacija apie pirmąjį metų vidurio įvadinio psicho-
logijos kurso egzaminą. Kažkur laiške buvo pastraipa apie galimą 
nerimo naudą – tokią, apie kurią kalbėjo J. Jamiesonas savo pir-
majame eksperimente. Nedidelis padrąsinimas ne tik padėjo stu-
dentams geriau išlaikyti egzaminą, bet ir pagerino jų mokymosi 
rezultatus viso kurso metu24.

Jei sunku įsivaizduoti potencialų teigiamą nerimo poveikį, pa-
bandykite galvoti apie situacijas, kuriose jau puikiai tvarkotės su 
stresu. Galbūt jūs kaip tie sportininkai, kurie įkvėpė J. Jamiesoną 
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atlikti pirmąjį tyrimą, taip pat jaučiate, kad nervinimasis prieš 
rungtynes padeda pasirodyti geriau. Jei taip, prisimindami, kaip 
nukreipiate savo energiją aikštelėje, turėtumėte geriau susitvarkyti 
su nervais, pavyzdžiui, prieš egzaminą ar darbo pokalbį.

Be to, gali būti naudinga performuluoti nerimą atsižvelgiant į 
aukštesnius tikslus, kad pačius pojūčius suprastumėte kaip signa-
lą, jog tas dalykas jūsų gyvenime yra prasmingas25. Vargu ar jau-
dinsitės dėl to, kas jums visiškai nerūpi. Jei prieš darbo pokalbį 
jaučiatės nervingi, tai ženklas, kad esate užsibrėžę gauti poziciją, 
kuri gali padėti jūsų augimo potencialui. Tada nustojate suvok-
ti sudėtingą situaciją kaip grėsmę (kuri verčia rinktis – kovoti ar 
bėgti) ir pradedate žiūrėti į tai kaip į įveikiamą iššūkį, jums pa-
sidaro lengviau interpretuoti nervinimąsi kaip jėgų šaltinį, kuris 
gali pastūmėti sėkmės link. Nauda atsiranda kartojant, todėl bū-
kite pasirengę žengti mažais žingsneliais ir neskubėdami auginki-
te savo pasitikėjimą26.

Šis požiūris padėjo vienai geriausių visų laikų tenisininkių Bil-
lie Jean King pažaboti nerimą savo naudai. Būdama penktoje kla-
sėje, ji buvo tokia drovi, kad atsisakė papasakoti apie perskaitytą 
knygą prieš klasę, o vien mintis kalbėti viešai sukėlė jai klasikinę 
„kovoti arba bėgti“ reakciją. „Mane labai gąsdino mintis atsistoti 
ir kalbėti prieš klasę, – vėliau rašė ji. – Maniau, kad mano širdis iš-
šoks iš krūtinės ir mirsiu ten ir tada.“ Tačiau jos kaip tenisininkės 
karjerai įsibėgėjus ji rado būdą, kaip performuluoti šiuos jausmus, 
sutelkdama dėmesį ne į savo baimes, o į augimo potencialą, atsi-
randantį dėl sunkių iššūkių. „Supratau, kad laimėti turnyrą yra 
mano aukščiausias ir labiausiai trokštamas tikslas – viso mano 
sunkaus darbo rezultatas ir, nesvarbu, patiko man tai ar ne, spau-
dimą viešai kalbėti lydėjo privilegija laimėti.“ Pirmoji jos kalba – 
jaunių teniso turnyre – buvo neryžtinga, bet jai pavyko ją pasakyti 
be gėdos ir panikos priepuolių.
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Netrukus B. J. King pradėjo suprasti, kad tas pats principas – 
kad spaudimas yra privilegija – galioja visoms situacijoms ir kad 
patiriamas nerimas rodo motyvaciją siekti sėkmės. „Svarbios aki-
mirkos neša didelį svorį – būtent dėl to ir atsiranda spaudimas pa-
sirodyti gerai. Nors gali būti sunku su tuo spaudimu susitvarkyti, 
tik nedaugelis turi galimybę tai patirti.“ Tai supratusi, ji pradėjo 
priimti stresą, o ne jį slopinti – šis požiūris leido jai iškovoti pir-
mąsias pergales „Didžiojo kirčio“ turnyruose ir pritraukė milži-
nišką žiniasklaidos dėmesį prieš „Lyčių dvikovos“ rungtynes su 
Bobby Riggsu 1973 m. Atsiminimuose ji rašė: „Iš pradžių jaučiau 
pareigą žaisti prieš B. Riggsą, bet tada nusprendžiau kaip privile-
giją priimti milžinišką spaudimą. Mano mąstymas visiškai pasi-
keitė, todėl galėjau susitvarkyti su situacija ramiau. Laikui bėgant, 
pradėjau žiūrėti į mačą kaip į kažką, ką gavau progą padaryti, bet 
neprivalėjau27.“ Drovi penktokė, kuri jaudinosi, kad viešai kalbė-
dama numirs nuo nervų, tapo viena žymiausių sportininkių ir 
viena ryškiausių sporto atstovių.

Galiausiai, požiūrio keitimą reikėtų suprasti kaip vieną poten-
cialią priemonę, o ne „magišką priešnuodį“ – tai mažas žingsnelis, 
kuris gali pamažu padėti išeiti iš komforto zonos.

LAIMĖS PARADOKSAS

Turint omeny galimą energijos suteikiantį nerimo poveikį, mums 
gali tekti permąstyti savo siaurą požiūrį į daugelį kitų emocijų ir 
galbūt net patį „laimės siekimą“. Nuo XIX amžiaus pabaigos bai-
mės dėl nerimo buvo siejamos su bendresne pozityvaus mąstymo 
filosofija – mintimi, kad turėtume aktyviai siekti laimės ir stengtis 
būti optimistiški bei tuo pat metu vyti šalin bet kokias neigiamas 
mintis. Psichologas Williamas Jamesas tai apibūdino kaip „sveiko 
mąstymo religiją“, kuri įkvėpė vieną sėkmingiausių rašytojų savi-
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pagalbos tema Dale’ą Carnegie’į. 1988 m. ši tendencija prasimušė 
net į populiariausiųjų dainų sąrašus, kai Bobby McFerrinas išleido 
dainą „Don’t Worry Be Happy“ („Nesijaudink, būk laimingas“).

Nors šiandien toli gražu ne visi sutinka su idėja apie laimės 
siekimo svarbą, ji yra plačiai paplitusi dabartinėje sveikatingumo 
literatūroje. Užtenka perskaityti Elizabethos Gilbert atsiminimų 
bestselerį Valgyk, melskis, mylėk, kuriame ji pasakoja keletą savo 
guru patarimų. „Laimė – tai asmeninių pastangų vaisius. Dėl jos 
reikia kovoti, jos reikia siekti, reikalauti, kartais jos ieškant – net 
apkeliauti visą pasaulį, – rašo ji. – Žmogus pats turi būti savo lai-
mės kalvis. O ją patyręs neaptingti, stengtis ją išsaugoti, plaukti 
toliau upe, visada būti ant bangos.“ 

Kalifornijos universiteto Berklyje psichologė Irisa Mauss man 
kartą pasakė: „Kad ir kur pažvelgsi, matysi knygas apie tai, kad 
laimė yra gerai ir kad esi beveik įpareigotas tapti laimingesnis28.“ 
Pastarąjį dešimtmetį ji praleido bandydama parodyti, kaip ši idė-
ja gali atsirūgti ir paskatinti neigiamų jausmų laviną. Pavyzdžiui, 
2011 m. ji paprašė dalyvių įvertinti šiuos teiginius nuo 1 (visiškai 
nesutinku) iki 7 (visiškai sutinku):

• Tai, koks laimingas esu šiuo metu, daug pasako apie mano 
gyvenimo vertę.

• Jei nesijaučiu laimingas, galbūt su manimi kažkas negerai.
• Vertinu mano gyvenime esančius dalykus, tik jei jie prisi-

deda prie mano asmeninės laimės.
• Norėčiau būti laimingesnis, nei esu.
• Man be galo svarbu jaustis laimingam.
• Nerimauju dėl savo laimės net tada, kai jaučiuosi laimin-

gas.
• Kad turėčiau prasmingą gyvenimą, didžiąją laiko dalį tu-

riu jaustis laimingas.
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Tai „laimės vertinimo“ balas, ir galime spėti, kad E. Gilbert atveju 
jis būtų labai aukštas. Be šių įsitikinimų, I. Mauss taip pat nusta-
tė subjektyvią dalyvių savijautą: ar tuo metu jie jautėsi patenkinti 
savo gyvenimu, kaip dažnai jiems pasireikšdavo depresijos simp-
tomai ir koks buvo jų patiriamų teigiamų ir neigiamų emocijų 
santykis (vadinamoji hedonistinė pusiausvyra).

I. Mauss pastebėjo, kad priešingai, nei teigia daugelis motyva-
cinių kalbėtojų ir rašytojų, žmonės, kurie labiausiai vertino laimę 
ir atkakliausiai jos siekė, buvo nelaimingesni pagal visus kriterijus. 
Vadovautis „sveiko mąstymo religija“ ir stengtis kiekvieną akimir-
ką nusiteikti pozityviai yra beveik blogiausia, ką galite padaryti 
siekdami gerovės.

Antrojo eksperimento metu I. Mauss paprašė pusės daly-
vių perskaityti tekstą apie laimės svarbą – tokį, kurį galima rasti 
daugelyje laikraščių ar žurnalų. Tada jiems buvo parodytas įkve-
piantis filmas apie dailiojo čiuožimo sportininką, kuris laimėjo 
olimpinį auksą. Vėlgi, rezultatai labai skyrėsi nuo tų, kokių buvo 
tikimasi: dalyvius, kurie perskaitė straipsnį apie laimę, filmas su-
jaudino daug mažiau nei tuos, kurie straipsnio neskaitė. Jie tiek 
daug dėmesio skyrė tam, kaip turėtų jaustis, kad galiausiai liko ne-
patenkinti, kai klipas neatnešė tiek džiaugsmo, kiek jie tikėjosi29. 
Kuo labiau stengiamės būti laimingi, tuo mažiau tokie esame – iš 
dalies dėl stipresnio savimonės jausmo, dėl kurio sunku vertinti 
mažus, spontaniškus malonumus.

Tačiau ne mažiau svarbu yra tai, kaip nuolatinis koncentravi-
masis į laimę skatina mus vertinti neigiamus jausmus ir mažas, 
neišvengiamas nesėkmes, kurios yra neatskiriama gyvenimo da-
lis. Kuo labiau esame skatinami galvoti apie laimę, tuo niūriau žiū-
rime į tokias emocijas kaip pyktis ar nusivylimas. Kad ištirtų šią 
hipotezę, mokslininkai paprašė dalyvių galvoti apie laimę, prieš 
atliekant varginantį, sunkų testą kambaryje, pilname motyvaci-
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nių plakatų ir knygų apie gerą savijautą. Atlikdami užduotį, šie 
dalyviai daug dažniau svarstė, kad jiems nepavyks rasti teisingų 
atsakymų, palyginti su dalyviais, kurie nebuvo skatinami galvoti 
apie teigiamų jausmų naudą30.

Atrodo, kad kuo labiau stigmatizuojame jausmą, tuo didesnė 
tikimybė, kad, jam pagaliau atėjus į mūsų gyvenimą, laikysimės 
jo įsikibę ir taip pakreipsime savo hedonistinę pusiausvyrą iš tei-
giamos į neigiamą, todėl bus daug sunkiau atsigauti po emocinio 
smūgio.

Patys galite pasitikrinti, ar nesate pakliuvę į šiuos spąstus. Kaip 
vertintumėte toliau pateiktus teiginius nuo 1 (niekada / labai retai) 
iki 7 (labai dažnai / visada)?

• Kartoju sau, kad neturėčiau jaustis taip, kaip jaučiuosi.
• Kritikuoju save dėl neracionalių ar netinkamų emocijų.
• Kai galvoje sukasi varginančios mintys ar vaizdai, priklau-

somai nuo to, ar jie geri, ar blogi, atitinkamai vertinu ir save.
• Manau, kad kai kurios mano emocijos yra blogos arba ne-

tinkamos ir neturėčiau jų jausti.
• Manau, kad kai kurios mano mintys yra nenormalios arba 

blogos, – neturėčiau taip galvoti.

Tyrime, kuriame dalyvavo maždaug tūkstantis dalyvių, I. Mauss 
išsiaiškino, kad kuo aukštesnį balą jie surinko, tuo didesnė tiki-
mybė, jog jie jaus depresijos ir nerimo simptomus ir tuo prasčiau 
vertins savo pasitenkinimą gyvenimu ir psichologinę gerovę. Da-
lyviai, kurie priėmė savo mintis ir jausmus, neapibūdindami jų 
kaip „blogų“ ar „netinkamų“, dažniausiai buvo geresnės psichinės 
sveikatos31.

Tie patys modeliai buvo nustatyti ir 2016 m. paskelbtoje ap-
klausoje Vokietijoje, kuri parodė, kad žmonės, kurie mato pras-
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mę nemaloniuose jausmuose, yra daug laimingesni nei tie, kurie 
mieliau juos pašalintų. Tyrėjai, dirbantys Maxo Plancko žmogaus 
raidos institute, paprašė dalyvių įvertinti įvairias emocijas, tokias 
kaip nervingumas, pyktis ar nusiminimas, keturiose kategorijose: 
jų nemalonumas, tinkamumas, naudingumas ir prasmingumas. 
Pavyzdžiui, nusivylimas gali būti nemalonus, bet tai gali būti prie-
monė nesėkmei ištaisyti ir pasimokyti iš praeities klaidų, todėl jis 
gauna puikius įverčius tinkamumo, naudingumo ir prasmingumo 
srityse.

Kaip ir buvo galima spėti po I. Mauss tyrimų, dalyvių, kurie 
taip interpretavo savo jausmus, psichinė ir fizinė savijauta buvo 
daug geresnė, jie buvo mažiau linkę susirgti diabetu ar širdies ir 
kraujagyslių ligomis ir netgi jų raumenų jėga buvo didesnė (pagal 
ją vertinta bendra asmens fizinė būklė). Iš tiesų, gebėjimas įžvelg-
ti nemalonių emocijų vertę beveik visiškai pašalino bet kokį ryšį 
tarp sveikatos ir tikrojo asmens patirtų nesėkmių skaičiaus. Net jei 
per trijų savaičių tyrimo laikotarpį dalyviai kartais jautė nerimą, 
gebėjimas priimti teigiamą jo pusę ir pozityvios reikšmės prisky-
rimas potyriams padėjo jiems greičiau atsigauti, nepalikdamas 
ilgalaikio neigiamo poveikio jų fizinei ir psichologinei gerovei32.

* * *
Kad būtų lengviau pritaikyti naujas reikšmes nepatogiai emoci-
jai, įsivaizduokite, kad susikivirčijote su savo viršininku, kuris 
nepagrįstai jums priekaištavo, jog nepakankamai greitai dirbate 
su svarbia jums paskirta užduotimi. Kaip jūsų pyktis paveiks jūsų 
darbą likusią dienos dalį? Galite manyti, kad jis sukels nervinį su-
sijaudinimą, išsiblaškymą ir impulsyvumą, susilpnins jūsų kon-
centraciją, arba galite galvoti, kad jaučiamas pyktis padidins jūsų 
užsispyrimą ir ryžtą. Maya Tamira iš Jeruzalės hebrajų universite-
to įrodė, kad bet kokie lūkesčiai gali turėti ženklų poveikį elgesiui.
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M. Tamira pirmiausia paprašė dalyvių pasiklausyti įvairių mu-
zikinių kūrinių – ši technika dažnai naudojama nuotaikai pakelti 
laboratorijoje. Kai kurie dalyviai klausėsi garso takelio iš siaubo 
filmo („Vilkolakio prakeiksmas“) ir dviejų simfoninio metalo gru-
pės „Apocalyptica“ kūrinių, kurie buvo skirti šiek tiek supykdyti, 
o kiti – labiau atpalaiduojančios muzikos. Tada tyrėjai suporavo 
kiekvieną dalyvį su partneriu ir paprašė jų sužaisti paprastą dery-
bų žaidimą. 

Kiekvienai porai buvo įteikta krūva skirtingų spalvų žetonų, 
kuriems buvo priskirta piniginė vertė. Dalyvių buvo paprašyta 
susitarti, kaip kuo geriau pasidalyti žetonus tarpusavyje. Siekiant 
paskatinti dalyvius tinkamai atlikti užduotį, jiems buvo pranešta, 
kad jie gaus tiek pinigų, kiek uždirbs. Tačiau kad derybos būtų 
sunkesnės, su kiekviena spalva susieta vertė kiekvienam žmogui 
buvo skirtinga – tai, kas buvo naudinga vienai pusei, galėjo netikti 
kitai. Tokiu būdu tyrimu buvo siekiama imituoti ginčus, į kuriuos 
poros įsivelia skyrybų metu, kai kiekvienai pusei rūpi skirtingi 
dalykai.

Prieš pat atlikdami užduotį dalyviai taip pat gavo draugiškų 
patarimų, kuriuos neva davė ankstesnių tyrimų dalyviai. Kai ku-
riems buvo pasakyta: „Manau, kad svarbiausia viso proceso dalis 
yra išsiaiškinti, kaip gauti kuo daugiau pinigų. Derėjausi atkakliai. 
Galiausiai pasielgiau protingai ir mano partnerė davė man tai, ko 
norėjau.“ Kitiems buvo pasakyta: „Manau, kad svarbiausia viso 
proceso dalis yra išsiaiškinti, kaip gauti kuo daugiau pinigų. De-
rėjausi atkakliai. Galiausiai supykau ir mano partnerė išsigandusi 
davė man tai, ko norėjau.“

Dalyvių elgesys atspindėjo J. Jamiesono nerimo tyrimus. Kai 
tiriamiesiems buvo nurodyta, kad jų pyktis gali būti naudingas, jie 
sėkmingai pasinaudojo irzlumu savo naudai ir jiems sekėsi žymiai 
geriau nei ramesniems dalyviams.
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Siekdama patvirtinti lūkesčių efektą, M. Tamira atliko antrą 
tyrimą, naudodama kompiuterinį veiksmo žaidimą, kuriame rei-
kėjo smulkiosios motorikos. Vėlgi, lūkesčiai nulėmė, kaip žmonių 
emocijos paveikė jų veiksmus. Supykę dalyviai žaidime nužudė 
maždaug dvigubai daugiau priešų, kai jiems buvo pasakyta, kad 
pyktis yra naudingas, nei tada, kai jiems buvo teigiama, jog norint 
nugalėti reikia vadovautis šaltu protu. Apskritai, pikti dalyviai 
žaidė maždaug tris kartus geriau už ramesnius žaidėjus, bet tik 
tuo atveju, jei žinojo apie šios emocijos naudą ir galimai ją vertino 
kaip energijos šaltinį33.

M. Tamira parodė, kad žmonės, turintys aukštą emocinį inte-
lektą, tikisi, kad pyktis jiems bus naudingas, – tą daro ir daugelis 
sportininkų. Ledo ritulio žaidėjai dažniausiai tiksliau muša bau-
dinius būdami pikti nei ramūs, o krepšininkai dažniau pataiko, jei 
yra įsitikinę, kad su jais pasielgta netinkamai34.

Akivaizdu, kad, norint išspręsti rimtas pykčio valdymo pro-
blemas, prireiks daugiau nei lūkesčių efekto, tačiau M. Tamira ir  
I. Mauss darbai pabrėžia, kad lūkesčiai gali sukelti ne tik nerimą, 
bet ir daugybę kitų neigiamų emocijų. Mums nereikia mėgautis 
šiais jausmais, tačiau, pripažinę jų potencialią vertę, galėsime juos 
veiksmingiau nukreipti ir greičiau po jų atsigauti, kai jie taps ne-
benaudingi. Išmokę priimti ir blogas, ir geras emocijas, pradėsime 
spręsti laimės paradoksą.

BESISKUNDŽIANTYS MIEGALIAI

„Kaip žmonės eina miegoti? – Dorothy’ė Parker uždavė šį klau-
simą savo istorijoje The Little Hours („Mažosios valandos“). – Bijau,  
kad pamiršau, kaip tai daryti.“ Kiekvienas, kenčiantis nuo trum-
palaikės ar ilgalaikės nemigos, gali susitapatinti su pasakotojos 
sunkumais, įskaitant jos mintis „gudriai trinktelėti sau į smilkinį 
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naktiniu šviestuvu“. Kad ir kaip keistai tai skambėtų, miego su-
trikimai ir jų poveikis mūsų sveikatai bei gerovei dažnai yra labai 
panašūs į rytinio streso poveikį.

Užtenka žinoti, kad nemigą dažnai sukelia tas pats įkyrus, ka-
tastrofizavimu paremtas mąstymo procesas, kuris stiprina neri-
mą ir mažina laimę35. D. Parker pastebėjo, kad kuo didesnė baimė 
neužmigti, tuo labiau prieš miegą mintys pradeda lakstyti ir tuo 
sunkiau iš tikrųjų atsipalaiduoti. Ši aplinkybė gali paaiškinti, ko-
dėl placebo efektas sudaro apie 50 procentų migdomųjų tablečių 
poveikio: tikėjimasis, kad jos atneš palengvėjimą, padeda išvengti 
nepaliaujamų minčių.

Nerimaujant dėl miego neįvertinama, kiek iš tikrųjų miegama, 
o klaidingi įsitikinimai apie miego trūkumą tampa rimtu nerimo 
šaltiniu ir sukuria užburtą ratą. Prognozavimo mašina nuspren-
džia, jog organizmas per prastai išsimiegojo, kad susidorotų su 
dienos iššūkiais, todėl viskas pradeda kelti dar didesnį stresą, kurį 
lydi fiziologinis poveikis.

Siekiant įrodyti šį lūkesčių efektą, atlikti įvairūs eksperimen-
tai, kurie palygino objektyvesnius miego rodiklius, pvz., smegenų 
veiklos naktį įrašus, su subjektyvia dalyvių nuomone apie tai, kiek 
ilgai, jų manymu, jie turėtų miegoti. Paaiškėjo, kad šie du aspektai 
nėra labai glaudžiai susiję. Maždaug 10 procentų žmonių yra besi-
skundžiantys miegaliai, kurie tiki, kad jiems nuolat trūksta miego, 
nors iš tikrųjų taip nėra. Dar 16 procentų nesiskundžia, bet miega 
prastai, t. y. dėl įvairių priežasčių negali išmiegoti rekomenduo-
jamų 7 valandų per parą, tačiau nesijaudina dėl miego trūkumo. 
Ir būtent besiskundžiantys miegaliai dažniau kenčia nuo tokių 
simptomų kaip prasta dėmesio koncentracija, nuovargis, depresi-
ja, nerimas ir mintys apie savižudybę, o nesiskundžiantys prastai 
miegantys žmonės blogų padarinių nejaučia. Net objektyvios fizi-
ologinės pasekmės, kurias sukelia nemiga, priklauso nuo lūkesčių; 
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pavyzdžiui, nustatyta, kad nemiga padidina kraujospūdį, bet tik 
besiskundžiantiems prastai miegantiems asmenims36. (Žinoma, 
sveikiausiai gyvena tie, kurie pakankamai miega ir teigiamai žiūri 
į savo miegą.)

Siekdamos toliau ištirti įsitikinimų apie miegą poveikį, Kolora-
do ir Oksfordo mokslininkų grupės pateikė tiriamiesiems fiktyvią 
ataskaitą apie jų miego kokybę – iš esmės sukūrė besiskundžian-
čių miegalių pavyzdį. Kitą dieną mokslininkai paprašė dalyvių 
atlikti atminties ir dėmesingumo testus. Skaičiavimo gebėjimams 
patikrinti dalyvių buvo paprašyta klausytis sekos skaičių, tariamų 
kas 1,6 sekundės, ir, kiekvieną kartą išgirdus naują skaičių, sudė-
ti paskutinius du skaitmenis; atlikdami žodinių gebėjimų testą, 
dalyviai turėjo sugalvoti kuo daugiau žodžių, prasidedančių tam 
tikra raide.

Kiekvienu atveju dalyviai elgėsi tiksliai taip, lyg fiktyvi atas-
kaita būtų buvusi tikra. Jei jie tikėjo, kad jų miegas prastas, – 
kaip kad daro besiskundžiantys miegaliai, – jiems sunkiai sekė-
si aritmetikos ir žodyno testai; jei jie manė, kad jų miegas buvo 
geresnis nei vidutinis, jų protiniai gebėjimai buvo daug aštresni. 
Neigiami lūkesčiai taip pat lėmė padidėjusį nuovargį ir prastą 
nuotaiką37.

Šis lūkesčių efektas yra toks stiprus, kad vienos metaanalizės 
autorius padarė išvadą, jog „nerimas dėl prasto miego yra stipres-
nis patogenas nei prastas miegas“38. Tai turėtų pakeisti požiūrį į 
nemigą. Ligų kontrolės ir prevencijos centro (Centers for Disease 

Control and Prevention, CDC) duomenimis, maždaug 8 procentai su-
augusiųjų JAV reguliariai vartoja vaistus, padedančius užmigti.  
Tai apie 17 milijonų žmonių39. Tačiau, remiantis besiskundžiančių 
miegalių tyrimais, maždaug 40 procentų jų neturi objektyvių mie-
go sutrikimų – jiems gali būti naudinga nutraukti žalingų minčių 
ratą, dėl kurio atsiranda jų patiriami simptomai.
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Vienas iš paprasčiausių būdų tai padaryti yra atlaidžiau žiūrė-
ti į negalėjimą užmigti ir per daug negalvoti apie pasekmes kitai 
dienai. (Ironiška, tačiau kai kurie tyrimai netgi nustatė, kad sąmo-
ningas bandymas neužmigti gali išgydyti nemigą, padėdamas at-
sikratyti užmigti neleidžiančių minčių, nors nesunku įsivaizduoti, 
kad ilgainiui šis požiūris gali būti neproduktyvus.) Dalyviai, ku-
rie, užuot aktyviai kovoję su savo mintimis ir jausmais, pasyviai 
juos stebi, užmiega žymiai greičiau40.

Taip pat galima pabandyti nauju kampu pažvelgti į konkrečias 
prielaidas apie miegą, siekiant išmokti pripažinti kokybiško poilsio 
naktį svarbą be panikos dėl nežymaus miego praradimo. Nemigą 
tyrinėjantys psichologai sudarė netinkamų įsitikinimų apie miegą, 
skatinančių pernelyg pesimistinį požiūrį į nemigą, sąrašą. Tai:

• klaidingi įsitikinimai apie nemigos priežastis („Manau, kad 
nemiga iš esmės yra senėjimo pasekmė ir vargu ar ką nors 
galima pakeisti“ arba „Manau, kad nemiga iš esmės atsiran-
da dėl cheminio disbalanso“);

• sumažėjęs miego kontrolės ir nuspėjamumo suvokimas 
(„Kai prastai išmiegu vieną naktį, žinau, kad išsimuš visos 
savaitės miego režimas“);

• nerealistiški lūkesčiai („Privalau kompensuoti miego trū-
kumą“);

• netinkamos arba per didelės reikšmės priskyrimas nemigos 
pasekmėms („Nemiga griauna mano gyvenimą“ arba „Ne-
galiu tinkamai funkcionuoti, jei neišsimiegu“);

• klaidingi įsitikinimai apie užmigti padedančias priemones 
(„Kai sunku užmigti, turėčiau gulėti ir labiau stengtis“).

Nė vienas iš šių įsitikinimų neturi tvirto faktinio pagrindo: ne-
siskundžiančių prastai miegančių žmonių tyrimai rodo, kad iš 
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tikrųjų esame daug atsparesni vidutiniam miego sutrikimui, nei 
manome. Žmonės, kurie išmoksta susitvarkyti su šiais lūkesčiais 
ir juos kvestionuoja, miega kokybiškiau, jaučia mažesnį nuovargį 
dieną ir rečiau kenčia nuo depresijos simptomų41.

Svarbiausia yra keisti požiūrį iš lėto, o ne tikėtis greito, visiš-
ko palengvėjimo – nereikia spręsti visų problemų iš karto. Pavyz-
džiui, galite pradėti stebėdami, ar užmigote šiek tiek greičiau, nei 
vylėtės, ar per dieną nuveikėte šiek tiek daugiau, nei tikėjotės po 
prasto miego naktį. Pasinaudokite tuo kaip pagrindu tolesniems 
laimėjimams. Laikui bėgant turėtumėte pastebėti, kad grįžo „ge-
bėjimas“ užmigti ir pabusti žvaliam.

GERASIS STRESAS

Supratimas apie tai, kaip mūsų lūkesčiai formuoja biologinę mūsų 
emocijų tikrovę, dar tik pradėjo skleistis, tačiau jau galime ragauti 
jo vaisius. 

Nesvarbu, ar kankinamės dėl dienos darbe, ar naktį vartomės 
lovoje iš nusivylimo, mūsų jausmų interpretacijos gali padaryti 
daugiau žalos nei patys jausmai. Dažnai užtenka nedidelio požiū-
rio performulavo, kad pasijustume geriau.

„Žmonėms reikia priminti, kokia stipri mūsų smegenų įtaka 
organizmui“, – man pasakojo J. Jamiesonas. Streso grandinės 
komponentai neturi jutimo organų, kad automatiškai įvertintų 
pavojų, – mes visada reaguojame į sudėtingą psichologinį kons-
truktą, paremtą mūsų įsitikinimais ir lūkesčiais. Dabar galime jį 
pakeisti. „Galime jam liepti ką nors daryti – būtent tam ir skirti 
šie požiūrio keitimo procesai.“ Galbūt tai nėra panacėja nuo visų 
streso sukeliamų sutrikimų, bet tikrai pastebėjau, kad greitas savo 
įsitikinimų permąstymas gali padėti susidoroti su kasdieniais rū-
pesčiais, dėl kurių jaučiuosi nelaimingas ir išsekęs.
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Pats Hansas Selye – streso tyrimų pradininkas – priėjo prie šių 
išvadų paskutiniajame savo gyvenimo dešimtmetyje. Galiausiai, 
jis pats gyveno įtemptą gyvenimą: vykdė tyrimus, rašė ir skaitė 
begalę paskaitų užsienyje, tačiau nuolatinis iššūkių srautas jam 
padėjo klestėti. Taigi, po keturių dešimtmečių streso keliamo pa-
vojaus tyrimų jis pradėjo įtarti, kad mūsų požiūris gali turėti įta-
kos mūsų elgsenai. 1977 m. autobiografijoje jis teigė, kad mylimo 
žmogaus bučinys gali sukelti daugelį tų pačių pokyčių, kuriuos 
sukelia baimė, pavyzdžiui, padažnėjusį širdies plakimą, neritmin-
gą kvėpavimą. Vienintelis skirtumas yra tas, kaip tai suvokiame.  
H. Selye netgi sukūrė terminą „eustresas“, kad apibūdintų ener-
gijos suteikiančius, naudingus jausmus, kurie gali kilti priėmus 
naujus iššūkius, ir teigė, kad be jo gyvenimas būtų beprasmis.  
Jis padarė išvadą, kad stresą kelia ne tai, kas įvyksta, o tai, kaip tai 
priimame42.

Praplėtę savo supratimą apie lūkesčių poveikį, galime pagaliau 
imtis praktinių veiksmų – galbūt taip užbaigsime šimtmečio senu-
mo karą su nerimu.

Kaip galvoti apie... stresą, laimę ir miegą

• Stenkitės priimti nemalonius jausmus, o ne aktyviai juos 

slopinti.

• Kovodami su nerimu, apsvarstykite galimą fizinių jausmų 

naudą. Pavyzdžiui, greitas kvėpavimas ir padažnėjęs šir-

dies ritmas padeda išnešioti deguonį ir gliukozę po kūną 

ir smegenis, todėl turite daugiau energijos susidoroti su 

iššūkiais, o prakaitavimas padeda atsivėsinti sunkiai sie-

kiant savo tikslų.
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• Ar galite suteikti jausmams naujus vardus? Pavyzdžiui, 

nerimas gali būti labai panašus į susijaudinimą. Sau  

primindami apie šiuos panašumus galite jaustis energin-

gesni.

• Jei turite lakią vaizduotę, įsivaizduokite konkrečius būdus, 

kaip nerimas gali padėti jums konkrečiose situacijose, kad 

įtvirtintumėte šį požiūrį ir ilguoju laikotarpiu.

• Reguliariai priminkite sau apie lūkesčių efektą. Jei dažnai 

jaučiate įtampą darbe, galbūt jums praverstų turėti užra-

šus ar plakatus su šiame skyriuje aptartais principais arba 

internetiniame kalendoriuje susikurti priminimus.

• Jei nepavyksta užmigti, pabandykite priimti neramumo 

jausmą neteisdami savęs ir priminkite sau, kad kita diena 

vis tiek gali būti produktyvi, net jei jūsų miegas nebuvo 

optimalus.

• Pasistenkite gauti objektyvesnių duomenų apie savo mie-

go įpročius – pavyzdžiui, naudokite telefono programėlę ar 

miego stebėjimo įrenginį, ir pagalvokite, ar kartais nesate 

besiskundžiantis miegalius. Jei taip, kelkite klausimus 

apie savo prielaidas naudodami 194 puslapyje pateiktą 

sąrašą „Netinkami įsitikinimai ir požiūris į miegą“.

s t r e s o  m a ž i n i m a s
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8  s k y r i u s

B E R I B Ė  V A L I O S  G A L I A
Kaip sukaupti begalines savikontrolės  

ir koncentracijos atsargas

Jei atidžiai stebėjote Baracko Obamos prezidentavimo laikotar-
pį, tikriausiai matėte, kad beveik visomis oficialiomis progomis 
jis vilkėjo to paties stiliaus mėlyną arba pilką kostiumą. Tai buvo 
ne mados reikalas, o gyvenimiška gudrybė: jis manė, kad jei jam 
nereikės priimti nedidelių ar nereikšmingų sprendimų, kurie su-
mažintų jo susikaupimą, jis galės pataupyti savo proto atsargas 
prezidento pareigoms.

Michelle, matyt, dėl tokio jo elgesio vartė akis. „Mano žmona juo-
kiasi iš to, koks rutiniškas tapau“, – teigė jis1. Tačiau B. Obama nėra 
vienintelis, taupantis energiją. Arianna Huffington, Steve’as Jobsas, 
Richardas Bransonas ir Markas Zuckerbergas, kaip teigiama, supa-
prastino savo garderobą tiek, kad pasaugotų savo smegenis kilnes-
nėms užduotims. „Jausčiausi neatliekantis savo darbo, jei visą ener-
giją skirčiau kvailiems ar paviršutiniškiems dalykams, susijusiems 
su mano gyvenimu“, – sakė M. Zuckerbergas viename interviu2.

 Jų argumentai buvo grindžiami patikimais moksliniais tyri-
mais, kuriuos Obama citavo interviu Vanity Fair. Ištisus dešimt- 
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mečius mokslininkai manė, kad bet kokios protinės pastangos, 
pavyzdžiui, sprendimų priėmimas, vengimas blaškytis ar bandy-
mas atsispirti pagundai, eikvoja smegenų gliukozės atsargas. Ryte 
atsibudę šio gyvybiškai svarbaus kuro turime su kaupu, tačiau 
kiekvieną kartą, kai įtempiame protą, jo mažėja, todėl dienos ei-
goje suprastėja dėmesys ir savikontrolė. Vienas ekspertas leidiniui 
Financial Times teigė: „jūsų smegenys kasdien negali ilgai koky-
biškai mąstyti“3. Remiantis šia teorija, mūsų proto atsargų ribo-
tumu galima paaiškinti atidėliojimą darbe. Kiekvieną akimirką, 
kai stengiamės save kontroliuoti susitelkdami į užduotį, tai atima 
šiek tiek mūsų energijos, kol galiausiai negalime atsispirti norui 
žvilgtelėti į Facebook, Twitter ar YouTube. Taip švaistome valandas 
vidury darbo dienos, kol pamatome, kad laikrodis jau rodo darbo 
pabaigą. 

Svarbu tai, kad tie patys protiniai rezervai, tikėtina, gali padėti 
atlikti daugybę skirtingų užduočių, o tai reiškia, kad pastangos 
vienoje srityje gali lemti trikdžius kitoje. Manoma, kad dėl šios 
priežasties kai kurie žmonės po sunkios darbo dienos biure mė-
gaujasi nesveiku maistu: ilgai dirbdami susikaupę prarandame jė-
gas, kurių reikia, kad galėtume atsispirti pagundai suvalgyti sau-
sainį. Dėl naktinių išlaidavimų Amazon ir eBay parduotuvėse taip 
pat galime kaltinti pavargusias savo smegenis: išsekus mūsų pro-
tiniams rezervams negalime atsispirti pinigų švaistymui nenau-
dingiems daiktams, o vėliau to gailimės. Kai kurie autoriai netgi 
teigia, kad ribotais protiniais ištekliais galima paaiškinti tai, kodėl 
įtakingi žmonės apgaudinėja savo sutuoktinius. Pagal šią teoriją, 
dėl nesibaigiančio darbo grafiko, energiją atimančio sprendimų 
priėmimo toks žmogus kaip Billas Clintonas buvo beveik bejėgis 
save kontroliuoti. 

Ar taip turi būti? Tai, kad mūsų protiniai ištekliai yra riboti 
ir per tam tikrą laiką gali išsekti, neabejotinai patvirtina daugelį 

b e r i b ė  v a l i o s  g a l i a
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mūsų patirčių namuose ir darbe. Juk nebūtina turėti psichologo 
diplomą, kad galėtume apibūdinti žmogų kaip „greitai užsidegan-
tį“ ar galėtume sakyti, jog mūsų kantrybė „baigiasi“, teigti, kad 
„neįmanoma būti visur vienu metu“. Būtent tai ir yra daugelio šių 
tyrimų problema: kaip ir streso tyrimai, jie neatsakė į klausimą, 
kad galbūt mes patys paprasčiausiai nustatome sau tokias ribas dėl 
itin paplitusio lūkesčių efekto.

Tačiau iš tiesų daugelis mūsų išnaudoja tik nedidelę dalį savo 
potencialo, o didžiuliai ištekliai lieka nerealizuoti. Įdomu tai, kad 
kai kuriose kultūrose jau plačiai paplitęs požiūris, jog protinis 
susitelkimas ir savikontrolė didėja sulig pastangomis, ir tai atsi-
spindi žmonių elgesyje. Tai, ką kažkada laikėme biologine riba, iš 
tikrųjų yra kultūrinis artefaktas, o išmokę pakeisti savo lūkesčius 
galime geriau išnaudoti didžiulius smegenų rezervus. Toks supra-
timas gali net padėti mums atpažinti tikrąją prietarų ir maldų ga-
lią – tiek tikintiesiems, tiek ateistams.

IŠSEKĘS EGO

Vyraujančias teorijas apie protinį susikaupimą ir savikontrolę, ku-
rios dažnai jungiamos į vieną sąvoką „valios jėga“, galima sieti su 
psichoanalizės tėvu Sigmundu Freudu. Jo nuomone, mūsų psichi-
ką sudaro trys elementai: id, ego ir superego. Id yra nevaldomas ir 
impulsyvus, o superego – santūrus ir kritiškas, diktuojantis mo-
raliausius ar socialiai tinkamiausius veiksmus. Pragmatiškasis ego 
stovi tarp šių dviejų kariaujančių elementų, superego nurodymu 
tramdydamas id. Tačiau jam reikia turėti energijos, kad nuspręs-
tų, kas mums geriausia, ir pasirinktų teisingą veiksmų kryptį: 
priešingu atveju mūsų žemieji impulsai imtų viršų4.

Tik XX a. dešimtojo dešimtmečio pabaigoje psichologai pra-
dėjo sistemingai tikrinti Freudo teoriją, o šiam procesui vadovavo 
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Roy’us Baumeisteris. Pirmajam savo eksperimentui psichologas 
pritraukė studentus, prisidengdamas skonio suvokimo testu. At-
vykę į laboratoriją studentai ant stalo rado du dubenėlius – vieną 
pilną ridikėlių, kitą – sausainių. Eksperimento vykdytojui išėjus 
iš patalpos, laimingesniems dalyviams buvo liepta pasivaišinti 
dviem ar trimis sausainiais; nelaimingesniems – paragauti ridi-
kėlių ir neimti nė vieno sausainio. (Dalyviams nežinant, tyrėjai 
buvo pasislėpę už dvipusio veidrodžio, kad įsitikintų, jog jie neap-
gaudinėja.) Baigę ragauti maistą, dalyviai gavo sudėtingą geome-
trinę užduotį – tokią sudėtingą, kad iš tikrųjų jos išspręsti buvo 
neįmanoma. Dalyviams buvo pasakyta, kad jei norėtų baigti eks-
perimentą, jie gali paskambinti varpeliu, ir mokslininkai ateis jų 
išsivesti. Visais kitais atvejais jiems buvo duota 30 minučių užduo-
čiai išspręsti.

R. Baumeisteris prognozavo, kad pastangos sutramdyti pagun-
dą suvalgyti sausainių išeikvos dalyvių protinės energijos atsar-
gas, todėl valgantieji ridikėlius bus mažiau atsparūs sprendžiant 
uždavinį. Būtent tai jis ir pastebėjo. Ridikėlių grupės tiriamieji, 
prieš pasiduodami ir paskambindami varpeliu, vidutiniškai už-
duotį sprendė apie 8,5 minutės, o dalyviai, kurie galėjo laisvai 
valgyti sausainius, 19 minučių – tai didžiulis protinės ištvermės 
skirtumas5.

Remdamasis šiomis išvadomis, R.  Baumeisteris mūsų valios 
jėgą vertino kaip protinį raumenį, kuris laikui bėgant pavargsta. 
Pagerbdamas Freudą, jis psichinį išsekimą, atsirandantį dėl savi-
kontrolės ir susikaupimo, apibūdino kaip „ego išsekimą“, o toles-
ni tyrimai netrukus pateikė šimtus pavyzdžių, patvirtinančių šią 
teoriją6. Pavyzdžiui, kai tiriamųjų buvo paprašyta žiūrėti Robino 
Williamso klipą nesijuokiant ir nesišypsant, jie mažiau galėjo 
susikaupti spręsdami anagramų eilutę7. Arba klausydami inter-
viu dalyviai turėjo ignoruoti ekrane pasirodančius erzinančius  

b e r i b ė  v a l i o s  g a l i a



202 l ū k e s č i ų  e f e k t a s

pranešimus – dėl išsekusių protinių resursų jie tapo labiau išsiblaš-
kę atlikdami logikos ir skaitymo supratimo testus8.

Viename iš tyrimų, kuris, matyt, įkvėpė B. Obamą sumažinti 
savo paties sprendimų priėmimo skaičių, studentų buvo prašo-
ma pasirinkti studijų dalykus – tai pasirinkimas, galintis rimtai 
paveikti jų akademinę sėkmę. Dėl protinio išsekimo, kurį sukėlė 
susitelkimas į šį sprendimą, jie vėliau buvo labiau linkę atidėlioti, 
užuot ruošęsi galbūt svarbiam matematikos testui9. O vartotojų 
elgsenos tyrimai atskleidė, kad išsekę dalyviai, kurie turėjo susi-
telkti ir susikaupti skaitydami nuobodžias mokslininkų biografi-
jas, vėliau buvo labiau linkę impulsyviai pirkti10.

 Kiekvienu atveju savidisciplina ir dėmesio sutelkimas vie-
noje srityje – atsispyrimas pagundai, išsiblaškymo vengimas, su-
dėtingos problemos sprendimas, ateities planavimas ar emocinis 
susivaldymas – lėmė prastesnius rezultatus kitoje srityje. Įrody-
mai konkretūs: galime kontroliuoti savo protą ir elgesį tik tol, kol 
nesame pavargę.

Šie eksperimentai ypač stebina, nes „sekinantys“ pratimai ne-
buvo itin sunkūs, o tai leidžia manyti, kad daugelis mažų sunku-
mų, su kuriais susiduriame kiekvieną dieną, gali turėti panašų 
poveikį. Kai prilaikote liežuvį, atsispiriate norui rūkyti, gerti ar 
valgyti, suvaldote agresiją, delsiate nueiti į tualetą, apsimetate, kad 
juokiatės iš nevykusio juokelio, ar verčiate save be perstojo dirb-
ti, išeikvojate dalį svarbios energijos ir lieka mažiau jėgų kitiems 
iššūkiams įveikti – taip 2012 m. žurnale „The Psychologist“ rašė 
R. Baumeisteris11. 

R. Baumeisteris tyrimo dalyviams pateikė telefono programė-
lę, kurioje jie buvo raginami atsitiktiniais laiko intervalais visą 
dieną fiksuoti savo mintis. Mokslininkas nustatė, kad vidutinis 
žmogus maždaug ketvirtadalį dienos praleidžia priešindamasis 
troškimams – nuo sekso iki socialinių tinklų12. Kai tiek daug pa-



203

gundų siurbia mūsų išteklius, nenuostabu, kad daugeliui iš mūsų 
kartais sunku išlaikyti valios jėgą.

Atlikus smegenų skenavimą netgi pavyko nustatyti dvi smege-
nų sritis – prieškaktinę žievę ir priekinę cingulinę žievę, kurios, 
kaip paaiškėjo, yra susijusios su visomis šiomis skirtingomis ego 
kontrolės formomis. Tačiau tam, kad mokslininkai įtvirtintų savo 
teoriją, jiems iš tiesų reikėjo nustatyti, koks „kuras“ laikui bėgant 
išsenka. Vienas iš labiausiai tikėtinų variantų buvo gliukozės mo-
lekulės, kurios taip pat maitina mūsų raumenis13.

Juk susikaupimo ir valios pastangos gali atrodyti panašios į fizi-
nį išbandymą. Rašytojas Edwardas St Aubynas rašydamas turbūt 
būna apsisukęs rankšluosčiu, nes kurdamas savo romanus labai 
prakaituoja14, tarsi intensyvus susikaupimas vargintų visą kūną. 
Tyrimai rodo, kad savikontrolės pastangos iš tiesų gali persiduoti 
kūnui, todėl padidėja prakaitavimas15.

Gliukozės teorijai pagrįsti R.  Baumeisteris rėmėsi tyrimais, 
atliktais naudojant pozitronų emisijos tomografiją (PET), kuria 
galima išmatuoti energijos suvartojimą smegenyse ir kuri rodo, 
kad, atliekant pastangų reikalaujančias užduotis, padidėja gliu-
kozės apykaita priekinėse smegenų srityse16. R. Baumeisteris pats 
atlikdamas eksperimentus taip pat nustatė aiškią koreliaciją tarp 
gliukozės kiekio žmonių kraujyje ir ego išsekimo poveikio: kuo 
mažesnis cukraus kiekis kraujyje, tuo mažesnė valia. Dar labiau 
įtikinama tai, kad jo komanda nustatė, jog greitas cukraus antplū-
dis, pavyzdžiui, išgėrus stiklinę limonado, atkūrė dalyvių protinį 
susikaupimą ir savikontrolę, kai jie jautėsi išsekę17.

Akivaizdžiai greitas smegenų išteklių išsekimas – dažnai jau 
po 5 minučių protinės veiklos! – gali nuskambėti tarsi nemalo-
ni žinia, tačiau R.  Baumeisterio tyrimas vis dėlto pateikė daug 
praktinių patarimų, kaip maksimaliai išnaudoti mūsų ribotus re-
zervus. Jis nustatė, kad savikontrolė ir protinis susikaupimas gali 
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sustiprėti treniruojantis, tarsi tai būtų raumenys, ir, kaip matėme 
iš paties ego išsekimo poveikio, nauda gali pasireikšti įvairiose 
srityse. Vieno iš pirmųjų eksperimentų dalyviai buvo skatinami 
dvi savaites taisyti savo blogą laikyseną, o vėliau jie pasižymėjo 
didesniu atkaklumu atliekant laboratorinį bandymą. Žmonėms, 
nusprendusiems vengti saldumynų, vėliau du kartus dažniau pa-
vyko mesti rūkyti, o tie, kurie stengėsi sumažinti keiksmažodžių 
vartojimą kasdienėje kalboje, buvo kantresni su savo romantiniais 
partneriais18. Kažkokiu būdu smegenys išmoko praplėsti savo at-
sargas ir susidoroti su išsekimu.

R. Baumeisteris teigė, kad patikimiausias būdas padidinti ben-
drą savikontrolę – keisti aplinką, vengti mažų kasdienių rūpesčių, 
kurie pamažu atima energiją, kurią galėtumėte skirti tikrai svar-
biems dalykams. Jei jaučiate silpnybę saldumynams, galite nelai-
kyti jų namuose ar ant darbo stalo, kad jūsų neišvargintų nuolatinė 
pagunda atsidaryti sausainių dėžutę. Arba jei darbo metu jus labai 
traukia telefonas, padėkite jį į spintelę. O jei esate JAV prezidentas, 
galite supaprastinti savo garderobą ir mitybą, kad atsisakytumėte 
nereikalingų pasirinkimų ir išsaugotumėte savo sprendimų pri- 
ėmimo energiją valstybei svarbiems reikalams.

Nė viena iš minėtųjų išvadų savaime nėra „klaidinga“: moksli-
niai tyrimai buvo gerai atlikti, o ego išsekimo pasekmės dalyvių 
mąstymui ir elgsenai buvo akivaizdžios19. Tačiau R. Baumeisterio 
teorijoje trūko esminio dalyko – tikėjimo galios kontroliuojant 
smegenų išteklius.

PROTO RIBOS

Bet kurios profesijos atstovų patirtis rodo, kad vieniems žmonėms 
tos pačios protinės pastangos yra daug labiau varginančios nei ki-
tiems. Tiesiog pagalvokite apie pažįstamus. Vieni darbo dienos pa-
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baigoje būna išsekę, o kiti, atrodo, turi beribių rezervų, leidžiančių 
jiems perskaityti šimtus romanų, groti orkestre ar kurti scenari-
jus. Šie individualūs skirtumai iš dalies gali priklausyti nuo mūsų 
įsitikinimų apie pačias užduotis. Galbūt buvote auklėjami taip, 
kad galvojote, jog skaitymas yra sunkus darbas, o muzikavimas – 
atsipalaidavimas, arba atvirkščiai, ir šie įsitikinimai nulems, kiek 
varginanti jums atrodys tam tikra veikla. Tai verta turėti omenyje, 
jei esate tėvai, mokytojai ar vadovai, duodantys nurodymus ki-
tiems žmonėms. Olandų tyrėjai įrodė, kad paprasčiausias pasaky-
mas, jog užduotis mums gali suteikti energijos, o ne nuvarginti, 
gali sumažinti išsekimo jausmą, todėl dalyviai būna atkaklesni ir 
labiau susikaupę – taigi pernelyg neakcentuokite užduoties sudė-
tingumo, kol žmogus pats jos neišbandė20.

Tačiau dar didesnę įtaką turi mūsų lūkesčiai dėl savo gebėjimų 
bei reakcija į sunkų protinį darbą apskritai, kaip teigiama Vienos 
universiteto (Austrija) mokslininkės Veronikos Job darbe, kuris iš 
esmės pakeitė požiūrį į šią sritį. Ji įrodė, kad mūsų įsitikinimai 
apie smegenų išteklius – nesvarbu, ar laikome juos ribotais, ar be-
ribiais, – gali visiškai pakeisti mūsų ego išsekimo patirtį, gebėjimą 
kontroliuoti save ir susikaupti, veikiant įtampai.

XXI a. pirmojo dešimtmečio pabaigoje bendradarbiaudama su 
Stanfordo universiteto mokslininkais, V.  Job pirmiausia sukūrė 
klausimyną, kuriuo siekė patikrinti savo tyrimo dalyvių „paslėp-
tas teorijas“ apie susikaupimą ir savikontrolę. Mokslininkė pateikė 
keletą teiginių, kuriuos dalyviai turėjo įvertinti nuo 1 (visiškai su-
tinku) iki 6 (visiškai nesutinku). Tarp jų buvo tokie teiginiai:

• Kai susikaupia situacijų, kurios kelia pagundų, tampa vis 
sunkiau joms atsispirti.

• Įtempta protinė veikla išeikvoja jūsų išteklius, kuriuos vė-
liau reikia papildyti (pvz., darant pertraukas, nieko nevei-
kiant, žiūrint televizorių, užkandžiaujant).

b e r i b ė  v a l i o s  g a l i a
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• Atlikę įtemptą protinę veiklą, negalite iš karto pradėti kitos 
veiklos su tokiu pat susikaupimu, nes turite atgauti protinę 
energiją.

Ir:

• Kai atliekate įtemptą protinę užduotį, jaučiatės energingi ir 
galite iš karto pradėti kitą daug jėgų reikalaujančią veiklą.

• Jei ką tik atsilaikėte prieš stiprią pagundą, jaučiatės sustip-
rėję ir galite atsispirti naujoms pagundoms.

• Jūsų psichinė ištvermė pati save maitina. Net ir po įtemptų 
protinių pastangų galite dirbti toliau.

Žmonės, kurie labiau pritarė pirmajam teiginių sąrašui, buvo lai-
komi mąstančiais pagal „ribotų“ proto išteklių teoriją, o tie, kurie 
pritarė antrajam, laikyti mąstančiais pagal „neribotų“ proto ište-
klių teoriją. (Tikrajame eksperimente teiginiai buvo pateikti viena-
me bendrame sąraše kartu su kitais klaidinančiais teiginiais, kurie 
buvo pridėti, kad dalyviams nekiltų įtarimų dėl tyrimo tikslo.)

Įvertinę teiginius, dalyviai turėjo atlikti varginančią užduotį 
su tekstu – duotame lape išbraukti tam tikras raides kiekviena-
me žodyje: tai buvo nuobodi bei daug kruopštumo reikalaujanti 
užduotis, kuria sąmoningai siekta „išeikvoti“ jų išteklius. Galiau-
siai jie atliko Stroopo testą – standartinį dėmesio koncentracijos 
testą, kurį atliekant skirtingos spalvos žodžiai rodomi skirtingos 
spalvos tekste. Dalyvių užduotis buvo nurodyti raidžių spalvą, ne-
atsižvelgiant į pateiktą žodį. (Gali būti, kad žodis „raudona“ patei-
kiamas mėlyna spalva, „juoda“ – oranžine, o „geltona“ – geltona. 
Teisingi atsakymai būtų mėlyna, oranžinė ir geltona.)

Jei visa tai skamba šiek tiek varginančiai, galite įsivaizduoti, 
kaip jautėsi kai kurie dalyviai. O „ribotų proto išteklių“ mąsty-
mo žmonės į užduotis reagavo būtent taip, kaip ir galima buvo 
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numatyti pagal ego išsekimo teoriją: sudėtinga užduotis su tekstu 
išvargino jų protą, todėl jie prarado koncentraciją atlikdami Stro-
opo testą. Todėl jų rezultatai buvo daug prastesni nei kontrolinės 
grupės narių, kurie darė Stroopo testą prieš tai neatlikę sudėtingos 
teksto užduoties.

Tačiau asmenys, kurie laikė smegenis neturinčiomis ribų, po 
pirmojo pratimo nepajuto jokių nuovargio požymių. Jie iš tikrųjų 
pasiekė tokių pat gerų rezultatų kaip ir kontrolinės grupės nariai, 
kurie atliko Stroopo testą, kai buvo nepavargę, prieš tai nedarę 
nuobodžios ir varginančios teksto taisymo užduoties. Stulbina tai, 
kad V. Job rezultatai akivaizdžiai patvirtino, jog ego išsekimo pa-
sekmės yra realios – bet tik tuo atveju, jei tuo tikite.

Vėliau V.  Job surinko naują dalyvių grupę, norėdama išsiaiš-
kinti, ar gali nustatyti jų įsitikinimus ir ar tai pakeis jų rezultatus. 
Vietoj viso klausimyno pusei tiriamųjų buvo parodyti pirmiau pa-
teikti „ribotų išteklių“ teiginiai, o likusiesiems – „neribotų išteklių“ 
teiginiai, norint paskatinti vieną ar kitą mąstyseną. Tada dalyviams 
buvo pateikta teksto taisymo užduotis ir Stroopo testas. Poveikis 
buvo didžiulis: tie, kuriems buvo įteigta mintis, jog susikaupimas 
gali sustiprėti įdėjus pastangų, maždaug du kartus tiksliau atliko 
Stroopo testą, palyginti su žmonėmis, kuriems buvo įskiepyta min-
tis, kad jų ištekliai išsenka21. Tai patvirtino priežastinį ryšį: vien 
tik paskatindama laikytis vieno ar kito įsitikinimo, V.  Job susti-
prino arba susilpnino dalyvių valios jėgą. Dalyviai, kuriems buvo 
įteigtos „neribotų proto galimybių“ pažiūros, iš tikrųjų pasiekė ge-
resnių rezultatų, jei atlikdavo vadinamąją jėgų išeikvojimo užduo-
tį, nei tie, kurie prieš Stroopo testą savęs nealino. Jų įsitikinimai,  
kad protinės pastangos gali suteikti energijos, tapo realybe.

Kalbėjausi su V. Job apie šį darbą ir ji papasakojo, kad kai pir-
mą kartą pristatė savo idėjas kolokviume gimtojoje Šveicarijoje, 
kiti mokslininkai skeptiškai vertino galimybę, kad tikėjimas gali  
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turėti tokį poveikį. Tačiau nuo to laiko šie esminiai atradimai buvo 
daug kartų atkartoti ir įrodyta, kad jų poveikis yra reikšmingas 
ir ilgalaikis. Pavyzdžiui, naudodama dalyvių dienoraščius apie jų 
kasdienę veiklą, V. Job nustatė, kad žmonės, kurie proto išteklius 
suvokė kaip neribotus, geriau atsigavo po ilgos ir varginančios die-
nos, turėjo didesnių kitos dienos lūkesčių ir dėl to buvo produkty-
vesni. Stebėtina, bet mokslininkė nustatė, kad žmonės, kurie protą 
suvokia kaip turintį neribotų išteklių, po ypač įtemptos dienos iš 
tikrųjų buvo produktyvesni (nei jų pačių vidutinė diena), palygin-
ti su mažiau įtempta diena. Papildomi sunkumai jų anaiptol neiš-
vargino, priešingai, padidino jų ištvermę ir paskatino motyvaciją 
siekti užsibrėžtų tikslų22.

Tokios mąstysenos poveikis ypač išryškėja labiausiai įtemptu 
laikotarpiu, pavyzdžiui, prieš egzaminus. Tie, kurie protą suvokia 
kaip turintį ribų, per visą šį laikotarpį patiria didesnį nuovargį, 
dėl to dažniau atidėlioja darbus, tad nukenčia pažymiai ir emoci-
nė savijauta. Dėl susilpnėjusios savikontrolės šie asmenys taip pat 
dažniau linkę valgyti nesveiką maistą ir impulsyviai išlaidauti, 
kad pasikeltų nuotaiką, – tai klasikiniai ego išsekimo požymiai.  
O tiems, kurie laikosi neribotų proto galimybių požiūrio, priešin-
gai, kur kas lengviau mokytis ir gauti gerus pažymius – ir tam 
neprireikia atidėlioti darbų ir apleisti savo sveikatos23.

Mūsų įsitikinimai apie valios jėgą gali net nulemti mūsų reak-
ciją į lėtinę ligą. V. Job ištyrė sergančiųjų diabetu grupę ir atsklei-
dė, kad jų mąstysena turėjo įtakos tam, kiek jie buvo linkę laikytis 
gydytojų nurodymų. Apskritai žmonės, manantys, kad jų valios 
galia yra neribota, uoliau rūpinosi savimi (pavyzdžiui, registravo 
cukraus kiekį kraujyje), vartojo vaistus ir kontroliavo savo svorį)24. 
Jei dienos pabaigoje jaučiatės protiškai išsekę, galite būti mažiau 
linkę rūpintis savimi, tačiau žmonės, tikintys, kad proto ištekliai 
neriboti, į šiuos spąstus nepakliuvo ir dėl to buvo sveikesni.
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Požiūris, kad valios galia ribota, gali būti daug labiau paplitęs 
Vakaruose, tačiau toks vertinimas nėra visuotinis. Bendradar-
biaudama su Krishna Savani iš Singapūro Nanjango technologi-
nio universiteto, V. Job įrodė, kad požiūris apie neribotas žmogaus 
proto galimybes yra daug labiau paplitęs tarp Indijos studentų nei 
tarp JAV ar Šveicarijos studentų ir dėl to jų protinė ištvermė yra 
daug didesnė25.

V.  Job ir K.  Savani teigia, kad tikėjimo apie neribotus proto 
išteklius paplitimą Indijoje gali lemti įvairios religinės tradicijos, 
įskaitant budizmą, hinduizmą ir džainizmą, nes jų sekėjai prak-
tikuoja psichologiškai įtemptą veiklą, kuria tiesiogiai siekiama 
padidinti koncentraciją ir savikontrolę. Mokslininkai atkreipia 
dėmesį į jogos trataka praktiką, kai reikia sutelkti žvilgsnį į vieną 
tašką, pavyzdžiui, juodą tašką arba žvakės liepsnos galiuką, ir ne-
kreipti dėmesio į jokius kitus trikdžius. Trataka iš esmės yra tokia 
dėmesingumo užduotis, kurią Vakarų mokslininkai būtų naudoję 
tam, kad išeikvotų mūsų proto išteklius. Tačiau praktikuojantie-
ji jogą šią užduotį vertina kaip proto „valymo“ priemonę, pade-
dančią paruošti jį tolesniam susikaupimui, o reguliarus pratimo 
kartojimas patvirtina idėją, kad sutelktos protinės pastangos gali 
ne nuvarginti, o suteikti energijos, ir tai padeda geriau susikaup-
ti ir stipriau save kontroliuoti daugelyje gyvenimo sričių26. Įdomu 
pamąstyti, kaip būtų pasikeitęs mokslinis supratimas apie valios 
jėgą, jei pirmieji protinio nuovargio bandymai būtų buvę atlikti 
ne Vakarų kultūroje.

VIENINGA VALIOS JĖGOS TEORIJA?

Gali atrodyti, kad šios išvados reiškia, jog ego išsekimo teorijai at-
ėjo galas. Tačiau R. Baumeisterio ir V. Job teorijas galima sugretin-
ti, jei atsižvelgtume į tai, kaip smegenys valdo energijos lygį. Pagal 
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vieną požiūrį, smegenys veikia kaip buhalteris, skirstydamas mūsų 
išteklius taip, kad gliukozės (ir kitų proto kuro šaltinių) atsargos 
pavojingai nesumažėtų. Kaip kalbėta 5 ir 6 skyriuose, organizmo 
jutikliai negali labai tiksliai įvertinti mūsų gaunamos ar išeikvo-
jamos energijos kiekio. Tai reiškia, kad mūsų vidinį buhalterį gali 
paveikti mūsų lūkesčiai, įskaitant įsitikinimus apie valios jėgą.

Jei manote, kad jūsų ištekliai yra riboti, smegenys gali veikti 
taupiau ir po intensyvios veiklos sumažinti gliukozės suvartojimą. 
Taip jos išnaudos likusias energijos atsargas ir neims jų eikvoti, kol 
neturėsite galimybės jų papildyti. Tokiais atvejais išsekimo jaus-
mas nėra tik įsivaizduojamas. Smegenys iš tiesų mažina energijos 
sąnaudas, o tai yra fiziologinė jūsų lūkesčių pasekmė – lygiai taip 
pat, kaip mes visi galime susiveržti diržus ir sumažinti išlaidas, 
laukdami kito atlyginimo.

Tačiau jei manote, kad jūsų ištekliai neriboti, vidinis buhalteris 
yra daug mažiau šykštus ir išleidžia visas reikalingas atsargas, nes 
nebijo, kad jų pritrūks. Smegenys vartoja tiek degalų, kiek joms 
reikia, tikėdamos, kad jų bus daugiau, o tai reiškia, kad galite iš-
laikyti pastovias jėgas mokydamiesi, atsispirdami pagundoms ar 
priimdami sunkius sprendimus. Joms paprasčiausiai nėra porei-
kio mažinti energijos sąnaudas ir veiklos efektyvumą.

Jei tai tiesa, tai gali paaiškinti, kodėl valios jėga auga prakti-
kuojantis: pratimai, kuriuos R. Baumeisteris ir kiti tyrėjai pateikė 
savo dalyviams, padėjo jiems patiems sau įrodyti, kad jų protiniai 
ištekliai yra ne taip lengvai išeikvojami, kaip jie anksčiau manė, 
todėl jų smegenys galėjo išskirti reikiamą degalų kiekį dėmesiui ir 
savikontrolei daugelyje kitų situacijų išlaikyti.

Ši naujoji „suvienyta“ teorija galėtų įminti daugelį kitų savi-
kontrolės ir susikaupimo paslapčių, anksčiau gluminusių moksli-
ninkus. Pavyzdžiui, buvo pastebėta, kad žmonių dėmesio koncen-
tracija padidėja, jei jiems atrodo, kad jie jau beveik baigia užduotį, 
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bet ne tada, kai jie mano, jog dar liko daug nuveikti, – tai sunkiai 
suderinama su pradine ego išsekimo teorijos versija, tačiau tai yra 
logiška, jei atsižvelgsime į smegenų poreikį paskirstyti išteklius. 
Ši teorija taip pat gali paaiškinti, kodėl žmonės paprastai geriau 
atlieka protinio krūvio reikalaujančias užduotis, jei jiems moka-
ma už sėkmingą rezultatą. Turėdamos greito atlygio perspektyvą, 
smegenys – net ir tos, kurios pritaria požiūriui apie ribotus savo 
išteklius, – yra labiau linkusios rizikuoti juos išsekinti, tad savo 
veiklai jų skiria daugiau27.

Smegenų vidinė buhalterija taip pat gali padėti suprasti, kodėl 
vien paragavus saldžių gėrimų iš karto pagerėja darbingumas dar 
prieš gliukozei pasiekiant neuronus. Kai kuriais tyrimais netgi 
nustatyta, kad burnos skalavimas saldžiu vandeniu, prieš jį iš-
spjaunant, gali pagerinti darbingumą. Kai gliukozės receptoriai 
burnoje signalizuoja, kad bus daugiau degalų, vidinis buhalteris 
žino, jog gali sau leisti turimą energiją eikvoti labiau. Pritardama 
šiai minčiai, V. Job parodė, kad saldžių, daug cukraus turinčių gė-
rimų vartojimas paprastai labiau padeda „ribotų išteklių“ mąsty-
mo žmonėms, kurie dažniau jaučia esantys ties išsekimo riba ir 
taupiai naudoja turimas atsargas, nei „neribotų išteklių“ mąstymo 
žmonėms28. Atlikus kontrolinius tyrimus, kuriuose tinkamai atsi-
žvelgta į lūkesčių įtaką, nustatyta, kad kofeino poveikis smegenų 
veiklai pirmiausia atsiranda dėl mūsų įsitikinimų apie jo naudą. 
Iš tiesų, vieno tyrimo metu paaiškėjo, jog pakanka vien kavos 
kvapo, kad dėl jos asociacijų su proto aštrumu iš karto pagerėtų 
darbingumas. Net vadinamosios „proto“ tabletės, tokios kaip am-
fetamino druskos, kurias vartoja daug ambicijų turintys studentai 
ir darbuotojai, norėdami pagerinti koncentraciją ir susikaupimą, 
gali veikti dėl pakitusių mūsų lūkesčių apie savo gebėjimus, nepri-
klausomai nuo biocheminio poveikio29.
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GELEŽINĖ VALIA

Kiek valios gali panaudoti žmogus, kol jam baigsis „degalai“? Stul-
binamai produktyvi amerikiečių rašytoja Danielle Steel gali duoti 
keletą netikėtų patarimų. Šimtą septyniasdešimt devynias knygas 
parašiusi D. Steel neseniai atskleidė, kad sėkmės pasiekė dirbdama 
20 valandų per dieną: ji pradeda 8.30 val. ryto ir atsispiria beveik 
bet kokiam dėmesio blaškymui. Susidūrusi su kūrybiniu iššūkiu, 
ji pasikliauja savo beribe energija, kad jį įveiktų. „Kuo labiau šali-
niesi darbo, tuo blogiau. Geriau jau pasistenkite jį įveikti“, – patarė 
ji. D. Steel teigė nesuprantanti, kaip ją gali išsekinti darbas, – toks 
požiūris labai artimas V.  Job tyrinėtiems žmonių įsitikinimams 
apie neribotus protinius išteklius. Rašytojos kabinete netgi kabo 
užrašas „Stebuklų nebūna. Yra tik disciplina“30. 

2019 m. paskelbtas interviu netrukus tapo virusiniu, o dau-
gelis naujienų laikraščių ir kitų leidinių D.  Steel susikaupimo 
ir savikontrolės gebėjimus apibūdino kaip „antžmogiškus“.  
„The Guardian“ tuo metu pabrėžė: „Vienas dalykas yra turėti vi-
dinę motyvaciją. Visai kas kita – sukaupti ir išlaikyti motyvaciją 
veikti toliau31.“ Tokia pastaba nestebina, turint omenyje, kad dau-
guma žmonių mano, jog net trumpas nepertraukiamas protinis 
krūvis vargina.

V. Job tyrimai rodo, kad daug daugiau žmonių galėtų pasiekti 
aukštesnio produktyvumo, jei vadovautųsi tinkama mąstysena, 
tačiau D. Steel darbo etika taip pat gali rodyti tam tikrą pavojaus 
signalą. Vienas iš galimų V.  Job tyrimų kritikos argumentų tas, 
kad įsitikinimai apie neribotas smegenų galimybes gali paskatinti 
mus pernelyg stipriai save spausti ir neleisti patirti jokio gyvenimo 
malonumo. Laimei, ekstremalus darboholizmas nėra dažna žmo-
nių, tikinčių neribotomis proto galimybėmis, problema, bent jau 
remiantis V. Job tyrimais. Iš tiesų moksliniai tyrimai rodo, kad to-
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kie žmonės linkę būti laimingesni ir sveikesni nei manantieji, kad 
protinės pastangos išsekina, o to vargu ar galima tikėtis iš tipiško 
darboholiko. Taip yra todėl, kad jie savo protinius išteklius nau-
doja efektyviai planuodami darbą, nešvaisto laiko išsiblaškymui. 
„Jie efektyviau siekia savo tikslų, o tai yra stiprus geros savijautos 
rodiklis“, – taip man teigė V. Job. Išėję iš darbo jie jaučia didesnį 
energijos pliūpsnį, kad galėtų tvarkytis asmeniniame gyvenime.

Žmonės, tikintys proto galimybių ribotumu, dažniausiai jau-
čiasi tokie išsekę, kad nesugeba organizuoti savo darbo ir dėl to 
pasijunta labiau apkrauti; jie grįžta namo išvargę ir neranda jėgų 
mėgautis laisvu laiku32. Kad ir kaip būtų keista, tokie žmonės netgi 
blogiau miega, nes jie neturi – arba nemano, kad turi, – savikon-
trolės, kad galėtų anksčiau eiti miegoti, kai jiems to reikia, ir vietoj 
to atidėlioja miegą. Šis reiškinys, vadinamas „miego atidėliojimu“, 
dar labiau padidina išsekimą33. Iš tiesų valios stiprinimas turėtų 
padėti pasiekti bet kokią jums tinkamiausią darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą, nesvarbu, ar tai būtų visa suryjanti die-
notvarkė, tokia kaip D. Steel, ar kelios valandos sutelkto darbo, po 
kurio lieka daug laiko pramogoms. Savo protinius išteklius galėsi-
te panaudoti, kai tik jų prireiks.

Jei manote, kad proto galimybės ribotos, tačiau norite šias 
nuostatas pakeisti, paprasčiausiai susipažindami su žmogaus di-
džiuliais protiniais ištekliais galite iš karto pagerinti savo susi-
telkimą ir savikontrolę. Vieno eksperimento dalyviai perskaitė 
straipsnį apie „neribotos valios biologiją“, kuriame buvo aprašytos 
(dažniausiai) gausios gliukozės atsargos smegenyse ir organizmo 
gebėjimas išlaisvinti jų daugiau, kai mums to reikia. Ši informaci-
ja virto savaime išsipildančia pranašyste: dalyvių koncentracija ir 
susikaupimas atliekant pažintinius testus iš tikrųjų padidėjo, kai 
jiems buvo papasakota apie turimus smegenų išteklius34. Dar kar-
tą pasikartosiu – vos kelios minutės, skirtos iš naujo savo įsitiki-
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nimams įvertinti, gali pakeisti tai, kas buvo laikoma fiziologiškai 
neįveikiamu dalyku.

Analizuodami šias naujas idėjas, galite šiek tiek pagalvoti apie 
tai, kada praeityje, atlikę sudėtingą užduotį, jautėtės kupini ener-
gijos. Net jei laikotės įsitikinimų apie ribotas smegenų galimybes, 
tikrai buvo atvejų, kai atlikdami sudėtingą užduotį jautėtės taip 
įsitraukę į tai, ką darėte, kad nepajutote, kaip prabėgo laikas. Pa-
vyzdžiui, galėjote būti panirę į romaną arba iki vėlyvos nakties 
žaidėte sudėtingą kompiuterinį žaidimą. Abu šie pavyzdžiai rodo, 
kad jūsų dėmesys didėja sulig pastangomis, nors tuo metu galbūt 
to ir nesuvokėte, nes labai mėgavotės. Arba prisiminkite momen-
tą, kai pastebėjote, kad savikontrolės pastangos leido jums pasijus-
ti stipresniems. Tiesiog mintimis grįžus prie tokio įvykio, protas 
gali atsiverti minčiai, kad jūsų protiniai susikaupimo ir savikon-
trolės rezervai yra daug didesni, nei manėte.

Pradėję tai suvokti, savo galimybių ribas galite išbandyti nedi-
deliais iššūkiais. Jie turėtų atspindėti realų tikslą, kuriam pasiekti 
jau dabar jaučiate didelę motyvaciją35. (Klasikiniuose ego išsekimo 
testuose žmonės paprastai pastebi, kad savanoriška veikla, pasi-
rinkta turint teisę rinktis, mažiau nuvargina nei primesta kitų.) 
Tai gali būti labai paprasta – visą dieną vengti socialinių tinklų 
pagundų, kad patikrintumėte, ar galite dirbti produktyviau, nei 
anksčiau įsivaizdavote; jei jums atrodo, kad vakarai prabėga be-
prasmiškai, galite pabandyti vieną vakarą užsiimti hobiu, o ne 
žiūrėti televizorių, pamatysite, ar dėl to turėsite daugiau energijos, 
nei manėte. Atsižvelgiant į V.  Job ir K.  Savani tyrimus Indijoje, 
galite netgi išbandyti tradicinį jogos pratimą trataka, kai dėmesys 
kelias akimirkas sutelkiamas į vieną tašką, kad būtų galima „išva-
lyti“ protą ir sustiprinti koncentraciją.

Kad ir ką darytumėte, nepradėkite mėgdžioti D.  Steel ilgai 
trunkančių valią demonstruojančių bandymų: jei per staigiai už-
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simosite per plačiai, galite patirti nesėkmę, o tai tik įtvirtins įsiti-
kinimą, kad jūsų protiniai rezervai yra riboti ir lengvai išsenka36. 

Kaip matėme atlikę streso tyrimus (7 skyrius), turėtumėte išeiti iš 
savo komforto zonos, o tada klausti, kaip jautėtės visą laiką. Lai-
kui bėgant pastebėsite, kad sugebate geriau save kontroliuoti ir su-
sikaupti, kai to reikia.

Tėvai ir mokytojai turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į šias iš-
vadas. Ugdymo srityje savikontrolė ir susikaupimas dažnai yra 
tokie pat svarbūs vaiko akademinei sėkmei kaip ir natūralus in-
telektas, o V.  Job tyrimai pateikia naujų būdų, kaip šias savybes 
ugdyti ankstyvame amžiuje. Psichologė Kyla Haimovitz su kole-
gomis neseniai apsilankė San Fransisko Įlankos srityje esančiame 
vaikų darželyje ir skaitė ketverių penkerių metų vaikams papras-
tą istoriją apie mažą mergaitę, kuri turėjo būti kantri ir ryžtinga 
laukdama, kol bus atidaryta dovana, pirkdama ledus ar mokykloje 
spręsdama sudėtingą galvosūkį. Kiekvieno iššūkio metu kuo il-
giau veikėja laukė arba kuo atkakliau stengėsi, tuo labiau jautėsi 
„vis stipresnė ir stipresnė“, – ši žinutė buvo skirta įdiegti vaikams 
požiūrį į neribotą valios jėgą.

Išklausę istoriją, vaikai atliko klasikinį savikontrolės bandymą: 
jiems buvo leista rinktis – suvalgyti mažą skanėstą, kai tik pajus, 
kad jo nori, arba palaukti 13 minučių ir suvalgyti didesnį skanėstą 
(tai kone sunkiausias savikontrolės išbandymas, kokį tik galima 
duoti ikimokyklinukui). Iš viso 74 proc. vaikų, kurie buvo išklau-
sę įkvepiančią istoriją, sugebėjo atsispirti pagundai, palyginti su 
45 proc. kontrolinės grupės vaikų, kurie girdėjo kitokią pasaką37. 

Aišku, viena knygelė nepakeis gyvenimo, tačiau, reguliariai gir-
dėdami panašias istorijas, vaikai turėtų būti geriau pasirengę pa-
naudoti savo valią atlikdami įvairias užduotis, o tai suteiktų jiems 
vidinio atsparumo vėliau gyvenime, kuomet jie patirs spaudimą 
ir įtampą.

b e r i b ė  v a l i o s  g a l i a
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Kitame skyriuje panagrinėsime daugiau strategijų, kurias tai-
kydami mokytojai ir įmonių vadovai gali pasinaudoti lūkesčių po-
veikiu, kad padidintų visos mokinių ir darbuotojų grupės poten-
cialą. Tačiau baigdami tyrinėti valios galią, apžvelkime paskutinę 
priemonę, padedančią sustiprinti susikaupimą ir savikontrolę, – 
tai malda arba ritualas.

PASAULIETINIAI PRIETARAI

Pasidomėkite bet kurio elitinio sporto ar pramogų pasaulio atsto-
vo biografija ir tikrai pastebėsite, kad jis turės kokį nors prietarą 
ar ritualą. Pavyzdžiui, dauguma krepšininkų, prieš mesdami iš 
po krepšio, atlieka tam tikrus įprastus judesius, tokius kaip ka-
muolio varymas, pauzė, kamuolio mušinėjimas ir apsukimas tam 
tikrą skaičių kartų ar net jo pabučiavimas. Serena Williams prieš 
išeidama į aikštelę klausosi tos pačios dainos (Irene Cara „Flash-
dance... What a Feeling“), o prieš pirmąjį padavimą kamuoliu-
ką į grindinį atmuša lygiai penkis kartus; Rafaelis Nadalis prieš  
kiekvienas rungtynes visada prausiasi po šaltu dušu ir laukdamas 
varžovo atlieka jam būdingus gestus.

Kalbant apie artistus, pavyzdžiui, Beyoncé meldžiasi ir prieš 
pasirodymą atlieka tam tikrų tempimo pratimų ciklą, o balerina 
Suzanne Farrell, kuri buvo laikoma viena geriausių JAV šokėjų, į 
savo triko visada įsisegdavo mažą žaislinę pelę. Prietarai ir ritualai 
taip pat būdingi rašytojams (Dr. Seussas užsidėdavo „laimingą“ 
skrybėlę, kai jausdavo, kad jo darbas stringa) ir kompozitoriams 
(Beethovenas tikėjo, kad kava skatino jo kūrybiškumą, ir religin-
gai atskaičiuodavo lygiai 60 kavos pupelių kiekvienam puode-
liui)38.

Kol nežinojau apie lūkesčių poveikio galią, būčiau manęs, kad 
šie prietarai yra tam tikra emocinė priemonė, neturinti jokios 
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tiesioginės naudos veiklos rezultatams. Ir būčiau klydęs. Viena-
me tyrime su krepšinio laisvais metimais nustatyta, kad žaidėjai 
buvo maždaug 12,4 proc. taiklesni, kai prieš metimą laikydavosi 
asmeninės rutinos, nei tada, kai nuo jos nukrypdavo. Apskritai 
bendras sėkmės rodiklis buvo 83,8 proc. tiksliai laikantis rutinos, 
palyginti su 71,4 proc. jos nesilaikant39. Prietarai ir ritualai taip pat 
gali padidinti atkaklumą ir našumą atliekant įvairias kognityvi-
nes užduotis, o jų nauda dažnai būna didelė. Pavyzdžiui, tikrinant 
verbalinį miklumą, dalyviai, kurie su savimi turėjo laimingą talis-
maną, pasiekė 50 proc. geresnių rezultatų. Vieno tyrimo duomeni-
mis, vien tik išgirdus palinkėjimą, pavyzdžiui, „sėkmės!“, gali būti 
pasiekta geresnių rezultatų40. Vienas iš akivaizdžių paaiškinimų 
yra tas, kad prietarai ir ritualai padeda numalšinti nerimą, nes su-
kuria jausmą, jog labiau kontroliuojame situaciją. Tai beveik nea-
bejotinai yra vienas iš veiksnių. Tačiau ne mažiau svarbu ir tai, kad 
jie gali paskatinti mus labiau tikėti savo protiniais ištekliais, gebė-
jimu išlaikyti koncentraciją ir savidiscipliną. Dėl to galime ištver-
mingai dirbti net tada, kai kiti jaučiasi išsekę ir pradeda pasiduoti, 
o dėl didesnio protinio susikaupimo pajėgiame išvengti bet kokių 
trukdžių, kurie galėtų užkirsti kelią geresniems rezultatams.

Vienu tyrimu, kuriuo buvo tiesiogiai tikrinamas prietarų po-
veikis valios jėgai, nustatyta, kad žmonės, skiriantys laiko dva-
sinei kontempliacijai, geriau susikaupia atlikdami koncentraci-
jos testus nei tie, kurie to nedaro41. Jei pradedate jausti, kad jūsų 
drausmė silpsta, tikėjimas kokios nors antgamtinės jėgos pagal-
bos ranka gali papildyti jūsų atsargas. Atsižvelgdami į šiuos re-
zultatus, kai kurie tyrėjai spėja, kad valios jėgų stiprinimas galėjo 
būti pagrindinė priežastis, dėl kurios daugelyje kultūrų apskri-
tai susiformavo religiniai ritualai ir tikėjimai42. Mūsų evoliucijos 
pradžioje tai galėjo padėti suvaldyti blogiausius impulsus (pvz., 
agresiją ar vagystes iš kaimynų) ir atsisakyti tiesioginių malonu-

b e r i b ė  v a l i o s  g a l i a
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mų (pvz., pasisotinti ribotomis maisto atsargomis) dėl tolesnės 
grupės gerovės.

Ateistų laimei, tam tikri ritualai gali būti naudingi ir be aukš-
tesniosios jėgos. Kaip atskleidė „atviri“ tyrimai, aprašyti 2 skyriu-
je, gydymas placebu gali būti veiksmingas net tada, kai dalyviai 
puikiai žino vartojantys netikrą vaistą; matyt, todėl, kad pati ruti-
na, panašu, sužadina lūkestį, jog jiems pagerės. Ne kitaip yra ir su 
prietarais bei ritualais – esama tvirtų įrodymų, kad jie gali padėti, 
net jei žmonės puikiai supranta, kad nėra jokio racionalaus pa-
grindo, kodėl jie turėtų būti veiksmingi.

Viename nuostabiai keistame eksperimente Alison Wood Bro-
oks iš Harvardo universiteto ir jos kolegos pakvietė dalyvius atlik-
ti „Journey“ dainos „Don’t Stop Believin“ karaokė versiją. Siekiant 
užtikrinti, kad tiriamieji kuo labiau stengtųsi, jiems buvo pasa-
kyta, kad jie bus vertinami už atlikimo tikslumą, kurį nustatys 
karaokės programinė įranga, o už nepriekaištingą dainos atlikimą 
jiems bus skiriama iki 5 dolerių premija.

Prieš prasidedant pasirodymui maždaug pusei dalyvių buvo 
duoti tokie nurodymai:

Atlikite šį ritualą: nupieškite, kaip dabar jaučiatės. Pabarstykite 
piešinį druska. Garsiai suskaičiuokite iki penkių. Suglamžykite 
popierių. Išmeskite jį į šiukšliadėžę.

Pats ritualas, kuris negalėjo duoti jokios tiesioginės naudos daina-
vimui, pagerino dalyvių dainavimo rezultatus 13 balų iš 100, paly-
ginti su kontrolinio tyrimo dalyviais, kurie tiesiog tyliai laukė, kol 
bus pakviesti dainuoti. Atlikus vėlesnius eksperimentus paaiškė-
jo, kad panašiai pagerėjo sudėtingo matematikos testo rezultatai.  
Be to, svarbu, kokia tiksliai buvo užduoties formuluotė. Jei užduo-
tis buvo pavadinta „ritualu“, dalyviai pajuto naudą, bet ne tuomet, 
kai jų buvo paprašyta atlikti „kelis atsitiktinius veiksmus“. Žodžio 
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konotacija akivaizdžiai turėjo reikšmės didinant jų gebėjimą su-
sikaupti esant spaudimui, lygiai taip pat, kaip ir žodis „placebas“ 
duoda naudos medicinoje43.

Pasaulietiškų ritualų taikymas taip pat gali pagerinti mūsų 
ryžtą kai kuriuose klasikiniuose valios testuose, dėl kurių dažnai 
jaučiamės išsekę, įskaitant gebėjimą atsispirti pagundai suvalgyti 
skanėstą. Vieno eksperimento dalyvių buvo paprašyta prieš valgį 
atlikti tam tikrus ritualinius gestus (atsisėsti tiesiai, užsimerkti, 
palenkti galvą ir suskaičiuoti iki dešimties), o kontrolinė grupė 
atliko atsitiktinius judesius. Paskui jiems buvo pasiūlyta rinktis 
batonėlį „Snickers“ arba mažiau kaloringą vaisių ir javų batonėlį.

Vėliau pildydami klausimyną ritualą atlikę dalyviai dažniau 
nurodė, kad jaučiasi labiau disciplinuoti, ir geriau įvertino tokius 
teiginius kaip „Priimdamas šį sprendimą jaučiausi psichologiškai 
stiprus“ ir „Priimdamas šį sprendimą jaučiausi žvalus ir susikau-
pęs“. Tai atspindėjo ir maistas, kurį jie pasirinko valgyti. Apie 64 
proc. ritualą atlikusių asmenų vietoj šokoladinio batonėlio pasi-
rinko sveikesnį variantą, palyginti su 48 proc. atsitiktinius, jokių 
ritualų neprimenančius judesius atlikusių dalyvių44.

Atsižvelgiant į šiuos rezultatus, galbūt mums visiems vertėtų 
apsvarstyti galimybę pradėti laikytis keleto ritualų, padedančių 
kontroliuoti ir sutelkti dėmesį. Turėtumėte pasirinkti ką nors sau 
reikšmingo ir paprasto: kaip ir dietos besilaikantys asmenys, atlie-
kantys ritualinius judesius, verta daryti tai, kas lengvai sukelia vi-
dinės stiprybės jausmą. (Jei ritualas pernelyg sudėtingas, gali būti 
sunku jo laikytis reikiamu metu, o tai gali padidinti jūsų nerimą 
ir sumažinti darbingumą.)

Tai gali būti visai paprasti dalykai, pavyzdžiui, kiekvieną rytą 
prieš darbą atlikti lygiai tą pačią tempimo pratimų seką, prieš 
svarbų pristatymą pakartoti tam tikrą balso apšilimo pratimą 
arba prieš tikrinant savo drausmę sukalbėti specialią mantrą.  

b e r i b ė  v a l i o s  g a l i a
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Aš stengiuosi sukurti ritualą, susijusį su rytine kava, ir atlikti jį 
prieš pradėdamas rašyti – skaičiuoju pupelių skaičių kaip Beetho-
venas, kad suteikčiau jai svarbos ir parengčiau protą susikaupti. Jei 
turite mėgstamų drabužių ar kvepalų, paverskite juos laimės talis-
manu, kurį naudosite žinodami, kad teks veikti patiriant spaudi-
mą. Nesvarbu, ar esate profesionalus sportininkas, dainininkas ar 
oratorius, o gal tiesiog norite turėti valios pastangų, kad išveng-
tumėte atidėliojimo ir nustotumėte švaistyti laiką, vienintelis jus 
stabdantis dalykas gali būti jūsų pačių lūkesčiai dėl savo valios pa-
stangų. O šiek tiek dirbtinai sukurto „sėkmės“ ir kontrolės jausmo 
gali būti viskas, ko jums reikia, kad atsidurtumėte kelyje į sėkmę.

 Kaip galvoti apie... valios jėgą

• Nepriklausomybės jausmas – pojūtis, kad kontroliuojate 

savo veiklą, – gali sumažinti ego išsekimo jausmą, net jei 

esate ribotų proto išteklių požiūrio šalininkas. Jei įmano-

ma, stenkitės patys nusistatyti rutiną, o ne vykdyti kitų 

nurodymus, ir reguliariai priminkite sau apie jos tikslą ir 

reikšmę jums asmeniškai.

• Pabandykite pastebėti atvejus, kai jums atrodo, jog proto 

pastangos suteikia jėgų. Kokios sunkios užduotys jums 

patinka dėl jų sudėtingumo? Primindami sau šias veiklas, 

sustiprinsite tikėjimą savo galimybėmis. 

• Kai manote, kad kokia nors veikla jus išvargina, pagalvo-

kite, ar ji yra objektyviai sunkesnė nei tai, kas jums teikia 

energijos, ar tai tik išankstinė nuostata. Pavyzdžiui, ar kiti 

žmonės laiko ją suteikiančia energijos ir ar ji objektyviai 

sunkesnė už kitas veiklas, kurios neatrodo tokios alinan-
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čios? Keldami šiuos klausimus, galbūt pamatysite, kad 

galite daug daugiau, nei manėte.

• Susikurkite ritualų ir prietarų, kurie padėtų jums sustiprin-

ti kontrolės jausmą patiriant didelį spaudimą. Tai gali būti 

„laimingas“ talismanas, keliantis teigiamų asociacijų, arba 

raminančių gestų seka – bet kas, kas jums asmeniškai 

reikšminga ir teikia vilčių, kad pasiseks.

b e r i b ė  v a l i o s  g a l i a
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9  s k y r i u s

N E I Š N A U D O T A S  G E N I A L U M A S
Kaip ugdyti savo ir kitų protinį intelektą ir kūrybiškumą 

bei gerinti atmintį

Akimirką pagalvokite apie jus supančius žmones – viršininką, ko-
legas, partnerį ir draugus. Ar jaučiatės protingi šalia jų? O gal pa-
sijuntate nenuovokos ir neoriginalūs, todėl nuolat stengiatės juos 
pasivyti? Ką pasakytumėte apie žmones iš savo vaikystės, pavyz-
džiui, mokytojus ar tėvus? Ar jie įžvelgė jūsų potencialą? Galbūt 
jie jūsų neįvertino?

4 skyriuje nagrinėjome, kaip galime „pasigauti“ psichogenines 
ligas dėl užkrečiamo nocebo efekto. Dabar, kai jau išanalizavome, 
kaip įsitikinimai gali paveikti mūsų atsparumą ir valią, laikas pa-
nagrinėti, kaip aplinkinių žmonių įsitikinimai gali pakeisti mūsų 
intelektinius gebėjimus. 

Žmogus, su kuriuo bendraujame, subtiliomis užuominomis 
gali perteikti savo nuomonę apie mus, o laikui bėgant tuos įsiti-
kinimus įsisąmoniname taip, tarsi jie būtų teisingi, ir tai lemia 
esminius mūsų veiklos rezultatų pokyčius. Būtent todėl kai ku-
rie žmonės išryškina geriausius arba blogiausius jūsų bruožus, jei 
kada nors atkreipėte į tai dėmesį.
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Pirmą kartą šis reiškinys buvo atskleistas atlikus svarbų eks-
perimentą Spruso pradinėje mokykloje pietiniame San Fransisko 
rajone1. 1964 m. pavasario semestrą mokyklos pedagogai buvo 
labai užimti, tačiau mokyklos direktorė Lenore Jacobson vis tik 
paprašė jų atlikti dar vieną užduotį. Ji pasakė, kad psichologas Ro-
bertas Rosenthalis siekia nustatyti, kuriems vaikams šiuo metu 
jau pasireiškia staigus augimo „spurtas“, per kurį, palyginti su 
bendraamžiais, jie bręsta sparčiau. Šiuo tikslu jis sukūrė kogni-
tyvinį testą, leidžiantį nuspėti vaiko augimo trajektoriją, kurį ir 
norėjo išbandyti mokykloje. Kiekvienas vaikas atliko testą, o po 
vasaros semestro mokytojai gavo po trumpą „pražydusių“ vaikų 
sąrašą.

Tikriausiai supratote, kad tyrimo prielaida iš tiesų buvo apgau-
lė. Šie „pražydę“ vaikai buvo atrinkti atsitiktine tvarka, siekiant 
išsiaiškinti, ar didesni mokytojų lūkesčiai turės įtakos vaikų pa-
žangai kitais metais. 1964 m. pavasarį atliktas testas buvo laiko-
mas atskaitos tašku intelekto pažangai įvertinti.

Ir iš tiesų, kai kuriems tariamai „pražydusiems“ mokiniams 
tokie mokytojų lūkesčiai turėjo stulbinamą poveikį. Štai, pavyz-
džiui, Violetai, „mažai, vikriai berniukiškai mergaitei juodomis 
akimis“. Ji buvo penktoji iš šešių vaikų mėsininko ir namų šei-
mininkės šeimoje. Tarp mokyklos pedagogų ir darbuotojų ji buvo 
pagarsėjusi dėl nepaklusnumo ir muštynių žaidimų aikštelėje. Ta-
čiau, nepaisant šių elgesio problemų, jos intelektas pirmoje klasėje 
labai išaugo: atlikus antrąjį testą paaiškėjo, kad jos intelekto koefi-
cientas (IK) padidėjo 37 balais. Tai milžiniškas intelekto augimas, 
kuris būtų atrodęs neįmanomas intensyviai mokantis individua-
liai, ką ir kalbėti apie standartinį pradinį ugdymą.

Arba Marijus – fabriko darbininko ir mašininkės sūnus, tik 
pradėjęs lankyti antrą klasę. Jis jau buvo vadinamas gabiu berniu-
ku, net jei jo skaitymas balsiai kartais šlubuodavo ir jis vis dar rašė 

n e i š n a u d o t a s  g e n i a l u m a s
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raides atvirkščiai, veidrodiniu būdu. Tačiau praėjus aštuoniems 
mėnesiams po pirmojo testo jo intelektas išaugo 69 balais2.

Ne visi vaikai padarė tokią didelę pažangą. Apskritai „pražy-
dusių“ vaikų intelektiniai pasiekimai buvo maždaug dvigubai di-
desni nei kitų bendraamžių: pirmoje klasėje jie lenkė savo bendra-
klasius 15,4 IK balo, o antroje klasėje – 9,5 IK balo3.

Įdomu tai, kad mokytojai neskyrė šiems vaikams daugiau dė-
mesio ar labiau jais nesirūpino. Priešingai, jie netgi praleisdavo 
su jais mažiau laiko. Tačiau panašu, kad mokytojai kasdien ben-
draudami nepastebimai perteikdavo savo įsitikinimus, kurie savo 
ruožtu paskatino pačius vaikus pozityviau vertinti savo gebėji-
mus – o tokie įsitikinimai leido jų jaunam protui klestėti.

Iš pradžių R. Rosenthalio ir L. Jacobson rezultatai buvo verti-
nami prieštaringai. Tačiau atsižvelgiant į naujai įgytą supratimą 
apie lūkesčių efektą, „pražydusiųjų“ pažanga yra visiškai logiška. 
Tokie bruožai kaip intelektas ir kūrybiškumas yra mūsų įsitikini-
mų rezultatas ir bent jau tam tikru mastu mes dažnai perimame 
aplinkinių žmonių prielaidas. Pernelyg dažnai tie lūkesčiai veikia 
kaip stabdžiai, lėtinantys mūsų pažangą, tačiau juos atleidus staiga 
tampa daug lengviau atskleisti savo potencialą. Kaip vėliau pama-
tysime, šio tyrimo reikšmė yra ir politinė, nes esama tvirtų įrody-
mų, kad lūkesčių poveikis gali padidinti socialinę lygybę. Laimei, 
kai kurie pažangiausi metodai leidžia išsilaisvinti iš kitų žmonių 
mums primestų apribojimų, kad galėtume patys susikurti savo sa-
vaime išsipildančias pranašystes.

KAIP AKIMIRKSNIU PADIDINTI SMEGENŲ AKTYVUMĄ

Pati mintis, kad galime „įsikalbėti esą protingi“, yra gana šoki-
ruojanti. Didžiąją psichologijos istorijos dalį mūsų intelektas buvo 
laikomas puikiu gamtos ir auklėjimo priešpriešos pavyzdžiu. Ma-
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noma, kad mūsų genai yra svarbiausias veiksnys, lemiantis smege-
nų pajėgumą, po jų įvardijami tokie veiksniai kaip mityba ir namų 
aplinka. Įsitikinimų poveikis turėtų būti nežymus.

Tam tikrų priešingų įrodymų pateikė smegenų lavinimo moks-
las. Jei XXI a. pirmojo dešimtmečio pabaigoje domėjotės kompiu-
teriniais žaidimais, tikriausiai prisimenate daugybę programėlių, 
skelbusių, kad gali padidinti jūsų intelektą. Garsiausi žaidimai 
buvo „Dr. Kawashima’s Brain Training“, kurį buvo galima įsigyti 
„Nintendo DS“ ir kurį plačiai reklamavo aktorė Nicole Kidman, 
bei „Lumosity“ – interneto svetainė ir programėlė, kuria nuo pat 
sukūrimo naudojosi daugiau kaip 100 mln. vartotojų.

Kaip ir Roy’aus Baumeisterio teorijos apie valios jėgą, šių kom-
panijų produktai buvo paremti prielaida, kad smegenys yra tarsi 
raumenys, ir kuo daugiau jas treniruojate, tuo protingesni tampa-
te. Programėlėse paprastai buvo pateikiami žaidimai, skirti darbi-
nei atminčiai, erdviniam mąstymui, kognityviniam lankstumui ir 
protinei aritmetikai lavinti – visi šie įgūdžiai, kaip manoma, lemia 
žmogaus intelektą atliekant įvairias užduotis.

Vartotojai dažnai pranešdavo, kad jiems padidėja proto aiš-
kumas ir paaštrėja atmintis, o mokslinė literatūra, panašu, tai 
patvirtina – po kelių savaičių reguliarių treniruočių vartotojams 
pastebimai padidėjo intelekto koeficientas. Galbūt auklėjimas net 
ir suaugus vis dėlto gali būti sėkmingas? 

Deja, daugelyje šių tyrimų nebuvo „aktyvios“ kontrolės, t. y. 
tinkamo palyginimo, galinčio paskatinti žmones manyti, kad jie 
deda kokias nors naudingas pastangas4. O tyrimuose, kuriuose 
buvo kontrolinė grupė, veikla dažnai buvo neįdomi, pavyzdžiui, 
mokomojo filmo žiūrėjimas, kuris galėjo nesukelti tokio pat proti-
nio įsitraukimo pojūčio kaip interaktyvus žaidimas5. Juk visi esa-
me lankę nuobodžias paskaitas ir nepastebėjome, kad po jų staiga 
padidėtų smegenų aktyvumas. Todėl pagerėjimo lūkesčiai abiejų 
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sąlygų atveju tikriausiai buvo labai skirtingi. Dar didesnė proble-
ma ta, kad daugelio šių tyrimų dalyviai – dažniausiai universitetų 
studentai – buvo samdomi per skelbimus, kuriuose buvo atvirai 
nurodoma, kad pasamdytieji dalyvaus „smegenų lavinimo ekspe-
rimente“. Todėl studentai į laboratorijas atvyko turėdami tvirtas 
prielaidas apie tai, ką patirs.

Siekdami išsiaiškinti, ar lūkesčių efektas galėjo iškreipti anks-
tesnius rezultatus, Cyrus’as Foroughi’is ir jo kolegos iš Džordžo 
Meisono universiteto Ferfakse (Virdžinijos valstija) ėmėsi ieškoti 
studentų tyrimui, apie kurį informavo dviejose skirtingose skraju-
tėse, kurias iškabino visame universiteto miestelyje.

Pirmojoje buvo aiškiai išdėstyti lūkesčiai, kad smegenų darbas 
labai sustiprės:

Smegenų lavinimas ir kognityvinių gebėjimų stiprinimas 

Daugybė tyrimų įrodė, kad darbinės atminties lavinimas 

gali padidinti abstraktųjį intelektą. 

Dalyvaukite tyrime jau šiandien!

Antrajame lankstinuke didžiausias dėmesys skirtas paskatai įgyti 
kreditų koledže:

Siųskite el. laišką šiandien ir dalyvaukite tyrime 

Trūksta kreditų? Užsiregistruokite tyrimui šiandien  

ir gaukite iki 5 kreditų.

Dalyvaukite tyrime jau šiandien!

Kiekviename lankstinuke buvo nurodytas skirtingas el. pašto 
adresas, pagal kurį buvo galima nustatyti, kuris tyrimas sudo-
mino studentus, todėl Foroughi’is ir jo kolegos žinojo, kurį pra-
nešimą kiekvienas dalyvis matė prieš atlikdamas testą. Atvykę į 
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laboratoriją, dalyviai atliko du atskirus intelekto testus – taip jie 
gavo atskaitos taškus prieš pradėdami valandos trukmės smegenų 
lavinimo užsiėmimą. Paskui jiems buvo leista išsimiegoti ir kitą 
dieną atlikti dar du intelektinius testus.

Kaip pažymi pats Foroughi’is, mažai tikėtina, kad vienos va-
landos užsiėmimas galėtų turėti reikšmingą poveikį intelektui. 
(Manoma, kad ištisi metai mokymosi papildomai padidina inte-
lekto koeficientą ne daugiau kaip penkiais balais.) Tačiau jo ko-
manda nustatė, kad būtent toks rezultatas buvo pasiektas didelių 
lūkesčių grupėje, kurioje dalyviai, atlikdami du testus, pasiekė 
didžiulį nuo penkių iki dešimties IK balų augimą, o kontrolinės 
grupės dalyvių IK praktiškai nepadidėjo. Dėl paprastos lūkesčių 
galios pirmoji grupė akimirksniu pagerino smegenų veiklą.

Norėdamas gauti papildomų įrodymų, Foroughi’s peržiūrėjo 
ankstesnius smegenų lavinimo eksperimentus, kad patikrintų, ar 
juose buvo naudojama tokia atvira kampanija, kokią jis naudojo 
savo tyrime, ir poveikio dydį palygino su eksperimentais, kurių 
metu nebuvo nurodyta siūloma nauda. Žinoma, jis nustatė, kad 
kognityvinė nauda buvo daug didesnė tų eksperimentų, kurių da-
lyviams (nesąmoningai) buvo sukelti didesni lūkesčiai6.

Kai kas Foroughi’io tyrimą laikė įrodymu, kad smegenų lavi-
nimas paprasčiausiai neveiksmingas. Tačiau ši išvada yra perne-
lyg suabsoliutinta. Tyrimas patvirtino, kad „apsilankymas“ proto 
„treniruoklių salėje“ ir užsiėmimas sunkia protine veikla tikrai 
gali suaktyvinti smegenis, bent jau per trumpą laiką, tačiau dalis 
sėkmės priklauso ir nuo aktyvios reklamos. Nicole Kidman pro-
gramėlės „Dr. Kawashima’s Brain Training“ reklamoje iš tikrųjų 
visus vartotojus darė šiek tiek protingesnius7.

Panašus lūkesčių poveikis jau užfiksuotas atliekant neinvazi-
nės smegenų stimuliacijos bandymus. Dabar galima įsigyti prie-
taisų, kuriais į galvos odą nukreipiamos nedidelės elektros srovės, 
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turinčios pakeisti po ja esančių neuronų aktyvumą, ir jie kartais 
reklamuojami kaip akimirksniu sustiprinantys smegenų veiklą. 
Vis dar vyksta akademinės diskusijos, ar ši technologija yra tokia 
galinga, kaip kad teigiama, tačiau panašu, jog bent jau dalis povei-
kio atsiranda dėl žmonių lūkesčių, susijusių su intervencijomis ir 
jų pačių gebėjimu tobulėti8.

Žinoma, IK yra tik vienas iš būdų mūsų intelektiniam poten-
cialui įvertinti. Geriausia jį laikyti rodikliu, nusakančiu bendrąją 
smegenų galią, kuri lemia, kaip greitai apdorojame naują informa-
ciją. Bet šiuo metu jau žinome, kad daugelis kitų mąstymo gebėji-
mų vertinimo metodų taip pat yra veikiami lūkesčių efekto.

Pavyzdžiui, kūrybiškumas ir gebėjimas originaliai spręsti pro-
blemas. Pavartykite bet kurį verslo žurnalą ar interneto svetainę 
ir greit aptiksite straipsnį, kuriame pateikiama patarimų, kaip 
pagerinti idėjų originalumą – pradedant taurele degtinės9 ir bai-
giant gulėjimu10. Tačiau, kaip ir smegenų lavinimo tyrimuose, 
atliekant eksperimentus dažnai neatsižvelgiama į žmonių įsitiki-
nimus jiems patekus į laboratoriją. Dauguma mūsų žino, kad to-
kie rašytojai kaip Ernestas Hemingway’us didžiausius įkvėpimo 
proveržius kartais patirdavo būdami apsvaigę nuo alkoholio, o tai 
reiškia, kad kai tyrėjai mums duoda išgerti svaigalų ir paprašo at-
likti kūrybinio mąstymo testą, mes jau būname pasirengę jį atlikti 
geriau; taip pat turbūt esame girdėję, kad daugelis rašytojų, pavyz-
džiui, Trumanas Capote, Vladimiras Nabokovas ar (pastaruoju 
metu) Phoebe Waller-Bridge, mieliau dirbdavo lovoje. Labai tikė-
tina, kad šios prielaidos turėjo įtakos rezultatams, o be tinkamos 
kontrolės negalime žinoti, ar viską lemia degtinė (arba gulima pa-
dėtis), ar mūsų lūkesčiai dėl to, kokią įtaką mums daro degtinė 
(arba gulima padėtis)11.

Siekdama išsiaiškinti, ar tvirtesni įsitikinimai gali padėti 
mums tapti kūrybingesniems, Veicmano mokslinių tyrimų insti-
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tuto Rechovote (Izraelis) komanda įtikino žmones, kad cinamono 
kvapas gali padėti sukurti daugiau originalių idėjų. Be abejo, šie 
dalyviai, pajutę cinamono kvapą, daug geriau įvertino standartinį 
kūrybiškumo rodiklį, kai reikėjo sugalvoti, kaip naujai ir origina-
liai panaudoti įprastus namų apyvokos daiktus, pavyzdžiui, batą, 
vinį ar sagą. Dalyviai, kuriems buvo tiesiog duotas kvepalų uos-
tymo testas ir kurie neturėjo lūkesčių, kad kvepalai gali pagyvinti 
mąstymą, tokios naudos nepastebėjo12.

Kaip dėl atminties? Jūsų lūkesčiai negali sukurti žinių ten, kur 
jų dar nėra: priešingai nei teigiama kai kuriuose gerokai perdė-
tuose literatūros veikaluose apie protą, kūną ir dvasią, jūs negali-
te tiesiog pasakyti sau, kad laisvai kalbate prancūziškai ir prabilti 
kaip Audrey Tautou. Tačiau daugelis iš mūsų yra įsisavinę daug 
daugiau informacijos, nei įsivaizduojame, o neseniai atliktas stu-
dentų bendrųjų žinių tyrimas rodo, kad lūkesčių poveikis gali pa-
lengvinti arba apsunkinti jos atgaminimą. 

Tyrėjai dalyviams įteigė, kad jie dalyvauja pasąmonei siunčia-
mų žinučių bandyme ir kad atsakymas į kiekvieną užduotą klau-
simą bandymo metu akimirksnį sumirksės ekrane. Jei buvo klau-
siama „Kas nutapė „Guernica“? Pikasas, Dalí, Miro ar El Grekas“, 
prieš pat šį klausimą akimirką bus parodytas teisingas atsakymas 
„Pikasas“. Dalyviams buvo pasakyta, kad užrašas išnyks anksčiau, 
nei jie sąmoningai suvoks tai, kad jis buvo parodytas, tačiau jų pa-
sąmonė galės jį užfiksuoti. „Vadovaukitės savo intuicija, – nurodė 
tyrėjai. – Kažkuriame lygmenyje jūs jau žinote atsakymą.“ Žino-
ma, jokių pasąmonei siunčiamų užuominų nebuvo, tačiau dėl įsi-
tikinimo, kad buvo suteikta pagalba atsakant į klausimus, dalyviai 
daug dažniau rinkosi teisingą atsakymą13.

Kaip tai įmanoma? Sąmonę tyrinėjantys neuromokslinin-
kai dažnai kalba apie mūsų „protinę darbo vietą“, kurią galima 
įsivaizduoti kaip savotišką lentą, kurioje vienu metu pavyksta  
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talpinti ribotą kiekį informacijos. Jei manote, kad mąstote gana 
lėtai ir neoriginaliai, jūsų nerimas dėl atliekamų užduočių užgožia 
šią darbo erdvę. Tačiau jei labiau tikite savo gebėjimais, tuomet 
toje darbo vietoje bus daugiau erdvės talpinti didesnį informacijos 
kiekį – ir jūsų mąstymas bus labiau sutelktas bei mažiau slopina-
mas, todėl galėsite daugiau dėmesio skirti konkrečiai atliekamai 
užduočiai. Toks tikėjimas savo gebėjimais taip pat reiškia, kad 
greičiausiai atkakliau stengsitės dirbti, net jei geriausias sprendi-
mas iš karto neateis į galvą.

Lūkesčių poveikis ypač svarbus, kai susiduriame su naujais 
sunkumais, kurie verčia susimąstyti apie mūsų turimus gebėjimus. 
Daugybė tyrimų rodo, kad vidutinis nusivylimas, kuris dažnai lydi 
naujus iššūkius, iš tikrųjų yra mokymosi požymis; jei jums sunku 
ką nors suprasti ar atlikti, labiau tikėtina, kad ilgam patobulinsite 
savo įgūdžius arba prisiminsite šį faktą ateityje nei tuo atveju, jei 
iškart viskas lengvai pavyks (dėl šios priežasties neuromokslinin-
kai pabrėžia „pageidaujamų sunkumų“ naudą mokymuisi). Deja, 
daugumai iš mūsų sunku tai suvokti, todėl pradedame bijoti, kad 
niekada nepasieksime geresnių rezultatų, o tai žlugdo mus pačius. 
Kai kuriais svarbiais eksperimentais nustatyta, kad paprasčiausias 
priminimas sau apie frustracijos naudą gali padėti išspręsti šias 
problemas, sumažinti bejėgiškumo jausmą ir išlaisvinti protinius 
išteklius, pavyzdžiui, darbinę atmintį, todėl ilgainiui pasieksite ge-
resnių rezultatų14. Vėlgi, tai yra savaime išsipildanti pranašystė: jei 
tikitės, kad frustracija padės jums mokytis, taip ir bus; jei manote, 
kad frustracija yra ženklas, jog nieko nesugebate ir niekada nesu-
gebėsite, taip ir bus.

Žinoma, turite saugotis pernelyg didelio pasitikėjimo savimi 
spąstų – pernelyg tvirtai tikėdami, kad viską puikiai mokate, bet 
neturėdami jokio pagrindo, galite patirti nesėkmę ir gėdą. Svar-
biausia būti realistiškiems ir tikrinti savo gebėjimus mažais, laips-
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niškais žingsneliais. Nesusikurkite perdėtų lūkesčių dėl didžiulių 
gebėjimų pokyčių, tiesiog patikrinkite savo įsitikinimus ir laiky-
kitės atviro požiūrio. Net jei paprastai nesijaučiate tokie menki, 
kad leistumėtės apimami nepilnavertiškumo, vis tiek gali būti, kad 
manote, jog tam tikri įgūdžiai „ne man“. Vis dėlto ištyrus šių įsiti-
kinimų kilmę gali paaiškėti, kad iš tikrųjų esate daug gabesni, nei 
anksčiau įsivaizdavote. Taip išlaisvinsite paslėptą potencialą, kuris 
ateityje pagerins jūsų veiklą.

PIGMALIONO GALIA

Jei mūsų pačių įsitikinimai gali apriboti arba išlaisvinti mūsų in-
telektinį potencialą, ką gali kitų žmonių įsitikinimai, susiję su mu-
mis?

R.  Rosenthalis ir L.  Jacobson savo pirminį tyrimą pavadino 
„Pigmalionas klasėje“ – tai buvo užuomina į klasikinį mitą, ap-
rašytą Ovidijaus „Metamorfozėse“, pagal kurį skulptorius įsimyli 
savo išdrožtą statulą, todėl dievai išpildo jo norus ir atgaivina ją, ir 
į George’o Bernardo Shaw pjesę „Pigmalionas“, kurioje gėles par-
davinėjanti mergaitė išmoksta elgtis kaip aristokratė savo entuzi-
astingo mokytojo dėka. (Pagal Pigmaliono mitą taip pat sukurtas 
miuziklas „Mano puikioji ledi“ („My Fair Lady“), kuriame pagrindi-
nį vaidmenį atliko Audrey Hepburn ir kuris, galbūt atsitiktinai, 
buvo pastatytas tais pačiais metais, kai buvo atliktas šis tyrimas.) 
XX a. septintajame dešimtmetyje mintis, kad įsitikinimai gali pa-
koreguoti rezultatus, iš tiesų atrodė kilusi iš fantastikos ar mitolo-
gijos srities. Prisiminkime, kad šiuo laikotarpiu lūkesčių poveikis 
vis dar buvo daugiausia susijęs tik su medicina, tačiau net ir ten 
jis buvo laikomas dėmesio atitraukimu nuo „tikrojo“ fiziologinio 
vaistų poveikio. Todėl nenuostabu, kad tuometiniai psichologai iš 
pradžių skeptiškai vertino didžiulius Spruso pradinės mokyklos 
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mokinių intelekto pokyčius. R. Rosenthalis ir L. Jacobson padėjo 
išsklaidyti dalį šių nuogąstavimų tuojau pat atkartoję savo ban-
dymą kitoje mokykloje ir gavę tokius pačius rezultatus. Vėlesniais 
dešimtmečiais daugybė kitų tyrimų patvirtino, kad poveikis yra 
realus ir kad mokytojo lūkesčiai gali turėti tiek teigiamos, tiek nei-
giamos įtakos vaiko mokymuisi15. Jei dėl kokių nors priežasčių mo-
kytojas nusprendžia, kad mokinys yra mažiau gabus, jis visai ne-
sąmoningai stabdo mokinio raidą, nepriklausomai nuo jo tikrųjų 
gebėjimų. Deja, tyrimai rodo, kad šie nuostoliai gali būti daug di-
desni nei smegenų veiklos pagerėjimas dėl teigiamo mokytojo po-
žiūrio16. „Nemanau, kad dabar abejojama, jog mokytojų lūkesčiai 
turi įtakos“, – teigė Oklando universiteto edukologijos specialistė 
Christine Rubie-Davies, išsamiai tyrinėjusi Pigmaliono efektą.

Pastarąjį dešimtmetį susidomėjimas Pigmaliono efektu labai 
išaugo, nes atsirado įrodymų, kad mokytojo lūkesčių pasekmės 
gali būti stebėtinai ilgalaikės. Šio amžiaus antrojo dešimtmečio 
pradžioje Nicole Sorhagen iš Templo universiteto Filadelfijoje 
(Pensilvanijos valstija) išanalizavo tyrimo, kurį atliekant buvo ste-
bima tūkstančio vaikų pažanga dešimtyje JAV miestų, rezultatus. 
Pirmos klasės vaikų mokytojų buvo prašoma įvertinti įvairius vai-
kų akademinius įgūdžius – tai buvo subjektyvi nuomonė, kurią 
N.  Sorhagen vėliau palygino su faktiniais vaikų standartizuotų 
testų rezultatais tais pačiais metais. Jei tarp jų būtų neatitikčių, 
tai reikštų, kad mokytojai turėjo nepagrįstai didelių arba mažų 
lūkesčių vaiko atžvilgiu. Ji nustatė, kad pagal šiuos ankstyvuosius 
vertinimus galima nuspėti vaikų matematikos, skaitymo suprati-
mo ir žodyno rezultatus sulaukus 15 metų. Mokytojo aukšto įver-
čio nauda arba nepagrįstai žemo įverčio neigiamas poveikis vaikui 
išliko iki pat gimnazijos17.

Turbūt nenuostabu, kad ši idėja patraukė ir organizacinės psi-
chologijos specialistų, ieškančių būdų, kaip padidinti produkty-
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vumą, dėmesį. Dabar jau žinoma, kad kitų žmonių lūkesčiai gali 
būti galinga jėga darbo vietoje, lemianti visų – nuo Nyderlandų 
policijos pareigūnų iki Niujorko „National City Bank“ tarnau-
tojų – darbo rezultatus. Abiem atvejais vadovo lūkesčiai didino 
arba mažino darbuotojų darbo našumą lygiai taip pat, kaip Spruso 
pradinės mokyklos mokytojai išlaisvino savo mokinių intelektinį 
potencialą.

Pats įspūdingiausias tyrimas buvo atliktas su Izraelio kariais, 
dalyvavusiais 15 savaičių trukmės kovinio vadovavimo kursuo-
se, kurių metu buvo tikrinami įvairūs taktiniai ir praktiniai įgū-
džiai18. Nustatyta, kad jei instruktorius iš tam tikro dalyvio tikisi 
teigiamų rezultatų, tai pagerina dalyvio rezultatų vidurkį trimis 
standartinio nuokrypio balais. Tai reiškia, kad pats vidutiniškiau-
sias karys įprastomis aplinkybėmis ir sąlygomis pakiltų į 0,1 proc. 
geriausių naujokų lygį, jei instruktorius tikėtų, kad jie turi didelį 
potencialą. Toks didžiulis poveikis yra išskirtinis – panašu, kad 
Izraelio gynybos pajėgos turėjo tai, kas buvo ypač palanki aplin-
kybė tokiam lūkesčių veiksmingumui, ir jo nereikėtų tikėtis kitur, 
tačiau vidutinis poveikis visų profesijų atstovams vis tiek yra labai 
didelis, palyginti su daugeliu psichologinių intervencijų. Taigi vi-
dutinis asmuo savo grupėje pakyla maždaug 16 procentilių, jei jo 
vadovas teigiamai jį vertina19.

Tikslus mokytojo ar vadovo lūkesčių perteikimo mokiniui ar 
darbuotojui būdas priklauso nuo konkrečių žmonių ir konkrečios 
situacijos. Akivaizdžiausia priemonė būtų atviras pagyrimas arba 
kritika; visi žinome, kad padrąsinimas gali būti naudingas, o kriti-
ka žalinga. Tačiau kieno nors lūkesčiai taip pat matomi iš keliamų 
tikslų, kurie vėliau taip pat gali turėti įtakos darbo rezultatams.  
Jei mokytojas nuolat pateikia ambicingesnių užduočių savo mėgs-
tamiausiems mokiniams, tai suteikia papildomų galimybių moky-
tis, o likusieji grupės nariai šiomis galimybėmis pasinaudoti negali.

n e i š n a u d o t a s  g e n i a l u m a s
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Kitos užuominos gali būti subtilesnės. Įsivaizduokite, kad jums 
užduodamas klausimas ir atsakydami į jį suklystate. Jei kas nors 
turi didelių lūkesčių dėl jūsų gebėjimų, jie gali pakeisti klausimo 
formuluotę arba paaiškinti jums klausimą. Tačiau asmuo, turintis 
mažesnių lūkesčių, gali paprasčiausiai pereiti prie kito klausimo, 
taip subtiliai leisdamas suprasti, kad nemano, jog pasimokysite iš 
padarytos klaidos20.

Bene svarbiausios yra neverbalinės užuominos. Pavyzdžiui, 
žmonės rečiau šypsosi ir rečiau užmezga akių kontaktą, jei turi 
mažesnių lūkesčių jūsų atžvilgiu, – tai nedideli bendravimo skir-
tumai, kuriuos vis dėlto lengvai pastebi vaikai ir suaugusieji. Net 
tyla gali būti svarbi: trumpa pauzė gali suteikti daugiau galimybių 
išdėstyti savo mintis, užuot jus nutraukus, kol dar neišdėstėte savo 
nuomonės. Psichologai visus šiuos subtilius signalus apibūdina 
kaip „pratekėjimą“, nes žmonės gali netyčia perteikti savo lūkes-
čius net tada, kai stengiasi nuslėpti savo jausmus21.

Tyrimai rodo, kad nesvarbu, kaip perduodami lūkesčiai, šiuos 
signalus greitai įsisąmonina juos gaunantys asmenys, todėl suma-
žėja arba padidėja jų motyvacija ir pasitikėjimas savimi. Dažnai 
galime net sąmoningai nesuvokti signalų, kurie verčia mus taip 
jaustis, tačiau šie jausmai daro įtaką mūsų veiklai.

Tikėtina, kad, laikui bėgant ir sunkiai dirbdami, galiausiai įro-
dysime savo vertę ir mokytojo ar vadovo įsitikinimai apie mūsų 
gebėjimus atitinkamai pasikeis. Deja, tai, kad viršijame kieno nors 
lūkesčius, gali turėti priešingų nei įprasta pasekmių. Nors Spruso 
pradinės mokyklos mokytojai džiaugėsi „pražydusių“ vaikų anks-
tyvosios raidos požymiais, R.  Rosenthalis ir L.  Jacobson nusta-
tė, kad jie griežčiau vertino kitus vaikus, kurie nebuvo priskirti 
„pražydusiesiems“, tačiau vis tiek padarė netikėtą pažangą. „Kuo 
daugiau jie pasiekė, tuo nepalankiau buvo vertinami“, – pabrėžė 
psichologas ir direktorė savo straipsnyje žurnale „Scientific Ame-
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rican“22. Mokytojams susiformavus neigiamą nuomonę, vaikui 
tekdavo sunkiai pakovoti, kad jiems įtiktų.

Tai gali būti dar viena žmogaus proto „šališkojo patvirtinimo“ 
forma: visada ieškome priežasčių, kurios patvirtintų mūsų turimą 
nuomonę, o kai priešingi įrodymai tiesiogine to žodžio prasme at-
siveria mums prieš akis, paprasčiausiai imame ir juos atmetame, 
užuot pakeitę savo įsitikinimus. Kaip dramaturgai, kruopščiai ku-
riantys pasakojimą, mes nemėgstame, kai mūsų lūkesčių objektai 
nukrypsta nuo scenarijaus23.

ŠALIŠKUMO BURBULAS

Pigmaliono efekto pasekmės nebūtų tokios baisios, jei dauguma 
žmonių teisingai ir nešališkai vertintų kitus. Juk daugelyje auto-
biografijų, pavyzdžiui, pasakojama, kaip mentorius įžvelgė nuos-
tabų jaunos žvaigždės potencialą ir, nepaliaujamai skatindamas, 
padėjo jai atskleisti talentus. Šiais keliais atvejais mentoriai buvo 
visiškai teisūs.

Eruditei Mayai Angelou tokia mentorė buvo Bertha Flowers, 
kurios nuolatinis skatinimas įkvėpė Angelou meilę literatūrai ir su-
teikė pasitikėjimo savimi. „Mane gerbė ne kaip ponios Henderson 
anūkę ar Bailey seserį, o už tai, kad buvau Marguerite Johnson“, – ra- 
šė ji24. (Marguerite Johnson tuo metu buvo Angelou vardas.) Oprah 
Winfrey tai buvo ponia Duncan. „Jūsų dėka aš visada jaučiausi ga-
linti nugalėti pasaulį“, – savo pokalbių laidoje Winfrey asmeniškai 
dėkojo Duncan25. O fizikui Stephenui Hawkingui tai buvo Dikra-
nas Tahta, kuris pro nevykusią jauno studento rašyseną ir prigim-
tinį tingumą įžvelgė jo susižavėjimą visata. „Už kiekvieno išskirti-
nio žmogaus slypi išskirtinis mokytojas“, – teigė Hawkingas26.

Deja, psichologiniai tyrimai atskleidžia, kad daugumos žmo-
nių gebėjimas aptikti užslėptą talentą toli gražu nėra išskirtinis. 

n e i š n a u d o t a s  g e n i a l u m a s
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Mes vertiname kitus ir esame atitinkamai jų vertinami pagal ma-
žus paviršutiniškus skirtumus, o tai reiškia, kad kažkieno šiltų lū-
kesčių teikiami privalumai dažnai būna nepelnyti.

Tiesiog atkreipkite dėmesį į išankstinės nuostatos tipą, vadi-
namą „aureolės efektu“. Jis verčia mus manyti, kad simetriškesnių 
veidų žmonės, t. y. stereotipiškai patrauklesni, taip pat yra protin-
gesni ir kompetentingesni. Tam nėra jokios logiškos priežasties; 
tai grynas įsitikinimas. Vieno straipsnio autorių žodžiais tariant, 
esame „apakinti grožio“27.

Deja, nuo pat mažens esame vertinami pagal išvaizdą, o kai 
šiuos lūkesčius mums nuolat perduoda tėvai, mokytojai, treneriai 
ir vadovai, šie šališki lūkesčiai gali nulemti, kaip iš tikrųjų atliksi-
me daugelį užduočių, kurioms mūsų išvaizda turėtų būti visiškai 
nesvarbi. Iškreiptas suvokimas galiausiai tampa mūsų realybe28.

Kaip rodo bendrojo Pigmaliono efekto tyrimai, laikui bėgant 
pasekmės gali sumuotis29. Įvairiais tyrimais patvirtinta, kad pagal 
vaiko išvaizdą galima nuspėti jo mokytojo lūkesčius, o tai savo 
ruožtu lemia jo akademinius pasiekimus30. Jei jums šiek tiek geriau 
sekasi mokykloje, galite gauti ir geresnį darbą, kurį vėlgi būsite 
gavę dėl to, kad kiti apie jūsų kompetenciją sprendžia pagal jūsų 
išvaizdą. Tada bus didesnė tikimybė būti paaukštintam pareigose 
ir gauti didesnį atlyginimą, todėl laikui bėgant nauda iš to tik di-
dės. Pavyzdžiui, dešimtojo dešimtmečio pradžioje atliktas tyrimas 
parodė, kad, praėjus dešimčiai metų po studijų baigimo, patrau-
klūs MBA studentai uždirbo apie 10 tūkst. JAV dolerių per metus 
daugiau nei mažiausiai patrauklūs tos pačios grupės studentai31.

Netgi toks tariamai nereikšmingas dalykas kaip balso tembras 
gali turėti įtakos mūsų ilgalaikei sėkmei, nes dėl aureolės efekto 
kaupiasi įvairūs pranašumai (arba neigiami aspektai). Apskri-
tai žmonės, kurių balsai sodresni, laikomi kompetentingesniais. 
Williamas Mayew’us iš Djuko universiteto Darame (Šiaurės Ka-
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rolinos valstija), išanalizavęs 792 didžiausių JAV įmonių vadovų 
balso įrašus, nustatė, kad tie, kurių balsai buvo žemiausi, dažniau-
siai vadovavo didžiausioms įmonėms. Atsižvelgiant į tai, kad visos 
kitos aplinkybės buvo vienodos, jie per metus uždirbo 187 tūkst. 
JAV dolerių daugiau. (Jamesas Skinneris, „McDonald’s“ generali-
nis direktorius, turėjo vieną žemiausių balsų visoje tyrimo imtyje.  
Jo vidutinis metinis uždarbis buvo 14,71 mln. dolerių32). Taip pat 
paaiškėjo, kad balsas turėjo įtakos jų darbo stažui – tai yra kiek 
laiko jiems buvo suteikta galimybė eiti vadovaujamas pareigas.

Stebina ir net gąsdina tai, kad tokie paviršutiniški skirtumai 
gali turėti tokią didelę įtaką kitų žmonių požiūriui į mus, o kartu 
ir mūsų gyvenimo trajektorijai. Yra daug kitų, daug svarbesnių 
būdų, kaip stereotipais pagrįsti lūkesčiai gali nulemti tikruosius 
žmonių gebėjimus.

Pavyzdžiui, britų neurologė Gina Rippon teigia, kad suaugu-
siųjų lūkesčiai, susiję su lyčių vaidmenimis, pradeda formuoti 
vaikų smegenis nuo pat gimimo. Ji apibūdina kūdikius kaip „so-
cialines kempines“ ir teigia, kad net subtilios tėvų, mokytojų ar 
draugų užuominos gali padidinti arba sumažinti augančius vaikų 
gebėjimus įvairiose srityse, sustiprindamos jų pasitikėjimą savimi 
arba sukeldamos nerimo jausmą.

Pavyzdžiui, giminaitis gali šiek tiek nustebti, kai mergaitė žai-
džia „Lego“ rinkiniu, taip subtiliai parodydamas, kad tai netikėta 
ir, vaiko supratimu, nepageidautina, todėl ji gali būti mažiau lin-
kusi žaisti su šiuo žaidimu ateityje. Šis prarastas žaidimo laikas 
gali atrodyti nereikšmingas, tačiau jis padėtų lavinti erdvinio ir 
neverbalinio mąstymo įgūdžius, o tai reiškia, kad kai mergaitė už-
augs, ji bus šiek tiek nepalankesnėje padėtyje, palyginti su pana-
šaus amžiaus berniukais.

O štai mokykloje suaugusieji gali pasėti abejonių sėklą mer-
gaitės galvoje, ir ji per testą nepasieks geresnių rezultatų. Pasi-
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tvirtinus jos baimėms, per kitą testą ji gali pasirodyti dar pras-
čiau, todėl jos susidomėjimas šiuo dalyku vis labiau mažės.  
Šie pradiniai lūkesčiai gali pakenkti jos tiesioginiams rezultatams 
ir sutrikdyti ilgalaikį mokymąsi. Taip bent jau šiam vaikui min-
tis, kad „mergaitės nemoka matematikos“, taps savaime išsipil-
dančia pranašyste.

Tokios išankstinės nuostatos gali persikelti už švietimo siste-
mos ribų į darbovietes, todėl kiekvienas atliktas darbas gali tapti 
šiek tiek sudėtingesnis, nei turėtų būti, ir ilgainiui tai gali lemti 
nedidelį, bet pastebimą lyčių atotrūkį mokslo, technologijų, inži-
nerijos ir matematikos profesijų srityse.

Kai kurie žmonės vis dar nepripažįsta lūkesčių svarbos ir tei-
gia, kad lyčių skirtumai yra įgimti. Tokie skeptikai remiasi sme-
genų skenavimu, kuris akivaizdžiai rodo tam tikrus anatominius 
berniukų ir mergaičių arba vyrų ir moterų smegenų skirtumus. 
Teigiama, kad, pavyzdžiui, vyrų smegenų sritys, susijusios su er-
dviniu mąstymu ar skaičiavimu, yra didesnės. Tačiau anatominiai 
skirtumai, kuriuos atskleidžia šios smegenų skenavimo nuotrau-
kos, toli gražu neparodo įgimto skirtumo, o viso labo atspindi 
mūsų kultūros polinkį vertinti pagal lytį. Natūralu, kad smegenys 
reaguoja į aplinką ir įgūdžius, kuriuos buvome skatinami lavinti. 
Jei esate vaikas, žaidžiantis su „Lego“, jūs aktyviai keičiate savo 
smegenų jungtis. Todėl šie tariami skirtumai yra tik dar vienas pa-
vyzdys, kaip mūsų ir aplinkinių žmonių lūkesčiai gali turėti realų 
fizinį poveikį mūsų biologijai.

Be akivaizdaus lyčių atotrūkio tam tikrose akademinėse sri-
tyse, lūkesčių poveikis taip pat didina ekonominės nelygybės pa-
sekmes. Esama svarių įrodymų, kad mokytojai nuolat nuvertina 
skurdžiau gyvenančių vaikų gebėjimus. Tai ypač apmaudu, nes, 
kaip rodo tyrimai, teigiami mokytojų lūkesčiai galėtų būti nau-
dingiausi darbininkų klasės vaikams, nes padidėjęs protinis po-
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tencialas padėtų kompensuoti namuose turimus mažesnius ište-
klius33. Jei aplinkybės jau ir taip yra susiklosčiusios jūsų nenaudai, 
jums reikia visokeriopo pasitikėjimo savo jėgomis.

Mažų lūkesčių pasekmės yra ypač didelė problema etninėms 
mažumoms (tai L.  Jacobson ir R.  Rosenthalis iš tiesų pažymėjo 
savo pirmajame darbe šia tema). Esama pakankamai įrodymų, 
kad daugelis žmonių, nors ir nėra atviri rasistai, turi užslėptų iš-
ankstinių nuostatų dėl etninės priklausomybės ir kad šios nuosta-
tos gali būti perduodamos nesąmoningai, o tai turi svarbių pase-
kmių akademinei bendruomenei ir darbovietei. Tai įrodo vienas 
svarbus JAV atliktas tyrimas, kurio metu buvo stebima daugiau 
kaip 8 500 įvairių mokinių nuo darželio iki aštuntos klasės, ypa-
tingą dėmesį skiriant jų matematikos rezultatams. 2018 m. publi-
kuotame tyrime padaryta išvada, kad mokytojų lūkesčių povei-
kis „yra stipresnis baltaodėms mergaitėms, mergaitėms iš įvairių 
tautinių mažumų ir berniukams iš įvairių tautinių mažumų nei 
baltaodžiams berniukams“34. Neturtingesnių, etniškai įvairesnių 
mokyklų darbuotojai dažniau mano, kad šie mokiniai kaip grupė 
yra „mažiau gabūs mokymuisi“. Šis požiūris vėliau pasitvirtina ne 
tik dėl pačių mokytojų elgesio, bet ir dėl sudėtingų aplinkybių, ku-
riomis gyvena mokiniai35.

Kartais išgirsite argumentų, kad mažumos ar nepalankioje pa-
dėtyje esančios grupės turėtų paprasčiausiai stengtis įveikti šias 
kliūtis ir taip paneigti vyraujančias kultūrines išankstines nuosta-
tas. Tačiau tai didelis reikalavimas. Kai žmonės jaučia, kad jiems 
kyla pavojus atsidurti neigiamų lūkesčių, susijusių su jų grupe, įta-
koje, jie patiria nerimą, vadinamą „stereotipų grėsme“, kuris ken-
kia jų darbingumui. Apmąstydami šią situaciją, net ir bandydami 
save nuteikti sunkiau dirbti, nes jiems buvo pasakyta, pavyzdžiui, 
„turėsite dirbti dvigubai sunkiau, kad pasiektumėte perpus ma-
žesnį rezultatą“, jie tik dar labiau padidina šią įtampą36.
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Vaikystėje mus žavėjo pasakos, kuriose vaiką palaimindavo 
krikštamotė fėja arba prakeikdavo ragana, tačiau realybėje dau-
gelis žmonių priklauso nuo kitų žmonių prietarų, pagrįstų tik jų 
rase, lytimi ar veido išvaizda, o net ir subtiliausios išankstinės 
nuostatos gali pakeisti viso mūsų gyvenimo trajektoriją. Jei ir to-
liau leistume, kad maži lūkesčiai mūsų atžvilgiu būtų nevaržomi, 
daugybė žmonių, turinčių užslėptų talentų, niekada nepajustų to-
kio paskatinimo, kokį patyrė Hawkingas, Winfrey ar Angelou, ir 
niekada neturėtų išskirtinio mokytojo, atskleidžiančio išskirtinę 
asmenybę. Ir pasaulis dėl to būtų skurdesnis.

Taigi, ką daryti?

SCENARIJAUS PERRAŠYMAS

Kai R. Rosenthalis ir L. Jacobson pirmą kartą paskelbė savo tyri-
mą, kai kurie komentatoriai darė prielaidą, kad tyrėjai bando iš-
braukti ar bent jau sumenkinti kitų galimų nelygybės priežasčių 
reikšmę. 

„Jei tūkstančių tūkstančiai vaikų neišmoksta skaityti, rašyti, 
kalbėti ir skaičiuoti, tai ne dėl perpildytų klasių, skurdo ir soci-
alinių sąlygų poveikio, prastai paruoštų mokymo programų ir 
medžiagos bei netinkamai parengtų mokytojų, – sarkastiškai pa-
reiškė vienas „New York Times“ apžvalgininkas. – Ne, vaikai nesi-
moko, nes mokytojai nesitiki, kad jie mokysis37.“

Taip buvo nepelnytai iškraipytos L. Jacobson ir R. Rosenthalio 
pažiūros, tačiau į struktūrinių veiksnių svarbą verta žiūrėti rim-
tai. Be netiesioginių žmonių lūkesčių poveikio, daugeliui žmonių 
vis dar tenka susidurti su atviru seksizmu, rasizmu ir socialinių 
klasių diskriminacija, ką ir kalbėti apie daugybę institucinių kliū-
čių, kurios ir toliau lemia nelygybę JAV, Jungtinėje Karalystėje ir 
daugelyje kitų šalių. Pašalinę lūkesčių poveikį šios problemos ste-
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buklingai neišspręsime – lygiai taip pat, kaip nesitikėtume, kad 
placebas per stebuklą išgydys nepagydomą ligą.

Tačiau tai nereiškia, kad turėtume atsisakyti psichologinių po-
kyčių galimybės ir svarbos. Praėjus penkiems dešimtmečiams nuo 
šio įsimintino eksperimento Spruso pradinėje mokykloje, vis dau-
giau mokslinių tyrimų įrodo, kad mokytojai ir vadovai gali keisti 
savo lūkesčius kitų atžvilgiu. Galbūt tai nėra panacėja, tačiau šios 
intervencijos bus svarbus pirmas žingsnis siekiant maksimaliai iš-
naudoti kiekvieno žmogaus potencialą.

Christine Rubie-Davies iš Oklando universiteto (Naujoji Ze-
landija) vadovavo vienam iš patikimiausių bandymų perrašyti 
mokytojų „scenarijus“ be apgaulės. Bendradarbiaudama su R. Ro-
senthaliu, ji pakvietė 90 pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojų 
grupę dalyvauti atsitiktinės atrankos kontroliuojamame tyrime. 
Pusė mokytojų reguliariai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo 
seminaruose, kuriuose buvo nagrinėjami bendrojo pobūdžio bū-
dai, kaip pagerinti mokinių dalyvavimą ir pasiekimus, o likusie-
ji dalyvavo keturiuose seminaruose, kuriuose nagrinėta savaime 
išsipildančių pranašysčių svarba. (Tiek „Pigmaliono“ seminarai, 
tiek standartinis profesinis tobulinimasis laiko sąnaudų ir reika-
laujamų pastangų požiūriu buvo apytikriai vienodi.) Seminaruose 
C.  Rubie-Davies pirmiausia mokytojus supažindino su lūkesčių 
poveikiu ir jo įtaka akademiniams rezultatams, taip pat pateikė 
keletą strategijų, kaip padidinti visų mokinių lūkesčius savo pačių 
atžvilgiu. 

Šie metodai apėmė tokius aspektus kaip darbas su kiekvienu 
mokiniu, siekiant nustatyti aiškius tikslus, priemonių, užtikri-
nančių, kad visi mokiniai (o ne tik mėgstamiausieji) reguliariai 
gautų grįžtamąjį ryšį, sukūrimas ir būdų mokinių savarankišku-
mui skatinti, t. y. paaiškinti, kad dažnai jie patys gali išspręsti savo 
problemas, paieška.

n e i š n a u d o t a s  g e n i a l u m a s
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Mokytojų taip pat buvo paprašyta nufilmuoti save klasėje; vaiz-
do įrašai vėliau buvo analizuojami seminaruose. Šie vaizdo įrašai 
buvo tyrimo sėkmės pagrindas, nes jie leido mokytojams atpažinti 
daugybę atvejų, kai jų maži lūkesčiai vis dar gali „pratekėti“ dėl 
nesąmoningai atliekamų gestų, pavyzdžiui, kūno kalbos ir balso 
tono. Kaip parodė ankstesnis Pigmaliono efekto tyrimas, moky-
tojai dažnai visiškai nesuvokia savo šališkumo. „Tyrime dalyvavę 
mokytojai staiga suprato, kad matematikos klausimus užduoda tik 
berniukams arba dažniausiai bendrauja su baltaodžiais vaikais, – 
pasakojo C. Rubie-Davies. – Tai tapo tikrai stipria mokymosi pa-
tirtimi.“

Rezultatai buvo būtent tokie, kokių ir tikėtasi – mokinių, kurių 
mokytojai dalyvavo seminaruose, matematikos rezultatai page-
rėjo 28 proc., palyginti su mokiniais, kurių mokytojai dalyvavo 
standartiniuose mokytojų mokymuose be jokio specialaus dėme-
sio Pigmaliono efektui38. Akivaizdu, kad galima pakeisti tai, kaip 
žmogus perteikia savo lūkesčius kitų atžvilgiu, ir suteikti jiems 
daugiau pasitikėjimo savimi, o tai gali turėti didelės įtakos jų  
(ar mūsų) gyvenimui39.

Idealiu atveju tokios intervencijos būtų įprastos kiekvienoje 
švietimo įstaigoje ir darbo vietoje – galbūt taip ir bus, kai lūkesčių 
efekto sąvoka taps plačiai žinoma. O kol to nėra, galima bent jau 
pabandyti apsisaugoti nuo kitų žmonių lūkesčių.

Kadangi daugelį neigiamų rezultatų lemia nerimas dėl veiklos 
– ir primestas įsitikinimas, kad nesugebame susidoroti su užduo-
timi, – galime pasinaudoti kai kuriais streso pakartotinio įvertini-
mo metodais, aprašytais 7 skyriuje, ir permąstyti iššūkius, su ku-
riais susiduriame. Nors šie metodai buvo sukurti visų tipų nerimui 
suvaldyti, turimi duomenys rodo, kad jie ypač veiksmingi neigia-
mų stereotipų atveju. Kai mergaitėms buvo paaiškinta, kokią nau-
dą gali duoti nerimo jausmai (suaktyvinti smegenis ir padidinti 
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darbingumą), jos paprastai gaudavo geresnius matematikos testų 
įverčius. Svarbu tai, kad intervencija turėjo didžiausią poveikį, kai 
mergaitėms buvo atvirai priminta apie dominuojančius lūkesčius, 
kad jos pasieks prastesnių rezultatų, o tai rodo, kad pakartotinis 
streso vertinimas padėjo neutralizuoti stereotipinę grėsmę40.

Arba verta imtis proceso, vadinamo afirmacijomis. Pavadini-
mas gali skambėti atgrasiai, tarsi pratimas iš „Naujojo amžiaus“ 
vadovėlio, tačiau neleiskite, kad tai jus atbaidytų. Eksperimentinių 
psichologų apibrėžta afirmacijų sąvoka nėra saviapgaulė, o papras-
tas metodas, padedantis neutralizuoti kai kurias nepagrįstas abe-
jones, kurias galbūt jaučiate41.

Užuot sutelkus dėmesį į konkrečią užduotį, kuri gali sukelti 
tik neigiamų minčių apie numatomus sunkumus, reikia susitelkti 
į bendrus gebėjimus ir vertybes, visiškai nesusijusias su proble-
ma, su kuria susiduriame. Šių kitų asmeninių savybių priminimas 
sau sustiprina mūsų tikėjimą savo jėgomis ir kartu pakartoja, kad 
mūsų savivertė neturi priklausyti nuo sprendžiamo uždavinio. 
Mažesnis nerimas savo ruožtu atlaisvina protinę darbo erdvę nuo 
negatyvių minčių, kurios trukdytų mums pasiekti sėkmę, pageri-
na atmintį ir susikaupimą ir padeda sustiprinti mūsų ryžtą toliau 
įveikti sudėtingus iššūkius. Galite manyti, jog afirmacijos stiprina 
savivertės pamatus, kad mūsų nuomonė apie save nebebūtų taip 
lengvai paveikiama kitų nuomonės.

Išbandykite tai dabar ir pamatysite, kaip tai paprasta. Pirmiau-
sia išvardykite dešimt jums asmeniškai svarbių savybių, tokias 
kaip humoro jausmas, kūrybiškumas, savarankiškumas, sociali-
niai įgūdžiai ar sportiniai gebėjimai. Dabar paimkite svarbiausią 
iš jų ir trumpai apibūdinkite, kodėl ji yra jums reikšminga, taip 
pat nurodykite, kada ji buvo ypač svarbi jūsų gyvenime.

Tai trumpa mankšta, kurią galite atlikti bet kada ir bet kur, ta-
čiau jos paprastumas neatspindi jos galios. Viename iš pirmųjų ir 

n e i š n a u d o t a s  g e n i a l u m a s
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įspūdingiausių bandymų Albertos ir Arizonos universitetų moks-
lininkai paprašė dalyvių atlikti erdvinio suvokimo testą, kurį 
atlikdami jie turėjo sulyginti pasuktas figūras. Kaip jau minėta, 
dažnai manoma, kad erdviniai įgūdžiai yra silpnoji moterų pusė 
(prisiminkite visus seksistinius juokelius apie moteris, tyrinėjan-
čias žemėlapius), o dėl lūkesčių efekto tai dažnai tampa savaime 
išsipildančia pranašyste.

Prieš testą pusės dalyvių buvo paprašyta atlikti trumpą afir-
macijų pratimą, o kontrolinei grupei buvo nurodyta aprašyti kito 
asmens savybes. Norėdami patikrinti, ar afirmacijos gali padėti 
net tada, kai neigiami įsitikinimai buvo labai stipriai išreikšti, eks-
perimento vykdytojai sąmoningai dalyviams priminė apie seksis-
tinį stereotipą: „Vienas iš dalykų, kurį nagrinėsime, yra tai, kaip 
skiriasi vyrų ir moterų rezultatai atliekant testą ir kiek teisingas 
yra stereotipas arba visuotinai paplitęs įsitikinimas, kad moterims 
sunkiau sekasi atlikti erdvinio sukimo užduotis.“

Afirmacijos mažina skirtumus tarp lyčių fizikos srityje
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Afirmacijų poveikis buvo stulbinamas – intervencija beveik vi-
siškai panaikino dalyvių rezultatų skirtumą pagal lytis42.
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Tyrėjai nustatė labai panašius matematikos rezultatų dėsnin-
gumus. Vyrams apskritai nereikia stiprinti tikėjimo savimi (todėl 
jie pasiekė tik kuklių pokyčių), tačiau moterys, praktikuojančios 
afirmacijas, pastebimai pagerino savo rezultatus.

Jei vis dar abejojate, pateikiame analogišką diagramą, kurioje 
pavaizduoti studentų, laikančių koledžo lygio įvadinį fizikos eg-
zaminą, rezultatai (tai dar viena sritis, kurioje iš moterų paprastai 
tikimasi prastesnių rezultatų). Kairėje pusėje – kontrolinė padėtis. 
Dešinėje – rezultatai, gauti atlikus keletą afirmacijų pratimų se-
mestro pradžioje ir prieš pat tarpinį egzaminą. Matyti, kad skir-
tumas tarp vyrų ir moterų sumažėjo nuo maždaug 10 proc. iki 
vos poros procentinių punktų. Tyrėjai įrodė afirmacijų apsauginį 
poveikį ir nustatė, kad jų nauda buvo didžiausia toms moterims, 
kurios anksčiau buvo įtikėjusios seksistiniu stereotipu; tam tikra 
prasme afirmacijos veikė kaip priešnuodis visuomenės perša-
miems neigiamiems įsitikinimams43.

Be to, kad mažina lyčių skirtumus, afirmacijos taip pat gali pa-
dėti ištaisyti neigiamų lūkesčių, kurie dažnai siejami su prastesne 
ekonomine padėtimi, poveikį. Jungtinėje Karalystėje atlikto tyri-

Afirmacijos mažina skirtumus tarp lyčių fizikos srityje

75

vyrai vyraimoterys moterys
Neatlikus 

afirmacijų pratimo
Atlikus 

afirmacijų pratimą

Eg
za

m
in

o 
re

zu
lta

ta
s 

% 70

65

60

55

n e i š n a u d o t a s  g e n i a l u m a s



246 l ū k e s č i ų  e f e k t a s

mo metu 11–14 metų mokinių buvo paprašyta mokslo metų pra-
džioje anglų kalbos pamokoje parašyti afirmacijų rašinį. Lyginda-
mi nemokamą maitinimą mokykloje gaunančių vaikų (valstybės 
paramos skurdesnėms šeimoms forma) rezultatus su turtingesnių 
šeimų vaikų rezultatais, tyrėjai nustatė, kad šis paprastas pratimas 
62 proc. sumažino skirtumus tarp klasių44.

Labiausiai kvapą gniaužiančios išvados yra susijusios su juoda- 
odžių mokinių akademiniais pasiekimais JAV. Kaip ir Jungtinės 
Karalystės mokinių, šiame tyrime dalyvavusių juodaodžių mokinių 
buvo paprašyta praktikuoti afirmacijas septintos klasės pradžioje,  
o per kitus kelerius metus jiems buvo papildomai skiriami keli ska-
tinamieji užsiėmimai. Nepaisant to, kad kiekvienas užsiėmimas 
trukdavo vos 15 minučių – trumpiausią laiko segmentą mokyklos 
tvarkaraštyje, – afirmacijų pratimai 40 proc. sumažino atskirų 
egzaminų pažymių skirtumus tarp skirtingų rasių vaikų45. Dar 
įspūdingiau tai, kad šis poveikis išliko pastebimas ir praėjus devy-
neriems metams po pirminės intervencijos. Iš viso 92 proc. juoda- 
odžių vaikų, dalyvavusių afirmacijų užsiėmimuose, įstojo į koledžą, 
palyginti su 78 proc. juodaodžių vaikų iš kontrolinės grupės46.

Toks reikšmingas ir ilgalaikis poveikis rodo, kad pokyčiai 
vyksta teigiama linkme. Stiprinant savivertės jausmą, nepaisant 
kitų žmonių neigiamų lūkesčių, iš karto pagerėja rezultatai, o tai 
gali sustiprinti pasitikėjimą savimi vėliau patiriant išbandymų. 
Ilgainiui toks paprastas žingsnis kaip savo stipriųjų pusių įverti-
nimas gali leisti visiškai atmesti visuomenėje paplitusias savaime 
išsipildančias pranašystes ir taip padėti susikurti naują kelią, kuris 
iš pagrindų skirtųsi nuo iš anksto numatytojo47.

Šiuo metu afirmacijos yra viena labiausiai išbandytų ir pati-
krintų intervencinių priemonių, padedančių kovoti su neigiamų 
stereotipų poveikiu48. Jei ieškome naujų būdų kovoti su nelygybe, 
šią plačiai naudojamą priemonę taikyti tikrai nesudėtinga.
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* * *
L. Jacobson ir R. Rosenthalis savo Pigmaliono tyrimą Spruso pra-
dinėje mokykloje užbaigė keliais žodžiais iš George’o Bernardo 
Shaw pjesės, kuriais Eliza Dulitl nusako kitų asmenų lūkesčių po-
veikį: „Matote, iš tiesų, be dalykų, kuriuos kiekvienas gali įsidė-
mėti (apranga, taisyklinga kalbėsena ir t. t.), skirtumas tarp damos 
ir gėlių mergaitės yra ne tai, kaip ji elgiasi, o kaip su ja elgiamasi. 
Profesoriui Higinsui visada būsiu gėlių mergaitė, nes jis visada el-
giasi su manimi kaip su gėlių mergaite ir visada taip bus. Bet aš ži-
nau, kad tau galiu būti ledi, nes tu visada elgiesi su manimi kaip su 
ledi ir visada taip elgsiesi.“ (Tyrėjai netgi apibūdina tai kaip efekto 
„santrauką pagal Shaw“.)

Karčiai saldus Elizos Dulitl žodžių tonas neatspindėjo L.  Ja-
cobson ir R. Rosenthalio optimizmo. Jų tuometiniai tekstai kun-
kuliavo džiaugsmu dėl to, kad netrukus galėsime padidinti vaikų 
gebėjimus geriau pažinę Pigmaliono efektą. Tačiau praėjo šeši de-
šimtmečiai, o mes vis dar tik artėjame prie šio pradžios taško.

Toks delsimas vargina, tačiau neturėtume stebėtis tuo, kiek lai-
ko prireikė, kol galiausiai pasiekėme šį momentą. Kaip jau minė-
ta šioje knygoje, norint pripažinti lūkesčių efektą, reikia paneigti 
daugelį mūsų įsivaizdavimų apie smegenis, kūną ir visuomenę, o 
tam būtini neeiliniai įrodymai. Tačiau pastaruoju metu mokslui 
vėl pradėjus domėtis lūkesčių poveikiu, pagaliau turime žinių ir 
supratimo, kad galėtume išlaisvinti savo ir kitų potencialą, pasi-
naudodami nepaprasta Pigmaliono fenomeno galia.

Jei visas pasaulis yra scena, tai mums scenarijus dažnai rašo 
mus supantys žmonės. Praeityje galbūt patys to nesuvokdami vai-
dinome tuos vaidmenis kaip nieko nenutuokiantys aktoriai. Ta-
čiau taip neturi būti. Išmokę atpažinti mums skirtus scenarijus, 
galime imti ir atsisakyti mums netinkančių jo vietų ir patys kurti 
savo likimus.

n e i š n a u d o t a s  g e n i a l u m a s
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Kaip mąstyti apie intelektą, mokymąsi  
ir kūrybiškumą

• Pabandykite sąžiningai įvertinti savo gebėjimus ir pa-

klauskite savęs, ar nesate įsisąmoninę neigiamų lūkesčių 

jūsų atžvilgiu. Pavyzdžiui, ar tikrai yra rimtų priežasčių 

manyti, kad jums iš prigimties blogai sekasi matematika 

ar dailė? O gal turite galimybių tobulėti?

• Apibrėžę galimas tobulėjimo sritis, pabandykite patikrinti, 

ar tos neigiamos nuostatos yra teisingos, ieškodami naujų 

iššūkių, kurie išstumtų jus iš intelektualinės ar kūrybinės 

komforto zonos.

• Viso šio proceso metu žinokite, kad bet koks nusivylimas 

yra veiksmingo mokymosi požymis ir atspindi atliekamos 

užduoties svarbą. Šis paprastas požiūrio pakeitimas pats 

savaime padidins jūsų darbo našumą.

• Jei jaučiate ypatingą nerimą arba manote, kad galite patirti 

stereotipų grėsmę, pabandykite praktikuoti savęs įtvirti-

nimą (p. 243). Tai reiškia, kad reikia paminėti daugybę kitų 

asmeninių savybių ar vertybių, kurios yra svarbios jūsų 

tapatybei, ir priežastis, dėl kurių jos jums svarbios, taip 

neutralizuojant savo baimes ir neigiamus lūkesčius.

• Jei esate mokytojas ar vadovas, pamėginkite pagalvoti, 

kaip jūsų elgesys gali perduoti jūsų lūkesčius kitiems tiek 

žodžiais, tiek neverbaliniu būdu. Galbūt nesuvokiate savo 

kūno kalbos ar balso tono, todėl gali būti naudinga papra-

šyti išorinio stebėtojo sekti jūsų bendravimą arba nusifil-

muoti save bendraujant su kolegomis.
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1 0  s k y r i u s

A M Ž I N A I  J A U N I
Kodėl iš tikrųjų amžius priklauso nuo to,  

kaip jaučiamės, – jauni ar seni

Pastaruosius dešimt metų Paddy Jones pikantiškais salsos šokiais 
žavi publiką visame pasaulyje. Ji išgarsėjo 2009 m. per Ispanijos 
talentų šou Tú Sí Que Vales („Tu to vertas“) ir nuo to laiko sulau-
kė pasisekimo Jungtinėje Karalystėje, dalyvaudama Britain’s Got 
Talent („Britanijos talentai“), Vokietijoje – Das Supertalent („Vokietijos 

talentai“), Argentinoje – šokių šou Bailando ir Italijoje, kur 2018 m. 
koncertavo San Remo muzikos festivalyje kartu su grupe Lo Stato 
Sociale1.

P. Jones įpusėjo 9-ąjį savo gyvenimo dešimtmetį, todėl pagal 
Gineso rekordų knygą ji yra seniausia pasaulyje akrobatinės salsos 
šokėja. Jungtinėje Karalystėje užaugusi P. Jones yra entuziastin-
ga šokėja ir šoko profesionaliai, būdama 22 metų ištekėjo už savo 
vyro Davido ir su juo susilaukė keturių vaikų. Pora išėjusi į pensiją 
persikėlė į Ispaniją, ten tragiška vyro mirtis nuo vėžio paskatino  
P. Jones lankyti šokių pamokas. Išbandžiusi įvairius Lotynų Ame-
rikos stilius, moteris greitai pamėgo akrobatinę salsą, kurią šokant 
ji dažnai išmetama į orą šokių partnerio Nicko. „Nesivadovauju 
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savo amžiumi, nes nesijaučiu ir nesielgiu lyg aštuoniasdešimtme-
tė“, – 2014 metais žiniasklaidai sakė P. Jones. Ji teigė nustosianti 
šokti tik tada, kai jos šokių partneriui, 40 metų už ją jaunesniam 
Nicko, tai atsibos2.

Jau aptarėme daugybę būdų, kaip mūsų lūkesčiai gali paveikti 
mūsų psichinę ir fizinę savijautą – pakeisti suvokimą, biologines 
reakcijas į mitybą, mankštą ir stresą bei pažintinius gebėjimus.  
O dabar noriu parodyti, kaip visi šie lūkesčių daromi poveikiai 
gali išvien pakeisti tai, kaip senstame. Man atrodo, kad tai, jog 
įsitikinimai gali pailginti gyvenimą arba jį sutrumpinti, yra ryš-
kiausia ir svarbiausia šio naujojo supratimo apie smegenis kaip 
prognozavimo mašiną pasekmė – ir priežastis, kodėl manau, jog 
turime rimtai žiūrėti į proto ir kūno ryšį.

Dabar sąžiningai atsakykite į šiuos keturis klausimus:

1. Ar senstant gyvenimas gerėja, blogėja ar išlieka toks pat?
2. Kuris žodis kiekvienoje iš šių porų jums asocijuojasi su iš-

ėjimu į pensiją ir gyvenimu po to: neįsitraukę ar įsitraukę; 
negalintys ar galintys; priklausomi ar nepriklausomi; ne-
veiklūs ar užimti?

3. Kada baigiasi vidurinysis amžius ir prasideda senatvė?
4. Remdamiesi vien tuo, kaip jaučiatės (ne faktiniu, chronolo-

giniu amžiumi), kiek metų sau šiandien duotumėte?

Toliau matysime, kad jūsų atsakymai į šiuos ir panašius klausimus 
gali būti tokie pat svarbūs (arba svarbesni) jūsų būsimai sveikatai, 
kaip ir dabartinė jūsų sveikatos būklė. Iš tiesų, daugelis moksli-
ninkų daro išvadą, kad įsitikinimai apie senėjimo procesą gali būti 
tokie pat svarbūs ilgalaikei gerovei kaip ir tikrasis amžius3. Lūkes-
čiai įvairiais būdais nustato ląstelių biologinio laikrodžio greitį, 
nulemdami viską nuo nereikšmingų skausmų iki širdies ligų, de-
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mencijos ir mirties rizikos. Pasirodo, kad Paddy Jones jaunatviš-
kas mąstymas yra savotiškas jaunystės eliksyras.

JEI GALĖTUMĖTE ATSUKTI LAIKĄ...

Pirmąsias užuominas, kad mūsų mintys ir lūkesčiai gali pagrei-
tinti arba sulėtinti senėjimo procesą, suteikė nuostabus Harvardo 
universiteto psichologės Ellenos Langer eksperimentas.

E. Langer yra žinoma kaip unikali tyrinėtoja ir buvo viena 
pirmųjų, nagrinėjusių sąmoningumo teikiamą naudą, dar gero-
kai anksčiau, nei tai tapo madinga mokslinių tyrimų tema. (Ji 
taip pat nagrinėjo būdus, kaip lūkesčiai gali paveikti regėjimą;  
žr. 1 skyrių.) 1979 m. E. Langer nusprendė ištirti proto ir kūno 
sąryšį, paprašiusi 70 ir 80 metų amžiaus žmonių apsimesti, kad jie 
vėl gyvena 1959-aisiais.

Dalyviai buvo atrinkti per skelbimus vietiniuose laikraščiuo-
se. Pirma, jiems buvo atlikti įvairūs testai, kurie paprastai taiko-
mi diagnozuojant su amžiumi siejamas problemas; tada jų buvo 
paprašyta atlikti atminties testą bei kitas pažinimo užduotis (pa-
vyzdžiui, rasti išėjimą iš popieriuje nupiešto labirinto), skirtas 
smegenų veiklos greičiui, kuris, kaip manoma, senatvėje sulėtėja, 
įvertinti. E. Langer komanda taip pat patikrino dalyvių regėjimą, 
klausą ir sąnarių lankstumą.

Tada tyrėjai nuvežė dalyvius į savaitės trukmės rekolekcijas Pi-
terboro vienuolyne Naujajame Hampšyre, kuris buvo pertvarkytas 
taip, kad atrodytų lyg iš šeštojo dešimtmečio pabaigos. Viskas nuo 
žurnalų svetainėje iki per radiją grojančios muzikos (pavyzdžiui, 
Perry Como, Nat’o King’o Cole’o ir Rosemary Clooney melodi-
jų) ir filmų, kurie buvo rodomi tuo metu („Džiaze tik merginos“, 
„Į šiaurę per šiaurės vakarus“ ir „Ben Huras“), buvo kruopščiai 
atrinkta dėl istorinio tikslumo. Siekdami užtikrinti, kad aplinka 
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pakeistų dalyvių mąstyseną, tyrėjai taip pat paprašė jų užrašyti 
savo biografiją iš tos eros esamuoju laiku, davė aiškius nurodymus 
gyventi lyg 1959-aisiais ir neaptarinėti nieko, kas įvyko vėliau. Da-
lyviams buvo nurodyta diskutuoti apie politiką ir sporto įvykius, 
vykusius prieš du dešimtmečius. Visų šių asociacijų tikslas buvo 
sužadinti dalyvių jaunesnę ir tvirtesnę asmenybę.

Norėdami atlikti palyginimą, po savaitės mokslininkai surengė 
antrąsias rekolekcijas. Nors tokie veiksniai kaip dekoras, mityba ir 
socialiniai kontaktai išliko tie patys, dalyvių buvo paprašyta pri-
siminti praeitį, bet nesielgti taip, lyg jie būtų jaunesni. Pavyzdžiui, 
rašydami atsiminimus apie savo gyvenimą jie tai darė ne esamuo-
ju, o būtuoju laiku – iš pažiūros nedidelis skirtumas, kuris reiškė, 
kad jų mąstymas vis dar buvo sutelktas į dabartinį jų amžių.

Daugumos dalyvių testų rezultatai, palyginti su tais, kurie 
buvo iki rekolekcijų, šiek tiek pagerėjo, tačiau didžiausią nau-
dą pajuto tie pirmosios grupės tiriamieji, kurie labiau pasinėrė į  
1959-ųjų pasaulį. Pavyzdžiui, šešiasdešimt trys procentai iš jų su-
rinko žymiai aukštesnius balus pažinimo testuose, palyginti vos 
su 44 procentais kontrolinėje grupėje. Jų regėjimas tapo ryškes-
nis, sąnariai – lankstesni, o rankos – vikresnės, nes susilpnėjo kai 
kurie artrito simptomai. Pastebėta net išvaizdos pokyčių: pagerė-
jo laikysena, tad dalyviai atrodė aukštesni ir lengviau vaikščiojo.  
E. Langer nufotografavo dalyvius prieš ir po rekolekcijų; stebėto-
jai, kuriems nebuvo atskleistas eksperimento tikslas, asmenis an-
trosiose nuotraukose įvertino kaip žymiai jaunesnius. Atrodė, lyg 
E. Langer iš tikrųjų atsuko laikrodį atgal4.

Kad ir kaip viliojantys atrodytų šie atradimai, E. Langer eks-
perimentas pasižymėjo tais pačiais trūkumais, kaip ir kai kurie 
kiti ankstyvieji mąstymo tyrimai (ir, tiesą sakant, daugelis kitų 
tos eros psichologinių tyrimų). Rimčiausias trūkumas buvo imties 
dydis. Grupėje, kurios buvo prašoma mintimis nusikelti į praeitį, 
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buvo vos aštuoni nariai, kontrolinėje grupėje – tiek pat. Paprastai 
tai nėra pakankamai didelis skaičius tiriamųjų, kad būtų galima 
daryti bendras išvadas apie visą populiaciją. Galų gale, nepaprasti 
teiginiai turi būti pagrįsti ypatingais įrodymais – o mintis, kad 
mąstysena gali kaip nors paveikti fizinį senėjimą, yra viena nepa-
prasčiausių mokslinių teorijų.

Becca Levy iš Jeilio visuomenės sveikatos mokyklos ėmėsi 
rinkti įrodymus, patvirtinančius šį stulbinantį teiginį. Viename iš 
savo ankstyviausių ir labiausiai akį patraukusių straipsnių ji išna-
grinėjo Ohajo senėjimo ir išėjimo į pensiją ilgalaikio tyrimo duo-
menis. Tyrimo organizatoriai atrinko daugiau nei 1 100 dalyvių, 
kuriems iki 1975 m. liepos 1 d. sukako 50 metų, ir vėliau stebėjo jų 
pažangą per ateinančius dešimtmečius. Tyrimo pradžioje dalyvių 
taip pat buvo paprašyta įvertinti, ar jie sutinka su šiais teiginiais:

• Jaučiuosi taip pat žvaliai, kaip ir pernai
• Sendami tampame mažiau naudingi
• Senstant man gyvenimas vis prastėja

Remdamasi šiais balais, B. Levy komanda suskirstė dalyvius į dvi 
grupes – teigiamai vertinančius senėjimą ir tuos, kurie šį reiškinį 
suvokia neigiamai. Kiekvienu atveju ji ištyrė mirtingumo riziką.

Nustatyta, kad vidutiniškai tiriamieji, turintys pozityvesnį po-
žiūrį į senėjimą, nuo tyrimo pradžios išgyveno 22,6 metų, o pras-
čiau jį suvokiantys – vos 15 metų. Tai maždaug septynerių su puse 
metų skirtumas. Šis ryšys išliko net kai buvo atsižvelgta į kitus ži-
nomus rizikos veiksnius, tokius kaip socialinė ir ekonominė padė-
tis ar vienišumo jausmas. Tyrimo išvados pasekmės šiandien yra 
ne mažiau svarbios, kaip ir 2002 m., kai tyrimas buvo pirmą kartą 
paskelbtas. „Nustačius, kad naujas virusas sutrumpina gyvenimo 
trukmę daugiau nei septyneriais metais, tikriausiai būtų įdėta 
daug pastangų jo priežasčiai nustatyti ir imtis priemonių su juo 
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kovoti, – rašė B. Levy ir jos komanda. – Šiuo atveju žinoma viena  
iš galimų priežasčių: visuotinis pagyvenusių žmonių menkini-
mas5.“

Vėliau atlikti tyrimai leido dar labiau įsitikinti ryšiu tarp lū-
kesčių ir fizinio senėjimo bei atmesti kai kuriuos akivaizdesnius 
ir mažiau įdomius paaiškinimus. Atrodytų, kad žmonių požiūris 
turi atspindėti jų fizinės ir protinės sveikatos nykimą, o ne prie jo 
prisidėti. Tačiau tai visiškai nepaaiškina labiausiai akį traukian-
čių rezultatų. Pavyzdžiui, B. Levy išnagrinėjo Baltimorės ilgalaikį 
senėjimo tyrimą, kurio metu nuo 1968 m. beveik keturis dešimt- 
mečius buvo stebimi šimtai žmonių. Tyrimo pradžioje dalyvių 
buvo paklausta apie jų požiūrį į senatvę – pavyzdžiui, ar jie pri-
taria teiginiui, kad „seni žmonės yra bejėgiai“. Kadangi vidutinis 
dalyvių amžius buvo 36 metai, dauguma jų nebuvo patyrę rim-
tų su amžiumi susijusių negalių, todėl jų nuomonė apie senėjimą 
daug dažniau buvo paremta juos supančia kultūra, o ne asmenine 
patirtimi. B. Levy nustatė, kad dalyvių nuomonė padėjo numatyti 
tolesnę ligų, tokių kaip krūtinės angina, stazinis širdies nepakan-
kamumas, miokardo infarktas ir insultas, riziką iki 38 metų, net 
jei buvo kontroliuojami veiksniai, tokie kaip nutukimas, rūkymo 
įpročiai ar šeimos širdies ir kraujagyslių ligų istorija6.

Teigiamas požiūris į senėjimą netgi apsaugo mus nuo tam tikrų 
formų demencijos. Nors tikslios Alzheimerio ligos priežastys vis 
dar tiriamos, žinome daug su šia liga susijusių neurologinių poky-
čių, įskaitant baltymo, vadinamo beta amiloidu, kaupimąsi tarp 
ląstelių. Kaupdamiesi šie gumulėliai, vadinami apnašomis, sunai-
kina sinapses, kurios atlieka esminį vaidmenį siunčiant smegenų 
signalus. Pacientų, sergančių Alzheimerio liga, smegenų ląstelėse 
susidaro kito baltymo, vadinamo „tau“, raizginys. Dabar žinome, 
kad tam tikri genų variantai, ypač APOE ε4, gali padaryti žmogų 
labiau pažeidžiamą ligos. Tačiau paveldimi skirtumai nėra lemia-
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mi; daugelis žmonių, turinčių APOE ε4 variantą, niekada nesuser-
ga demencija.

Norėdama išsiaiškinti, ar požiūris į senėjimą gali pakeisti ti-
kimybę susirgti šia liga, B. Levy dar kartą peržiūrėjo medicini-
nius ilgalaikių kohortinių tyrimų, kurių metu buvo tiriamas da-
lyvių požiūris į senėjimą, įrašus. Į vieną iš šių tyrimų, per kuriuos 
buvo atliekami pomirtiniai smegenų skrodimai, atsitiktinai buvo 
įtraukti ir reguliarūs magnetinio rezonanso tyrimai. B. Levy išsi-
aiškino, kad žmonių lūkesčiai paliko pėdsakų visose smegenyse, o 
tarp anksčiau neigiamai vertinusiųjų senėjimą žymiai padaugėjo 
beta amiloido apnašų ir „tau“ baltymo raizginių. Šie dalyviai taip 
pat patyrė ryškių hipokampo – giluminės smegenų srities, forma 
primenančios jūrų arkliuką ir atsakingos už atminties formavi-
mąsi, – pažeidimų7.

Tolesnis tyrimas parodė, kad požiūrio į senėjimą poveikis buvo 
ypač ryškus tarp dalyvių, turinčių didelės rizikos APOE geno va-
riantą ε4. Šiems dalyviams teigiami su senėjimu susiję lūkesčiai 
perpus sumažino riziką susirgti demencija, palyginti su tais, kurie 
taip pat turėjo didelės rizikos variantą, bet manė, kad senėjimą 
lydi psichinis ir fizinis nykimas. Tiesą sakant, žmonėms, teigiamai 
žvelgiantiems į senatvę, didelės rizikos geno variantas demencijos 
rizikos apskritai beveik nepadidino8.

Su amžiumi susijusių įsitikinimų įtaka demencijos paplitimui
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* * *
Būtų sunku pervertinti šių išvadų svarbą. Tiek daug kalbėta apie 
grynai biologinius rizikos veiksnius, kurie gali paspartinti ligos 
progresavimą senstant. Tačiau, remiantis šiuo tyrimu, mūsų pa-
čių mintys yra ne mažiau, o gal net daugiau svarbios. Pavyzdžiui, 
manoma, kad aukštas cholesterolio kiekis kraujyje vidutinę gyve-
nimo trukmę sutrumpina ketveriais metais, – tai daug mažiau nei 
septyneri su puse metų, kuriuos galima prarasti dėl nykaus požiū-
rio į savo sveikatą senatvėje9.

Kaip ir bet kuri medicininė rizika, neigiamo požiūrio į senėjimą 
pavojus kiekvienam iš mūsų priklauso nuo pačių įvairiausių veiks-
nių. Pradinis Vaitholo valstybės tarnautojų, dirbančių Jungtinės 
Karalystės vyriausybėje, tyrimas parodė, kad netgi paprastas klau-
simas, kaip suprantame žodį „senas“, gali nulemti poveikio apimtį.

Vaitholo tyrimai labiausiai žinomi dėl to, kad atskleidžia, kaip 
socialinė padėtis gali paveikti mūsų sveikatą, ir tai, kad žemesnių-
jų klasių atstovai neša daug didesnę sveikatos naštą nei stovintie-
ji konkurencinės hierarchijos viršūnėje. Dešimtojo dešimtmečio 
pradžioje valstybės tarnautojų buvo paprašyta nurodyti, kada bai-
giasi vidurinysis amžius ir prasideda senatvė. Paaiškėjo, kad kuo 
ankstesnė dalyviams atrodė senatvės pradžia, tuo didesnė tikimy-
bė, kad jaunesniame amžiuje jie susidurs su prastėjančia sveikata. 
Per ateinantį dešimtmetį žmonės, manantys, kad senatvė prasi-
deda sulaukus 60 metų ar anksčiau, turėjo maždaug 40 procentų 
didesnę tikimybę susirgti koronarine širdies liga nei maniusieji, 
kad vidurinysis amžius baigiasi sulaukus 70-ies ar daugiau10. Ki-
taip tariant, tyrimo išvados leidžia manyti, kad galime išvengti kai 
kurių pasekmių, jei nuspręsime, kad dar nepasiekėme atitinkamos 
amžiaus grupės.

Taip pereiname prie ketvirto – ir paskutinio klausimo –  
250 puslapyje, kuriame paprašiau įvertinti savo „subjektyvųjį am-
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žių“, t. y. tai, kaip jaučiatės vidujai, o ne tikrąjį chronologinį amžių. 
Idėja, kad esame jauni tiek, kiek tokie jaučiamės, yra klišė, tačiau 
tyrimai, kuriuose dalyvavo tūkstančiai dalyvių, parodė, kad ma-
žesnį subjektyvų amžių nurodę tiriamieji yra linkę būti geresnės 
fizinės ir psichinės sveikatos11. Kaip taip gali būti? Vienas iš galimų 
paaiškinimų tas, kad mažesnis subjektyvus amžius leidžia jausti, 
jog mums negalioja su amžiumi siejamo nykimo taisyklės, kurios 
taikomos kitiems. Šis įsitikinimas bėgant metams leidžia išlaikyti 
pozityvesnius lūkesčius dėl savo sveikatos ir apsaugo nuo žalingo 
neigiamų stereotipų, kurie dažnai turi labai didelę įtaką, povei-
kio12.

Iš esmės E. Langer tai bandė įrodyti 1979 m. „grįžimo laiku“ 
tyrime. Vienuolyne, įrengtame atkartojant šeštojo dešimtmečio 
pabaigos dekorą ir kultūrą, ji tikėjosi atsukti tiriamųjų amžių 
dvidešimčia metų atgal. Atvykę į tyrimo vietą dalyviai dar jautėsi 
kaip 70–80 metų senoliai su visa tai lydinčia našta. Tačiau tyrimo 
pabaigoje jie paliko vienuolyną jausdamiesi 50-ies ir 60-ies, turėjo 
daugiau energijos ir labiau jautė gyvenimo prasmę. Atrodė, kad 
bent jau šiai nedidelei dalyvių grupelei bandymas pasiteisino. Psi-
chiškai – ir, kiek mažiau, bet vis dar reikšmingai, – fiziškai jie lai-
kinai atsuko laiką atgal.

STEREOTIPO ĮKŪNIJIMO TEORIJA

Iš kur kyla neigiami lūkesčiai? Ir kodėl jie daro tokią didelę įtaką 
mūsų gerovei? Norėdami atsakyti į šiuos klausimus, turime su-
prasti procesą, žinomą kaip stereotipo įkūnijimas.

Rašytojas Martinas Amisas pateikia pavydį, kuris gali būti 
naudingas. Jei šokėja Paddy Jones reprezentuoja optimalų požiūrį 
į senėjimą, tai M. Amisas siūlo visišką jos priešingybę. 2010 m. 
viename interviu jis pasmerkė senėjančios visuomenės „sidabrinį 
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cunamį“. „Turėsime demencija sergančių labai senų žmonių po-
puliaciją, jie tarsi baisūs, dvokiantys imigrantai užpildys restora-
nus, kavines ir parduotuves, – sakė jis. – Įsivaizduoju savotišką 
pilietinį karą tarp senimo ir jaunimo po 10 ar 15 metų.“ Jis atvirai 
ragino ant kiekvieno gatvės kampo įrengti „eutanazijos kabinas“, 
o dalyvaudamas literatūros festivaliuose apibūdino senėjimo pro-
cesą kaip filmavimąsi savo pačių „pigiame siaubo filme, kuriame 
blogiausia lieka pačiai pabaigai“13. Sunku įsivaizduoti žiauresnį 
požiūrį į pagyvenusius žmones nei tas, kuris paremtas idėja, jog 
mirtis yra geriau už sveiką senėjimą.

Kaip kad tuo metu pabrėžė literatūros kritikai, M. Amiso ro-
manai nuo seno pasižymėjo baime ir pasibjaurėjimu senėjimu, 
juose pilna neigiamų vyresniųjų kartų stereotipų. (Pirmajame ro-
mane autorius teigė, kad 20 metų riba žymi jaunystės pabaigą14.) 
M. Amisui senstant, jį dažnai aplanko baimė dėl savo paties išpra-
našauto likimo. „Jaunystė išgaruoja sulaukus keturiasdešimties, 
kai pasižiūri į veidrodį, – sakė jis žurnalui Smithsonian. – Vėliau 
tai tampa darbu, kai bandai apsimesti, kad nemirsi15.“ Sulaukęs 
60-ies jis jau matė, kaip jo talentai nyksta, ir apibūdino tai kaip 
„energijos ir muzikalumo“ praradimą rašyboje. Kūrybiškumo 
„krioklys“, kuriame jis kadaise maudėsi, po truputį džiūvo16.

Remiantis moksliniais tyrimais, M. Amiso patirtis atspindi 
bendrą tendenciją. Neigiamą požiūrį į senatvę įgyjame jaunystėje 
ir iš pradžių jis būna nukreiptas į kitus žmones. Tačiau tam tikru 
momentu kažkas pasikeičia mūsų pačių gyvenime – sulaukiame 
garbaus amžiaus, išeiname į pensiją arba pražilstame, tada supran-
tame, kad tie patys stereotipai dabar taikomi mums patiems. Tai 
yra savaime išsipildančios pranašystės pradžia, kai „įkūnijame“ 
savo stereotipus, skatinančius mūsų fizinį ir pažintinį nykimą17.

Yra keli vienu metu vykstantys, bet potencialiai tarpusavyje 
susiję stereotipų įkūnijimo procesai. Pirmasis yra grynai psicho-
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loginis. Paimkite akivaizdų atminties praradimą. Susidūrę su nei-
giamais stereotipais, vyresni žmonės yra linkę prarasti pasitikė-
jimą savo protiniais gebėjimais ir verčiau pasikliauja dirbtiniais 
„ramentais“, pavyzdžiui, pirkinių sąrašais ar automobilio GPS, o 
ne bando informaciją įsiminti. Tačiau tyrimai rodo, kad dažnai 
būdami priversti pasikliauti vien savo atmintimi jie gali prisimin-
ti daug daugiau, nei įsivaizdavo, ir kad pastangos išnaudoti savo 
protą turėtų sulėtinti įgūdžių nykimą18.

Dėmesio koncentracijos problemų taip pat gali kilti dėl nei-
giamų lūkesčių; kuo labiau žmogus bijo būti išsiblaškęs ir įrodyti 
neigiamą stereotipą, tuo sunkiau jam susitelkti. Daugeliui dėme-
singumo praradimas yra iliuzija, kuri nebūtinai atspindi biologinę 
tikrovę19. Gerbenas Westerhofas iš Tventės universiteto Nyderlan-
duose parodė, kad kartais visiškai nereikšmingi dalykai, pavyz-
džiui, televizijos reklamos, kuriose įkūnijami prietarai apie senyvą 
amžių, gali turėti tokį poveikį mąstymui: matydami vyresnio am-
žiaus žmogų, kuris nekompetentingai elgiasi, vyresnio amžiaus 
žiūrovai kenčia nuo pažinimo sutrikimo. Šie lūkesčių padariniai 
gal ir laikini, tačiau laikui bėgant jie gali įsitvirtinti ir lemti ilga-
laikį įgūdžių prastėjimą20.

Antrasis kelias yra per elgesį ir motyvaciją. Jei manysime, kad 
mūsų kūnas tampa silpnas – o aplinka labiau bauginanti, nei yra 
iš tikrųjų, – vengsime sunkios fizinės veiklos ir pradėsime paste-
bėti, kad bet koks pratimas pareikalauja daug daugiau fizinių jėgų 
dėl neigiamų lūkesčių. Net kasdieniai judesiai, pavyzdžiui, ėjimas, 
sulėtėja ir tampa ne tokie energingi, jei žmonės tikisi staigaus nuo- 
smukio21. Tai gali paaiškinti, kodėl B. Levy nustatė stiprią koreliaci-
ją tarp žmonių požiūrio į senėjimą ir nutukimo rizikos senstant22.

Galiausiai, yra psichosomatinis kelias, kaip tapti savo paties 
baimę keliančiu stereotipu. Mūsų lūkesčiai dėl silpnumo gali susti-
printi kūno skausmus arba imsime dažniau jausti pykinimą, gal-
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vos svaigimą ir panašių negalavimų – tai nocebo reakcija, galinti 
paskatinti bendrą prastos savijautos suvokimą, apie kurį pasakoja 
daugelis vyresnio amžiaus žmonių23. Pasikeitus kvėpavimui ir me-
džiagų apykaitai, fizinė veikla iš tikrųjų gali tapti sunkesnė. (Galų 
gale, matėme, kaip žmonėms, kurie pesimistiškai žiūri į kūno ren-
gybą, yra sunkiau mankštintis ir mažiau tikėtina, kad vėliau jie 
gaus iš to daug naudos.)

Dar svarbiau tai, kad neigiami lūkesčiai gali išprovokuoti ne-
sveiką streso reakciją, turinčią didelį poveikį mūsų ilgalaikei svei-
katai. Atminkite, kad prognozavimo mašina kruopščiai įvertina 
mūsų gebėjimus reaguoti į naują grėsmę ar iššūkį ir, naudodamasi 
šiais skaičiavimais, kalibruoja hormonų, tokių kaip adrenalinas 
ir kortizolis, paruošiančių mus susidoroti su tiesiogine grėsme il-
galaikės sveikatos sąskaita, arba dehidroepiandrosterono sulfato 
(DHEAS), dalyvaujančio audinių palaikymo ir atsikūrimo proce-
suose ir išsiskiriančiame didesniais kiekiais, kai įvykį vertiname 
kaip teigiamą iššūkį, išsiskyrimą. Prognozavimo mašina taip pat 
kontroliuoja širdies ir kraujagyslių sistemos atsaką nustatydama, 
ar mūsų kraujagyslės susiaurėja (kad apsaugotų nuo kraujo nete-
kimo kilus grėsmei), ar išsiplečia (kad smegenys ir galūnės būtų 
prisotintos deguonies, o tai leistų mums įveikti iššūkį) ir ar mums 
reikia tausoti energiją, ar galime eikvoti savo atsargas, kad susi-
dorotume su situacija. Jei dėl amžiaus laikote save silpnesniu ir 
pažeidžiamesniu, greičiausiai sunkumus vertinsite kaip neigiamą 
grėsmę, o ne teigiamą iššūkį, o tai paskatins daugiau žalingų stre-
so reakcijų, galinčių sukelti hormonų sumaištį laikui bėgant.

Ši tendencija ypač išryškėjo atliekant laboratorinius eksperi-
mentus. Vyresnio amžiaus žmonės, kuriems būdingi neigiami su 
amžiumi siejami stereotipai, paprastai turi didesnį sistolinį krau-
jospūdį, kai reaguoja į stresinius iššūkius, tačiau tiems, kurie mato 
teigiamus stereotipus, reakcija būna silpnesnė24.
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Ilgainiui B. Levy nustatė, kad kortizolio lygis nuolat didėja iki 
maždaug 40 procentų nuo kokių 50-ies ir iki maždaug 80-ies, jei 
žmogus turi neigiamą požiūrį į senėjimą. Tačiau tie, kurių požiū-
ris yra teigiamas, per tą patį laikotarpį patiria 10 procentų kor-
tizolio sumažėjimą, pereidami į kitą savo gyvenimo etapą25. Ilga-
laikė įtampa gali paskatinti lėtinį uždegimą, kuris sukelia bendrą 
audinių dėvėjimąsi ir yra įvairių ligų, įskaitant artritą, širdies ir 
Alzheimerio ligas, kaltininkas. B. Levy neseniai pademonstravo, 
kad neigiamas požiūris į senėjimą gali lemti padidėjusį uždegi-
mą po ketverių metų, o tai savo ruožtu prisideda prie didesnio 
mirtingumo per ateinančius dvejus metus26. Neigiamų lūkesčių 
pasekmės matomos net atskirų ląstelių branduoliuose, kuriuose 
saugomas mūsų genetinis kodas. Mūsų genai yra tvirtai įvynioti 
kiekvienos ląstelės chromosomose, turinčiose mažyčius apsaugi-
nius dangtelius, vadinamus telomerais, kurie palaiko DNR sta-
bilumą ir saugo jį nuo susidėvėjimo ir pažeidimų. (Dėl šios prie-
žasties telomerai dažnai lyginami su plastikiniais batų raištelių 
antgaliais –  palyginimas, kuris yra techniškai tinkamas, tačiau 
jam trūksta tam tikro poetiškumo, turint omeny, kokie svarbūs 
telomerai yra mūsų išlikimui.) Vos žmogui gimus telomerai yra 
ilgi ir stiprūs, tačiau juos alina lėtinis stresas, todėl visą gyvenimą 
jie trumpėja. Trumpesni telomerai mažina ląstelės gebėjimą dau-
gintis be klaidų, o jei telomeras nepakankamai ilgas, ląstelė aps-
kritai gali nustoti dalytis27.

Telomerų ilgis tarp to paties chronologinio amžiaus žmonių 
gali skirtis, priklausomai nuo gyvenimo būdo veiksnių, įskaitant 
uždegimą ir stresą, ir gali nulemti žmonių ilgaamžiškumą bei ligų 
riziką. Remiantis B. Levy stereotipų įkūnijimo teorija, neigiamų 
senėjimo lūkesčių turintys žmonės turėtų turėti trumpesnius telo-
merus – iš tiesų taip ir yra28.
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Mūsų požiūris į senėjimą dėl tokių dalykų kaip stresas ir už-
degimai taip pat gali turėti įtakos atskirų genų, esančių tose chro-
mosomose, išraiškai. Kiekvienoje ląstelėje turime nedidelius DNR 
priedus, kurie gali „įjungti“ arba „išjungti“ atskirus genus. Nuo 
šio perjungimo priklauso, kokius baltymus ląstelė gamina ir kaip 
ji veikia. Tam tikri įjungimo ar išjungimo modeliai vis labiau iš-
plinta senstant ir yra atsakingi už daugelį su senatve susijusių po-
kyčių, įskaitant padidėjusį sergamumą. Svarbu tai, kad žmonės, 
turintys neigiamą požiūrį į senatvę, jaučia daugiau su amžiumi 
susijusių pokyčių, o pozityviau nusiteikusiųjų „epigenetinis laik- 
rodis“ tiksi lėčiau29.

B. Levy spėja, kad tai gali būti priežastis, dėl kurios garbaus 
amžiaus atstovai, teigiamai vertinantys senėjimą, yra mažiau pa-
žeidžiami demencijos, net jei jų organizme randamas didesnės 
rizikos APOE geno variantas. Didesnis stresas gali sukelti epige-
netinius pokyčius, kurie sustiprina geno poveikį žmonėms, turin-
tiems neigiamą požiūrį, ir padidina jų pažeidžiamumą, o tiems, 
kurie labiau tikisi sklandaus senėjimo, šio proceso pasekmės būna 
švelnesnės30.

Kai kurie iš šių pakitimų gali būti grįžtami31. Žinome, kad fer-
mentas, vadinamas telomeraze, gali padėti atkurti chromosomų 
galuose esančius „antgalius“, o šio fermento aktyvinimas galimai 
panaikina kai kuriuos priešlaikinio senėjimo padarinius. Galbūt 
ateityje išrasime vaistus, kurie neleis mūsų ląstelėms nykti, o kol 
kas galime bent jau sulėtinti jų dėvėjimąsi gyvendami sveikiau ir 
pakeisdami savo lūkesčius apie tai, ką reiškia būti senam.

AMŽIUS – TIK SKAIČIUS?

Jei norime iš naujo suprasti tikruosius su amžiumi ateinančius ap-
ribojimus, pirmiausia susipažinkime su keletu žmonių, kurie, kaip 
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ir Paddy Jones, paneigė visuomenės nusiteikimą prieš senatvę ir 
parodė, ką galime nuveikti vėlesniame savo gyvenime etape.

Štai Hiromas Inada iš Čibos Japonijoje prieš 18 metų pradėjo 
plaukti, bėgioti ir važinėti dviračiu, o po metų dalyvavo pirma-
jame triatlone. Sportas jam tapo savotiška manija, kuri galiausiai 
pastūmėjo jį dalyvauti „Hawaii Ironman“ geležinio žmogaus ren-
ginyje Kailua-Konoje. Tai ekstremalios ištvermės varžybos, ku-
riose dalyviai turi nuplaukti 3,86 km, nuvažiuoti dviračiu 180,25 
km ir nubėgti 42 km maratoną. Kad galėtų tai padaryti, H. Inadas 
susidarė negailestingą treniruočių grafiką. Kiekvieną rytą jis ke-
liasi 4.30 val., o 6 val. jau būna sporto salėje. Jo treniruotės dažnai 
tęsiasi iki saulėlydžio, o kiekvieną savaitę jis turi vos vieną poilsio 
dieną.

Iki 2020 m. H. Inadas „Ironman“ varžybas įveikė tris kartus, 
jo finišo laikas svyravo ties 16 valandų ir 50 minučių riba. Vien 
pasiekti „Ironman“ turnyro finišo liniją būtų puikus pasiekimas 
daugeliui žmonių, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Tačiau H. Ina-
das pradėjo treniruotis tik baigęs žinių reporterio karjerą ir išėjęs 
į pensiją, t. y. sulaukęs 60-ies. Po kelerių metų jis dalyvavo savo 
pirmajame olimpinės distancijos triatlone, o „Ironman“ varžybų 
duris pravėrė tik būdamas 80-ies. Paskutinį savo rekordą jis su-
mušė 2018 m., likus šiek tiek daugiau nei mėnesiui iki 86-ojo gim-
tadienio.

Kaip ir buvo galima tikėtis remiantis tyrimais apie subjekty-
vų senėjimą, H. Inadas išlaikė jaunatvišką požiūrį ir nemano, kad 
amžius yra kliūtis ypatingiems pasiekimams. Jis sako, kad net bū-
damas 70-ies jautėsi „labai jaunas“, o nuo tada jo treniruotės padė-
jo jam išvengti nykimo.

Ne mažiau įspūdinga Šveicarijos bėgiko Alberto Strickerio isto-
rija. Neseniai jis nubėgo ultramaratoną Bazelyje, Šveicarijoje, bū-
damas 95 metų. Kaip ir H. Inadas, sportuoti jis pradėjo tik išėjęs 
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į pensiją, būdamas 65 metų, o pirmąjį visos distancijos maratoną 
įveikė sulaukęs 90-ies. Jo treniruotės susideda iš 5–10 km bėgimų 
kiekvieną darbo dieną. Bazelio varžybų tikslas buvo per 12 valan-
dų nubėgti kuo didesnį atstumą. A. Strickeris iš viso įveikė apie 53 
km. Nesunku įsivaizduoti, kad toks fizinis krūvis sukeltų rimtų 
kūno sužalojimų tokio amžiaus žmogui, tačiau medicininiai Be-
ato Knechtle’o tyrimai Ciuricho universiteto Pirminės sveikatos 
priežiūros institute atskleidė, kad A. Strickeris po varžybų visiškai 
atsigavo per penkias dienas32.

Reikia pripažinti, kad P. Jones, H. Inadas ir A. Strickeris ar-
timiausiu metu tikrai nesitaikys į jaunesnių elitinių sportininkų 
rekordus – vienodomis sąlygomis jaunesni žmonės turi fizinį pra-
našumą. Tačiau ši trijulė vis dėlto įrodo, kad nepaprastai aukštą 
kūno rengybos lygį – net ir itin didelę ištvermę – galima pasiekti 
ir vėlesniame amžiuje.

Pavyzdžiui, B. Knechtle’o atlikta ultramaratono bėgikų vyrų 
analizė parodė, kad per kiekvieną nugyventą dešimtmetį jų rezul-
tatai suprastėja maždaug 8 procentais33. Netgi šis nuosmukis gali 
būti mažesnis, nes vyresni sportininkai tampa konkurencingesni 
ir randa geresnių būdų treniruotis. Pavyzdžiui, devintajame de-
šimtmetyje „Ironman“ turnyruose 60–64 metų amžiaus žmonės 
pasiekdavo maždaug 60 procentų to, ką pavykdavo padaryti jau-
nesniems nei 40 metų amžiaus žmonėms; dabar šis rodiklis siekia 
daugiau nei 70 procentų34.

Tiesa ta, kad vis dar nežinome, kokią fizinę būklę galime pa-
laikyti senatvėje, nes labai mažai žmonių ryžtasi išvesti savo kūną 
už šių ribų. Tačiau turime daugiau nei pakankamai įrodymų, kad 
senstant mūsų potencialas yra daug didesnis, nei įprasta many-
ti. Šie modeliai sutampa su ne tokių ekstremalių sportininkų 
tyrimais, kurie rodo, kad tinkamai save prižiūrint ir pasirinkus 
tinkamą gyvenimo būdą bei tinkamą mąstymą, žmogaus kūnas  
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gali būti daug atsparesnis laiko tėkmei, nei daugelis mūsų įsivaiz-
duoja.

Vertindami pažintinius senėjimo padarinius, turėtume prisi-
minti stulbinamus kūrybingumo pliūpsnius, kuriuos išgyveno kai 
kurie menininkai, pasiekę vidutinį pensinį amžių. Panagrinėkime 
Penelopės Fitzgerald atvejį. Įvairius darbus, įskaitant pedagoginį, 
dirbusi moteris būdama 60 metų išleido pirmąjį romaną, o po dvejų 
metų laimėjo „Booker“ literatūros premiją. Būdama 80-ies ji pelnė 
JAV nacionalinį knygų kritikų rato apdovanojimą (US National Book 

Critics Circle Award) už paskutinį savo romaną „Mėlynoji gėlė“, kuris 
dažnai laikomas jos šedevru35. „Matosi, kad senstant ji tapo geresne 
rašytoja, – rašė Niujorko kritikas Jamesas Woodas, – rimtesnė ir 
platesnė, labiau pasitikinti ir lankstesnė36.“ Vargu ar tai galima pa-
vadinti kūrybine sausra, apie kurią kalbėjo Martinas Amisas.

Vaizduojamųjų menų srityje Pablą Pikasą ir Henrį Matisse’ą 
gyvenimo pabaigoje aplankė naujas įkvėpimas. Sulaukęs maždaug 
60-ies, Pikasas pasuko į keramiką ir sukūrė daugiau nei 3 500 dar-
bų, kuriuose susiliejo tapyba, grafika ir skulptūra37. H. Matisse’as 
pasiėmė žirkles, popierių ir sukūrė įspūdingąsias „iškarpas“, ku-
rias apibūdino kaip „spalvų drožinėjimą“. Tai tebėra vieni garsiau-
sių jo darbų38.

Visas šias nepaprastas istorijas verta turėti omenyje, nes vien 
mūsų pačių gebėjimo kontroliuoti savo senėjimą pripažinimas, 
nesvarbu, ar jis pasireikštų per mąstymo, ar gyvenimo būdo poky-
čius, gali suteikti savotišką atsvarą neigiamiems senėjimo stereo- 
tipams.

Panagrinėkime 2018 m. paskelbtą 60–90 metų amžiaus žmo-
nių tyrimą, kurį atliko Davidas Weissas iš Kolumbijos universi-
teto. Pirmiausia jis patikrino, ar jo dalyviai pritaria esminiams 
požiūriams, pavyzdžiui:
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Daugeliu atvejų žmogaus biologinis amžius nulemia jo gebėji-
mus.

Ar senėjimą jie laikė lanksčiu procesu ir pritarė tokiam teiginiui 
kaip:

Nesvarbu, kiek jums metų, visada galite sulėtinti savo senėjimą.

Pastebėtina, kad šie įsitikinimai patys savaime nebūtinai atspindi 
„gerą“ ar „blogą“ požiūrį į senėjimą, o tik tai, ar procesas yra kon-
troliuojamas.

Baigęs apklausą, D. Weissas paprašė dalyvių atsakyti į klau-
simus apie demenciją ir fizinę negalią. Šis pratimas buvo skirtas 
įprastiems vyresnio amžiaus žmonių stereotipams sužadinti. 

Galiausiai jis paprašė atlikti atminties testą ir įvertino streso 
reakciją. D. Weissas nustatė, kad žmonės, kurie senėjimą laikė  
biologine neišvengiamybe, buvo daug imlesni neigiamiems stere-
otipams apklausoje apie demenciją, jautė didesnę įtampą ir pras-
čiau atliko atminties testą. Logiška: jei manote, kad nekontroliuo-
jate savo biologinių procesų, tada mintys apie nykimą bus daug 
baisesnės.

Dalyviai, kurie jautė, kad tvirčiau laiko likimą savo rankose, 
reagavo visiškai priešingai – susidūrę su mintimis apie silpnumą 
ir nuosmukį jie daug dažniau pagerindavo savo rezultatus39. Pasi-
tikėjimas savimi leido jiems įrodyti, kad yra pesimistinių nuostatų 
prieš senėjimą išimtis, todėl iššūkis susidoroti su neigiamais ste- 
reotipais iš tikrųjų paskatino juos pasiekti geresnių rezultatų.

Nebūtina kelti sau tikslų tapti „Ironman“ atletu, apdovanoji-
mų pelniusiu romanų rašytoju ar produktyviu menininku, kad 
suprastum, jog senėjimas gali būti susijęs su kur kas įdomesnėmis 
idėjomis nei pražūtis ir niūrumas, kurį vaizduoja tokie žmonės 
kaip Martinas Amisas; šių žmonių istorijos tiesiog parodo, kad 
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įmanomų dalykų ribos yra nepaprastai plačios. Tai, kaip senstame, 
labai priklauso nuo mūsų pačių: kuo dažniau tai prisiminsime, 
tuo lengviau susidorosime su neigiamais visuomenės lūkesčiais 
ir pasirinksime savo kelią. Neseniai Hiromas Inadas laikraščiui 
Japan Times pasakojo: „Tikiuosi, kad visi pamatys ir patikės, kad 
galima daryti tuos pačius dalykus, kuriais užsiima jaunoji karta.“

GYVENIMO ELIKSYRAI

Šių su amžiumi susijusių lūkesčių padarinių suvokimas išties tu-
rėtų būti platesnis. 2015 m. 60 metų ir vyresnio amžiaus grupėje 
buvo apie 901 milijoną gyventojų, t. y. 12,3 procento viso pasaulio 
žmonių. Iki 2030 m. šis skaičius išaugs iki 1,4 milijardo (16,4 pro-
cento pasaulio gyventojų), o iki 2050 m. – iki 2,1 milijardo (21,3 
procento pasaulio gyventojų)40. Remiantis dabartiniais diagnoza-
vimo rodikliais, iki šio amžiaus vidurio 152 milijonai šių žmonių 
gali sirgti demencija41.

Gydytojai dažnai kalba ne apie gyvenimo, o apie sveikatos tru-
kmę (metus, pragyventus be rimtos negalios ar ligos). Tikrasis 
tikslas yra sveikai gyventi kokybišką gyvenimą, o ne tiesiog didin-
ti nugyventų metų skaičių42. Tačiau kilstelėję su senėjimo procesu 
susijusių lūkesčių kartelę, turime puikią galimybę ilgiau džiaug-
tis abiem tikslais. Nenuostabu, kad mokslininkai tiria geriausius 
būdus, kaip plačiu mastu pritaikyti šį tyrimą. Tęsdama senatvės 
poveikio tyrimą, B. Levy pakvietė pagyvenusius dalyvius – nuo 
61 iki 99 metų – žaisti paprastą kompiuterinį žaidimą, kurio metu 
ekrane trumpai sumirksėdavo su amžiumi susiję teigiami žodžiai 
(pvz., „išmintingas“, „guvus“ ir „kūrybingas“). Nors dalyviai są-
moningai nesuvokė žodžių, jie greičiausiai įsisavino perteikiamą 
žinutę, nes B. Levy pastebėjo, kad jų požiūris į senėjimą ženkliai 
pasitaisė per keturis savaitinius užsiėmimus. Šis naujai atrastas 
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optimizmas lėmė nepaprastą dalyvių fizinės savijautos pagerėji-
mą: jie buvo judresni, o jų eisena ir laikysena pradėjo panėšėti į 
jaunesnių žmonių išvaizdą. Stebina tai, kad šie pagerėjimai, ku-
riuos paskatino netiesioginiai pranešimai, netgi pranoko fizinių 
pratimų režimo (lengva veikla tris kartus per savaitę šešis mėne-
sius) rezultatus43.

B. Levy eksperimentas buvo svarbus įrodymas, kad galingi ne-
sąmoningi ženklai gali pakeisti žmonių lūkesčius ir suteikti didelę 
naudą. Atsižvelgdami į šiuos rezultatus, kai kurie tyrėjai svarstė, 
ar būtų galima panašių užuominų įtraukti į tam tikrus filmus ar 
TV programas. Žinoma, tuomet tektų susidurti su kai kurių žmo-
nių prieštaravimais, kad tokie pranešimai gali būti pasąmoninio 
manipuliavimo būdas44.

Kol kas galbūt realiau sutelkti dėmesį į sąmoningus pokyčius, 
nenaudojant jokių paslėptų užuominų. Įdomiausiuose tyrimuose 
švietimas apie senėjimo stereotipus derinamas su kita veikla, pa-
vyzdžiui, fiziniais pratimais, kurie leidžia išbandyti savo gebėji-
mus ir tiesiogiai įvertinti, kaip lūkesčiai gali apriboti gyvenimo 
kokybę.

Šių tyrimų nauda yra neįtikėtina. Pavyzdžiui, pagyvenusiems 
Los Andželo gyventojams kas savaitę buvo vedamos pamokos apie 
fizinį senstančio kūno ir smegenų potencialą ir kaip neigiami ste-
reotipai gali trukdyti jį išlaisvinti. Vėliau valandos trukmės už-
siėmimais sporto salėje siekta įtvirtinti įgytas žinias. Pasibaigus 
pamokoms dalyvių mobilumas ženkliai išaugo: nuo 24 749 iki 
30 707 žingsnių per savaitę, t. y. 24 procentais daugiau, remian-
tis žingsniamačių rodmenimis. Svarbiausia tai, kad fizinė nauda 
didėjo keičiantis dalyvių požiūriui į senėjimą – kuo pozityvesnis 
buvo jų mąstymas, tuo aktyvesni jie tapo. Dalyviai taip pat nuro-
dė, kad jiems lengviau atlikti kasdienes funkcijas ir jie jaučia ma-
žesnį skausmą dėl lėtinių ligų (pvz., artrito)45.
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Nuo to laiko šie rezultatai buvo daug kartų pakartoti su kito-
mis populiacijomis. Kartais nustatyta, kad dėl pasikeitusių lūkes-
čių dalyvių fizinis aktyvumas dar ilgą laiką po intervencijos išliko 
dvigubai didesnis, o pagerėjimai viršijo standartines kūno ren-
gybos programas, kuriomis nebuvo siekiama sąmoningai keisti 
dalyvių lūkesčių dėl senėjimo46. Nors sunku išskirti tikslias tokio 
pagerėjimo priežastis, panašu, kad intervencija paveikė visus tris 
„stereotipo įkūnijimo“ elementus – psichologinius, elgesio ir psi-
chosomatinius. Dalyvių teigiami lūkesčiai sumažino su amžiumi 
atsirandantį stresą ir pagerino fizinę bei protinę savijautą, o tai 
savo ruožtu labiau motyvavo sportuoti.

Idealiu atveju šias intervencijas netrukus pradės taikyti svei-
katos institucijos visame pasaulyje. O kol kas kiekvienas galime 
suteikti savo mintims šiek tiek pozityvumo. Jei jaučiate, kad esa-
te per seni kokiai nors veiklai, pradėkite kvestionuoti to lūkesčio 
pagrindus. Ar tam yra reali fizinė negalia, kurią iš tikrųjų jaučia-
te šiuo metu? O gal tiesiog „užsikrėtėte“ kitų žmonių žinutėmis? 
Galbūt laikas išeiti iš komforto zonos ir užsiimti nauja veikla, 
kurią iki šiol bijojote išbandyti? Kalbant apie pažinimo gebėjimų 
nuosmukį, yra patikimų įrodymų, kad naujų įgūdžių mokyma-
sis sulaukus vidutinio ir vyresnio amžiaus gali padėti išsaugoti 
atmintį ir koncentraciją, o svarbiausia – sustiprinti pasitikėjimą 
savo gebėjimais ir panaikinti kai kuriuos neigiamus stereotipus, 
taip sukuriant teigiamų minčių ratą47.

Kai kalbėjausi su Paddy Jones, ji atsargiai pabrėžė galimą sė-
kmės veiksnį jos sveikatai. Tačiau ji sutinka, kad daugelis žmonių 
be reikalo pesimistiškai žiūri į tai, kaip atrodys jų auksinis amžius, 
ir skatina juos netikėti šiomis nuostatomis. Nuo tada, kai išgarsė-
jo, ji gavo daug žinučių iš žmonių, kurie buvo įkvėpti imtis naujos 
veiklos, todėl ji tikisi, kad ir kiti paseks jų pavyzdžiu. „Jei jaučiate, 
kad yra kas nors, ką norite padaryti, ir tai jus įkvepia, pabandyki-
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te! O jei pamatysite, kad tai iš tikrųjų ne jūsų jėgoms, ieškokite ko 
nors kito, ką galėtumėte pasiekti.“

Keisti požiūrį į amžių ir senėjimą ypač svarbu susidūrus su 
rimtu gyvenimo įvykiu, pavyzdžiui, išėjimu į pensiją. Paddy Jones 
ir ištvermės sportininkai Hiromas Inadas ir Albertas Strickeris 
sportuoti pradėjo baigę karjerą. Tuo metu, kai daugelis žmonių 
ima pesimistiškiau galvoti apie senėjimą, jie rado būdą, kaip ko-
voti su šiomis nuostatomis ir nuolat įrodyti savo gebėjimus, – mes 
visi galime pasimokyti iš jų patirties, kad ir kokios didingos ar 
kuklios būtų mūsų pačių ambicijos.

NESENSTANTI VISUOMENĖ?

2019 m. lapkritį man pasisekė aplankyti Nuoro provinciją ryti-
nėje Sardinijos pakrantėje. Jos atšiaurūs kalnai stūkso virš Vidur-
žemio jūros, o mažuose, slėniuose išsibarsčiusiuose kaimuose ir 
miesteliuose gyvena 200 tūkstančių gyventojų48. Ūkininkavimas 
– ožkų ir kiaulių auginimas – čia vis dar yra pagrindinis pragyve-
nimo būdas.

Praeityje Nuoras labiausiai garsėjo tuo, kad čia gimė Nobelio 
premijos laureatė rašytoja Grazia Deledda. Šiandien ši vieta bene 
geriausiai žinoma dėl vienos didžiausių šimtamečių gyventojų 
koncentracijos pasaulyje. Įvertinus bendrą gyventojų skaičių, čia 
yra maždaug tris kartus daugiau žmonių, vyresnių nei 100 metų, 
nei likusioje Sardinijos dalyje ir dešimt kartų daugiau nei JAV49.

Apie jų neįtikėtiną ilgaamžiškumą prikurta daug mokslinių 
teorijų. Sardinijos populiacija ilgus istorijos laikotarpius buvo izo-
liuota ir dėl to turi unikalų genetinį profilį. Jau žinome, kad genai 
negali nulemti mūsų likimo; 2018 m. atliktas tyrimas parodė, kad 
vos 7 procentus skirtumų galima priskirti mūsų genams50. Taip 
pat didelę reikšmę turi mityba (ji spartietiška, bet maistinga ir turi 



271

daug antioksidantų, kurie apsaugo nuo ląstelių pažaidos), mankšta 
ir tai, kad kai kurie ūkininkai ir toliau dirba sulaukę 70–80 metų.

Tačiau turėdamas omeny žinias apie lūkesčių poveikį ir jų įta-
ką gyvenimui, nejučia susimąstau, ar gali būti, kad didžioji dalis 
tų žmonių neįtikėtinos gyvenimo trukmės priklauso nuo jų kul-
tūros, kuri paremta pagarba vyresniems bendruomenės nariams. 
Mažo Arzanos miestelio šeimos gydytojas Raffaele’ė Sestu mano, 
kad taip. Jis yra dirbęs su dešimtimis šimtamečių ir teigia, kad su 
dauguma jų elgiamasi kaip su šeimos galva ir pagarba išlieka iki 
pat senatvės. „Žmogus, kuris žino, kad atlieka tam tikrą vaidmenį, 
ir tiki savimi, gyvena geriau ir lengviau perkopia šimtmetį“, – man 
sakė gydytojas51.

Deja, tokio požiūrio trūksta daugelyje pramoninių šalių Ame-
rikoje, Europoje ir Azijoje, kur vis mažiau kartų gyvena tame pa-
čiame namų ūkyje, o vyresnio amžiaus žmonės dažniau laikomi 
našta, o ne vertinamais šeimos nariais52. Toks požiūris yra nepa-
lankus vaikams ir anūkams, taip pat seneliams: įvairūs tyrimai 
rodo, kad reguliarus bendravimas su vyresnio amžiaus žmonėmis 
gali paskatinti jaunesnius žmones susidaryti teigiamą požiūrį į se-
nėjimą. Kai tie vaikai sulauks pilnametystės ir vidutinio amžiaus, 
ši patirtis padės jiems prisiminti, koks gali būti sveikas senėjimas. 
Žmonės, kurie nepalaiko nuolatinio ryšio, priešingai, lengviau pa-
kliūva į žiniasklaidos spendžiamas amžių stereotipų pinkles53. Kai 
netenka reguliariai susidurti su tam tikra demografine grupe, gali 
būti lengva jas išjuokti arba paniekinti. Ironiška, tačiau nors mūsų 
laimėjimai medicinos srityje pailgino gyvenimo trukmę, dėl kitų 
socialinių pokyčių į ištvermingus ilgaamžius žmones pradėjome 
žiūrėti kaip į naštą, o ne į asmenis, kuriuos reikia gerbti ir bran-
ginti.

Tokios vietos kaip Nuoras, kuriose amžius laikomas stiprybe, 
šiandien yra daug retesnės nei anksčiau, bet taip neprivalo būti. 
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Asmeniniu lygmeniu galime pabandyti nutiesti tiltus tarp kartų, 
draugaudami su už mus vyresniais ir jaunesniais žmonėmis. Ta-
čiau kaip visuomenė turime eiti daug toliau ir kovoti su senėjimu, 
kaip kad kovojame su rasizmu, homofobija ir kitomis išankstinė-
mis nuostatomis. Kaskart, kai tingiai taikome šiuos stereotipus, iš 
esmės platiname mirtiną patogeną, kuris laikui bėgant pakenks ne 
tik kitiems, bet ir mums patiems.

Kas dėl lūkesčių, susijusių su senėjimu, kiekvienas iš mūsų ga-
lime pasirinkti, ar išsaugoti šias toksiškas idėjas, ar padėti jas pa-
keisti. O veikti turime dabar, nes nuo to tiesiogiai gali priklausyti 
mūsų ir mūsų mylimųjų gyvenimas.

Kaip galvoti apie... senėjimą

• Užuot idealizavę jaunatviškumą, sutelkite dėmesį į visus 

dalykus, kuriuos galite įgyti gyvendami ilgiau, įskaitant pa-

tirtį, žinias ir tvirtesnę emocinę kontrolę bei išmintingesnį 

sprendimų priėmimą.

• Atminkite, kad daugelį dalykų, su kuriais paprastai sie-

jame senėjimą, pvz., fizinį silpnumą, galite kontroliuoti ir 

pagerinti sveikesne gyvensena.

• Venkite priskirti ligą savo amžiui, nes taip sustiprinsite 

neišvengiamo nykimo idėją. Žmonės, turintys teigiamą 

požiūrį į senėjimą, yra linkę greičiau pasveikti po ligos nei 

tie, kurių lūkesčiai neigiami.

• Ieškokite gerų pavyzdžių – tokių kaip Paddy Jones ar Hiro-

mas Inadas, metę iššūkį visuomenės lūkesčiams.

• Stebėkite, kokią žiniasklaidą vartojate: daugelis filmų ir 

serialų sustiprina įžeidžiamus stereotipus apie vyresnio 
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amžiaus žmones. Pabandykite žiūrėti biografinius ar do-

kumentinius filmus, kuriuose jautriau kalbama apie senė-

jimą, arba bent jau kritiškiau vertinkite tai, ką žiūrite.

• Jei esate jauni ar vidutinio amžiaus, susidraugaukite su 

žmonėmis, nepriklausančiais jūsų amžiaus grupei; tyrimai 

rodo, kad vien taip galite pagerinti senėjimo lūkesčius.

a m ž i n a i  j a u n i
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Grįžkime prie hmongų tautos Jungtinėse Valstijose ir netikėtos 
staigios mirties naktį sindromo, atsidūrus demono dab tsog ran-
kose. Devintajame dešimtmetyje – pasiekus blogiausią krizės taš-
ką – atrodė neįtikėtina, kad tikėjimas gresiančia pražūtimi gali 
padidinti riziką mirti. Tačiau ši žalinga prognozė puikiai atitinka 
naujausias XXI amžiaus žinias apie lūkesčių poveikį ir galią.

Paskatinti šio tyrimo, kai kurie gydytojai ėmėsi veikti. Pavyz-
džiui, medicinos centras „Mercy“ Kalifornijoje aktyviai dirba su 
šamanais, kurie padeda pagerinti didelės toje vietoje gyvenan-
čių hmongų bendruomenės gydymą. Viskas prasidėjo nuo vieno 
atvejo tyrimo. Atrodė, kad hmongų tautybės vyras miršta nuo 
gangrenuojančios žarnos. Nepadėjo joks gydymas. Bendruome-
nės geranoriai paprašė, kad darbuotojai leistų sergantįjį apžiūrėti 
hmongų gydytojui. Ligoninės darbuotojai galiausiai nusileido ir 
leido šamanui atlikti savus ritualus, įskaitant kardo pakabinimą 
virš palatos durų, siekiant atbaidyti piktąsias dvasias. Nepaisant 
pirminės prognozės, vyras vėliau visiškai pasveiko ir vėl tapo ak-
tyviu vietinės hmongų bendruomenės nariu.

„Gydytojai kartais susiduria su „stebuklais“, – aiškino medi-
cinos centro „Mercy“ atstovas. – Tačiau šis atvejis jiems aiškiai 
parodė tų ceremonijų galią. Gydant svarbu ne tik vaistai, bet ir 
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žmonės. Vėliau centras apmokė 140 šamanų dirbti kartu su gy-
dytojais ligoninėje ir savo ritualais palaikyti standartines medi-
cinines procedūras. Ši politika paskatino daugiau žmonių gydytis 
ligoninėje ir, bent jau kiek teko girdėti, pagerino pacientų reakciją 
į prakeiksmus1.“

* * *
Tikiuosi, kad perskaičius šią knygą bus aišku, kad mus visus for-
muoja mūsų įsitikinimai. Nors šie įvykiai gali atrodyti stebuklin-
gi, jie stebėtinai įprasti įvairaus tikėjimo žmonėms – arba visai 
nereligingiems.

Nesvarbu, ar gulamės ant operacinio stalo, saugome savo svei-
katą ir fizinę gerovę, ar bandome mažinti ilgalaikį stresą ar mažiau 
dirbti jausdami didžiulę įtampą, mūsų lūkesčiai lemia mūsų psi-
chologines ir fiziologines reakcijas į supančias aplinkybes. Smege-
nys evoliucionavo taip, kad galėtų prognozuoti, remdamosi mūsų 
pačių ankstesne patirtimi, kitų stebėjimais ir kultūrinėmis nor-
momis, – tai procesas, kuriuo grindžiamas mūsų tikrovės suvoki-
mas ir kuris paruošia protą bei kūną viskam, kas jo laukia. Dabar 
žinome, kaip galime pakeisti šiuos lūkesčius, kad susikurtume sa-
vaime išsipildančias pranašystes.

Visuose knygos skyriuose stengiausi aiškiai parodyti, kad di-
dėjantis lūkesčių poveikio pripažinimas niekaip nesumenkina 
didžiulių iššūkių, su kuriais šiandien susiduria ir, be jokios abe-
jonės, ir ateityje susidurs mūsų visuomenė. Negalime panaikinti 
finansinio netikrumo ar socialinės neteisybės vien apie tai galvo-
dami: lūkesčių poveikis nėra vaistas nuo kiekvienos iškylančios 
problemos. 

Tačiau lūkesčiai gali būti naudinga priemonė ugdant mūsų pa-
čių asmeninį atsparumą, o kartais netgi padėti klestėti nepaisant 
sunkumų, suteikdami jėgų imtis realių pokyčių.
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Idealiu atveju šių įgūdžių lavinimas turėtų tapti įpročiu, kad 
nepaisant mūsų veiksmų ar naujienų, kurias sužinome, visada 
kvestionuotume savo reakcijas į jas, siekdami pastebėti, ar netyčia 
nesukuriame neigiamos savaime išsipildančios pranašystės, nepa-
remtos jokiu racionaliu pagrindu. Aš pats nuo to laiko, kai pirmą 
kartą sužinojau apie antidepresantų, kuriuos vartojau, šalutinį 
nocebo poveikį, pastebėjau, kad šis požiūris tikrai pakeitė mano 
gyvenimą. Žinios apie lūkesčių poveikį pakeitė mano valgymo ir 
sporto įpročius, požiūrį į miegą ir mintis apie senėjimą. Didžiąją 
šios knygos dalį parašiau per COVID-19 pandemiją ir pastebėjau, 
kad aprašytieji metodai dažnai padėdavo man susidoroti su viena-
tve ir įtampa, kurią jaučiau būdamas nuolat uždarytas.

Tikiuosi, kad šis naujas supratimas, kaip veikia smegenys, ne 
mažiau pravers ir jums. Galbūt jau pastebėjote kokią nors naudą?

Žinios yra galia, ir vien skaitymas apie lūkesčių poveikį ir jo 
pasekmes gali padėti pakeisti mąstymą ir turėti išmatuojamą po-
veikį jūsų gyvenimui. Tačiau jei pastebėsite, kad jums sunku pri-
taikyti kuriuos nors šio tyrimo elementus, galite išbandyti tris 
strategijas, padėsiančias švelniai išjudinti jus iš vėžių. Kaip ir visi 
kiti šioje knygoje pateikti patarimai, šie paskutiniai metodai yra 
paremti patikimais moksliniais įrodymais ir naudojami kartu jie 
padės išspręsti dažniausiai kylančias problemas.

Atminkite, kad jūsų smegenys yra nešlifuotas deimantas

Pradėkime nuo neuroplastiškumo – smegenų gebėjimo kurti nau-
jas jungtis ir keistis – idėjos, kuriai taip pat tinka lūkesčių efekto 
apibūdinimas.

Ankstyvuoju neurologijos vystymosi laikotarpiu buvo mano-
ma, kad smegenys yra nekintamos. Nors vaikų protas galimai yra 
kažkiek lankstus, ši savybė turėtų išnykti pasibaigus paauglystei, 
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todėl taptų daug sunkiau pakeisti savo gebėjimus ir asmenybės 
bruožus. „Suaugusiųjų centruose nervų takai yra fiksuoti, baigti-
niai, nekintami“, – 1928 m. rašė šiuolaikinės neurologijos kūrėjas 
Santiago Ramón y Cajal2. Tai iš tiesų būtų bloga žinia, jei norima 
performuoti esamus mąstymo įpročius. Kai kalbu apie lūkesčių 
poveikį, kai kurie skeptikai klausia, ar nesame natūraliai „linkę“ į 
pasaulį žvelgti tam tikru kampu ir ar tam tikri lūkesčiai nėra per 
giliai įsišakniję, kad juos pakeistume.

Laimei, dabar žinome, kad yra labai mažai priežasčių taip 
pesimistiškai žvelgti į mūsų gebėjimą keistis. Atlikę kruopščius 
tyrimus, neurologai įrodė, kad smegenų jungtys nuolat keičiasi – 
vieni ryšiai sustiprėja, kiti yra apkarpomi, o kartais, reaguojant į 
aplinkybes, atsiranda visiškai naujų tinklų. Šie ryšiai lemia mūsų 
gebėjimus. Kraštutiniu atveju šis procesas leidžia žmonėms, kurie 
gimė kurti arba akli, prisitaikyti prie kochlearinių ar tinklainės 
implantų; nors iš pradžių jų smegenys nesugeba apdoroti naujos 
informacijos, netrukus jos persijungia ir pradeda kurti garsus bei 
vaizdus. Vadinamasis neuroplastiškumas taip pat atsiranda, kai 
išmokstame naujų įgūdžių. Net kai kurie asmenybės bruožai, to-
kie kaip neurotiškumas ar uždarumas, kurie kadaise buvo laikomi 
visiškai nepajudinamais, laikui bėgant gali pakisti.

Kad ir kokioje situacijoje būtumėte atsidūrę, jūsų smegenys gali 
būti daug lankstesnės, nei įsivaizduojate. O pakeisti jas bus daug 
lengviau, jei laikysitės tam tikro požiūrio. Carol Dweck iš Stanfor-
do universiteto nustatė, kad kai kurie žmonės tiki, jog jų gebėjimai 
yra fiksuoti ir nekintami: šie žmonės arba kažkam gabūs, arba ne. 
Kiti tiki savo gebėjimu tobulėti, nesvarbu, kokie yra jų įgimti ga-
bumai. Apskritai žmonės, orientuoti į augimą, yra linkę progre-
suoti greičiau nei turintieji „fiksuotą“ mąstymą.

Augimu paremtas mąstymas yra plačiai žinomas švietimo sri-
tyje, tačiau dabar tampa akivaizdu, kad žmonių supratimas apie 
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smegenų prigimtinį lankstumą gali turėti didelių pasekmių dau-
geliui kitų asmeninių pokyčių. Žmonės, kenčiantys nuo nerimo 
ar depresijos ir turintys „augimo“ mąstyseną, dažniau jaučia pa-
gerėjimą po kognityvinės elgsenos terapijos ar kitų gydymo būdų, 
palyginti su žmonėmis, kurių mąstymas yra fiksuotas3. Atsižvelg-
dami į šiuos rezultatus, mokslininkai dabar ieško intervencijų, 
kurios skatintų į augimą orientuotą mąstymą įvairiose aplinkose. 
Jiems pavyko išsiaiškinti, kad vien žmonių mokymas apie smege-
nų gebėjimą keistis gali pagerinti jų fizinę ir psichinę sveikatą, nes 
žmonės supranta, jog jie nėra prikaustyti prie dabartinių mąsty-
mo įpročių4.

Jei pastebėjote, kad įstrigote rutinoje, bandydami pritaikyti 
tam tikrą lūkesčių efektą, ir stengiatės performuluoti įvykius pro-
duktyviau ar pozityviau, pabandykite prisiminti smegenų plastiš-
kumą. Užuot manę, kad jums lemta kaskart pakliūti į tuos pačius 
spąstus, įsivaizduokite, kaip jūsų smegenys keičiasi, kai išmokstate 
matyti pasaulį nauju kampu. Kadangi augimu pagrįsta mąstysena 
patikėti daug lengviau, kai jau patyrėte pokyčių, prieš pradedant 
didinti ambicijas gali būti naudinga susitelkti į mažus, pasiekia-
mus tikslus, kad įsitikintumėte savo gebėjimu keistis ir pabandy-
tumėte jus aplankiusias nesėkmes vertinti kaip naudingą moky-
mosi patirtį.

Juk savo dabartinę pasaulėžiūrą kūrėte visą gyvenimą, taigi 
nieko nuostabaus, kad teigiamiems pokyčiams prireiks laiko. Vie-
na mokslinių tyrimų grupė, tyrusi augimo mąstyseną, priėjo prie 
išvados: „Kiekvienos smegenys yra nešlifuotas deimantas!“5

Pažvelkite iš šalies

Net jei esate orientuoti į augimą, kartais gali būti sunku pritaiky-
ti lūkesčių efektą, ypač sudėtingos situacijos įkarštyje. Skausmo, 
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nerimo ar nuovargio performulavimas teoriškai gali atrodyti len-
gvas, bet kai jaučiate diskomfortą ir stengiatės nepratrūkti, viskas 
yra daug sunkiau.

Tokiose situacijose svarbiausia nepamiršti, kad nereikia igno-
ruoti nepatogių jausmų, nes to nepaprastai sunku pasiekti ir yra 
labiau žalinga, nei atneša naudos. Lūkesčių efektas atsiranda kore-
guojant prielaidas apie jausmų prasmę ir pasekmes, o ne iš karto 
keičiant pačius jausmus. Pavyzdžiui, galite priminti sau, kad jūsų 
fiziniai simptomai yra kūno gijimo požymis, bet aktyviai neban-
dyti slopinti tikrojo skausmo pojūčio; taip pat galite prisiminti, 
kad nerimas suteikia energijos, nepaisant to, jog vis tiek jaučiate 
įtampą. Abiem atvejais mąstymo pokytis turėtų paskatinti svei-
kesnes reakcijas – nereikia neigti, bandyti „nuryti“ ar keisti pačių 
jausmų.

Norėdami palengvinti šį performulavimo procesą, taip pat ga-
lite išbandyti atsiribojimo metodą, kurį sukūrė Mičigano univer-
siteto psichologas Ethanas Krossas. Remiantis E. Krosso tyrimu, 
emocijos dažnai mus užvaldo per greitai, kad galėtume objektyviai 
įvertinti savo situaciją; vietoj to įsitraukiame į neigiamų minčių 
„atrajojimą“, perkratome tas pačias bauginančias ar liūdinančias 
mintis, kurios verčia mus jaustis dar blogiau ir elgtis dar neracio-
naliau. Tačiau anot E. Krosso, prisiversdami pažvelgti į situaciją iš 
šalies, galime nutraukti šį neigiamą „atrajojimo“ ciklą.

Yra daug būdų atsiriboti nuo savo minčių. Galite įsivaizduoti, 
kad žvelgiate į dabartinį įvykį kažkada ateityje, po kelių mėne-
sių ar metų. Arba pasijuskite it stebėtojas, kuris žiūri į situaciją 
iš šalies. Man asmeniškai naudingiausia įsivaizduoti, kad patariu 
draugui, atsidūrusiam tokioje pat situacijoje.

Yra daugybė įrodymų, kad šios atsiribojimo strategijos gali pa-
lengvinti kančias įvairiose situacijose ir taip padėti konstrukty-
viau įvertinti situaciją. Pavyzdžiui, atsidūrę įtemptoje situacijoje, 
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tarkime, atsistoję kalbėti prieš publiką, žmonės, kurie atsiriboja 
nuo savo minčių, dažniau vertina įvykį kaip teigiamą iššūkį ir 
galimybę parodyti save, o ne laiko jį potencialia grėsme, galinčia 
priversti raudonuoti ar patirti nesėkmę6. Jau matėme, kad toks 
psichologinis perfrazavimas skatina organizmą sveikiau reaguoti 
į stresą7.

Viešasis kalbėjimas yra tik vienas iš daugelio pavyzdžių, kai at-
siribojimas nuo neigiamo galvojimo padeda konstruktyviau ver-
tinti esamą situaciją, todėl tai yra neįtikėtinai naudinga asmeninės 
transformacijos priemonė. Pavyzdžiui, jei bandyčiau performu-
luoti dėl ligos jaučiamą skausmą, įsivaizduočiau, kaip nuramin-
ti nelaimės ištiktą draugą, pavyzdžiui, primindamas jam realias 
galimybes pasveikti ir gydymo naudą, – šias mintis daug lengviau 
išsakyti, kai esi šiek tiek atsiribojęs nuo situacijos. Tas pats pasaky-
tina ir apie mano mintis apie senėjimą; daug mažiau tikėtina, kad 
susidarysiu niūrų požiūrį į savo ateitį, jei įsivaizduosiu, kad kalbu 
su kuo nors kitu, o ne su savimi. Vietoj neigiamų minčių norėčiau 
pabrėžti visas turimas galimybes.

Kad ir kokį lūkesčių poveikį bandytumėte pritaikyti, kelios 
akimirkos atsiribojimo turėtų padėti konstruktyviau nusiteikti ir 
lengviau atpažinti išankstines nuostatas bei pakoreguoti savo įsi-
tikinimus, kad jie skatintų sveikesnį mąstymą.

Mylėkite save

Paskutinis mano patarimas susijęs su atsakomybės jausmu. Žinios 
apie prognozavimo mašiną ir mūsų gebėjimą formuoti reakciją į 
įvykius naudojant tokius metodus kaip performulavimas gali kelti 
pagarbią baimę. Tačiau taip pat atsiranda pavojus, kad šis suvo-
kimas sukels kaltės jausmą. Jei sakant kalbą jūsų nervai tapo ne-
valdomi, galite pamanyti, kad tai jūsų kaltė, nes suvokiate stresą 



282 l ū k e s č i ų  e f e k t a s

kaip alinantį reiškinį. Jei esate pavargę ir negalite daugiau išdirbti 
nei valandos, taip yra todėl, kad neteisingai suprantate valios jėgą! 
Jei fiziškai nebesate tokie stiprūs, kaip anksčiau, laikote, jog esate 
seni!

Šios mintys iš esmės prieštarauja tam, ką sakau aš pats ir ką tei-
gia mokslininkai, tyrinėjantys lūkesčių poveikį. Tokių idėjų sklai-
da, mano galva, būtų pats blogiausias rezultatas. Kaip ir bet kurios 
kitos priemonės, šioje knygoje aprašytos strategijos kai kuriems 
skaitytojams tiks labiau nei kitiems arba bus geriau pritaikytos 
tam tikromis situacijomis. Jei pastebėsite, kad kuris nors metodas 
jums netinka, neapsistokite ties juo – galbūt galėsite prie jo grįž-
ti vėliau, kai jausitės tam pasiruošę. Tikrai neverta varyti savęs į 
kampą arba įsivaizduoti, kad jūsų negebėjimas pakeisti savo mąs-
tymo yra asmeninės nesėkmės ženklas. Psichologai visame pasau-
lyje pradeda suprasti, kad užuojauta sau yra labai svarbi bet ko-
kiai asmeninei transformacijai. Būtina suvokti, kad yra daug kitų 
veiksnių, galinčių prisidėti prie jūsų sunkumų, ir suprasti, kad ne 
jūs vieni su jais susiduriate.

Nesate vieni kovoje su jais.
Užuojauta sau savaime yra naudinga mūsų psichinei ir fizinei 

sveikatai, bet ne mažiau svarbu yra tai, kad ji suteikia mums sau-
gumo jausmą, kuris leidžia daug lengviau susikurti naujus įpro-
čius ir daryti teigiamus pokyčius mūsų pačių gyvenime. Tam 
tinka vertinimo kitu kampu metodai, kuriuos aptarėme šioje kny-
goje8. Svarbiausia yra įsiteigti savo galimybes tobulėti nebūnant 
pernelyg kritiškiems sau – panašiai, kaip patariant šeimos nariui.

Taikydami lūkesčių efektą, visi turėtume vadovautis gailestin-
gumo kriterijumi. Nesveiki ar žalingi įsitikinimai neturėtų tapti 
gėdos šaltiniu, nes neišvengiamai ateis momentų, kai bus sunku 
pakeisti savo mąstymą. Kaip ir lavinant bet kokius kitus įgūdžius, 
tiesiog reikia praktikos, norint pasiekti nuolatinių pokyčių.
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Kad ir ką tikitės pasiekti lūkesčių efektu, bandydami įvairias 
technikas stenkitės būti atviri, atleiskite sau už nesėkmes ir džiau-
kitės, kai pasiseka. Jei manote, kad galite pakeisti savo asmenybę 
ir esate pasirengę sau atleisti klaidas, galite susikurti savaime išsi-
pildančią pranašystę.

Tai daugiau nei prieš 400 metų geriausiai įvardijo Šekspyras 
per savo veikėją Hamletą, kuris pareiškė, kad „savaime nėra nei 
gerų, nei blogų dalykų, – tik mūsų galvojimas paverčia juos to-
kiais“. Tai suvokę, kiekvienas galime paimti likimą į savo rankas.

e p i l o g a s
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