GYVENIMO menas

Kaip išsaugoti
sveikatą,
arba

s

varbiausi

veikatos
komponentai

Visi mes norime būti sveiki, energingi, stiprūs ir ištvermingi.
Deja, žmonių sveikata kuo toliau, tuo labiau silpsta ir ši liūdna
tendencija kasmet tampa vis akivaizdesnė.
Apie ką svarbu susimąstyti norintiesiems kuo ilgiau išsaugoti stiprią
sveikatą? Kokie elementai lemia gerą savijautą? Daugybė klausimų kyla
pradėjus galvoti, kas yra sveikata ir kodėl nesijaučiame taip, kaip norėtume.
Į juos mėginu atsakyti kalbėdama su Lietuvoje žinomu sveikos gyvensenos ir
asmenybės ugdymo mokytoju Sauliumi URBONU (52), kuris jau aštuoniolika
metų domisi ir praktiškai pritaiko sveikos gyvensenos principus, ketverius
metus to moko ir kitus žmones.
Saulius domisi įvairiomis žmogaus
tobulėjimo, sveikatingumo ir atsparumo
stresui sistemomis, dirba individualiai
ir su grupėmis, skaito paskaitas ir veda
seminarus. Šis sveikata ir gera savijauta
tiesiog švytintis, aktorium dirbęs žmogus remiasi šiuolaikinės psichologijos
ir senosiomis įvairių tautų technikomis, aktorinės laisvės, kūno ir balso
paruošimo elementais, dinaminėmis ir
statinėmis meditacijomis, kovos būdų ir
sveikatingumo mankštų sistemomis.
– Papasakokite apie savo veiklą.
Kokie sveikos gyvensenos ir asmenybės ugdymo aspektai Jums geriausiai
pažįstami?
– Jau ketverius metus svarbiausia
mano veikla – individualus darbas
su žmonėmis, norinčiais keisti savo
gyvenimo būdą. Na, o dažniausiai šie
pokyčiai ir jų pagrindinė priežastis
būna susiję su sveikata. Tiesa, dalies
žmonių savaiminis tikslas ir yra gera
sveikata, o kitai daliai – sveikata yra tik
įrankis, padėsiantis pasiekti gyvenimo
tikslų. Nors anksčiau dirbdavau kiek
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kitaip, šiuo metu žmonių nebekonsultuoju, o juos mokau, nes pastebėjau,
kad konsultacijos, patarimai ar pokalbiai neturi tokio stipraus poveikio jų
gyvenimui kaip individualus mokytojo
ir mokinio darbas. Mokymas – tam
tikras tęstinis procesas. Trumpiausia
mano rengiama programa trunka tris
mėnesius – dvylika dviejų valandų trukmės susitikimų. Žmonės per šį laiką
suvokia mano siūlomo gyvenimo būdo
visumą, struktūrą bei esmę ir išmoksta
daugybę dalykų. Tuo tarpu konsultacijos, kurias praktikavau dešimtį metų,

neveikia ir nelemia jokių teigiamų
žymių pokyčių žmogaus gyvenime.
Dabar remiuosi savo paties sudaryta
programa, kuri apima vienas svarbiausių žmogaus gyvenimo sričių: mitybą
ir fizinę bei psichinę sveikatą. Kai šios
sritys keičiamos ir tobulinamos vienu
metu, rezultatai akivaizdūs – žmogui
daug lengviau prisitaikyti prie naujo
gyvenimo būdo, jis geba suvokti ir
praktiškai pritaikyti gautą informaciją,
pakreipti savo gyvenimą kita, teigiama
linkme. Apskritai, kai žmogus tam tikrą
aspektą suvokia iš kelių būtinų pozicijų, esmė jam tampa daug aiškesnė, o
pokytis bei veikla – maloni.
Mano kursų tikslas – išmokyti
žmogų, o ne priversti jį laikytis taisyklių. Sveikos gyvensenos pagrindus
sąmoningai suvokęs žmogus gali taisykles susikurti pats ir elgtis atitinkamai
bet kokioje gyvenimo situacijoje. Aš
paaiškinu, lyg nustatau žmogui tam
tikrus rėmus, o juose jis jau gali kūrybiškai ir laisvai elgtis savo nuožiūra.
Taigi, žmogui būtina išmokti ir suprasti
tam tikrus labai svarbius principus,
padėsiančius jam gyventi geriau. Deja,
mokykloje ir aukštojo mokslo įstaigoje
to mūsų nemoko ir dažnai žmonės
gyvena per daug nesusimąstydami,
tiesiog perimdami gyvenimo būdo
įpročius iš artimųjų, draugų, gyvenamosios aplinkos ir tam tikrų sąlygų.
Todėl aš ir noriu padėti žmonėms,
noriu suteikti jiems žinių apie asmenybės ugdymą ir sveikatą, kurios leis

jiems gyventi kitokį – sveiką, kokybišką
ir laimingą – gyvenimą.
Beje, aš, nusprendęs perduoti žinias
žmonėms, visada galvojau, kaip tai
padaryti efektyviausiai. Svarbu suvokti,
kad mūsų pasąmonė nesupranta verbalinės kalbos. Jei tiesiog mėginsime sau
įteigti, kad yra vienaip ar kitaip, niekas
iš tiesų nepasikeis, žodžiais savęs nepakeisime. Pasąmonę pasiekti galima tik
specialia jai suprantama kalba – pojūčių kalba. Taip pasąmonei perduota
informacija virsta tam tikra organizmo
programa, veikiančia automatiškai. Šią
informaciją reikia perduoti esant ypatingos sąmonės būsenos, kai smegenys yra alfa, o ne beta būsenos. Tokiu
būdu įgytos žinios įsimena pasąmonėje
ir tuomet ji dirba už mus. Per užsiėmimus aš būtinai dirbu su pasąmone, nes
kaip tik ji lemia apie devyniasdešimt
penkis procentus visos mūsų veiklos,
kuri nėra sąmoningai reguliuojama.
Įsivaizduokite, mūsų protinė veikla, visi
mūsų sąmoningai priimami sprendimai yra tik neįtikėtinai maža mūsų galimybių dalis – tik penki procentai viso
potencialo. Būtent dėl šių priežasčių su
pasąmoniniais procesais dirbti būtina,
norint, kad įvyktų bet koks pokytis.

metų gyvenu remdamasis sveikos
gyvensenos principais. Antruoju postūmiu galėjo tapti mano brolio interesų
srityje svarbią poziciją užėmęs sportas,
sveikata, ištvermė. Jis į namus atnešdavo knygų apie pastaruosius dalykus. Apskritai, kai buvau mažas, tiek
Rusijoje, tiek JAV kilo sveikatingumo
banga, vis daugiau žmonių domėjosi
sveikos gyvensenos idėjomis. Žinoma,
buvau per mažas, kad tai suvokčiau ir
įsisąmoninčiau, tačiau šios mintys ir
matyti pavyzdžiai nesąmoningai kaupėsi mano galvoje ir, manau, veikė visą
mano gyvenimą. Lankiau jogą, karatė
tuo metu, kai Tarybų Sąjungoje šios
sporto rūšys dar buvo draudžiamos.
Taip pat nuo ankstyvos vaikystės itin
dažnai sirgdavau įvairiausiomis ligomis, ramybės man neduodavo sloga,
angina, bronchitas… Visa tai tęsėsi,
iki sulaukiau trisdešimt ketverių metų.
Tada ir pajutau, kad kažkas negerai, kad
man trūksta energijos, ir kreipiausi į
daktarus, kurių prognozė, deja, nebuvo
linksma. Jie sakė, kad mano organizmas yra lyg seno žmogaus – per didelis
cholesterolio kiekis, išsivysčiusi osteochondrozė ir taip toliau. Savaime aišku,
tai mane labai sukrėtė ir aš nedelsdamas pradėjau domėtis, aiškintis, kodėl
taip nutiko. Aš nuo devyniolikos metų
sąžiningai ir be pertraukos sportavau,
meditavau, dirbau su žmonėmis teatre, ruošiau juos fiziškai ir morališkai.
Atrodė, jog viską darau teisingai, tačiau
paaiškėjo, kad to neužteko tapti sveikam. Įsigilinęs į daugybę skirtingos
informacijos supratau, kad taip stipriai
man pakenkė neteisinga mityba. Taigi,
nors ir stengiausi gyventi sveikai, vienas ne taip suprastas ir neteisingai
praktikuojamas sveikatos elementas –
mityba – sugadino man sveikatą. Privalėjau nedelsdamas ko nors imtis, nes
mano mitybos grandinė buvo visiškai
neteisinga.

Deja, dauguma žmonių taip pat
nežino ką, kaip, kiek ir kada reikia valgyti. Didžiuma galvoja, kad stengiasi
maitintis sveikai, tačiau iš tiesų visiškai
nesupranta, kaip tai daryti. Visa visuomenė ir kultūra, paremta stereotipais,
teigia tik neteisingos, kenksmingos
sveikatai mitybos principus. Žmonės
valgo košę arba geria, jų nuomone,
sveiką pieną ir nesupranta, kad tai
griauna jų sveikatą.
– Iš kur semiatės žinių, kuriomis dalinatės su žmonėmis? Kuo remdamasis
sudarote individualias sveikatinimo
programas?
– Nuo dvidešimties iki trisdešimties
metų aš dirbau teatre Kaune, kur vadinau ir, kaip jau minėjau, dirbau su grupės žmonių fizine ir psichologine būkle.
Kad sugebėčiau dirbti tokį darbą,
turėjau daug domėtis ir analizuoti psichologijos ir vadinamojo treiningo –
psichologinio paruošimo – sritis. Aš
visada domėjausi daugeliu dalykų.
Mano domėjimosi sričių spektras išties
labai platus, besikeičiantis, kaip ir visas
gyvenimas, ir man tai labai patinka.
Dirbdamas teatre daug keliavau po
Tarybų Sąjungą ir turėjau progą tapti
skirtingų užsienio specialistų mokiniu.
Aš mokiausi arba skaičiau apie tūkstančius įvairių metodikų. Tačiau manau,
kad galimybė būti mokomam autentiško mokytojo yra labai svarbi ir, be
abejonės, ypač vertinga. Mokydamasis
iš knygų gali daug ką ne taip suprasti ar
neteisingai interpretuoti ir nepasiekti
norimų rezultatų. Tuo tarpu mokytojas žinias sugeba perduoti taip, kad jos
atliktų svarbiausią savo funkciją ir atsivertų, taptų išties aiškios.
Kai pradėjau domėtis sveikata,
aplankiau beveik visus Lietuvoje
esančius sveikatos mokytojus – Dainių Kepenį, Ksaverą Vaištarienę, skirtingus gydytojus ir natūropatus. Æ
„Šiuolaikiniai žmonės
kenčia nuo chroniško fizinio
aktyvumo trūkumo.“

– Kaip ir kodėl Jūs pradėjote domėtis
sveikos gyvensenos principais?
– Vienas pirmųjų mano gyvenimo
atsiminimų – mama, daranti mankštą.
Manau, tai buvo pirmoji priežastis, dėl
kurios aš jau daugiau nei dvidešimt
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man netiko nė viena jau
egzistuojanti sistema, todėl ėmiau
kurti savo metodą ir kūriau jį apie
dešimt metų. Kurdamas jį vis išbandydavau praktiškai, tobulindavau, keisdavau. Man labai svarbus tam tikros
programos efektyvumas. Pavyzdžiui,
man nepatinka valandą ar pusantros
užsiimti joga tam, kad dieną jausčiausi
gerai. Aš noriu pasiekti tą patį rezultatą
per penkias ar dešimt minučių. Taigi,
ilgą laiką ieškojau ko nors, kas galėtų
patenkinti mano poreikius, tačiau, to
neradęs, iš įvairių programų ir metodikų detalių sukūriau savo sistemą, kuri
man tiko idealiai. Aš, išmokęs vieną
ar kitą programą, transformuodavau
ją, patikrindavau remdamasis kitomis
programomis ir teorijomis ir tik tuomet
vykdydavau.
Taigi, tik po ilgo ir kruopštaus darbo
nusprendžiau, kad laikas savo atradimais pasidalinti su žmonėmis. Noriu
padėti jiems rasti teisingą kelią į sveiką
ir laimingą gyvenimą, tik trumpesnį,
nei teko nueiti man, dešimt–penkiolika
metų nagrinėjus sveikos gyvensenos
paslaptis ir išbandžius skirtingas sistemas. Iš pradžių mokymu užsiėmiau tik
laisvalaikiu, man tai patiko. Taip surinkau vieną, antrą, trečią grupę, baigę
mano kursą žmonės patirtimi dalinosi
su kitais, tada pastarieji kreipdavosi į
mane, ir ši veikla savaime tapo mano
pagrindiniu darbu.
– Kokiomis problemomis dažniausiai
skundžiasi į Jus besikreipiantys žmonės? Ar tai daugiau fizinės, ar psichologinės problemos? Kaip pastarosios
sąveikauja tarpusavyje?
– Į mane dažnai kreipiasi žmonės,
kurių progresas stabdomas baimių,
kurie nesiryžta kažką keisti, mėgina
pakreipti gyvenimą teigiama linkme,
tačiau niekaip nepavyksta. Visa tai –
tam tikri blokai, jie psichinės prigimties, tačiau tiesiogiai susiję su sveikata.

„Būdų medituoti yra daugybė. Norint
išsirinkti sau tinkamą, reikia išbandyti bent
keletą skirtingų.“
12
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„Vyresnio amžiaus žmones ligos užklumpa ne iš karto, iš pradžių jie pajunta energijos trūkumą.
Tuo skundžiasi daugybė į mane besikreipiančių trisdešimties–keturiasdešimties metų amžiaus
žmonių. Jie staiga supranta, kad tos jėgos, kurias jautė visą gyvenimą, po truputį senka.“

Jeigu į mane kreipiasi žmogus, norintis keisti požiūrį į gyvenimą, dirbant
su juo man būtinai teks kalbėti ir apie
sveikatą, nes ji yra neatsiejama nuo
kiekvieno gyvenimo aspekto. Žmonės
ypač dažnai siekia asmeninio efektyvumo, tačiau pamiršta, kad be sveikatos tai pasiekti yra neįmanoma. Asmuo
gali tobulai išmanyti savo profesinę
sritį, mokėti dirbti kompiuteriu, prisitaikyti prie pokyčių ir išmanyti dar daugybę kitų naudingų ir svarbių sričių,
bet jeigu jis nebus sveikas, visa tai taps
nesvarbu. Aš savo mokiniams dažnai
pateikiu tokį palyginimą: kiekvienam
yra puikiai pažįstamas jausmas, kai į
batą įkrenta akmenukas. Kai taip atsitinka, nebelieka jokių kitų problemų,
tik ši. Kol neiškratysime to akmenėlio
iš bato, negalėsime ramiai, susikaupę
veikti ką kita. Taip ir su sveikata bei
vidine žmogaus būsena – jei kas nors
ne taip, norim mes to ar ne, esame priversti atitraukti dėmesį nuo visų kitų
darbų ir susitvarkyti su šia problema.
Sveikata susideda iš trijų svarbiausių komponentų: fizinio kūno gerovės, psichikos harmonijos ir teisingos
mitybos. Šie trys punktai visada turi
rūpėti vienodai ir būti derinami bei
puoselėjami kartu. Na, o problemos,
lemiančios bendrą žmogaus savijautos ir produktyvumo nuosmukį, gali
kilti bet kuriame iš šių aspektų, o vėliau
paveikti ir kitus. T. y. fizinės sveikatos
problemos gali veikti psichologinę
būseną ir atvirkščiai – sunkumai, patiriami psichiniame lygmenyje, gali lemti
pakitimus fiziniame kūne. Juk žmogaus
smegenys yra sudarytos iš trijų sluoksnių: smegenų kamieno (roplių smegenų), limbinės sistemos ir smegenų
žievės. Smegenų kamienas reguliuoja
visas organizmo funkcijas ir yra tiesiogiai susijęs su limbine sistema, kurioje

„įrašytos“ visos mūsų emocijos, socialinės savybės ir jausmai. Taigi, kai mes
pajuntame stresą, baimę ar patiriame
kitokius stiprius neigiamus jausmus,
endokrininė sistema išsiskiria streso
hormonus, kurie nuodija visą organizmą. Jeigu per tam tikrą laiką nesugebame išsivaduoti nuo šių neigiamų
jausmų, pereiname į besitęsiančio
streso stadiją ir nuolat streso nuodijamas organizmas suserga. Ir atvirkščiai,
jeigu susirgo mūsų fizinis kūnas, liga,
savaime aišku, lems neigiamas emocijas ir jausmus – nepasitikėjimą, baimę.
Džiaugiuosi tuo, kad vis dažniau į
mane besikreipiantys žmonės nori apsisaugoti nuo ligų ir ankstyvos senatvės,
o ne kovoti su jau juos kankinančia
liga. Prieš ketverius metus, kai tik pradėjau rengti kursus, į mane dažniausiai
kreipdavosi vyresnio amžiaus žmonės,
turintys rimtų sveikatos sutrikimų. Kuo
toliau, tuo dažniau mano mokiniais
tampa vis jaunesni ir sveikesni žmonės,
norintys sąmoningai, sveikos gyvensenos padedami išvengti ateityje jiems
galbūt gresiančių sveikatos sutrikimų.
Tokie žmonės nori padidinti asmeninį efektyvumą, o tai galima pasiekti
praktikuojant kvėpavimo technikas,
meditacijas ir lavinant kūną. Užsiimdamas panašiomis praktikomis žmogus
ilgainiui pajunta tikrą energijos šuolį
organizme – jis jaučiasi galintis kalnus
nuversti. Praktiškai tai patyrę mano
mokiniai dalinasi šia žinia su kitais ir
tokiu būdu plinta sveikos gyvensenos
ir mąstysenos idėjos.
– Ar siūlote į Jus besikreipiantiems
žmonėms laikytis dienos režimo? Kaip
manote, kodėl svarbu atkreipti dėmesį
į šį aspektą?
– Žmogus jau milijonus metų
gyvena kartu su saule. Netgi žvelgiant
labai praktiškai, mūsų organizmas

yra pritaikytas gyventi pagal saulės
tekėjimo ir leidimosi ritmą: naktį mes
nematome, tuomet efektyviausiai ilsisi
mūsų nervų sistema, ir apskritai, naktį,
saulei nusileidus, tampame pažeidžiami, todėl slepiamės. Žinoma, mūsų
laikais šis ritmas yra labai sunkiai realizuojamas jau vien dėl gyvenimo urbanizuotose vietovėse, elektros ir kitų
civilizacijos aspektų. Tačiau vis dėlto
žmogus visada buvo ir bus labai stipriai veikiamas saulės spindulių, šviesos, intensyvumo. Tai – mūsų prigimtis.
Žmogus išgyvena aktyvumo bei pasyvumo laikotarpius, ir jeigu jų nepaiso,
jis priešinasi neapsakomai stipriai
jėgai – gamtai. Tuomet visa organizmo
tvarka yra sujaukiama ir mes jaučiame
neigiamą to poveikį. Juk netgi kiekvienas organas tam tikru paros metu yra
aktyvus arba pasyvus. Visa tai yra aiškiai apibrėžta bioritmologijos mokslo.
Gamtoje viskas labai teisingai ir aiškiai
sudėliota. Ryte žmogus jaučiasi stiprus, jis gali daug ką nuveikti, jo valia
stipri. Nuo vidurdienio mūsų energija
tampa vis silpnesnė ir vakare mes jau
jaučiamės pažeidžiami, o tai reiškia tik
viena – laikas pailsėti.
– Kokios yra dienos režimo nesilaikymo pasekmės? Ar Jūsų klientai patiria jas?
– Jeigu mes sportuosime dešimtą
valandą vakaro, jausimės nekaip,
neužmigsime ir išbalansuosime visą
organizmą. Tas pat atsitiks, jei valgysime vėliau nei septintą ar aštuntą
valandą vakaro, kai virškinimo sistema
jau miega ir neišskiria virškinimo fermentų. Tokiu būdu organizme tik
kaupsis šiukšlės. Taigi, visų pirma,
didžiausias problemas dėl dienos

režimo nesilaikymo patiria tie, kurių
organizmas yra linkęs kaupti svorį. Apskritai dienos režimo nesilaikymas lemia
ligas ir silpną sveikatą bei nervų sistemos sutrikimus, įvairių neaiškios kilmės
baimių ir fobijų atsiradimą. Dėl dienos
režimo nepaisymo visų pirma kenčia
mūsų smegenys – centrinis organas, o
tuomet problemos pasireiškia genetiškai silpniausiose žmogaus vietose.
– Kaip pasikeičia gyvenimas, pradėjus kreipti dėmesį į dienos režimą?
– Kai žmonės pradeda laikytis dienos
režimo, bet kokie tikslai jiems tampa
daug lengviau pasiekiami, gyvenime
atsiranda harmonija, be kurios žmogus praranda motyvaciją, ryžtą, valią.
Kai gyvename pagal tam tikrą režimą,
mūsų gyvenimas yra lyg įstatomas į
tam tikrus rėmus, kurie padeda orientuotis, susivokti ir leidžia tvirtai už jų
laikytis. Ypač pradedant keisti savo
gyvenimo būdą labai svarbu turėti į ką
„įsikibti“, ir dienos režimas, šiuo atveju,
yra puiki atrama bei postūmis. Dienos
režimas yra lyg ramsčiai, kurie kartais
taip reikalingi kiekvienam žmogui.
– Apie ką pirmiausia turėtų susimąstyti žmogus, norintis sveikai maitintis?
– Žinote, anksčiau to paklaustas sakydavau, kad vienų maisto produktų reikia atsisakyti, o kitus įtraukti į mitybos
racioną. Tačiau supratau, kad norint
išties suprasti teisingos ir sveikos mitybos esmę ir būdus reikia išnagrinėti
labai daug ir įvairios informacijos, kalbėti su žmonėmis, mokytojais, skaityti
daug knygų, lyginti skirtingas teorijas… Reikia daryti viską, kad mitybos
sistemą ir principus suvoktumėte iš
esmės ir matytumėte holistinį visos

Žmogus visada
buvo ir bus labai
stipriai veikiamas
saulės spindulių,
šviesos,
intensyvumo.
Tai – mūsų
prigimtis.
sistemos vaizdą, o ne atskiras detales ir
smulkmenas. Turime suprasti, kaip veikia mūsų organizmas, kaip jis reaguoja
į tam tikrą maistą ir kodėl tas maistas
yra naudingas ar žalingas. Kai žmogus
suvokia visą sistemą, jam mitybos principai tampa daug aiškesni, logiški ir
paprasti.
– Na, o nuo ko pradėti tam, kas siekia
būti fiziškai aktyvus?
– Iš tiesų, žmogui yra tinkamos įvairiausios judėjimo formos. Tam, kad
nedegraduotų ir išlaikytų gerą fizinę
formą, jis turi kiekvieną rytą bent penkias minutes skirti mankštai ir dienos
metu, jeigu rimčiau nesportuoja, nueiti
mažiausiai dešimt kilometrų. Tačiau,
jeigu žmogus nori sutaupyti laiko arba
neturi galimybės tiek daug vaikščioti,
jam užtenka nubėgti vieną kilometrą.
Taip pat, mano nuomone, jėgos pratimai yra būtini visiems ir ne mažiau
kaip du kartus per savaitę. Šie pratimai
lemia reikalingą raumenų apkrovą, dėl
kurios neprarandamas jų elastingumas.
Agnieta JONIKIENĖ

„Išmintingas žmogus moka kūrybiškai naudotis turima
informacija priimdamas sprendimus.“
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