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Trys laimės šaltiniai pandemijos metu ir po jos

Aurelijus Veryga:
„Aš tikrai paraginčiau šeimas ir moteris būti labai sąmoningoms ir nesiimti kažkokių 
priemonių, kurios prasilenktų su įstatymu arba keltų riziką jūsų sveikatai.
O jeigu yra tokios aplinkybės, kad poliklinikos apsisprendžia nėštumo nutraukimo 
paslaugų neteikti, tai gali pasitarnauti kaip tokia situacija, kuri galėtų paskatinti šeimas 
ar moteris pakartotinai pasitarti su medikais, su psichologais ir gal tai būtų tinkamas 
momentas persvarstyti tokį sprendimą, apsisprendžiant nėštumo nenutraukti."

https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/coronavirus-crisis-shows-its-time-abolish-family/

The coronavirus crisis shows it's time to abolish the family
Sophie Lewis
24 March 2020

https://www.opendemocracy.net/en/author/sophie-lewis-2/


Laimės šaltinis nr 1: vaikai

...krikščionis pritaria kvietimui nėštumo nenutraukti. Dažnai girdimas priekaištas – „tai ką,  
jūs skatinate turėti dvidešimt vaikų?“ – yra neteisingas: Katalikų Bažnyčia kviečia šeimą 
paversti meilės bendruomene (plg. Familiaris consortio), o kiek meilės mes širdyje turime, 
paliekama apsispręsti mums patiems. Taip pat ir kūno ir sielos sveikatos bei ekonominių 
resursų. Visgi Karolis Wojtyla Meilėje ir atsakomybėje rašė, kad bendruomenei reikalingas 
tam tikras skaičius; skaičius „trys“ jau yra neblogas, nes du vaikai yra „lyg du vieninteliai 
vaikai.“ „Vieninteliams“ vaikams tenka daugiau tėvų dėmesio, tačiau ir didesnis tėvų 
psichologinių problemų krūvis, daugiau vienatvės jausmo, o mažiau bendrystės su broliais ir 
seserimis džiaugsmo, mažiau artimų žmonių suaugus, mažiau pajėgų pasirūpinti 
senstančiais tėvais (išties dviems dar labai sunku). Nors atsitinka visaip, statistika rodo, kad 
didėjant vaikų skaičiui  šeimoje mažėja galimybė patirti didžiulę tėvų skyrybų traumą, 
tėvams – viduramžio krizę ir norą nubėgti paskui „seksualią“ panelę (pamiršus, kad  žodis 
„seksuali“ lietuviškai reiškia „vaisinga“), o mamoms – nesibaigiančių kosmetinių operacijų 
seką stengiantis to „seksualumo“ neprarasti.



Abortas

• Suomių mokslininkė M.Gissler su kolegomis 1987 – 1997 metais ištyrė beveik 600 000 moterų sveikatos 
istorijų  įrašus. Tyrimo duomenys, paskelbti British Medical Journal, parodė, jog iš 100 000 moterų 
Suomijoje  per metus nusižudo vidutiniškai 11; iš tų, kurios pagimdė vaiką – 6, po persileidimo  – 18, po 
aborto – 35. Abortą patyrusios moterys žudėsi beveik šešis kartus dažniau negu pagimdžiusios kūdikį. 

 
• Lietuvoje per metus atliekama apie 10 000 abortų (oficialiais duomenimis). Kokį tai gali sukelti poveikį? 

Savižudybė tam tikra prasme yra giliausia depresijos išraiška; kiek patiriama skausmo ir liūdesio, 
nesiekiančio paskutinės ribos?
•  
• Suomijos tyrėjai padarė dvi išvadas: kad „vaikų gimdymas saugo nuo savižudybės“ bei kad padidėjusi 

savižudybės rizika po aborto kalba apie „kenksmingą aborto poveikį psichologinei sveikatai.“ „Užuot 
palengvinęs moters būseną, abortas gali būti papildomas jų nevertumo „įrodymas“, pagilinti suicidines 
tendencijas ir paskatinti savižudybę.“(Pagal E.Ring-Cassidy, Ian Gentles, Women‘s Health after Abortion, 
Medical and Psychological Evidence.  The deVeber Institute for Bioethics and Social Research, 2001). 



F. Engels, Šeimos, privačios nuosavybės ir 
valstybės kilmė, 1884.

• Vyras šeimoje yra buržua, o žmona atstovauja proletariatą.

• [pirmoji žmonijos šeimos forma buvo] grupinė santuoka - šeima, kurioje vyrų ir moterų 
grupės priklauso vieni kitiems ir kurioje maža pavydo. Vėliau istorijoje matome 
polyandriją, kuri sukyla prieš bet kokį pavydo jausmą, kas [žmogaus atsiradimo] buvo 
nežinoma tarp gyvulių.

• Jei tik meile pagrįsta santuoka yra morali, tada ir santuoka morali, kurioje meilė tęsiasi. 
Tačiau intensyvios lytinės meilės emocija (Geschlechtsliebe) skiriasi įvairiuose 
individuose, ypatingai vyruose, ir jei meilė pasibaigia arba yra išstumta naujos aistros, 
išskiskyrimas kuria gerovę tiek abiems partneriams, tiek visuomenei.



Antrasis laimės šaltinis: šeima
Engelso veikale, kuris rėmėsi vėlesnių antropologų paneigtais L. H. Morgano teiginiais, ryškus utopinis kažkada buvusio 
„aukso amžiaus“ ilgesys. Jis panašus į  J. J. Rousseau išpopuliarintą pirmapradės, civilizacijos nesugadintos žmonijos 
būsenos nostalgiją – būsenos, kurios vienas svarbiausių aspektų yra seksualinė laisvė. Tačiau kaip pastebi amerikiečių 
filosofas Alanas Bloomas,  tokie Europos mąstymo tradicijos kūrėjai kaip Platonas ir Aristotelis priešingai nei Rousseau 
teigė, kad žmogui natūrali yra dorybė, o ne seksualinio instinkto „išlaisvinimas.“
Tik doras žmogus yra laimingas; mūsų porevoliuciniais laikais – turiu omeny visų pirma seksualinę revoliuciją – ši tezė 
prašo stiprių įrodymų. Jų turime daug: pradedant visapusiška santuokos – taigi seksualinio instinkto išreiškimo per 
meilę – „nauda“ sutuoktinių kūno sveikatai, psichologinei sveikatai, ekonominiam gerbūviui (vedę vyrai daugiau 
uždirba), ilgaamžiškumui – ir baigiant JAV pastaraisiais metais iškilusia mįsle, kodėl smarkiai blogėja vaikų psichinė 
būsena. Tai betėvystės ir skyrybų krizė sargdina vaikus. Vaikai klesti tarp jų mamos ir tėvo vyraujant sutarimui – tai 
pagrindinė įvairių šeimos psichologijos krypčių – ar tai būtų viena pirmųjų M. Boweno „šeimos sistemų“ terapijos 
mokykla, V. Satir komunikacijos modelis ar sėkminga mūsų dienų S. Johnson emocinė poros ir šeimos terapija. Kaip 
aišku iš psichoanalizės klasiko E. Eriksono raštų, lytinė ar gimtinė galia žmoguje ieško ryšio su kitu žmogumi. Malonumo 
nepakanka jei žmogus lieka vienišas; išlieka tik iliuzija, jog laimei reikia tik „daugiau seksualinės laisvės. Skaitant 
Rousseau, Engelso ar kito visuomenės seksualizacijos ideologo F. Nietschės gyvenimo aprašymus aiškiai matome, jog 
ryšio – gilaus, sutvirtinto pažadu ir ištikimybe – šiems žmonėms sukurti nepavyko. Greičiausiai ir marksistinės Atviros 
demokratijos publikacijos autorei Sophie. Bet kiekvienam duota galimybė, taip pat ir jai – atrasti šeimos kūrimo, o ne 
sugriovimo, laimę.



Trečiasis laimės šaltinis

• Tarptautinė plėtros organizacija Vandens tiekimo ir sanavimo 
bendradarbiavimo taryba (Water Supply and Sanitation Collaborative 
Council) siekia sukurti post COVID 19 pasaulį, kuriame visiems 
menstruojantiems žmonėms būtų daugiau lygybės (“a more equal post-
COVID-19 world for people who menstruate”)
• J. K. Rowling: ”esu tikra, kad egzistuoja tinkamas žodis šiems žmonėms 

pavadinti. Kas nors gal galėtų man padėti? Wumben? Wimpund? Woomud?”
• TERF – trans exclusionary radical feminist 
• Iš https://www.crisismagazine.com/2020/and-then-they-came-for-j-k-

rowling



Trečiasis laimės šaltinis

• Mary Eberstadt
Primal screams. How the Sexual Revolution Created Identity Politics. Templeton Press, 2019.

• Paul McHue, The Wall Street Journal, 2014:
 “Lyties pakeitimas yra biologiškai neįmanomas. Žmonės, kurie patiria tokias operacijas netampa iš 
vyrų moterimis ar atvirkščiai. Iš tikrųjų jie tampa feminizuotais vyrais arba maskulinizuotomis 
moterimis.”

• Drastiška fizinė intervencija nepalengvina [po lyties disforija slypinčio] psichologinio ir socialinio 
kentėjimo.

  
http://online.wsj.com/articles/paul-mchugh-transgender-surgery-isnt-the-solution-1402615120,

http://online.wsj.com/articles/paul-mchugh-transgender-surgery-isnt-the-solution-1402615120

	Slide 1
	Trys laimės šaltiniai pandemijos metu ir po jos
	Laimės šaltinis nr 1: vaikai
	Abortas
	Slide 5
	Antrasis laimės šaltinis: šeima
	Trečiasis laimės šaltinis
	Trečiasis laimės šaltinis

