Meno terapija: pades, jei kamuoja psichikos lrgos
Siuolaikinis pasaulis i5 Zmoniq
reikalauja vis daugiau dvasiniq

buvo giliai uzsleptos daugeli metrl
ir sukele letini uidegimq. Po kurio
laiko skausmas eme trauktis, kol vi,
sai iSnyko. Pasirodo, prieiastis buvo dar mokykloje del antsvorio patirtos patydios", - sake J.Valiuliene.
Siuo metu populiariausia yra dai-

jdgq, kurios padetq kovoti su
kasdieniu stresu. Itampai iveik-

ti puikiai tinka

idpoputiarCjusi
meno terapiia, primenanti psichologo konsultacij4. Skirtumas
vienas darbui pasitelkiami ku"
rybos metodai.

les terapija, nes tik pieSiant ant popieriaus gimsta tokios mintys, ku os

iprastai neiautq igalv4. Tadiau svei
kimas yra ilgas procesas tik Zingsnis po Zingsnio ir padedant specialistui Zmondms gali pa\,ykti atsikraq.d psichologiniq problemq. O

lleturi talutinio poveilio
Meno terapija - tai kur kas pigesnis metodas nei daug metq funkantis medikamentinis gydlrnas. Be to,
neturintis Salutinio poveikio. Tera,
peutas gydo Zmogq kaip visumE, o
ne atskiras jo ktno dalis ar tik psichikE. Kuryba Sioje terapijoje tampa ne
vien laisvalaikio forma, olabiau priemone uimegzti ryiius. ,,Tokiuose
uzsienimuose gimsta trisalis santy
kisr su terapeutu, pieSiniu ir klientu.
Ne piesimas, o specialisto ir paciento santykis J,Ta terapinis - kai padedi
imogui suprasti, k4jis piesia ir kaip
del

tojauaiasi", tvirtino

dailes tera-

peute AIdona Dapkute.

Meno terapija gali blti taikona
kiekvienarn imogui, ku s turi psi,
chologiniq problenq, yra peruargqs,
kamuojamas psichosomatiniq sutl

i

pagrista. sitokiq bandynq su meno terapija
niekas nedard ir. mano nuomone, botrl
nep.otinga daryti. Psichiniq problemq

tutiniiam imogui efletyviausias gydymas
susideda i5 kijq priemoniq: vaistai, psichot€rapija ir psichosorialini reabilitacija.
Menoterapij4 galima priskirtitiek psichoterapijai, tiek psichosocialinei reabilitacijai.

metu populiariausia yra dail6s terapija, nes tik pieSiant ant popieriaus gimsta tokios mings, kurios iprastai ne5autq igalv4. Biitent per
k0rybq atsiskleidiia imogaus vidinis pasaulis.
kimq. Metodas tinka tiek vaikui, tiek
suaugusian imogui ir iokirl specialiq gebdjimq nereikalauja. I(lrybinis
procesas padeda Zmogui analizuoti
savo vidq: suvokti prieiasris, kodel
kamuoja negalavimai, p klausomy
bds ar susergama depresila.

l5laisvina uisldptas emocilas
Meno terapeute Jurgita Valiuliene
pasakojo, kad jai teko dirbti su mo-

terimi, kuri ilgq laikq kente neaiS

va ojo daugybq skirtingq vaistq.,,UZsiemimq
metu eme ryikdti prieZastys, kurios
kios kilnes skausmus,

Sis gydymo rnetodas yra naudingas ddl

galimybas bendrauti grupije ir suprasti

Vilniaus psichiatrijos ligonin6s
Bendruomends skyriaus ved€ja,
pirmosios Lietuvoje meno terapijos
studijos psichiatrijos ligonineje
ik0rdja Danguol€ Survilait6:
qffi!!.iq6l{@sdryi8

savo emocijas. Vaistai nei!molys kitaip
jausti, bendrauti, suprasti ir uijausti. Jeigu
liSonis dauS metq serga, ilgai vartoja
medilamentusir jq netoleruoja, tokie
ulsiemimai pacientus atpalaiduoja.
Pastebejome, jog kai ilSai besigydantys
ligoniai por4 valandq skiria pieiimui, sumaiila

- Mana!,lad meno terapija ne gydo, ogali

ir itampa, ir vaistq

padati pasveikti. Apie gydymq galima

ilvado6 yra tik mnsq stel€jimo rezultatas, o ne

kalbdti tada, kai medicina yra mokslitkai

moklilloi

poreikjs Taiiau toldos

pagistas fahas.

O

