
20 Nervų ir psichikos ligos 2008 m. Nr. 5 (35)

Muzikos terapijos apibūdiniMas

Pasak Graham Dickerson, muzikos terapi-
ja yra viena iš meno terapijos rūšių, ji yra nuolat 
kintanti, keičiasi, auga. Muzikos terapijoje muzika 
reiškia prasmingą garsą, kuris yra tikslingas, tas ti-
kslas nebūtinai turi būti pozityvus, jis gali būti ir 
destruktyvus. Daug psichologinių tyrimų muzikos 
terapijoje yra paremta vaiko ir motinos santykiu. 
Patys pirmieji garsai, atsiradę motinos ir vaiko 
santykiuose, sudaro pagrindą improvizacijoms. 
Kadangi labai svarbi yra kalbos raida, dažnai lo-
gopedai dirba kartu su muzikos terapeutais. Naujos 
technologijos keičia muzikos terapiją. Pavyzdžiui, 
anksčiau buvo naudojami juostiniai magnetofonai, 
dabar – skaitmeninės technologijos. Muzikos, kaip 
ir dailės terapijos, metu tarp terapeuto ir kliento 
vyksta daug nežodinės komunikacijos. Tiek muzi-
kos, tiek ir dailės terapijoje santykis tarp terapeu-
to ir kliento turi būti saugus, nevertinantis, regu-
liarus, paremtas pasitikėjimu ir abipuse pagarba, 
o terapeutas nėra visažinis. Jeigu dailės terapijoje 
terapeutas yra daugiau stebėtojas, muzikos terapi-
joje – jis aktyvus dalyvis.

Graham Dickerson pasakojo, kad Anglijoje 
muzikos terapeutai visų pirma turi turėti muzikinį 
išsilavinimą ir tik po to gilintis į psichoterapiją. 
G.Dickerson sakė, kad nors pagal profesiją jis mu-
zikas, šokis turėjo didelę įtaką jo gyvenime, nes 
laisvas šokis yra labai gera patirtis. Dažnai disku-
tuojama, ar dailės ar muzikos terapijos metu sukur-
ti kūriniai yra menas, Seminaro vedėjo nuomone, 
tai nėra menas, ir tie terapeutai, kurie rengia savo 
klientų darbų parodas arba muzikinius pasirodymus, 
nesupranta proceso esmės, nes visos menų terapijos 
yra orientuotos į procesą, o ne į galutinį rezultatą. 
Kartais sunku atskirti terapiją nuo lavinimo, nes 
sunku nubrėžti aiškią ribą tarp šių dalykų. Pvz., 
pastaruoju metu Anglijoje specialiųjų poreikių pe-
dagogai dirba labai kūrybiškai ir naudoja nemažai 
terapinio poveikio priemonių. Pasak G.Dickerson, 
muzikos terapeuto profesija triukšminga, susijusi 
su laisva ekspresija. Ją galima taikyti tiek indivi-
dualiai, tiek grupėje. G.Dickerson, kaip supervizo-

rius, dažnai susiduria su muzikos terapeuto darbo 
vietos problema, idealu, jei šiam darbui būtų skir-
ta atskira nuolatinė patalpa, kur būtų pakankamai 
erdvės judesiui, instrumentų pasirinkimas, garso 
izoliacija. Nes, pvz., paveikslai ant sienų gali dau-
giau trukdyti negu padėti terapijai. Jis pasidžiaugė, 
kad dabar Anglijoje skiriama vis daugiau dėmesio 
muzikos terapijai.

Muzikos ir dailės terapijos pratiMai

Seminaro pradžioje lektorius pasiūlė pasi-
rinkti po vieną instrumentą, jį patyrinėti, pvz., 
apversti, pauostyti, po to kiekvienam apibūdinti tą 
instrumentą ir pasakyti, kodėl pasirinkom, kaip tas 
instrumentas atspindi mūsų asmenybę, kokias ins-
trumento savybes turime arba norime turėti, kaip tas 
instrumentas su mumis susijęs. Seminaro dalyviai, 
apibūdindami pasirinktus instrumentus ir pasako-
dami apie savo pasirinkimą, sakė, kad pasirinko 
tą ar kitą instrumentą, nes jis „gražus, originalus, 
lengvas, paprastas, primena barškutį, asocijuoja-
si su jūra, vandens čiurlenimu, yra šiaudų kvapo, 
primena vaikystę ir pan.“ Pats lektorius apie savo 
pasirinktą instrumentą kastanjetę sakė, kad jis, nors 
ir atrodo mažas, tačiau sukelia stiprų garsą, kaip 
ir jis pats, kai nori ką nors pasakyti, sako garsiai. 
G.Dickerson sakė, kad apibūdinus instrumentą ir 
susiejus jį su savimi, įprasta veikla muzikos terapi-
jos seminaro pradžioje yra groti visiems tuo pačiu 
instrumentu, siunčiant jį ratu. Tai, kaip žmogus gro-
ja, atspindi jo būseną: mes negalime įlįsti į žmogaus 
vidų, tačiau galime stebėti ir klausyti, kaip jis groja. 
Kitas pratimas yra groti visiems iš eilės savo pasi-
rinktu instrumentu, po to aptarti, kokias reakcijas 
sukėlė skambėję garsai. Aptarimo metu viena se-
minaro dalyvė sakė, kad jai buvo nejaukus būgno 
garsas, jai jis kėlė nerimą. 

Lektorius parodė keletą pratimų, skirtų bendra-
vimui ir tarpusavio sąveikai tyrinėti. Vieno tokio 
pratimo metu G.Dickerson pastatė du būgnus rato 
viduryje ir pakvietė du žmones groti kartu, nežiū-
rint vienas kitam į akis. Pasak lektoriaus, šis prati-
mas gali būti iššūkis tiems, kurie nemėgsta arba bi-
jo groti būgnais. Pakartojus šį pratimą kelis kartus, 

Menų terapija vis arčiau mūsų

Psichologė Rasa 
KučinsKienė
Lietuvos psichodramos 
draugija

Šiais metais Lietuvoje viešėjo ne vienas garsus pasaulio psichoterapeutas, dalijęsis žiniomis su 
savo kolegomis Lietuvoje. Šiame straipsnyje surašyti įspūdžiai iš seminarų, kuriuos vedė lektoriai 
Lilia Petrie (Kanada) ir Graham Dickerson (Didžioji Britanija).

Š.m. gegužės 9–11 d.d. Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas pakvietė visus besidominčiuo
sius menų terapija į seminarą „Įvadas į integruotą menų terapiją“. seminarą vedė pianistas, menų 
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buvo galima stebėti, kad vienu atveju buvo derina-
masi vienas prie kito, kitu – grojama atskirai, tarsi 
visai negirdint vienas kito, trečiu – vienas vedė, ki-
tas tarsi sekė iš paskos. Lektorius atkreipė dėmesį, 
kad viena dalyvė grojo užsimerkusi, jis sakė, kad, 
kai bendraujame užsimerkę, jaučiamės saugesni, 
tačiau iš tiesų esame labiau pažeidžiami, mes tar-
si ignoruojame savo partnerį arba parodome, kad 
juo pasitikime, tačiau mūsų partneris nebūtinai turi 
būti geranoriškas. Komentuodamas pratimą, lekto-
rius sakė, kad ritmas turi savo privalumų, tačiau 
užkerta kelią kitoms muzikinėms išraiškoms. Lek-
torius akcentavo, kad pratimo metu visi muzikan-
tai buvo mandagūs, nesistengė įsibrauti į svetimą 
teritoriją ir užgrobti svetimą būgną, tačiau terapi-
joje taip atsitinka. Dar vienas dalykas, kuris gali 
atsitikti šio pratimo metu, kai vienas iš partnerių 
ignoruoja kitą ir visiškai neįsitraukia į veiksmą. 
Atsisakymas dalyvauti veikloje yra labai stipri gy-
nyba. Terapeutas nėra mokytojas, jis neveda pas-
kui save, o eina iš paskos. Šio pratimo metu kiti 
grupės nariai stebi ir galvoja, kaip tie, kurie muša 
būgnus, jaučiasi ir kaip kiekvienas iš grupės narių 
jaustųsi jų vietoje.

Seminaro metu G.Dickerson parodė, kaip gali 
būti naudojamas pianinas muzikos terapijoje. Jis 
sakė, kad geriau naudoti tikrą pianiną, o ne elek-
troninį arba sintezatorių, nes jis kitaip skamba ir 
yra trapesnis. Pasak lektoriaus, pianinas – didelis 
instrumentas, juo gali groti keturi žmonės. Prati-
mo metu G.Dickerson pakvietė prie pianino po du 
žmones: vieną, kuris moka groti, kitą, kuris visiškai 
nemoka, po to abu nemokančius. Iš pradžių buvo 
grojama juodais klavišais, po to baltais.

Dailės terapijos pratimo metu lektorius pasiū-
lė susirasti partnerį, pasirinkti dailės priemones ir 
piešti kartu ant vieno lapo, nesikalbant ir nežiūrint 

vienas kitam į akis. Šio pratimo metu žmonės dirbo 
skirtingai: vieni stovėjo vienas prieš kitą, kiti sėdė-
jo šalia vienas kito, bet visiems reikėjo susitaikyti 
su tuo, kad kažkas dar dalijasi ta pačia erdve. Rei-
kėjo dirbti su nepažįstamu žmogumi, nepažįstama 
idėja. Komentuodamas piešinius lektorius sakė, 
kad vaizdiniai visada susiję su autoriais, pavyz-
džiui, tik pats autorius gali pasakyti, ką reiškia ta 
raudona suknelė arba kas tame šulinyje. Paslaptis 
yra kūrėjo prerogatyva, tik pats kūrėjas gali ją at-
skleisti. Kiekvienoje abstrakcijoje mes matome tai, 
kas mums atliepia gyvenime. Panašiai ir muzika 
vieniems gali sukelti liūdnas, kitiems linksmas 
asociacijas.

Po to lektorius pasiūlė visiems dalyviams susto-
ti ratu ir įsivaizduoti, kad rato viduryje yra maža 
sėklelė, kuri auga nuo garso. Dalyvių užduotis bu-
vo savo balsais išauginti tą sėklelę iki ąžuolo. Lek-
torius sakė, kad mes dažnai bijome atsipalaiduoti 
ir klausiame: kas iš to? kam to reikia? Tačiau, kai 
atsipalaiduojame, išlaisvėjame. Dienos pabaigoje 
lektorius pasiūlė pratimą „Būgnų ratas“, kurio pra-
džioje paprašė visų išeiti iš auditorijos ir nusiauti 
batus, po to pastatė būgnus auditorijos viduryje ir, 
mušdamas būgną, kvietė visus užeiti ir be žodžių 
prisijunti prie būgnų mušimo. Šis pratimas truko 
vieną valandą, po to dalyviai atsipalaidavo. 

Kitos dienos pradžioje lektorius pagrojo pia-
ninu trijų dalių improvizaciją, dalyviai užsimerkę 
klausė, tada turėjo užrašyti kilusias asociacijas ir 
iš jų sukurti eilėraštį, pasakojimą arba jas nupieš-
ti. Aptarimo grupelėse metu dalyviai turėjo sukurti 
bendrą vaidinimą, panaudodami savo vaizdinius ir 
pasakojimus. 

Seminaras baigėsi diskusija ir aptarimu, kaip 
integruoti meną į praktinį pedagoginį ir klinikinį 
darbą.

Tie terapeutai, kurie 
rengia savo klientų 
darbų parodas 
arba muzikinius 
pasirod�mus, 
nesupranta proceso 
esmės, nes visos 
menų terapijos �ra 
orientuotos į procesą, 
o ne į galutinį 
rezultatą.

Š.m. birželio 19–21 d. Šiaulių universiteto socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas kartu su Všį 
Meno terapijos centru ir Všį „Kultūros artelė“ Panevėž�je pakvietė į seminarą „savęs įgalinimas, pa
naudojant integruotus meno terapijos metodus“. seminarą vedė lektorė Lilia Petrie, kuri �ra įgijusi 
išsilavinimą dailės ir šokio terapijos srit�se. 

Lilia Petrie baigė 
dailės terapijos 
studijas Vancouver 
(Kanada) dailės 
terapijos institute, 
turi 17 metų darbo 
patirtį Riverview 
ligoninėje su psichi
kos negalią turinčiais 
žmonėmis, taip pat 
privačios praktikos. 
Ji �ra baigusi studijas 
saviraiškos ir šokio 
terapijos centre (angl. 
Self Expression 
and Dance Therapy 
Center, seAD), keletą 
metų �ra vadovavusi 
šokio terapijos gru
pėms, turi tarpkultū
rinio darbo pat�rimo 
mok�mo srit�je.

ryšys tarp fizinio kūno, vaizduotės  
ir eMocijų

Lilia Petrie darbas grįstas holistiniu požiūriu, 
kuriuo siekia teigiamo „aš vaizdo“ sukūrimo ir as-
meninio potencialo atskleidimo. Lilia Petrie taiko 
šokio–judesio terapiją, kurios metu svarbu pajusti 
tai, kas vyksta kūne, išreikšti savo pojūčius pasi-
telkiant judesį ir suteikti tiems judesiams reikšmę 
savo gyvenime. Pasak L.Petrie, visi patirti stresai 
kaupiasi mūsų kūne. Stebėdami savo kūno pojū-
čius, galime pažinti savo gestus, laikyseną ir susieti 
juos su jausmais. Pasitelkdami judesį, galime su-
prasti, ką sako mūsų kūnas, kur yra įtampa, kokie 
kūno poreikiai. Kūrybiniai seminarai padeda plė-
toti kūno jautrumą ir plėsti judesių spektrą. Tokie 

seminarai skatina metaforinį ryšį tarp fizinio kūno, 
vaizduotės, emocijų. Pasak L.Petrie, tas ryšys labai 
svarbus ir jos naudojamo metodo tikslas – skatinti, 
aktyvinti tą ryšį. Pavyzdžiui, judesio metu ieškome 
savyje tokių jausmų, kaip nerimas, pyktis, džiaugs-
mas, mentaliniu lygmeniu vyksta asociacijos, vei-
kia vaizduotė. L.Petrie sako, kad galima pradėti 
nuo fizinės išraiškos ir po to pereiti prie emocinės 
ir mentalinės.

kūno dalys ir jausMai

Seminaro pradžioje lektorė pasiūlė prisistatant 
ne tik pasakyti savo vardą, bet ir apibūdinti savo 
savijautą spalva ir judesiu. Po to lektorė pasiūlė 
pratimą, kurio metu reikėjo nupiešti dvi kaukes: 
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vieną – socialinę, t.y. tą, kurią užsidedame bendrau-
dami, darbe, o kitą – tikrojo „aš“, kuris slepiasi po 
pirmąja kauke. Jas nupiešus reikėjo parašyti dialo-
gą tarp šių kaukių. Aptarimo metu dalyviai sakė, 
kad ši užduotis suteikė jiems nemažai atradimų, 
daugelis suprato, kad abi šios kaukės reikalingos ir 
kad socialinė kaukė padeda gyventi. 

Seminaro metu buvo atliekamos individualios 
savarankiško darbo užduotys, kurių metu buvo 
atliekami specialūs atsipalaidavimo ir kvėpavimo 
pratimai. Vieno tokio pratimo metu reikėjo atsisto-
ti, užsimerkti, pajausti savo pėdas, jų ryšį su žeme, 
įsivaizduoti save kaip medį. Įsivaizduoti, kad pė-
dos – tai šaknys, liemuo – kamienas, rankos – tai 
šakos. Užsimerkus pajusti paukščius medžio šako-
se, pučiantį vėją, jo gūsius. Pajausti kitus medžius, 
esančius šalia, juos paliesti. Rasti kitą medį, esantį 
šalia, ir šokti su juo, po to dar kitą ir t.t.

Seminaro dalyviai atliko individualias piešimo 
ir rašymo užduotis. Lektorė pasiūlė užduotis ats-
kiroms kūno dalims: galvai, kaklui, krūtinei, pil-
vui, nugarai, rankoms ir kojoms. Viena tokia už-
duotis buvo užsimerkti ir susikoncentruoti į savo 
galvą, t.y. mintis, jausmus ir pojūčius galvoje. Tą 
padarius, dalyviai buvo prašomi pradėti judėti ir 
impulsą judesiui turėjo duoti galva, t.y. į ją reikė-
jo susikoncentruoti. Po to dalyviai buvo prašomi 
aptarti šį pratimą. Kitų užduočių metu reikėjo nu-
piešti atskiras savo kūno dalis (kaklą, krūtinę, pil-
vą) ir po to pradėti judėti, impulsas judesiui turėjo 
atsirasti toje kūno dalyje. Dalyviai buvo prašomi 
pagalvoti, kaip piešinys atsispindi judesyje, taip 
pat buvo prašomi parašyti dialogus tarp skirtingų 
savo kūno dalių. L.Petrie pasiūlė pratimą, kurio 
metu reikėjo atsistoti, patyrinėti priekinę kūno da-
lį, ją paliesti, judėti iš priekinės kūno dalies. Po 
to patyrinėti užpakalinę kūno dalį, ją pajusti, pa-
liesti, rasti padėtį, kurioje ji norėtų būti, pradėti 
judėti iš užpakalinės kūno dalies. Dalyviai buvo 
prašomi nupiešti du piešinius: vieną priekinei, ki-
tą – užpakalinei kūno daliai ir parašyti dialogą tarp 
priekinės ir užpakalinės kūno dalies, ką jos norėtų 
pasakyti viena kitai, ko viena iš kitos norėtų. Apta-
rimo metu lektorė prašė pagalvoti, kodėl gali būti 
konfliktas tarp priekinės ir užpakalinės kūno da-
lių, kaip jautėsi priekinė kūno dalis, kaip ji judėjo, 
kaip jautėsi užpakalinė kūno dalis, koks buvo jos 
judesys, kokiu judesiu kviečiam bendrauti, o kokiu 
norim atsiriboti. Po šio pratimo viena dalyvė sakė, 
kad jautėsi palengvėjusi, nes susitaikė su savo kū-
nu. Pasak lektorės, daugeliui žmonių sunku save 
išreikšti per šokį, nes tada mes tampam matomi ir 
stebimi kitų, daug saugiau būti nematomam. Ta-
čiau judesys – žingsnis laisvėjimo keliu. L.Petrie 
pateikė keletą klausimų, kuriuos verta sau užduoti: 
1) kas vyksta mano kūne? 2) kas mano kūne pra-
šosi pokyčių? 3) kaip mano kūnas atspindi mano 
gyvenimo istoriją? 4) kaip judesiai parodo, kas 
vyksta mano gyvenime? 5) kaip gali mano kūry-

binė saviraiška padėti man keisti tai, kas mane ne-
ramina? 6) kaip galėčiau sau padėti, kai jaučiuosi 
„subyrėjęs“? 7) kaip galiu pakviesti savo nesvei-
kas kūno dalis kūrybiniam dialogui, kuris skatintų 
sveikimo procesą? 8) kaip galėčiau gyventi savo 
gyvenimą ir judėti į priekį?

baiMės, troškiMai ir Mūsų kūnas

Šis praktinis seminaras pasiūlė efektyvių me-
todų savęs pažinimo ir problemų sprendimo paieš-
kai, naudojant skirtingas menų terapijos rūšis ir 
kūrybinį rašymą. Pasak lektorės Lilia Petrie, daž-
nai susiduriame su įsišaknijusiomis baimėmis ar 
įsitikinimais, stabdančiais mus nuo svarbių tikslų 
siekimo, svajonių įgyvendinimo ir netgi jų pripa-
žinimo. Visa apimanti baimė verčia mus atsisakyti 
savo svajų, bukina mūsų egzistenciją, slegia dva-
sią ir kūną. O juk šias savo baimes ir įsitikinimus 
galėtume įvardinti ir tinkamai išnaudoti. Galėtume 
išmokti nustatyti, ar jos tikslingai saugo mus nuo 
galimos žalos ir pavojų, ar kaip tik atima mūsų 
vidinę jėgą, kūrybingumą ir gyvumą. Turėtume 
stengtis rasti būdą, kaip išsivaduoti iš baimės ir 
įsitikinimų pančių, paversti juos asmeninių tikslų 
siekimu. Mūsų kūnas perneša gausybę informa-
cijos apie mūsų jausmus, prisiminimus, patirtį. 
Kiekviena baimė ar įsitikinimas, taip pat ir viltis, 
tikslas ar aspiracija turi savo vietą kažkurioje mū-
sų kūno dalyje. Kai išmokstame išnaudoti savo 
baimę svajonių įgyvendinimui, tuomet galime iš-
reikšti savo atradimus per judesį, dailę ir rašymą. 
Taip mes gauname progą išsiaiškinti šiuos dalykus 
arba, dar geriau – rasti sprendimą, išlaisvinantį 
mus nuo stabdančių baimių ir įsitikinimų. Semi-
naro metu buvo atliekamos praktinės užduotys, 
kurios leidžia nustatyti kurioje mūsų kūno vietoje 
„apsigyvena“ džiaugsmas, drąsa ir gyvybingumas, 
susiję su svarbiausiomis mūsų svajonėmis, siekiais 
ir troškimais.

L.Petrie skirsto kūrybinį terapinį procesą į pen-
kias dalis: identifikaciją, konfrontaciją, atleidimą, 
pasikeitimą ir augimą. Lektorė pateikė keletą klau-
simų, kuriuos galima užduoti, analizuojant savo 
arba paciento meninę saviraišką. Galima paklausti: 
kaip spalva piešiny galėtų judėti? Koks galėtų būti 
dviejų spalvų dialogas, judėjimas tarp spalvų? Jei-
gu piešinys arba judesys galėtų kalbėti, ką jie pa-
sakytų? Koks vaizdinys galėtų padėti išsilaisvinti 
iš kaustančios baimės, nerimo? Kuo galima būtų 
papildyti kūrinį? Verta patyrinėti piešinio formas, 
simbolius, paties popieriaus tekstūrą. L.Petrie pa-
sakojo, kad turėjo pacientą su išsėtine skleroze, 
kuris palaipsniui netekdavo judesių. Žmogus buvo 
beprarandąs interesą gyventi. L.Petrie rado skirtin-
gos tekstūros rankų darbo popieriaus, kurio teks-
tūra padėjo transformuoti to paciento būseną. Pa-
sak L.Petrie, šie klausimai turi būti užduoti laiku 
ir vietoje, jie gali likti be atsakymo, tačiau yra tarsi 
gairės, kurios sustiprina žinojimą.

Tačiau judes�s –  
žingsnis laisvėjimo 
keliu. L.Petrie pateikė 
keletą klausimų, 
kuriuos verta sau 
užduoti:  
1) kas v�ksta mano 
kūne?  
2) kas mano kūne 
prašosi pok�čių?  
3) kaip mano kūnas 
atspindi mano 
g�venimo istoriją?  
4) kaip judesiai 
parodo, kas v�ksta 
mano g�venime? 
5) kaip gali mano 
kūr�binė saviraiška 
padėti man keisti tai, 
kas mane neramina? 
6) kaip galėčiau sau 
padėti, kai jaučiuosi 
„sub�rėjęs“?  
7) kaip galiu pakviesti 
savo nesveikas kūno 
dalis kūr�biniam 
dialogui, kuris 
skatintų sveikimo 
procesą?  
8) kaip galėčiau 
g�venti savo 
g�venimą ir judėti į 
priekį?
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