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Sveiki, žurnalo „Bičiuliai“ skaitytojai!
Štai Jūsų rankose naujas šio leidinio numeris, taigi, ištesėjome savo pažadą
susitikti kiekvienais metais. Be abejo, už tai, kad galėjome laiku parengti leidinį, esame
dėkingi mieliems „Bičiulių“ autoriams – tik Jūsų aktyvaus ir nuoširdaus įsitraukimo į
meninę kūrybą dėka žurnalas pripildytas poetinės magijos ir išraiškingos dailės
kūrybos. Didelis jums AČIŪ!
Ką galime pasakyti apie prabėgusius metus? Nors dar gyvenome Covid -19
pandemijos suvaržymų sąlygomis, tačiau gyvenimas mūsų įstaigoje nesustojo. Galime
pasidžiaugti, kad kiek pagerėjus epidemiologinei sit uacijai bandome grįžti į ankstesnį
gyvenimo ritmą – sklandžiai dirba psichiatrijos dienos stacionaras, vyksta
psichosocialinė reabilitacija, visi pacientai gali dalyvauti įvairiose užimtumo veiklose,
o po ilgesnės pertraukos įvyko ir didesnė visos ligoninė s bendruomenės šventė, kai
ligoninės parke kartu galėjome švęsti Užgavėnes ir skanauti tradicinių blynų!
Žiūrint į ateitį, mūsų įstaigoje planuojami tam tikri pokyčiai, leisiantys
pacientams rinktis ir gauti įvairesnės pagalbos, neatitrūkstant nuo sau įpr astos
gyvenamosios aplinkos. Tai reiškia, kad numatyta didinti teikiamų ambulatorinių
paslaugų įvairovę, pasiūlant ligoninės specialistų konsultacijas ir gydymą skirtingo
profilio dienos stacionaruose. O kol kas jau spėjome įgyvendinti vieną naujovę –
pacientai, pageidaujantys gydytis mūsų psichiatrijos dienos stacionare, turi galimybę
rinktis ne tik įprastas specialistų komandos paslaugas, tačiau ir gydytis įsitraukdami į
dialektinės elgesio terapijos grupę, su kuria dirbama taikant šį psichoterapijos meto dą.
Tai ypač aktualu žmonėms, kuriems svarbu įgyti daugiau jausmų valdymo, bendravimo
ir įtampos reguliavimo įgūdžių.
Vis dėlto, kalbant apie dabartį, reikėtų paminėti ne tik geriausius dalykus. Visi
žinome ir jaučiame, kad gyvename pakankamai sudėtingomis aplinkos sąlygomis ir
susiduriame su susitelkimo bei stiprybės reikalaujančiais iššūkiais. Juk dar nepasibaigus
rūpesčiams dėl pandemijos, išgyvename ir dėl karo Ukrainoje, todėl neigiamų emocijų,
su kuriomis šiandien turime gyventi, tikrai nestinga. Optimizmo gali suteikti žinojimas,
kad nuoširdžiai stengiamės padėti nuo karo nukentėjusiems žmonėms – štai ir mūsų
įstaigoje gydomiems pabėgėliams iš Ukrainos teikiamos ne tik medicinos paslaugos, bet
ir kita būtiniausia pagalba, kaip pasirūpinimas būtinomis reikmėmis, apgyvendinimu po
gydymo, dokumentų sutvarkymu. Na, o kad ir patys galėtumėte pasirūpinti geresne savo
psichologine savijauta, šiame žurnalo numeryje rasite mūsų specialistų parengtus
patarimus apie paprastus, bet veiksmingus pagalbos sau būdus.
Ir „vyšnaitė ant torto“ – žurnale surasite keletą ergoterapeutų parengtų
paprastų, bet puikių patiekalų receptų, tapusių populiariais visų taip pamėgtų maisto
ruošos užsiėmimų metu. Manome, kad lengvai pasiruošite šiuos patiekalus ir namuose,
tuo pačiu paskleisdami gerą nuotaiką aplinkui bei užsiimdami miela veikla.
O kol kas linkime visiems sveikatos, dvasios ramybės bei gerų emocijų ir
kviečiame – kurkite, dalinkitės savo kūryba ir draugyste!
Leidinio rengėjai: Psichologinio konsultavimo ir socialinės pagalbos skyrius
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Kiek nedaug

Juk nedaug reikia, šitiek nedaug,
Tik širdies šilumos truputį...
Apkabinimo draugo švelnaus
Ar mylimo rankų švelnumo.
Kiek nedaug reikia, šitiek nedaug,
Tik taikos ir ramybės būty,
Nesipykti, o jaukiai draugaut
Ir turėt, kur ilsėtis nakty.
Kiek nedaug reikia, šitiek nedaug,
Tik danguj vieversėlio dainos,
Tik turėti, prie ko prisiglaust
Ir kam meilę širdies dovanot.
Kiek nedaug juk mums reikia, nedaug,
Mes visi panašiai sutverti,
Kenčiam, klystam ir bandom užaugt,
Kol žemelė priglaus ta pati.
Kiek nedaug...

Rolandas, 5 skyrius

Irena, Universitetinis skyrius
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***
Tu eini mano taku,
Aš tave jaučiu.
Ir viską, ką turiu,
Aš tau skiriu.
Visą laiką tau skiriu,
Skiriu ir tikiu,
Tikiu ir žinau,
Kad ateis tie laikai,
Kai jau būsim laisvi.
Laisvi nuo melo,
Nuo ligų ir savo minčių.
Mintis išblės – liks darbas,
Darbai praeis – liks atmintis,
Atmintis išblės – liks legendos,
Ir gyvens kurį laiką,
Kartosis širdy.
Julija, 9 skyrius

Petras, Universitetinis skyrius
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Tikiu
Tas, kas renkas šviesą, tam šviesa.
Tas kas renkas tamsą, tam tamsa.
Tik dangus aprėpia, kur kieno keliai,
Viskam savas laikas, viskam savi vaistai.

Tau
Kai logika užgožia gėrį
Ir pinigai svarbiau nei žmonės,
Pažvelk giliau į savo širdį,
Suprasi tai, ką tu darai.

Jums
Tegu gėris supa jus ratu,
Meilė tegu trykšta lig kraštų.
Lyg šviesoj vidinėj – skriskite sapne,
Būkit patys gėris ir spindėkit viduje!

Ruslan, 5 skyrius

Lilija, 2 skyrius
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***
O, vaikyste mano – žilvičių nusvirusios šakos, mano išpinti ilgieji plaukai, po ežerą
braidančios basos laumės – ten, kur nykštukai skruzdėms duoną kepa, kur apie ištiestą ranką rangos
žalčiai, kur sraigės guodžiasi ir šneka apie vaikišką meilę, prasidėjusią nelauktai... nebėra močiutės,
ir laumės paseno, subrendau ir išaugau aš, tik seno žilvičio šakos nusvirusios kaip mano kasos
nukirptos kadais...
Rima, 8 skyrius

Vytautas, 7 skyrius
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La solitude

Vėsi vasaros naktis.
Begalė žybsinčių švieselių.
Net ir norėdamas nesuskaičiuosi.
Vienos įsižiebia,
Kitos užgęsta.
Taip ir raibuliuoja horizontas
Nuo rytų iki vakarų.
Diana, 2 skyrius
O aš braukiu ašarą.
Ir vis pamiršdama,
Kad vis dar tarp pirštų sukinėju cigaretę,
Ją pakartotinai prisidegu
Ir karčius dūmus pagaunu.
Virpėdama nuo šalčio.
Žiūrėdama į žiburius,
Kurie lyg kalėdinė girlianda
Su gausa spalvų.

Tik tokio chaoso nenusipirksi...

Kristina,
Dienos stacionaro skyrius
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Genadij, 5 skyrius

Jei širdį suspaus
Jei širdį suspaus tau karti nedalia,
Tu ateik pas mane, atsisėski šalia.
Aš surasiu tau žodį paguodos švelnios,
Tavo širdžiai ramybę jis vėl dovanos.
Jeigu širdį suspaus ar kankins nedalia,
Neužmiršk niekados tu kelių pas mane.

Rolandas, 5 skyrius
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***
Kažkas yra tuštumoj vizualinėj,
Vaizduotės nesuvokiamos detalės.
Tartum sparnas angelo išsigandusio,
Kažkas, ką mes pametėm augdami,
...praradom.
Tikėdami tik tuo, ką matom,
Mes retas kitą išgirsdavom,
Rodydami tik savo randus.

***
Vien tik aklas nesupranta,
Kur mūsų laivas skęsta –
Tarp rankiojusių akmenis... pavargusiomis rankomis.
Tarp akimirkų – neišgirstas „labanaktis“,
Tiktai ant sienos veidas, veidrodis iškankintas,
Neatplėštas vokas, senas laiškas.
Lyg aidas varpo... mintys pavogtos,
Tuščias kampas (vienas iš keturių) prie slenksčio.
Pavargusios kojos išėjusio tarnaut į armiją...
Dar ir dar kartą.
Šuo suloja, įsitempia, jausdamas kaltę,
Kava garuoja užkaitusi, pabrangusi.
Ir jis sustoja, su šaukšteliu belsdamas į durų staktą...
Paskutinį kartą.
Rugilė, 2 skyrius
Ričardas, 4 skyrius

9

Bičiuliai 2022
***
Vienišumo aklavietė, kai, atrodytų, jau negali
Pratęsti spaudžiančio laiko, kurį galvoje visi mini.
Pasek mane palei krantą aušros raudonumo šviesoj,
Tai bus tavo atviras siekimas atrasti prasmę tiesoj.

Kristina, 2 skyrius
***
Laukiu ilgai, pamiršęs, ko laukiu.
Gal vasarinės audros ar tamsos,
Niokojančios tą didelį lauką,
Kur vaikšto mano kaulėtos rankos.

Nešioti laukimą įpratęs kaip rūbą,
Ir skausmo kuprinę nešuosi greta.
Palik savo pažadą, kurį išduosi lyg jo net nebūtų,
Kad laukčiau toliau, tik be rankų kaulėtų lauke.

Dalius, 5 skyrius
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Eglei

Ei... Mano, mano sese... Juk
Gali būti, kad tu mane seniai pamiršus, nes
Liūdesys ir nuoskaudos, ir praeitis...
Ėjimas, šachas, matas!
Netikrovė, iliuzijos, vienatvė ir tvirtovės,
Eliksyras amžinos jaunystės,
Meilės prarastos ir
Amžinybės mūsų dar
Nepatirtos...
Ir aš toks vienišas visatoje, nes be Tavęs.
Eglute, aš meldžiu, kad būtum Tu laiminga,
Nors nežinau, kur tu esi...
Ėduonis vienišybės... Kalėdos be Tavęs...
Atleisk. Nevertas nieko aš, nes...

Vilius, 7 skyrius

Rugilė, 2 skyrius
11

Bičiuliai 2022
Nauja meilė

Radau tave – nebe akla,
Tikiuosi, būsi laimingas tu šalia.
Sunkaus charakterio esu,
Jei norėsi – gyvensime kartu.

Man nereikia dovanų ar gėlių gražių,
Mylėk tik mane ir būsim kartu.
Po pasaulį keliausim mudu abu
Kaip mano draugė su vyru savu.

Lina, 2 skyrius

Gražaus gyvenimo juk aš nusipelniau,
Nes sunkiai dirbau, kai vaikas buvau.
Dabar atėjo metas pagyvent kitu ritmu!
Sustot akimirkai ir pasvajot kartu!

Džiuljeta, 8 skyrius
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Meilės daina „Visada prisiminsiu“

Tu pažiūrėk, šiandien vėl žydi sodai,
Žvaigždės spindi danguje kaip ir anksčiau,
O tu nutolus nuo visko atrodai,
Galbūt nereikia mano meilės jau Tau.

Kodėl taip reikia skirtis,
Kai širdį skausmas raižo,
Kai žūsta visos viltys,
Žūsta meilės laivas.

O tas likimas, toks žiaurus ir klastingas,
Atėmęs viską, ieško dar kažko.
Nors truputėlį meilės tos susigrąžinti,
Nors truputėlį meilės tos prarastos.

Kodėl taip reikia skirtis,
Kai širdį skausmas raižo,
Kai žūsta visos viltys,
Žūsta meilės laivas.
Indrė, 2 skyrius
Vėlu jau ką nors sugrąžinti,
Beliko vien tik tuštuma.
Prisiminimus išsaugot mums likę,
Kas buvo mūsų meilė pirma.

P., Gerontopsichiatrijos skyrius
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Malda

O, kad ligoniniai būt sveiki,
Pataptų žmonės užmaršty,
Kad tamsa neapgaubtų gėrio,
O, kad išvis būtų tik gėris.

O, kad visi mylėtų taip,
Kad nebebūtų net anaip,
Kad būtų Jėzus visuose –
Mūsų tamsybės žmonėse.

Pamilkit Dievą jūs visi,
Jo kraujo ašaros – many.
Aš myliu jus visus ta meile,
Kuri kiekvienam duotų laimę.

O, kad gyvenime ligos
Nebūtų niekad niekados...

Danielius, 7 skyrius

Artūras, 7 skyrius
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Raimundas, Dienos stacionaro skyrius
Rudenėlis

O ruduo – geltoni lapai,
Šaltas rudenėlis.
Ir kaip pasaka tyla –
Nužydėjo gėlės.
Lapai byra nuo šakų...
Būna šalta ir niūru,
Lyja rudenio lietus.
Na, o kartais ir smagu,
Kai saulėta ir gražu,
Šnara lapai, kai eini,
Rudenėli, toks esi!

Vitalija, Dienos stacionaro skyrius
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Monodija
Laumės tąkart spėjo suverpti
Šviesmečių audinius
Nuo meilės laiškų
Iki svetimos šalelės vartų,
Nuo žaliais žiburiais žydinčių gatvių
Iki beprotybės rūmų.
Viską jos apėjo
Grakščiomis kojomis,
Nuo žiemos iki pat pavasario,
Nuo vienos iki kitos nepriklausomybės,
Nuo vieno iki kito pašto.
Ėjau kartu su jomis,
Rinkau smilgas karaliams po kojomis,
Kad jų kelio netemdytų
Klystžvakių ugninės akys –
Laumių liepsnelės.
(Aš buvau ta klystžvakė).
Ledo karaliai žino,
Kaip jas išvesti iš proto.
Skauda degančias akis,
Bet širdis liko įšaldžiusi
Meilę ledo karaliams.
Jie moka atmintinai
Juodų knygų burtus.
Aš mylėjau,
Visa kita nerūpi.
Lina, 2 skyrius

Verpkite, laumės,
Mano plaukus ir kraują.
Aš tik dainuosiu
Degančią monodiją,
Kad būtų šilčiau.

Eglė, 8 skyrius
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LIETUVAI

Зеленокосая, голубоглазая –
Давно родная Lietuva,
Прости меня, что так не сразу я
Нашла те нужные слова.

В своей любви к твоим просторам
В оправе девственных лесов
И к жгучей холодности моря,
И к хору птичьих голосов!

На крышах аистиным гнездам,
В полях нетронутым дубам,
К твоим в ночи холодным звездам
И к одиноким хуторам!

К старинным yлочкам с брусчаткой,
К живой стремительности рек,
К пыльце весенней сосен – сладкой...!
С тобой оставшийся мой век!
Geltonkasė, žydraakė –
Seniai sava man Lietuva,
Atleiski man, kad ne iš karto
Radau žodžius aš apie ją.

Aleksandras, 7 skyrius
Jie apie meilę tavoms platybėms,
Apipintoms miškais jaunystės,
Ir jūros deginančiam šalčiui,
Ir chorui paukščių čiulbesių!
Ir dar gandralizdžiams ant stogo,
Ir ąžuolams laukuos išlikusiems,
Šaltoms nakties žvaigždėms,
Kaimeliams vienišiems!
Senoms gatvelėms akmeninėms,
Veržlumui upių gyvybingų,
Pavasarį saldžioms pušų žiedadulkėms...!
Su tavimi lieku visam gyvenimui!

Tatjana, Universitetinis skyrius
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***
Пусть рябина еще зелена,
Пусть все листья еще целы,
Ну а ты все равно держись
И живи сегоднешним днем.
Зрелость жизни совсем не предел,
Потому, что и нет ей конца.
Свежий ветер еще теребит
Ветку ивы в лучистой зари.
Вот зарделись щеки мои,
Появился вдруг блеск в глазах,
Засмотрелась в окно твое
И... мне хочется снова жить.

Ir šermukšnis dar žalias,
Ir lapeliai sveiki visi,
Tai ir tu laikykis vis vien
Ir gyvenk šia diena.
Gyvenimo branda nėra riba,
Nes nesibaigia jis niekada.
Gaivus vėjelis dar sujudina
Gluosnio šaką aušros spinduly.
Mano skruostai paraudo,
Akys ėmė spindėti,
Užsižiūrėjau į tavo langą
Ir ... gyvent vėl pradėjau norėti.

Lina, 2 skyrius

Julija, 9 skyrius
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***
Мамины руки в тиши...
Ты мне, прошу, напиши,
Как там она, где она?
Может в осенней дали,
Куда унеслись журавли?
Mожет в осеннем дожде
Или в кленовом листе?
... Вертится лист, упадет,
К мамочке нашей прильнет.
Mamos rankos tyloje...
Parašyki man, prašau,
Kaip ji ten ir kur yra?
Gal rudens tolumoje,
Kur išskrido gervės?
Gal rudens lietuje
Arba klevo lape?
... Lapas sukasi, nuskries,
Prie mamytės prisišlies.

Julija, 9 skyrius

Julija, 9 skyrius

Маме
Ты придешь усталая с работы,
Тяжело присядешь у стола,
А в глазах стоят уже заботы –
Завтрашние, новые дела.
И тогда до струнки тонкой самой
Дрогнет сердце листиком в золе...
Неужели я когда-то, мама,
Без тебя останусь на земле?
Mamai
Tu pareisi iš darbo pavargus,
Prie stalo sunkiai prisėsi,
O akyse ir vėlei rūpesčiai –
Tai rytdienos nauji darbai.
Ir tada iki jautriausios stygos
Suvirpės širdis kaip lapas pelenuos...
Nejaugi kažkada aš, mama,
Liksiu be tavęs žemelėj šioj?

Indrė, 2 skyrius
Tatjana, Universitetinis skyrius
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У озера. 2-х летнему внуку

Растревожилась не зря
Мама утка: кря,кря, кря!
Доплывайте, детки, ближе,
В небе ястреба я вижу!

Острый коготь, зоркий глаз...
Он нацелился на вас!
Заплывайте в камыши!
Притаиcь и не дыши!

Prie ežero. 2-mečiam anūkui
Susijaudino ne veltui
Mama antis: kre, kre, kre!
Plaukite arčiau, vaikučiai,
Matau vanagą ore!

Nagai aštrūs, akys veria...
Taikosi į jus jisai!
Plaukite čionai į meldus!
Nekvėpuokite visai!

Tatjana, Universitetinis skyrius

Natalija, Universitetinis skyrius
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Августу (месяцу)

Еще не жгут листву сухую,
Печаль не ведома полям,
И паутины нить седую
Еще не гонит ветер в даль.

Еще деревья не желтеют,
Еще цветов как повесне.
Но звезды стали холоднее
В далекой синей вышине.

Еще тепло, но над рекою
Встает неласковый туман.
До встречи, лето золотое –
Крадется тихо осень к нам!

Rugpjūčiui
Dar nedegina lapų sausų,
Laukai dar liūdesio nematė,
Voratinklio dar žilo siūlo
Neblaško vėjas tolumoj.

Ir medžiai dar negeltonuoja,
O gėlės žydi lyg pavasarį,
Tiktai šaltesnės tapo žvaigždės
Toli aukštybėj mėlynoj.

Dar šilta, bet virš upės
Jau kyla rūkas nešvelnus.
Iki, tau sakom, aukso vasara,
Jau tyliai sėlina ruduo pas mus!

Genadij, 5 skyrius

Tatjana, Universitetinis skyrius
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Sakmių autoriui

Mėlynos žarijos tavo akyse –
Ežerų ir akivarų atspindys.
Tavo lūpose – laumių vaiko juokas,
Tavo pėdsakuose – žiburių žvaigždės.
Esi, vadinasi, visada būsi
Kunigaikštis iš mano legendų –
Baltų dvasia iš sakmės.
Mano sapno liūdnas neišsipildęs siužetas,
Dvibalsis liaudies dainos atgarsis,
Neiššifruojamas amžių sutartinės intervalas,
Besikartojantis būties ratu,
Neišsiųstas laiškas į tolimą ir visada būsimą praeitį,
Neįskaitomas, bet galbūt tavo siela
Jį perskaitė dar prieš man užrašant.
Esi mano melsvo atspalvio meilė
Liūdname jauno mėnulio žvilgsny.
Kai ji įsižiebė, visos kitos legendos nutrūko.
Užtai liko tavo pasektos sakmės
(jos nusidažė mėlyna spalva),
Šalti ežerai ir sutartinių netylantys
Chorai vienoje dailutėje sieloje,
Viename dailiame lyg kunigaikščio
Kūne...

P., Universitetinis skyrius

Eglė, 8 skyrius
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***
Ryškiai rožinės sienos – niekada nesupratau močiutės skonio dažams.
Ir mes toje ryškioje virtuvėje.
Žvelgiam pro langą į nuostabų rugių lauką, pilną gėlių.
Tai labiausiai ir išduoda sapną.
Tikrasis vaizdas pro močiutės langą – stovėjimo aikštelė su pora medžių.
Ir vis dėlto tas vaizdas šildo mano krūtinę,
Nesvarbu, kad tai tik vaizduotė sumišusi su praeitimi.
Pagaliau aplankei mane sapnuose.

Kristina, Dienos stacionaro skyrius

Kristina, 2 skyrius
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Gal aš žvaigždė...
Gyvenimas lyg skausmas,
Nuodėmių rišimas dėl savos kaltės.
Dažnai aš pajuntu,
Kad kartais per vėlai meldžiuosi...
Taip norisi mylėt
Ir kelt sparnus į saulę.
Atleiski, Dieve, aš iš kur?
Ir kam tos žvaigždės danguje?

Pavel, 4 skyrius
Bet nustembu, kodėl tame skausme
Aš egzistuoju?..
Atleisk man, Dieve,
Bet gal aš vis dėlto žvaigždė?..
Padovanočiau Tau aš visą dangų,
O, Marija mylimoji!
Ištirpti noriu aš
Su liūdinčio rudens lietum...

Mantas Lukas, 4 skyrius
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KŪRYBOS ISTORIJOS

Jurgitos lipdiniai
Lipdymas mane lydi visą gyvenimą. Nuo mažų dienų mano rankose buvo kažkas minkoma ir
lipdoma – plastilinas, kieme iškastas molis, modelinas ar mamos užminkyta tešla. Pradžia buvo
paprasta – elementarus žaislų trūkumas.
Nors vaikystėje ir lankiau keramikos būrelius, studijoms pasirinkau ne meninę kryptį. Molis į
mano gyvenimą grįžo greitai. Pradėjusi dirbti monotonišką darbą pajutau, kad trūksta to, kas
užpildytų vidų ir leistų pamatyti gyvenimą kitu kampu. Taip su vakariniais keramikos užsiėmimais
pas nuostabius mokytojus Dalią ir Joną Arčikauskus grįžo į mano rankas molis. Sugėriau į save viską,
ką man davė šie puikūs menininkai, jų pamokymus bei konstruktyvią kritiką. Na, o prieš penkiolika
metų supratau, kad keramika yra tai, kuo norėčiau pabandyti užsiimti ne laisvu laiku, bet ir
prasimanyti iš jos duonos. Taip su kartais atplaukiančiomis abejonėmis mes einam kartu gyvenimo
keliu.
Iš lipdymo technikų aš labiausiai mėgstu baltą itališką molio masę – ją lieti ir dekoruoti
detalėmis, spalvinti poglazūriniais dažais ir, uždengus glazūra, viską užbaigti tauriųjų metalų
liustrais. Mano kūryboje dominuoja angelai. Matyt, kaip ir dauguma žmonių, noriu tikėti, kad mus
kažkas šiam pasaulyje globoja ir saugo.
Jurgita, Dienos stacionaro skyrius
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Karolio medžio darbai
Medžio darbais susidomėjau atsitiktinai. Ilgą laiką dirbau informacinių technologijų
srityje, tačiau širdis ieškojo kažko naujo, kitokio. Savanoriaudamas organizacijose pamačiau
daugybę žmonių, kuriems reikia, atrodytų, visai paprastos pagalbos, kartais tiesiog buvimo greta.
Tai teikė neapsakomą džiaugsmą ir prasmę, kurių taip trūko mano „ofisiniame“ gyvenime.
Nusprendžiau keisti sritį. Į akis krito darbo skelbimas apie socialinio darbuotojo
asistento poziciją organizacijoje, kurioje gyvena ir lanko užimtumo dirbtuves žmonės su proto
negalia. Ir štai aš čia – naujoje aplinkoje, gamtoje šalia Vilniaus, kur kvepia medžiu. „Lobių
dirbtuvės“ buvo vieta, kurioje dirbantys ir užsidirbantys žmonės buvo pirmieji mano mokytojai,
išmokę šlifavimo, kantrybės, džiaugsmo ir tyro juoko. Šioje vietoje man pravertė ir informacinių
technologijų žinios. Organizacija įsigijo frezavimo stakles, kurios programuojamos kompiuteriu.
Mokiausi ir dabar nemažai ruošinių gaminu šiomis staklėmis. Visus užbaigimo darbus jau darome
kartu su kolegomis. Gaminame gaminius, kurie turi kur kas didesnę išliekamąją vertę negu mano
prieš tai kurtos informacinės sistemos. Tarkime, išdrožta ikona kažkieno altorėlį gali puošti šimtą ar
daugiau metų, tuo tarpu informacinės sistemos pakeičiamos naujomis po kelių metų...
Ar galėčiau dabar norėti daugiau?
Karolis, Dienos stacionaro skyrius
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Indrės ir Linos projektas
Paveikslas buvo sukurtas iš antrinių žaliavų. Mini mandalėlės nupieštos ant
nebenaudojamų popierinių maišelių geliniais tušinukais. Jos suklijuotos ant popieriuje akriliniais
dažais paruošto fono ir medžio kamieno. Panašu į fantastinį medelį su išaugusiomis gėlėmis. Linkime
ir kitiems praleisti dienas tolerantiškoje, įvairioje aplinkoje.
Geriausi linkėjimai.
Indrė, Lina, 2 skyrius

Vidos kreipimasis į Kūrėją
Dieve tėve, mūsų brangus Kūrėjau, gėrimės didžiais tavo darbais. Tu iš meilės tėviškos
karštos mums vienatinį savo sūnų paaukojai, kad per jo prisikėlimą mes pamiltume tave ir eitume
gėrio keliu. Mes atvėrę savo širdis Tavo Meilei, pasižadame blogį nugalėti gerumu, ištikimybe,
kantrybe, švelnumu ir per amžius būti atvertomis meilei ir ištikimybei širdimis.
Vida, Gerontopsichiatrijos skyrius
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Ilonos kūryba
Laisvu laiku man patinka užsiimti menu ir išmėginti naujas, skirtingas technikas. Šis
darbas atliktas ebru technika (tapyba ant vandens) ir vadinasi „Jausmai atvykus į ligoninę“.
Ilona, Gerontopsichiatrijos skyrius

Orintos ir Tomo dovana
Šis kūrinėlis atliktas dviem autoriams pasidalijus darbus – Orinta nėrė vąšeliu, o Tomas
formavo žvakidę su plazdančia liepsnele. Darbas padovanotas skyriaus darbuotojų kolektyvui kaip
padėka už pagalbą ir rūpestį.

Orinta, Tomas, Gerontopsichiatrijos skyrius
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RANKDARBIŲ KAMPELIS

Zita, Gerontopsichiatrijos skyrius
Valentina, Gerontopsichiatrijos skyrius

Mantas, Universitetinis skyrius

Indrė, 2 skyrius
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KOLEKTYVINĖS KŪRYBOS DARBAI

„Žiemos stebuklai“

„Su šventėmis!“

„Krepšelis“

Darbai iš popieriaus, Gerontopsichiatrijos skyrius
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GARDŪS, GRAŽŪS IR SVEIKESNI PATIEKALAI
Populiarūs nesudėtingi receptai

Keksiukai su mėlynėmis. Produktų užteks 24 nedideliems keksiukams
Ingredientai:
• 5 kiaušiniai
• 200 g cukraus
• 200 ml kefyro
• 150 g lydyto sviesto
• 220 g miltų
• 1 šaukštas (nubrauktas) kepimo miltelių
• mėlynių
Paruošimo būdas:
1. Kiaušinius labai gerai išplakame su cukrumi, tada pilame išlydytą sviestą, paplakame, tada
jau kefyrą. Miltus sumaišome su kepimo milteliais ir įmaišome į tešlą.
2. Orkaitę įkaitiname iki 200° C.
3. Į keksiukų formas sudedame sijonėlius, tada į juos dedame po 1–1,5 šaukšto tešlos, o ant
viršaus mėlynių.
4. Kepti reikia apie 30 minučių. Kepant mėlynės pasislėps keksiukuose.

Bananiniai varškėčiai su uogomis
Ingredientai:
• 250 g varškės
• 60 g miltų
• 1 bananas (mažas)
• 1 kiaušinis (mažas)
• šiek tiek vanilinio cukraus
• šiek tiek paprasto cukraus
• įvairių uogų papuošimui
Paruošimo būdas:
1. Varškę pertriname per sietelį, įmušame kiaušinį, įtarkuojame bananą, įberiame cukrų ir
vanilinį cukrų. Įsijojame miltus ir viską gerai išmaišome. Tešla turi lipti prie rankų, bet nebūti
labai skysta, pagal tai koreguokite miltų kiekį.
2. Stalą ir rankas pabarstome miltais, imame šaukštą tešlos ir formuojame varškėtį rankomis ar
mentele.
3. Kepti keptuvėje ant nedidelės ugnies iš abiejų pusių. Patiekti su uogomis, grietine ar padažu.

Išbandyta maisto ruošos užsiėmimų metu!
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PADĖKIME SAU STRESINĖSE SITUACIJOSE

Kas yra stresas? Tai natūrali mūsų smegenų ir kūno reakcija į iššūkius, reikalavimus ar
problemas. Stresą gali sukelti įvairiausi įvykiai – tiek iššūkiai, traumuojančios situacijos ir įtampa
namuose ar darbe, tiek išgąstį ir baimę dėl savo bei artimųjų saugumo keliantys įvykiai, kaip šiuo
metu tebesitęsianti Covid-19 ligos pandemija ar Ukrainoje vykstantis karas. Nors stresorių būna
skirtingų rūšių, jie visi gali kelti pavojų fizinei ir psichinei sveikatai.
Kaip atpažinti stresą? Streso simptomai:
-

Fiziniai (prakaitavimas, įvairūs skausmai, širdies, virškinimo, miego sutrikimai, nusilpęs
imunitetas).
Emociniai (pyktis, nerimas, dirglumas, nuovargis, perdegimas, liūdesys).
Elgesys (pykčio proveržiai, verkimas, psichoaktyvių medžiagų vartojimas, sutrikę valgymo
įpročiai, santykių problemos).

Pagalba sau:
-

-

Palaikykite savo įprastą rutiną. Įprasta kasdienė veikla padės nusiraminti.
Rūpinkitės fizine sveikata. Stenkitės sveikai maitintis, laikytis tinkamo miego režimo,
nepamiršti fizinio aktyvumo, nevartoti alkoholio ir kitų svaigiųjų medžiagų.
Susiraskite tinkamų atsipalaidavimo veiklų ir pratimų. Nusiraminti gali padėti
kvėpavimo ar relaksacijos pratimai, meditacija.
Palaikykite socialinius ryšius. Labai svarbu palaikyti vieni kitus. Aptarkite sunkumus su
artimaisiais.
Ribokite informacijos srautą. Nuolatinis naujienų apie stresą keliančius įvykius tikrinimas
didina nerimą. Nusistatykite laiką, kurį skirsite sekti naujienoms.
Pasirenkite nepaprastajai padėčiai. Ekstremaliomis situacijomis (pandemija, karas)
tinkamas pasirengimas užtikrina kontrolės ir saugumo jausmą. Rekomenduojama turėti
maisto ir vandens atsargų 72 valandoms.
Kreipkitės psichologinės pagalbos. Jausdamiesi prastai ilgesnį laiką, kreipkitės į
specialistus pagalbos linijomis internetu ar telefonu.

Psichologinė pagalba ir psichikos sveikatos paslaugos:
-

Emocinės paramos tarnybos telefonu ar internetiniu susirašinėjimu.
Nemokamos psichologo konsultacijos be siuntimo psichikos sveikatos centre.
Visuomenės sveikatos biure vykstantys streso ir emocijų valdymo užsiėmimai grupėse.
Gydytojo psichiatro pagalba dėl psichikos ir elgesio sutrikimų psichikos sveikatos centre.
Prireikus gydytojas siunčia paslaugoms ligoninėje, dienos stacionare ar psichoterapijai.
Esant ūmiai būklei, kai gresia pavojus sveikatai ar gyvybei, skambinti 112.
Parengta pagal projekto „Pagalba sau. Emocinės sveikatos link“ informaciją
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