
– Martynai, kokiomis aplinkybėmis 
atsirado šios praktikos idėja?

– Nuolat bendrauju su daugybe žmo-
nių: vedu seminarus, organizuoju sto-
vyklas. Pastebėjau, kad žmonės, uoliai 
siekdami aukštesnio dvasinio lygio, sun-
kiai atsisako ribojančių įsitikinimų ir nie-
kaip neatsiduoda gyvenimo tėkmei. Taip 
pat supratau, kad visi įžymieji mokytojai, 
kurie pasiekė tam tikrą sąmoningumo 
lygį, visur regėjo Vienį ir viskam sakė TAIP. 
Beje, juokingai nuskambės, tačiau daug 
įkvėpimo išbandyti šią praktiką suteikė 
ir senas Holivudo �lmas „TAIP“ su Džimu 
Keriu. (Šypsosi)

– Kaip ši praktika paveikia žmonių 
gyvenimus?

– Gerai arba labai gerai. (Šypsosi) 
Žmonės, kurie užsiima savistaba, 
netrukus pamato, kaip dažnai jie vis-
kam sako ne. Vėliau giliai nustemba… 
Pamato kokie yra inertiški, nes dažnai 
net pamiršta, kad atlieka šią praktiką, 
ir tik po kelių valandų ar net dienų 
pastebi, kiek pasiūlymų praleido, į 
juos atsakydami neigiamai. Ši praktika 
iš esmės išbudina žmones: sustiprėja 
jų savistaba, sąmoningumas, kuris 
padeda daug ką savo gyvenime įver-
tinti kitaip, naujai. Būna tikrai įdomu. 
Kartais žmonės iš šalies sulaukia pasiū-
lymų įgyvendinti dar vaikystėje nuslo-
pintus norus. Ir kai pagaliau troškimus 
realizuoja, o baimes įveikia – pajaučia 
palengvėjimą, tampa laisvais.

Patirčių klubas TAIP:
Išnaudok kiekvieną galimybę, paleisk kiekvieną baimę
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Kai kankina rutina ir, regis, niekas 
nebeteikia džiaugsmo – reikia nebijoti 
keistis bei atsižvelgti į savo norus ir iš 
tamsiausio kampo ištraukti seniai ten 
paliktas svajones. Žinoma, darbas su 
savimi ir pastangos keisti viską, kas jau 
padaryta, atima daug laiko, o rezultatai 
ne visada būna tokie, kokių tikiesi, 
tačiau, kai labai nori, naujos galimybės 
pačios atveria duris, o pastangos 
ilgainiui atsiperka su kaupu. 

Saviugdos seminarų lektoriaus, alternatyviosios medicinos 
atstovo – Martyno DRIUKO įkurtas patirčių klubas TAIP 
skatina žmones nebijoti pokyčių – išdrįsti ištarti lemtingąjį 
TAIP ir tam tikrą laiką būti atviriems visiems gyvenimo 
pasiūlymams! Ši nepaprasta praktika leidžia pamatyti, ar esi 
laisvas, kokios yra tavo nesėkmių priežastys, kokios tavo baimės, 
įkalinančios tave savo paties minčių kalėjime. 
Vedamas tikslo dalintis patirtimi ir padėti žmonėms atrasti tikrąjį save, 
klubo įkūrėjas Martynas jau daugelį metų su klubo nariais dalinasi atrastomis 
įžvalgomis, kurios keičia žmonių požiūrį į pasaulį. „Tai praktika, kai turi išdrįsti 
Visatai ir Širdžiai pasakyti – TAIP“, – sako Martynas.

Tikrai yra beprotiškiausių ir gražiau-
sių istorijų, kuomet susiklosto įvairūs 
įvykiai ir yra išbandomas žmogaus 
ryžtas bei drąsa. Ir jei žmogus eina iki 
galo, jis apdovanojamas labai svarbio-
mis įžvalgomis bei patirtimi. Iš esmės, 
šios praktikos dėka žmonės labiau pra-
deda pasitikėti gyvenimu, Dievu ir jo 
vedimu. Ima suprasti, kad viskas, kas 
vyksta jų gyvenime, veda į gera, terei-
kia tik tai vykstančiai įvykių tėkmei 
atsiduoti. O atsidavimas gyvenimui yra 
gryniausia meilė sau – tai pradžia. Kaip 
sakė Buda Gautama, mylėkite save ir 
stebėkite  – šiandien, rytoj ir visada. 
Atidžiai stebėdami gyvenimą, pagaliau 
pradedame matyti jį tokį, koks iš tiesų 
yra, – be pagražinimų, be iliuzijų. Mano 
tikslas ir yra šios praktikos dėka padėti 

žmonėms pamatyti, kad niekas Visa-
toje nenori jų nuskriausti, 

kad viskas  – dėl jų ir jų 
sielos tobulėjimui.

– Ar lietuviai 
noriai įsileidžia 
pokyčius į savo 
gyvenimą?

– Mano akimis, 
lietuviai yra smal-

sūs, jaučia dvasinio 
pobūdžio žinių poreikį, 

turi didelį potencialą pabusti 
tikrajai esmei  – dvasiniam gyvenimui. 
Tačiau lietuviai vis dar stipriai susi-
varžę – jiems iš esmės sunku pasitikėti 
gyvenimu. O praktika viskam sakyti 
TAIP būtent ir padeda išlaisvėti, tapti 
sąmoningesniam.

Tarp kitko, daug keliauju svetur ir 
matau, kad kitur žmonių dvasia labiau 
pasislėpusi nei mūsų tautiečių. Taip pat 
pastebiu, kad lietuviai darosi vis labiau 
atviresni. Be abejonės, tam didelę įtaką 
padarė emigravimas, kelionės, t. y. aki-
vaizdus pajautimas, kad galima gyventi 
daug platesniame jausmų / veiksmų 
diapazone.

– Akivaizdu, kad žmogus, vaikštantis 
į savęs pažinimo seminarus ar skaitan-
tis dvasinio pobūdžio knygas, iš esmės 
jau ir taip labai daug ką žino apie gyve-
nimą ir jo dėsnius. Ar ir tokiam žmogui 
reikalinga ši praktika?

Martynas 
Driukas – 

alternatyviosios 
medicinos specialistas, NLP 

(neurolingvistinio programavimo) 
ir reiki (efektyvaus gydymo 

rankomis sistemos) meistras, 
saviugdos knygų autorius bei 

sąmoningo kvėpavimo 
instruktorius. 

24     raktas  2016/26



– Dažnai tai, ką žmogus žino, lieka 
tik teorija, kuri sunkiai realizuojama. 
Kai nusprendi viskam pasakyti bent 
kelias dienas per mėnesį TAIP, tada tą 
teoriją imi suvokti praktiškai. Tuomet 
supranti, kad įvairūs dėsniai, buvimas 
išvien su Visata, Dievu, Gyvenimu vei-
kia tik tada, jei atsiveri gyvenimui, 
išsilaisvini iš baimių, susivaržymų. 
Tuomet pajauti, kad viskas visai šalia 
mūsų  – naujumas, harmonija, atradi-
mai, augimas.

– Ar praktikos dalyviai visada sąži-
ningi ir laikosi pagrindinio principo – į 
bet kokį pasiūlymą atsakyti teigiamai?

– Na, šis klubas niekaip neįpareigoja, 
visi nariai yra visiškai laisvi. Todėl būti 
nesąžiningam nėra prasmės. Tiesa, 
dažnai žmonės linkę teigiamai reaguoti 
į malonius pasiūlymus, o kai išgirsta 
dviprasmišką pasiūlymą,  – nutraukia 
praktiką, nes išsigąsta. Ir tai normalu. 
Visi mes turime savo lubas, kurias reikia 
anksčiau ar vėliau pamatyti, baimes, 
kurias reikia išgyventi ir paleisti. Šios 
praktikos metu, pasakę pasiūlymui NE, 
kaip tik ir pamatome tas savyje tūnan-
čias baimes, abejones, susimąstome 
apie jas.

– Kokių baimių, Jūsų manymu, žmo-
nės turi dažniausiai?

– Jos įvairios, sunku įvardinti keletą. 
Bet jei, pavyzdžiui, žmogus susijęs su 
�nansais ir dirba nemėgstama darbą, 
tikėtina, kad bijos, jog kažkas pasiū-
lys keisti darbą. Jei žmogus gyvena su 
nemylimu žmogumi, ir tai jį gniuždo, 
jis slapta tikėsis, bet bijos, kad kažkas 
pakvies į pasimatymą, nes giliai viduje 
ieško laisvės ir meilės. Dažnai žmogus 
bijo to, ko slapta geidžia. Ši praktika lei-
džia pamatyti tai, ką giliai viduje patys 
nuo savęs slepiame, nes kiekviena 
siela trokšta laisvės. O kai žmogus 
nuo mažens gyvena suvaržytas 
prietarų, baimių, primestų ver-
tybių, jis tampa nelaimingas 
ir uždaras. Pamažu pasislepia 
jo sielos grožis… Deja, kas 
neužsiima kasdiene savistaba, 
nesupranta kodėl jis toks 
nelaimingas.

Ši praktika labai 
greitai parodo, 
kas slepiasi mūsų 
gelmėse –  
į paviršių iškelia 
troškimus, 
geismą ir 
baimes. Ir 
dažnai, kad 
jų nebeliktų, 

turime drąsiai nerti ten, ko trokštame, ar 
ten, ko bijome. Dažnai galima išsigydyti 
tik taip – atrandant tikrąjį „aš“.

– O kaip reaguoti į kompromituojan-
čius pasiūlymus praktikos metu? Juk 
priimdamas kai kuriuos pasiūlymus 
gali net nukentėti.

– O kas yra kompromituojantis 
pasiūlymas? Kas vienam yra kompro-
matas, kitam  – juokas. Vėlgi, tokie 
pasiūlymai parodo mūsų baimes, 
smaugiančius prisirišimus, neišma-
nymą, ribotumą. O gal žmogus trokšta 
sugriauti susikurtą ar primestą kaukę, 
kuri jį sunkiai slegia?

Kaip reaguoti į konkretų pasiūlymą – 
kiekvieno asmeninis reikalas. Svarbu, 
ar žmogus pasiryžęs tapti laisva asme-
nybe. Kartais užtenka savo baimę 
pamatyti, kad išvaikytume vidinę haliu-
cinaciją, kuri metų metais smaugia. O 
kartais reikia eiti iki galo ir išsivaduoti 
nuo jos ar pamatyti save be religinių įsi-
tikinimų, kultūrinių dogmų ir prietarų.

Kartais norint pasiekti dangų, kad 
būtų nuo ko atsispirti, tenka nusileisti 
į pragarą. Tokia realybė. Beje, verta 
nurimti, karmos įstatymas niekada tau 
neleis patirti to, ko tau nevalia patirti. 
Jei turėsi išgyventi kančią ar sveikatos 
sutrikdymą, tu tai patirsi. Jei tokia patir-
tis tavo sielai nereikalinga, aplinkybės 
niekada nesusiklostys taip, kad kažkas 
galėtų tau pakenkti ar padaryti neigia-
mos įtakos. 

– Kaip kuruojama ši praktika? Kas 
konsultuoja klubo narį?

– Jei praktikos metu užklumpa abe-
jonės ar patenkama į dviprasmišką 

situaciją, į rūpimus klausimus atsakau 
aš asmeniškai. Tačiau dažnai šią prak-
tiką atliekantis žmogus raginamas 
priimti sprendimus, besivadovaujant 
savo esminėmis vertybėmis ir vidiniu 
balsu. 

Klubo pristatymo audio seminare, 
kurį galima rasti šioje nuorodoje www.
mixcloud.com/Alchemikai/klubo-taip-
atidarymas-20160904/, pateikiama dau-
giau informacijos apie klubo veiklą. Taip 
pat patirčių klubo nariams yra parengta 
klubo TAIP atmintinė (Facebooke  –  
Patirčių Klubas TAIP). Jei norima prisi-
jungti, bet reikia daugiau informacijos, 
galima atvykti į klubo narių susitikimą 
ir gauti atsakymus į visus rūpimus 
klausimus. 

– Ką klubo nariai veikia susitikę? 
Kodėl šie susitikimai naudingi?

– Šis klubas  – erdvė, kurioje galima 
pasidalinti įspūdžiais, įkvėpti kitus atsi-
verti gyvenimo įvairovei. Susitikę klubo 
nariai dalinasi praktikos metu patirtais 
išgyvenimais. Klubo nariai praplečia 
savo požiūrio ir supratimo ribas, tampa 
lankstesni bei sąmoningesni kasdie-
nėse situacijose, kada klausosi kitų 
narių patirčių, išgirsta, kaip kiti pasielgė 
įvairiose situacijose. 

– Kas gali įstoti į šį klubą? Ir ar visiems 
tokia praktika reikalinga?

– Šis klubas nelemia žmogaus lais-
vos valios pasireiškimo, tačiau padeda 
disciplinuotai atlikti savistabos prak-
tiką – TAIP. Į šio klubo gretas gali įstoti 
kiekvienas, jaučiantis, kad jis to nori ir 
jam reikia tokios praktikos.

Elita SEMENAVIČIŪTĖ
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