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– Martynai, vienoje iš savo knygų 
užsimenate, kad vedėte švietėjiškas 
paskaitas nepilnamečių pataisos kolo-
nijose. Gal galėtumėte apie šią patirtį 
papasakoti daugiau?

– Ši patirtis buvo įdomi ir abiems 
pusėms naudinga  – tiek jaunuoliams, 
tiek man pačiam asmenybės augimo 
atžvilgiu. Tiesą pasakius, bendrauti su 
vaikinais buvo paprasčiau, nei su mer
ginomis. Kodėl? Tiesiog praeityje mąs
čiau panašiai, kaip ir tie jaunuoliai. Teko 
aplankyti ne vieną areštinę, tad puikiai 
žinojau, kokie vaikinai ten kali, kodėl jie 
ten, ir ko iš tiesų nori. 

O su mergaitėmis buvo kiek sudėtin
giau, tačiau greitai perpratau moterišką 
prigimtį: kad imtų keistis ir nurimtų, 
joms reikia atsidurti harmoningoje 
ir palaikančioje aplinkoje. Juk įpras
tai moterims reikia saugios aplinkos. 
Kai sukuriama tokia terpė  – mergaičių 
maištas dingsta. O, štai, su vaikinais 
tikrai kitaip. Jų nežabota energija yra 
kur kas aštresnė ir sunkiau valdoma. 
Taigi, berniukus nuo mažumės reikia 
motyvuoti ir mokyti, kaip deramai nau
dotis turima energija, siekiant materia
lių tikslų. Labai svarbu parodyti jiems, 
kad toks gyvenimo būdas, kurį lydi vie
nadieniai džiaugsmai ir nuolatos perse
kiojantys nuopuoliai, yra tiesiog kvailas 
ir beprasmis.

– Ar tie sudėtingi vaikinai patikėjo 
Jūsų argumentais?

– Minėjau, kad praeityje buvau į juos 
panašus  – supratau jų kalbą, todėl 
buvau autoritetas. Daugeliui jų padėti 
galima tik turint patirties toje tam
soje, kurioje buvau aš. Kalbėjau, kad 
gyvenimo būdas, kurį jie išpažįsta nėra 
kvailas tik vienu atveju: jei tūnodami 
kamerose yra laimingi. Prisimenu sakiau: 
„Jei neverkiate naktimis į pagalvę, jei 
nesiilgite laisvės ir artimųjų anapus kalė
jimo sienų, tada aš lenkiu prieš jus galvą 
ir neturiu ką pasakyti. Esate laimingi 
žmonės, nes esate ten, kur turite būti, 
darote tai, ką turite daryti, priešingai 
nei didžioji visuomenės dalis, gyvenanti 
savo iliuzinėje laisvėje.“ Dauguma tų 
vaikinų suprato mano mintį ir mačiau, 
kad ją giliai priėmė. Tik, vėlgi, aplinka 
privertė juos šį bebrėkštantį supratimą 
greitai pamiršti… Tačiau, žinote, toks jau 
tas švietėjiškas darbas – kantriai barstai 
sėklas ir žinai: kai ateis tinkamas laikas, 
jos sudygs.

– Norite pasakyti, kad įkalinimo 
įstaigų žmonės nebūtų tokie proble-
miški ir žiaurūs, jei būtų tinkamai 
ugdomi?

– Manau, kad taip. Sugriežtinto 
režimo pataisos kolonijose nesutikau 
blogų žmonių. Žinoma, specialiose 

„SMURTAS –  
vidinės kančios 

regima pasekmė“

Martynas Driukas:

Vis dėlto, ar mūsų visuomenė 
pasirengusi keistis ir suvaldyti vis 
didėjančius smurto proveržius? 
Kokiomis priemonėmis galėtume 
pasiekti, kad mažėtų smurtautojų 
artimoje aplinkoje ar net įkalinimo 
įstaigose? Apie tai kalbėjomės su 
Martynu DRIUKU. 

Martynas  – alternatyviosios medici
nos specialistas, NLP (neurolingvisti
nio programavimo) ir reiki (efektyvaus 
gydymo rankomis sistemos) meistras, 
saviugdos knygų autorius, rebefingo /  
sąmoningo kvėpavimo instrukto
rius bei astrominerologas (astromi
nerologija  – individualus mineralų 
parinkimas pagal mentalines struktūras –  
aut. past.). 

Nors dar visai neseniai šio jauno, 
drąsaus ir įvairialypio vyro gyvenimas 
atrodė kitaip… „Praeityje mano gyve
nimas nebuvo skaidrus: bendravau su 
kriminalinio pasaulio veikėjais ir vis 
ieškojau lengvo gyvenimo galimybių. 
Neįsivaizdavau, kad galima būti kitokiu, 
nes nuo mažens man nebuvo įskiepyti 
aukštesni idealai. Tačiau bėgant laikui, 
pavyko visiškai save transformuoti ir 
tapti kitu žmogumi“,  – atvirą pokalbį 
pradeda Martynas Driukas, žmogus, 
kurio gyvenimas – tarsi gero filmo sce
narijus: nuo kriminalinės praeities iki 
dvasinio mokytojo misijos. 

Jau kurį laiką mūsų 
visuomenę glumina 
savižudybių ir žmogžudysčių 
rodikliai, patyčios ir smurtas 
šeimoje, gatvėje, televizijoje, 
internete. Tai įrodymas, kad 
mūsų visuomenėje aktyviai 
veši agresija, kuri kaip virusas 
plinta ir tampa kone įprastu 
bendravimo būdu. 
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įstaigose yra psichiškai nesveikų ir 
nepataisomų žmonių, bet kalėjimuose 
mačiau tik žmones, kurių niekas neiš
mokė gyventi taip, kad jie gebėtų kurti 
laimingą gyvenimą. Jų neišmokė moky
tis ir tinkamai naudotis savo protu. 

Ir, deja, tai gilesnė problema. Mūsų 
visuomenė – neišsilavinusi vidinio, psi
chinio, pasaulio suvokimo požiūriu. Dėl 
to ji nesugeba sukurti efektyvių šviečia
mųjų ir ugdomųjų programų žmonėms, 
atsidūrusiems panašiose instancijose. 
Išties, keista, kai pasaulyje jau daug 
metų turime koučingą ir kitas progre
syvias, šiuolaikines, psichoterapines 
treniruotes, tačiau jos nėra naudojamos 
ten, kur jų labiausiai reikia. Juk žmonės 
tampa izoliuotais dėl to, kad nemoka 
bendrauti nei su vidiniu, nei su sociali
niu ego taip, jog iš savo veiklos gautų 
vis didėjančią naudą. 

Kalėjimuose teko matyti tik progra
mas, leidžiančias anksčiau laiko išeiti į 
laisvę, taip pat – kalbų kursų programas. 
Dar, prisimenu, psichoterapijos grupėje 
galima kartą per savaitę papasakoti 
apie tai, kaip nevykusiai susiklostė tavo 
gyvenimas… 

Vis dėlto, žvelgdamas iš šiandieninės 
perspektyvos į save  – asmenį, suge
bėjusį transformuotis iš neskaidrios 
reputacijos maištininko į visuomenei 
naudingą žmogų, sakau: tokios moty
vacinės programos šių dienų Vakarų 
pasaulyje yra niekinės. Apmaudu, kad 
infekuoti kūno kulto Vakarai investuoja 
daug pinigų kalėjimų komforto sąlygų 
gerinimui, bet beveik nieko – progra
moms, kurios padėtų žmogui pažinti 
save realiai ir efektyviai. 

– Vis minite švietėjiško darbo svarbą, 
teisingos gyvensenos ugdymo progra-
mas. Tačiau, antra vertus, kodėl nusi-
kaltimus darantys žmonės nesugeba 
išgirsti savo sielos balso? Gal tie nusi-
kaltimai tiesiog jų evoliucijos etapas, 
kurį jie turi išgyventi, patirti?

– Neturiu vienareikšmiško atsakymo 
į šį klausimą. Pavyzdžiui, aš save prisi
menu nuo gimimo. Prisimenu daugybę 
epizodų iš kūdikystės, vaikystės, paaug
lystės. Tie prisiminimai vėliau nulėmė, 
kad aš elgčiausi vienaip ar kitaip. Ir šian
dien žinau, kad visi esminiai klystkeliai 
mano vystymuisi buvo būtini, nors gal 
mano protui tai nelabai patinka. Išties 
visur buvo būtinos patirtys, kad šian
dien būčiau ten, kur esu ir toks, koks esu. 
O aš esu laimingas jau daug metų. Kaip 
sako budistai, jei nebūtų to, nebūtų šito, 
jei nebūtų šito, nebūtų to… 

Tačiau teigti, kad nusikaltimas ir jo 
pasekmė – evoliucijos, o ne involiucijos 

etapas žmogaus, vykdančio nuolatinę 
nusikalstamą veiką, vargu ar galima. 
Taip, įmanoma per vieną dieną dau
gybę metų trukusią involiuciją paversti 
būtinaja patirtimi savo sielos vystymosi 
kelyje. Įmanoma susivokus, pabudus iš 
proto programų inercijos, persimainyti į 
naują žmogų. Bet tai įvyksta labai retai. 
Iš tiesų, vieni daugybę metų ir gyve
nimų involiucionuoja, kiti evoliucio
nuoja… Kiek žmonių, tiek kelių.

– Vis dėlto, reikia pripažinti, kad daž-
niausiai smurtautojas turi gilių psicho-
loginių problemų. Gal yra dar būdų, 
kaip galima tokiam žmogui padėti?

– Šiuo atveju labai svarbu paro
dyti reikiamą kryptį, kad toks žmogus 
sugebėtų bent kartą gyvenime atsipa
laiduoti iki pasąmonės gelmių. Tokio
mis meditatyviomis technikomis kaip 
rebefingas (intuityvaus sąmoningo 
kvėpavimo terapija), joga nidra (švelni 
jogos atsipalaidavimu ir vizualizacijo
mis pagrįsta praktika), Ošo dinamine 
meditacija ir panašiomis praktikomis. 
Tuomet smurtautojas palengva ims 
keistis, nurims jo protas – stiprės sąmo
ningumas, didės jautrumas, empatija. 
Puiku, jei paduosite jam į rankas ir tin
kamą knygą… Taigi, parodykite tokiam 
žmogui kelią, ir jis pradės sveikti. 

Beje, šiame pokalbyje vis minime 
smurtautojus, kurie viešai nesuvaldo 
pykčio ir sukuria aiškiai matomus des
trukcinius padarinius. Tačiau kiek, 
pavyzdžiui, yra senyvo amžiaus žmonių, 
kurie subtiliai ir tyliai smurtauja prieš 
savo suaugusius vaikus? Ir kuris iš 
jų – pavojingesnis, tai dar klau
simas. Taigi, visiems smur
tautojams reikia vienodos 
pradžios  – išmokti giliai 
atsipalaiduoti ir atrasti 
save tikrąjį, o ne sukurtą 
aplinkybių.

– O gal turite patarimų, kaip, pavyz-
džiui, greitai ir efektyviai suvaldyti 
pyktį, nukreiptą prieš kitą asmenį?

– Reikia suprasti, pyktis neatsiranda 
iš niekur. Jis kyla nuo ilgai trunkančios 
įtampos. Dažnai pyktis prasiveržia ir 
tada, kai žmogus nebegirdi savęs  – 
gyvena, elgiasi ne taip, kaip viduje 
norėtų. Tas vidinis konfliktas ir sukelia 
įtampą, o ši ima laukti progos ištrūkti 
į išorę. 

Gyvenant skubančioje visuomenėje, 
be efektyvių ir nuolatinių meditatyvių 
technikų išsivaduoti iš patiriamo streso – 
beveik neįmanoma. Tad tik nusiraminęs 
ir supratęs save – suprasi kitą. 

– Išties mūsų visuomenėje dabar 
ypač daug įvairaus smurto apraiškų. 
Šiuo požiūriu esame pirmaujanti šalis 
Europoje: žmogžudystėmis, patyčio-
mis, psichologiniu bei fiziniu smurtu 
šeimoje. Netgi šiomis dienomis vaikai 
vis dar auklėjami beržine koše ir dau-
geliui net ir išsilavinusių tėvų tai atrodo 
normali auklėjimo metodika. Kodėl tai 
vyksta mūsų visuomenėje?

– Pagrindinė smurto priežastis, jog 
98 procentai žmonių, nors ir atrodo 
suaugę, iš tiesų tokie nėra. Jų protinis 
amžius lyg 11–14 metų vaikų. Tokie 
žmonės nėra subrendę, nors jų kūnai 
jau seniai suaugę ar net pasenę. Šių 
dienų visuomenėse dominuoja sam
prata: „AŠ ESU KŪNAS“. Ir ši į susinaiki
nimą linkusi paradigma pasąmonėje 
yra kertinė. „ Jei aš esu kūnas, mirtingas 
kūnas, tai kokia prasmė būti geru, kam 

vystytis ir tobulėti, jei vis tiek 
vieną dieną mirsiu?“  – 

savęs klausia dažnas 
šių dienų žmogus. 

Dėl tokio menko 
intelekto pajė
gumo Dievo ir 
Visatos su visais 
jos elemen
tais žmonės 
suvokti negali. 

Šis atskirumo ir 
artėjančios mirties 

jausmas tokių žmonių 
viduje sukelia kankinan

čios beprasmybės jausmą. Ir tai 
kelia nesibaigiančius vidinius konflik
tus, nuolat besiliejančius į išorę smurtu 
prieš save ir kitus. O pusiau suvoktos 
įskiepytos religinės tiesos ir nuolat 
aplinkoje matoma mirtis kelia kanki
nantį, nesibaigiantį monologą: kam aš 
esu čia ir kokia prasmė? Smurtas yra 
tik viso to pasekmė, vidinės kančios 
regima pasekmė.

Elita SEMENAVIČIŪTĖ

M. Driukas 
sako, jog 

absoliutaus blogio nėra net 
ir sugriežtintojo režimo pataisos 

kolonijose. Ten kali ne blogi žmonės, 
o neišmokę tinkamai naudotis savo 

protu, nesugebantys suvaldyti savosios 
energijos, kuri taptų ne griaunančia,  
o kuriančiąja jėga. Jo požiūriu, pyktis 

kyla iš ilgai trunkančios vidinės 
įtampos, nes smurtas –  

tai vidinės kančios 
pasekmė.
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