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terapija

POEZIJA –
kosminės 
energijos 
šaltinis 

Eiles žmonės kūrė prieš šimtus metų, kuria dabar ir greičiausiai kurs ateityje... Kodėl? 
Dvasinėmis praktikomis besidominti menininkė ir meditacinės poezijos praktikuotoja 
Aurelija Kriščiūnaitė teigia, kad eilių kūrimas yra savotiška terapija, padedanti atsikratyti 
neigiamų emocijų ir pasipildyti kosmine energija.

Sakote, kad poezija yra sa-
votiška meditacija. Kodėl?
Anot Rytų išminties, kos-
minės energijos galima gau-
ti trim būdais: atliekant įvai-
rias dvasines praktikas, pa-
tiriant nuoširdžią meilę ir 
užsiimant kūryba. Taigi poe-                                                            
zija, kaip kūrybos išraiška, 
tampa tam tikra terapija, 
netgi meditacija. Kurdamas 
žmogus ne tik išreiškia savo 
jausmus, bet ir išsivalo nuo 
neigiamų energetinių srau-
tų, kartu pasikrauna nauja 
energija.
Dauguma menininkų per kū-
rybinę meditaciją patiria kai 
kurias dvasines būsenas. Vi-
sų pirma, mintimis jie būna 
čia ir dabar. Tai viena svar-
biausių meditacijos taisyklių. 
Antra, giliai pasinėrus į kūry-

bą, protas išsivalo nuo paša-
linių minčių ir rūpesčių. Ke-
letą valandų gali nesinorėti 
nei valgyti, nei gerti, nes or-
ganizmas gauna visą energiją 
iš kosmoso. Tai nuostabi gy-
domoji terapija, kurią norisi 
patirti nuolat.

Kaip dar poezija veikia 
žmogų? Gal galėtumėte pa-
sidalyti savo patirtimi?
Be meditacinės būsenos ir 
energijos srautų, kuriant ap-
lanko ir didžiulis džiaugsmas, 
palengvėjimas, pasididžiavi-
mas, kurį patiriame matyda-
mi jau baigtą kūrinį, įgavu-
sį žodinę arba meninę formą.
Eilėraštį, tiksliau jo jausmi-
nes ir vaizdines užuomazgas, 
iš pradžių nešiojuosi savyje 
kelias dienas ar net savaites 

kaip tarsi užsimezgančią nau-
ją gyvybę... Neretai įkvėpimas 
ateina ir visiškai netikėtai, 
kartais netgi miegant. Tuomet 
keliuosi, įjungiu šviesą, imu 
rašiklį ir čiumpu tą nenuora-

mą Pegasą už uodegos. Ir kai 
vidury nakties skaitau ką tik 
gimusį eilėraštį, jo skambe-
sys taip saldžiai širdį glosto.

Poeziją kaip meditaciją ga-

lima suvokti dvejopai – ją 
skaitant ir kuriant. Apibū-
dinkite abu procesus ir jų 
naudą.
Poeziją smagu ne tik kurti, 
bet ir jos klausytis, ypač jei-

gu ji atspindi vidinę būseną 
ir jausmus. Svetimos eilės ga-
li įvardyti tai, ką jaučiame gi-
liai širdyje, bet galbūt iki šiol 
to nepripažinome. Tai tarsi 
psichoterapija. Be to, emociš-

kai artimų eilių skaitymas la-
bai įkvepia kūrybai. Kartais 
išgirsto eilėraščio sukeltas 
vaizdas lieka taip giliai širdy-
je, kad jaučiamas nenumaldo-
mas poreikis jį nutapyti.

Padėti gali tik pozityvi kū-
ryba, ar ir ta, kuri kupina 
skausmo, kančių?
Kad ir kaip būtų gaila, daug 
stipresnį poveikį daro būtent 
liūdni, skausmo ir vienatvės 
kupini eilėraščiai. Išimčių bū-
na, bet nedaug. Negatyvius 
jausmus išlieti leidžiančios 
poezijos poveikis rašančia-
jam yra labai teigiamas. Tai 
vienas lengviausių terapijos 
būdų, padedančių atsikraty-
ti slogių minčių. Tačiau yra 
ir kita medalio pusė. Jaus-
mai ir energija, kuriuos me-
nininkas perteikia kūriniu, 
tiesiogiai persiduoda ir skai-
tytojui. Neigiamos mintys ga-
li kenkti žmogui jam to net 
neįtariant. Todėl eilėraščius, 
dainas, straipsnius, paveiks-
lus kuriu tik apimta pakilių 
jausmų, tam tikromis techni-
komis įrašydama į kūrinį tei-
giamos energijos programas, 
perduodamas tam, kas vertins 
mano darbą.

Meditacijos šaltiniu ga-
li būti tik poezija ar ir ki-
ti tekstai?
Bet kokia rašytojui priimti-
na literatūros forma gali tapti 
tam tikru meditaciniu proce-
su. Vieni medituoja rašydami 
linksmas istorijas, kiti – rim-
tus filosofinius veikalus...

Ką manote apie dainuoja-
mąją poeziją? Ar ji kuo nors 
ypatinga?
Žinoma! Jausmingų poetiš-
kų žodžių skambėjimą papil-
danti muzikinė vibracija da-
ro kūriniui ypatingą poveikį. 
Tokią poezijos formą klausy-
tojai dažniausiai perpranta ir 
išgyvena lengviau. Visgi kū-
rėjui tenka nelengva užduo-
tis – čia reikia ne tik tinka-
mos žodinės išraiškos, bet ir 
muzikinės klausos bei gebėji-
mo valdyti kokį nors muzikos 
instrumentą.

Kaip turi atrodyti eilių kū-
rimo procesas, kad jį bū-
tų galima priskirti medi-
tacijai? 

Svarbiausia, kad procesas 
vyktų autoriaus laisva valia. 
Jis turi pasirinkti priimtiniau-
sią rašymo formą, vietą ir lai-
ką. Jeigu rašysime tik tai, ką 
liepė mokytojas, vadovas arba 
vyriausias redaktorius ir dar 
bandysime suspėti su įtemptu 
darbo grafiku, nirvanos tikrai 
nepasieksime.

Minėjote, kad poetinei me-
ditacijai aplinką pasirenka 
pats žmogus. Gal galite ką 
nors rekomenduoti? 
Visi turime įvairių pomė-                
gių – vieniems geriausios eilės 
gimsta nulindus į atokiausią 
kampelį per triukšmingą va-
karėlį, kitiems – kitą rytą po 
vakarėlio, tretiems – garsiai 
klausantis muzikos... Nepai-
sant to, manau, kad vieninte-
lis būdas pajausti meditacinę 
poeziją, yra pasinerti į buvi-
mą vienumoje visiškoje tyloje 
arba klausantis tylios medita-
cinės muzikos. Energijų kaitą 
rašant padeda pajusti ir įvai-
rios aplinką harmonizuojan-
čios priemonės: žvakės, smil-
kalai, natūralūs gamtos garsai 
arba paprasčiausias buvimas 
gamtoje.

Tokiai meditacijai reikia 
specialaus pasiruošimo, ži-
nių ar ja gali užsiimti kiek- 
vienas?

Meditacinis poezijos rašymas 
nėra sudėtinga dvasinė prak-
tika, kuriai reikia ypatingų 
žinių arba mokytojo. Susikū-
ręs tinkamą aplinką ir giliai 
pasinėręs į eilėraščių kūri-
mą, medituoti pradeda kiek-                          
vienas. Laikui bėgant, jeigu 
tuo užsiimama sąmoningai, 
giliai kvėpuojant ir atsipalai-
duojant, meditaciniai išgyve-
nimai sustiprėja.

Ne visiems duota kūrybos 
gyslelė, bet gal rašyti eiles 
įmanoma išmokti?
Sutinku, kad verbalinę dova-
ną, ypač gebėjimą žodžius su-

dėti į konkrečių kanonų reika-
laujančią formą, gavo ne visi. 
Tačiau manau, kad kūrybos 
gyslelę turime visi. Vieni pa-
tiria kūrybinę meditaciją rašy-
dami, kiti – tapydami arba lip-
dydami, treti – modeliuodami, 
siūdami ar šokdami. Daugu-
mai kūrybos, netgi meditaci-
jos procesu tampa kulinarija, 
renginių organizavimas, net 
įrengimų konstravimas. Tik- 
rai yra dalykų, kuriuos ge-
bame daryti geriau negu ki-
ti. Tiesiog turime juos atras-
ti, vystyti, tik tuomet džiaugtis 
kūrybos vaisiais.

Poeziją smagu ne tik kurti, 
bet ir jos klausytis, ypač 
jeigu ji atspindi vidinę 

būseną ir jausmus.  
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