
ĮŽVALGOS:
„EQ“
“

Girius Jasinavičius – soc. mokslų magistras, kanditatas į 
mokslų daktarus, praktinės psichologijos specialistas, 

tarptautinis strateginio verslo vystymo konsultantas, verslo 
savininkas, akredituotas TOC verslo metodikų bei asmenybės 

mąstymo procesų diegimo ekspertas, VU, MRU, KSU,
lektorius. 



KAM JUM REIKALINGI 
GERI SOCIALINĖS 
KOMUNIKACIJOS 

ĮGŪDŽIAI???



FINANSINĖS SEKMĖS GARANTAS 
(PRIELAIDOS)

RESURSAI + ENERGJA (PASTANGOS)

=

REZULTATAS



Dabarties „informacinės revoliucijos“ amžiuje, 
nuolatiniame permainų chaose vadovo

(asmenybės) sugebėjimas reprezentuoti (atspindėti) 
įmonę (subjektą/save) yra vienas iš svarbiausių 

sėkmės faktorių

ĮTAIGA – ĮTAKA – GALIA

Kiekvieną kartą, kai tik praveriate burną, aplinkiniai 
sprendžia apie Jūsų (kaip vadovo, specialisto, pan.) 

sugebėjimus.

Sveiki atvykę į asmenybių amžių!!!



TYRIMO 
OBJEKTAS (T.O.)



T. O.
REALYBĖ

2D ?
3D ?
4D ?
5D ?
nD ?

Gebėjimas 
(ar negebėjimas) 
matyti ir suprasti

„kitą pusę“ ???

Susiformavusios asmeninės 
nuostatos yra akiniai per 
kuriuos „suprantame“ 
aplinką. Mes matome pasaulį 
ne tokį koks jis yra, bet tokį, 
kokį tikimės pamatyti, mes ką 
nors į jį projektuojame. Niekas 
nežino, ar egzistuoja tai ką Jūs 
matote ar ne, tai visuomet yra 
kiekvieno asmenins 
supratimas.





PRIELAIDOS – pradinis samprotavimo teiginys, kuriuo remiamasi darant išvadą. 
Prielaida gali būti bet kuris empirinio patyrimo teiginys apie faktą, postulatas, 
apibrėžimas, dėsnis ar principas.
ĮPROČIAI – žmogaus veiklos ir ugdymo procese susiformavęs polinkis atlikti tam tikrą 
veiksmą. Gali tapti poreikiu, skatinančių žmogų vienaip ar kitaip elgtis. Susidaro nuolat 
kartojant išmoktą veiksmą.
VERTYBĖS – abstraktus, bendras elgesio principas, pateisinantis konkrečius veiksmus 
ir tikslus. Vertybes asmuo įsisavina socializacijos procese, sutapatina save su jomis 
emociškai – internalizuoja. Jos yra bendri elgesio standartai, išreiškiami socialinėmis 
normomis. Individai, pripažįstantys tas pačias vertybes, gali nesutikti dėl konkrečių 
normų, įkūnijančių tas vertybes. Jos lemia objektų ir elgesio pasirinkimą.

Faktoriai formuojantys nuomonę



Aplinka formuoja žmogų

TEMPERAMENTAS vs CHARAKTERIS

GENAI vs MEMAI

Šeima, 
draugai, 

„mokykla“ (Š.S.), 
gatvė, 

darbovietė, 
ir t.t.



Nori pakeist realybę? 
PAKEISK SAVO 
POŽIŪRĮ Į JĄ!!!



PARADOKSAS
„Žinau, kad nieko nežinau“ – Sokratas

(lot. Scio nihil scio)

ŽINIJA

ŽINOJIMAS

NEŽINOJIMAS



Su žinojimo išplėtimu, neišvengiamai, didėja ir 
nežinomybė (nežinojimo ribos) !!!

Nuolatinio tobulėjimo aktualumas



KOKS GYVŪNAS 
LABIAUSIAI ATSPINDI 

(AR YRA PANAŠUS) 
ŽMOGIŠKĄJĄ 
NATŪRĄ???



Elgesio katalizatoriai
„Botago ir saldainio“ principas

STIMULAI

MOTYVACIJA
Stimulas [lot. stimulus 
— vytelė, akstinas], 
išorinė paskata veikti; 
skatinamoji priežastis, 
akstinas, postūmis, 
dirgiklis. 

Motyvas – vidinis, 
žmogaus poreikių 
vedams, veiksnys, 
skatinantis kokią nors 
veiklą



A. Maslow  POREIKIŲ hierarchija

NORAI

TROŠKIMAI



FIZINĖ BEI PSICHOLOGNĖ
PRIEVARTA

MANIPULIACIJA
(V.K.)

Manipuliacija – tai subtilus 
poveikis kitam žmogui veikti 
(elgtis tam tikru būdu), 
siekiant kontretaus 
asmeninio/ir ar subjekto 
tikslo ir elgesio rezultato.

Prievarta – tiesioginis asmens privertimas 
ne savo noru elgtis tam tikru būdu. Gali 
būti pasiekiamas grasinant, žeminant ar 
taikant kitas spaudimo ar jėgos formas. 
Prievartai dažnai būdinga fizinė ar 
psichologinė žala, daroma tam, kad 
grasinimas būtų labiau įtikinamas.



EMOCINIS 
INTELEKTAS

„EQ“



Jausmai – kas tai?

Jausmai yra impulsai veikti, žaibiškos pastangos 
ką nors gyvenime pakeisti. Tai mumyse įdiegta 
evoliucija. Žodis emotion (emocija) kilęs iš lotynų 
kalbos ir reiškia “judėti šalin”, “pabėgti”. 

Tam, kaip vertiname susidūrimus su aplinka, kaip 
į juos reaguojame, įtakos turi ne tik racionalūs 
sprendimai, asmeninis patyrimas, bet ir toliausia 
praeitis (evoliucija).



Du protai

Racionalus protas – gerai juntamas suvokimo 
būdas, kuris reiškiasi, kai esame budrūs, mąstome, 
svarstome.

Emocinis protas – impulsyvus bei galingas, dažnai 
nelogiškas pažinimo būdas.

Šie protai veikia 
persipindami, suliedami 
skirtingus pasaulio 
pažinimo ir mokėjimo jame 
elgtis būdus.



Kaip augo smegenys?



Kaip augo smegenys?

Kadangi daug smegenų aukštesniųjų centrų kilo iš 
limbinės sistemos, emocinės smegenys, nervų 
sistemos sandaroje, vaidina lemiamą vaidmenį. 
Būdamos šaknimi, iš kurios išaugo naujesnės 
smegenys, emocinės sritys nesuskaičiuojamomis 
jungtimis susipynė su visomis naujosios 
smegenų žievės dalimis. Todėl emociniai centrai 
turi didelės įtakos, visų smegenų, taip pat ir 
mąstymo centrų, veiklai.



Emocinio išpuolio anatomija

Emocinis sprogimas – tai grėsmingas nervų 
sistemos išpuolis. Paprastai tokią akimirką 
limbinėse smegenyse esantis centras skelbia 
pavojų, ragindamas visas smegenis veikti kuo 
skubiausiai. Atakuojama staiga, nespėjus 
mąstančiosioms smegenims susivokti kas vyksta 
ir ar tai yra gerai, ar blogai. Skiriamasis tokių 
išpuolių požymis yra nesugebėjimas, praėjus 
pamišimo akimirkai, susigaudyti, kas atsitiko. 



KAS YRA BLOGAI?

KAS YRA GERAI?



Nervų sistemos žabangai

Tokiomis akimirkomis, kai impulsyvūs jausmai 
nustelbia racionalius, išryškėja migdolinio kūno 
paskirtis – įvertinti priimamų jausmų signalus, 
kiekvieną potyrį.

Paskelbus pavojų, tarkim žmogui išsigandus, 
migdolinis kūnas siunčia skubius pranešimus 
kiekvienai didesniai smegenų daliai: skatina 
“sprukti arba pulti”, hormonų išsiskyrimą, 
mobilizuoja judesių centrus bei sužadina širdies 
kraujagyslių sistemos, raumenų ir vidurių veiklą.



Jausmų sargas

Jutiminiai signalai (5) pirmiausia keliauja į tarpinių 
smegenų gumburą, o paskui – vienintele sinapse – į 
migdolinį kūną; kitas signalas iš gumburo nukreipiamas į 
naująją smegenų žievę, mąstančias smegenis. Šis 
išsišakojimas leidžia migdolui pradėti reaguoti, naujajai 
smegenų žievei nespėjus tinkamai apdoroti informacijos.

Dauguma emocijų, keliaujančių tiesiai per migdolinį 
kūną, yra pačios seniausios ir stipriausios – štai kodėl 
jausmai nugali protą.

Migdolinis kūnas gali liepti žmogui reaguoti akimirksniu, 
kol geriau informuota naujoji smegenų žievė 
neskubėdama parengs tobulesnį veiksmų planą.



Išvada:

“Nesąmoningas pažinimas” patvirtina, jog mes ne 
tik suvokiame tai, ką UŽUODŽIAME, RAGAUJAME, 
MATOME, GIRDIME, JUNTAME, bet ir susidarome 
apie tai savo įspūdį. 

Žmogaus jausmai turi savo protą, kuris 
sprendžia apie reiškinius ir dalykus 

visiškai nepaisydamas racionaliojo proto. 



Emocinė atmintis
Amono ragas atsimena įvykius kaip faktą, migdolinis 
kūnas įsidėmi jų emocinį atspalvį.

Kuo stipriau sužadinamas migdolinis kūnas, tuo ilgiau 
neišdyla įspūdis. Tai kas mus labiausiai išgąsdina ar 
įbaugina, atmintyje išlieka visam laikui. Tai reiškia, kad 
smegenyse veikia dvi atminties sistemos, viena –
įprastiems reiškiniams, kita – emocijų sužadintiems. 
Emociniai atminčiai skirta sistema, kurios jutimai puikiai 
išlavėjo evoliucijos metu, rūpinasi, kad neužmirštume 
pavojingų ir malonių dalykų sukeltų įspūdžių.

Tačiau emocinė atmintis gali būti ir nevykęs vedlys. 



Emocijų klaidos – ūmios ir netinkamos emocijos

Neišsirutuliojusių emocijų klaidos paaiškinamos tuo, 
kad jausmas atsiranda anksčiau už mintį. 

Tai nebaigtų rūšiuoti ir logiškai nesudėliotų neuronų ir 
jutiminės informacijos nuotrupų atsakas į atpažįstamą 
objektą, kitaip sakant, labai “žalia” jutiminės 
informacijos forma, primenantį žaidimą, kai melodija 
spėjama vos išgirdus pačius pirmuosius taktus.

Jei migdolinis kūnas užčiuopia svarbų jutiminį modelį, 
jis iškarto daro išvadą, sukeldamas atsakomuosius 
veiksmus, ir nelaukia ne tik patvirtinančių, bet ir 
apskritai jokių įrodymų.



Emocijų tvarkdarys

Sklendė migdolinio kūno protrūkiams stabdyti 
yra kaktinėje smegenų srityje. Ji reaguoja, kai 
išsigąstame arba įtūžtame, tačiau nuslopina arba 
tramdo jausmą, kad būtų geriau pasielgta tada, 
kai būtina dar kartą viską įvertinti ir kitaip 
reaguoti.  Ši sritis suformuluoja geriau pasvertą 
arba tinkamesnį atsaką į mūsų emocinius 
impulsus, pavaduodama migdolinį kūną ir kitas 
limbines sritis.



Emocijų tvarkdarys

Jeigu nebūtų kaktinių skilčių (kaip ir migdolinio 
kūno), prarastume didžiulę emocinio gyvenimo 
dalį. Nesuvokus, jog į kažką reikia emociškai 
atsakyti, nebus ir atsako.

PVZ: Lobotomija – pašalinama (dažniausiai 
nevykusiai) dalis kaktinių skilčių arba nukertamas 
kaktinės smegenų skilties žievės ryšys su giliau 
esančiomis smegenų dalimis.



Išvada:

Kairioji kaktinė skiltis priklauso nervinio atsako sekai, 
galinčiai “išjungti” arba nors prislopinti jei ne visus, tai 
bent stipriausius neigiamų emocijų anplūdžius. 
Migdolinis kūnas dažnai veikia, kaip pavojaus skelbėjas, 
o kairioji kaktinė skiltis pasirodo esanti smegenų 
“išjungiklis”, atjungiantis jas nuo trukdančių emocijų: 
migdolinis kūnas pasiūlo, kaktinė skiltis atmeta. 

Migdolinis 
kūnas pasiūlo

Kaktinė skiltis 
atmeta

AUTOMATINIS 
EMOCINIS 

INTERVALAS



MINČIŲ IR JAUSMŲ HARMONIJA

Racionaliai spręsti ir mąstyti įmanoma tik gebant 
jausti. „Emocinės smegenys“ veikia lygiai taip pat 
kaip ir mąstančiosios smegenys.  

Tam tikra prasme mes turime du protus, taigi ir 
dvi skirtingas intelekto rūšis: proto ir jausmų. Jie 
abu lemia sėkmę mūsų gyvenime, todėl svarbus 
ne tik intelekto koeficientas, bet ir jausmų 
intelektas. 



Tikra tiesa, kad be jausmų intelekto protas negali 
pasiekti tikrųjų aukštumų. Mūsų siekis – protinga 
proto ir jausmų pusiausvyra.

Senojo modelio idealas buvo nuo jausmų 
nepriklausomas protas. Naujojo požiūrio siekis –
harmonizuoti širdies ir proto veiklą. Kad gyvenime 
mus lydėtų sėkmė, pirmiausia išsiaiškinkime, kaip 
išmintingai naudotis jausmais.



IQ 

Socialinių mokslų tyrėjai vis dar nesutaria, kas 
tiksliai sudaro žmogaus IQ, tačiau dauguma 
sutinka, kad jį galima išmatuoti standartizuotais 
intelekto testais tokiais kaip Wechslerio intelekto 
skalėmis, kuriomis tikrinami žmogaus žodiniai ir 
nežodiniai gebėjimai, tarp jų atmintis, žodynas, 
supratimas, problemų sprendimas, abstraktus 
mąstymas, suvokimas, informacijos apdorojimas 
ir vizualiniai bei motoriniai įgūdžiai. Agreguotas 
šių skalių “bendrojo intelekto veiksnys”, 
vadinamas IQ.



IQ ir likimas

Aukštas intelekto koeficientas 
negarantuoja sėkmės gyvenime, ji dažniau 

yra išimtis nei taisyklė. 

Aukštas intelekto koeficientas geriausiu 
atveju užtikrina apie dvidešimt procentų 
gyvenimiškosios sėkmės, taigi jos didžioji 

dalis yra nulemiama kitų veiksnių.



IQ ir likimas

Ribotas (tik intelektinis) mokslumas nepadeda 
žmogui pasirengti gyvenimui, išmokti tinkamai 
elgtis ištikus nesėkmei, pasinaudoti netikėta 
galimybe. 

Aukštas intelekto koeficientas neužtikrina 
klestėjimo, prestižo arba laimės gyvenime. 



Mokslumas
Mūsų formalioji švietimo sistema ir kultūra 
teikia pirmenybę žinioms, pamiršdamos 
emocinį intelektą, kitaip tariant, 
charakterio savybes, itin svarbias kiekvieno 
mūsų likimui. 

Emocinis mokslumas – tai metagebėjimas, 
nulemiantis galimybę pasinaudoti kitais 
gebėjimais, įskaitant ir grynąjį intelektą.



Mokslumo rūšys

Verbalinė;

Matematinė-loginė;

Erdvinė;

Kūno plastikos ir grakštumo;

Išraiška ir muzikalumas;

Komunikabilumas (bendravimo);

Introspekcinė (galia įsiskverbti į žmogaus sielą);

Kokius žmogaus gabumus ugdo LR švietimo sistema?



Tarpasmeninis ir vidinis intelektai
Tarpasmeninis (interpersonalinis) intelektas – tai 
gebėjimas suprasti kitus žmones: kaip jie aiškina savo 
poelgius, kaip dirba, kaip su jais glaudžiau 
bendradarbiauti. 

Sėkmės lydimi verslininkai, politikai, dvasininkai, ... – tai 
žmonės, su aukštu tarpasmeniniu intelektu. 

Vidinis (intrapersonalinis ) intelektas – tai atitinkamai į 
save (vidinį „pasaulį“) nukreiptas gebėjimas. Tai 
mokėjimas pažinti save, pamatyti save tokį, koks esi iš 
tiesų, ir tuo remtis gyvenime.



IQ ir bendravimas

Daug žmonių, kurių intelekto koeficientas 
įvertintas šimtu šešiasdešimčia taškų, dirba 
tiems, kurių intelekto koeficientas tesiekia šimtą 
taškų, kadangi pirmųjų bendravimo gebėjimai 
yra menki, o antrųjų – puikūs.

Kasdieniniame gyvenime visų svarbiausi yra 
bendravimo gebėjimai.



Savivoka

Savivoka – tai ne emocijų užvaldytas dėmesys, 
sustiprinantis ir išdidinantis tai, kas yra suvokta. Tai 
veikiau neutrali būsena, kai savistabos netrikdo 
kunkuliuojančios emocijos. Tobula savistaba leidžia 
ramiai stebėti ūmiai kylančius arba kunkuliuojančius 
jausmus. Tai pasitraukimas per žingsnelį nuo potyrio, 
savotiškas lygiagretus sąmonės srautas, apibūdinamas 
žodžiu su priešdėliu „meta“: plevenantis virš 
pagrindinės srovės ar šalia jos, suvokiantis, kas darosi, 
nepasineriantis ir nepasimetantis joje. Tačiau jausmus 
suvokti yra viena, o bandyti keisti – kita. 



EQ (emocinis intelektas)

Salovey ir Mayeris pirmieji 1990 metais
apibrėžė emocinį intelektą kaip: 

“visuomeninio intelekto porūšį, apimantį 
gebėjimą tikrinti savo paties ir kitų 

žmonių emocijas, juos atskirti ir naudoti 
šią informaciją, nukreipiant savo mintis ir 

veiksmus tinkama linkme”.



Jausminės žmonių grupės
Įklimpusieji – tai žmonės, nuolat atsiduriantys jausmų 
klampynėje ir neįstengiantys iš jos išbristi, nes yra savotiški 
nuotaikos vergai. Jie nenuspėjami, nesuvokia savo jausmų. Jie 
jaučiasi bejėgiai savame emocijų pasaulyje, nes čia karaliauja 
pačios emocijos.

Susitaikantieji – tai žmonės, kurie dažniausiai supranta ką 
jaučia, tačiau yra visiškai priklausomi nuo nuotaikų ir linkę su 
jomis susitaikyti.

Gerai save pažįstantieji – perprantantys savo nuotaikas 
žmonės, kurie orientuojasi savo gyvenime, puikiai suvokia 
savo galimybių ribas, yra puikios psichinės sveikatos, 
optimistai. Sugedus nuotaikai, nesikankina ir įstengia ją 
pataisyti. Jų išmanymas padeda valdyti jausmus.



Būsenos

KONFORTO

ZONA

ĮTAMPA

AUGIMO ZONA

PANIKOS 
ZONA

PANIKOS ZONA



Bejausmis žmogus
Emocinė tuštuma žmones paverčia bespalviais, nykiais individais.

Medicininis aleksitimijos apibūdinimas būtų toks: žmogui sunku 
nusakyti tiek savo, tiek kitų jausmus, o jo žodynas emocijoms 
apibūdinti yra labai menkas. Jie neskiria vienos emocijos nuo kitos 
ir emocijų nuo fizinių pojūčių, todėl gali sakyti, kad suka vidurius, 
smarkiai plaka širdis, pila prakaitas ir svaigsta galva, tačiau 
nesuvoks, kad tuo metu jaučia nerimą.

Didžiausia bėda ir yra ne tai, kad aleksitimikai 
negali jausti, bet tai, kad nesugeba suvokti, ką 
iš tiesų jaučia, ir neįstengia žodžiais 
apibūdinti savo jausmų. Jie visai neturi 
esminio intelekto gebėjimo – savivokos, 
žinojimo, ką jaučiame įsisiūbavus jausmams. 
Aleksitimija atima galimybę pasikliauti sveiku 
protu, suvokti tai, kas savaime suprantama, 
ką visi jaučiame.



Aistrų vergai
Svarbiausias siekis yra išlaikyti pusiausvyrą, o ne 
slopinti jausmus, nes visi jie turi savo vertę ir prasmę.

Per daug prislopinti jausmai sukuria nuobodulio ir 
nykumo atmosferą, o nesuvaldomi jausmai virsta 
patologiškais – beribiu sielvartu, graužiančiu nerimu, 
šėlstančiu pykčiu ar maniakišku dirglumu. 

Kančią sukeliančių jausmų pažabojimas yra emocinės 
gerovės prielaida; kraštutinumai – per stiprios ar per 
ilgai persekiojančios emocijos – išmuša mus iš 
pusiausvyros. 



Proto prigimtis



Protas niekada nebūna ramus. Tokia jau proto 
prigimtis, kad jis negali būti ramus, tykus. Proto 
prigimtis susijusi su įtampa, painumu. Protas 
niekada negali būti aiškus, iš prigimties jis yra 
sumišęs ir miglotas.

Protas nėra daiktas – tai procesas. Pažvelgus giliau 
matome viena mintį, antra, trečia, matome minčių 
srautą, bet ne protą. Minčių sankaupos, sukuria 
proto egzistavimo iliuziją, kuri savo ruožtu kuria 
realybės supratimą.



Mintys ateina kaip svečiai (dėl dirgiklių), bet nėra 
šeimininkės. Kai mintys yra svečiai, jos 
nuostabios, bet jeigu užmiršite, kad esate 
šeimininkas ir šeimininkėmis taps jos, - jūs 
pražuvote.

Kas atsitinka, kai imama vertinti minčių gerumą 
ar blogumą? Sakykime jūs prisitraukiate gerą 
mintį ir atstumiate blogą. Anksčiau ar vėliau jūs 
susitapatinsite su gera mintimi ir ji 
neišvengiamai taps šeimininke. Tačiau bet kokia 
mintis tapusi šeimininke kelia kančią. Mintis yra 
apgavikė, o jūs susitapatinate su ja. 

Susitapatinimas – liga.



Minties saviniškumo iliuzija

Žmonės įsitikinę, kad mintys yra jų. Visi nuolat 
kovoja už „savas“ mintis ir stengiasi pagrįsti jų 
autentiškumą. Deja, nė viena mintis nėra Jūsų, 
jokia mintis nėra originali – visos mintys yra 
skolintos. Ir jos nėra naujos, nes prieš jus 
milijonai žmonių mąstė taip pat. Mintis panaši į 
daiktą, ji egzistuoja ne jumyse, o išorėje. 



Mintys, kaip vektoriai

Jūsų mintys kuria „Jūsų pasaulį“.

Iš tiktųjų nėra tokio dalyko kaip sutapimas
(atsitiktinumas), viskas turi savo priežastį. Viskas 
aplink vyksta remiantis priežasties – pasekmės 
principu.



Melo fenomenas
Melas – klaidingo teiginio deklaravimas, žinant, kad jis

toks yra ir tikintis, kad gali būti palaikytas teisingu.



Kokiose plotmėse pasireiškia melas?

Melas reiškiasi bet kokiame bendravimo procese

Ekstraversija

Intraversija



Melas kaip evoliucijos sudedamoji

Sociologai teigia, jog yra kertinės jėgos, veikiančios visuomenėje, 
kurios yra labai panašios į gamtos dėsnius veikiančius gyvūnų ir 
augalų rūšis. Todėl galima išvesti ryšių paraleles tarp gamtos dėsnių 
ir socialinių elgsenos modelių. 
Socialinės jėgos yra progresinio pobūdžio ir reiškiasi per nuolatinius 
ir natūralius socialinių grupių konfliktus.
Labiausiai prisitaikiusios ir dėl to sėkmingiausios grupės išgyvena 
šiuos konfliktus, taip iš principo perkeldamos bendruomenę į 
aukštesnįjį evoliucinį lygmenį („išgyvena stipriausieji“).

Taigi melas yra įprastas gamtos reiškinys (fenomenas),  įgalinantis 
geriau prisitaikyti prie aplinkos sąlygų („išlikti“) ir yra paplitęs 

gyvūnijos pasaulyje.



Kokiomis priemonėmis žmonės siekia 
patenkinti savo poreikius, norus, 

troškimus?

Žmogus iš prigimties yra linkęs vengti skausmo 
ir siekti pasitenkinimo.

Jei turėtumete du pasirinkimus – lengvą ir sunkų 
– kurį iš jų rinktumėtės tam, kad greičiau ir 
gausiau patenkintumėte savo poreikį?



Kodėl žmogus meluoja?

Vienintelė ir pagrindinė melo priežastis yra 
PRANAŠUMO įgyjimas.

Žmogus meluoja kitam, tam 

kad įgytų stipresnę kito kontrolę.

Žmogus meluoja sau, tam kad

įgautų įsivaizduojamą pranašumą 

prieš savąją „realybę“. 



Melo katalizatoriai

SAVIVERTĖS 
LYGIS

POTENCIALI 
„ERDVĖ“ 

MELUI

SOCIALINIAI 
STANDARTAI/ 

ĮSIVAIZDUOJAMIEJI 
STANDARTAI, 

ĮSITIKINIMAI, ĮPROČIAI



Kiek žmogus meluoja?

MES MELUOJAME 
DAUG!

Didelė žmogaus gyvenimo 
dalis yra grįsta melu 


