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Dzirdot šo frāzi, speciālisti 
parasti saausās… Ko gan 
vecāki īsti ar to ir domājuši? 
Pieredze rāda: nereti bērna 
uzvedība no vecāku puses 
tiek pārprasta. Lai gan tā 
sauktajam hiperjūtīgumam tik 
tiešām mēdz būt arī iedzimti 
un ģenētiski cēloņi, visbiežāk 
bērna pārjūtīgās reakcijas 
tomēr ir likumsakarīgas 
sekas. Tikai – kam?

TeksTs Dagnija Millere-BalanDīna
To, kā bērns pielāgojas un iekļaujas 

apkārtējā vidē, nosaka viņa tempera-
ments jeb individuālo un psihodina-
misko īpašību kopums, kas ir bioloģiski 
noteikts jeb pārmantots. Hipokrats 
jau pirms divarpus tūkstošiem gadu 
iedalīja cilvēkus četros temperamenta 
pamattipos: melanholiķis, flegmatiķis, 
sangviniķis un holeriķis, no kuriem, 
pēc psihologa Hansa Aizenka teo-
rijas, divi ir emocionāli nenoturīgāki 
jeb jūtīgāki – melanholiķis (vairāk in-
troverts) un holeriķis (vairāk ekstra-
verts), bet divi emocionāli noturīgāki 
jeb prātīgāki – flegmatiķis (vairāk 
introverts) un sangviniķis (vairāk ekstra-
verts). Visbiežāk gan cilvēki piedzimst 
ar jauktu temperamenta tipu iezīmēm.

Savukārt 20. gadsimta beigās savu 
teoriju par personām ar paaugstinātu 
jūtīgumu (no angļu valodas – 
highly sensitive person) sāka attīstīt 
pētniece un klīniskā psiholoģe Elaina 
N. Arona. Atsaucoties uz viņas teikto, 
augsts jūtīgums jeb maņu apstrādes 
jutība (sensory processing sensitivity) 
nav patoloģija, bet gan pārmantota 
temperamenta iezīme. Pētījums, kas 
publicēts žurnālā Brain and Behaviour1, 
rāda, ka augsti jūtīgām personām 
ir pastiprināta aktivitāte tajos sma
dzeņu reģionos, kas saistīti ar vērību 
(sevišķi sociālā kontekstā) un rīcības 
plānošanu; arī spoguļneironi šiem 
cilvēkiem ir aktīvāki. 

Tomēr – kāda ir atšķirība starp 
jūtīgu un pārāk jūtīgu bērnu? Vai tiešām 
tikai pārmantots temperaments nosaka 
to, kādi esam un kā reaģējam? Kas vēl 
var slēpties aiz šķietama jūtīguma?

Iemeslu meklējumos
Pastiprināta jūtīguma cēloņi var 

būt ģenētiski, iedzimti vai iegūti 
dzīves laikā, norāda ārsts psihotera
peits Artūrs Miksons: «Ģenētiski 
cēloņi ir tādi, kas saistīti ar dažādām 
ģenētiskā materiāla izmaiņām, un šīs 
izmaiņas var būt gan pārmantotas 
(nodotas no paaudzes paaudzē), 
gan arī nebūt pārmantotas (nejaušas 

Mans bērns    ir pārāk jūtīgs…
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Pārmērīgs jūtīgums var būt arī 
saistīts ar cilvēka temperamentu. 
Psihoterapeits skaidro: «Tempera-
ments ir funkcionāla smadzeņu 
darbība, kas nosaka to, kā cilvēks 
reaģē uz stresoriem, uz stimulējošu 
reakciju, piemēram, siltumu, auks-
tumu, pieskārieniem, skaņām, būšanu 
vienam. Arī zīdainīša gadījumā: kā 
viņš uzvedas pa dienu, kā guļ, kā zīž, 
kā un cik ātri nomierinās, cik ilgi spēj 
palikt viens pats. Viens no tempera-
menta tipiem pēc dabas tik tiešām ir 
jūtīgāks: šie bērni naktīs var būt daudz 
skaļāki, sliktāk gulēt, var daudz aktīvāk 
pieprasīt ēdienu, tuvību, mierinājumu, 
arī sāpju slieksnis viņiem var būt 
daudz zemāks. Tomēr, kas ir svarīgi, 
dzīves laikā to visu var iemācīties ļoti 
labi menedžēt. Reizēm gan vecāki 

mutācijas vecāku dzimumšūnās, 
kas netiek pārnestas no paaudzes 
paaudzē; piemēram, hromosomu 
skaita patoloģijas kā Dauna sin-
droms). Iedzimti cēloņi ir visas tās 
izmaiņas, kas notikušas grūtniecības 
laikā un ir klātesošas dzimšanas brīdī, 
piemēram, intelektuālās attīstības 
traucējumi, autiskā vai psihotiskā spe-
ktra traucējumi. Savukārt iegūti cēloņi 
ir tie, kas veidojušies vides ietekmē, 
piemēram, nelabvēlīga vide agrīnā 
bērnībā, atstāšana novārtā, vardar
bība u. c. Gadījumos, kad cēlonis 
ir ģenētisks vai iedzimts, jārēķinās, 
ka pārmērīga jūtība uz stimu liem 
pastāvēs vienmēr, neatkarīgi no 
situācijas. Savukārt iegūtu cēloņu dēļ 
radušos jūtīgumu dzīves laikā var arī 
mainīt.»

Perfekcionisms neiedzimst, 
uzskata Artūrs Miksons. Šāda 

veida domāšana nav ģenē-
tiska. Nav iespējams atrast 

trīsgadīgu, četrgadīgu bērnu, 
kuram ir ļauts spēlēties, da-
biski attīstīties un kurš būtu 
perfekcionists. Un, ja tomēr 

var, tad visbiežāk viens no 
vecākiem tāds ir un mājās 

bērns redz šāda veida uzve-
dību. Piemēram, mamma šķī-

vīšus konstanti noliek vietā, 
pastāvīgi kaut ko saslauka, 

grāmatas tiek liktas tikai pēc 
krāsām... Bērns iemanās, ka 

tāda ir vide, un nezina, ka 
var būt arī citādi.

Mans bērns    ir pārāk jūtīgs…
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izdara savam bērnam lielu lāča pa
kalpojumu: vai nu pārstimulējot viņu, 
vai arī, tieši otrādi, noliedzot bērna 
dabiskās vajadzības.»

Ko nozīmē – pārstimulēt? Piemērs: 
mamma, kura nespēj emocionāli tikt 
galā ar bērna raudāšanu. Ikreiz, kad 
bērns ieraudas, viņa trauksmaini 
ņem mazuli rokās, un bērns no tā sa-
traucas vēl vairāk. Rezultātā viņam 
tiek iemācīts, ka klātbūtne vienmēr ir 
spriedzi radoša. Mēdz būt gadījumi, 
ka vīrieši šīs bērnības pieredzes dēļ 
pēc tam baidās no attiecībām, no 
emocionālas un fiziskas tuvības, jo 
šī interakcija viņiem šķiet pārāk 
stimulējoša. Hiperjūtīgums? Drīzāk 
sekas tam, ka nav iemācīts dzīves 
laikā ar šīm emocijām tikt galā. 

Otra galējība ir tad, kad vajadzība 
pēc tuvības bērnam tiek liegta: viņš 
netiek ņemts klēpī, samīļots, mierināts, 
skaidro Artūrs Miksons. Viņš tikai 
dzird: «Ko tu tur ņemies, ko tik jūtīgi 
reaģē, ko raudi!» Tādējādi emocionālās 
reakcijas paliek neatpazītas, tiek 
noraidītas, bērns iemācās pārējiem 
tās nerādīt, slēpt, apspiest, un 
iznākumā nereti attīstās psihosoma-
tika. Arī to reizēm mēdz noturēt par 
hiperjūtīgumu, lai gan īstenībā tā ir 
zema izpratne par savu emocionālo 
pasauli. Interesanti, ka var novērot: 
ja ģimenē nav bijis iespējas veselīgā 
veidā paust savas emocijas, daudzi pēc 
tam meklē glābiņu (kā kompensācijas 
mehānismu) mākslas pasaulē. Kāpēc? 
Jo tur ir drošāk, tur otrs necieš no 
tavām jūtām, temperamenta, no tava 
jūtīguma. Māksla taču ir viena no 
jomām, kur jūtīgums un hiperjūtīgums 
ir pat aicināts!

Kad nesakrīt temperamenti
Temperaments tiek pārmantots, 

savukārt raksturs veidojas tem-
peramenta, audzināšanas un vides 
mijiedarbībā. Psihoterapeits uzsver, 
ka tieši ģimene primāri veido bērna 
personību, tāpēc mājās vajadzētu būt 
drošai videi, kurā bērns var iepazīt, 

........ saprast savu temperamentu un iegūt 
izpratni par savu emocionālo pasauli. 

«Viens no iemesliem, kāpēc rodas 
pārmērīgs jūtīgums, ir nesakritība 
starp bērna un vecāka temperamentu. 
Nav retums, ka vecāki vienkārši nesa-
prot, kāds ir viņu bērns, kāpēc tā reaģē, 
kāpēc ir tik aktīvs vai pasīvs un kā ar 
to tikt galā. Hiperjūtīgumu var radīt 
arī tas, ka bērnam tiek pateikts: tas, 
kāds tu esi, nav normāli. Tu esi pārāk 
enerģisks, pārāk flegmatisks, pārāk 
tāds vai šāds. Jebkurš bērns taču grib, 
lai vecāks viņu mīlētu un pieņemtu, un 
uztver to kā prasību mainīties. Bet tieši 
šī mainīšanās viņu ved taisnā ceļā uz 
pārmērīgu jūtīgumu. Nepieciešamība 
kļūt citādam rada nemitīgu iekšēju 
trauksmi,» skaidro Artūrs Miksons. 
Piemēram, dēls ir ļoti vitāls, ar visiem 
runājas, skrien, lec, ir nenogurdināms, 
bet mamma – lēnīga, nosvērta, mierīga, 
nekad nepaceļ balsi. Viņai būtu vērtīgi 
saprast, ka tas, kas ar bērnu notiek, ir 
norma. Ka dēla agresīvās izpausmes 
patiesībā ir tas, kā viņš kaut ko mācās, 
un nevajag visu laiku viņā to bremzēt, 
ierobežot, varbūt pat sodīt. «Bieži 
redzu gadījumus, kad mamma mēģina 
šo agresiju savā bērnā bremzēt tāpēc, 
ka viņā pašā ir apzināti slāpēta agresija. 
Līdz ar to viņa nespēj palīdzēt bērnam 
tikt galā ar šīm emocijām, un viņš 
diemžēl kļūst arvien trauksmaināks un 
jūtīgāks. Vai arī – mierīgs, flegmatisks, 
melanholisks bērns, bet superaktīvi 
vecāki. Viņi taču neliks viņam mieru! 
Visu laiku bakstīs – ej, dari, sporto, 
mācies, iepazīsties! Bērns kļūs hi
perjūtīgs, jo būs pārstimulēts. Tāpēc 
adekvātas vecāku izpausmes, atbilstoši 
bērna temperamentam un vecuma 
īpatnībām, ir vitāli svarīgas. Ja vecāki 
nespēj empātiski saprast savu bērnu, 
kāpēc viņš tik ļoti dusmojas, pārdzīvo, 
skumst, viņš uzaug ar pārliecību, ka 
tas, ko jūt, nav normāli. Labi, ja viņš 
dzīvē pēc tam atrod cilvēkus (partneri, 
draugus, kolēģus, terapeitu), kas 
viņam parāda, ka var justies arī citādi, 
bet neveselīgākos gadījumos viņš šo 
pašu pieredzi nodod tālāk saviem 
bērniem.» 

Bērnu noteikti nevajadzētu mēģināt 
pārtaisīt, atzīmē psiholoģe Inese Elsiņa. 

Ka ar bernu 
runat par 
emocijam 

Inese Elsiņa uzsver, ka savu emo-
ciju atpazīšana ir ļoti svarīga. Par tām 
ir jārunā un jāspēj nosaukt vārdā. 
Ir četras pamatemocijas: dusmas, 
bailes, skumjas, prieks. Ja bērns zina 
vairāk – brīnišķīgi! «Atceros, kad 
manam bērnam, kuram ir jūtīgāks 
temperaments, bija četri vai pieci 
gadi, viņš man prasīja – mammu, 
kas ir vilšanās? Centos skaidrot, 
bet dēls līdz galam neizprata manu 
domu. Tad, Ziemassvētkos, kad 
no vecvecākiem bija gaidījis vienu 
dāvanu, bet saņēma citu, viņam sāka 
birt asaras. Es piegāju pie viņa un 
teicu – redzi, tagad tu jūties vīlies, jo 
gribēji saņemt dāvanā ko citu. Kopš 
tā laika viņš zina, kas ir vilšanās, un 
spēj to atpazīt.»

Artūrs Miksons papildina vēl 
ar kādu piemēru. Četrgadīga mei-
tene ar ļoti vitālu temperamentu: 
tiklīdz kaut kas nepatīk, tā dara 
pāri citiem bērniem, pagrūž, iesit. 
Vecāki, kuriem ir daudz mierīgāks 
temperaments, ir neizpratnē. Viņi 
skaidro meitai, ka sist nav labi, ka 
otram sāp, tā cenšoties viņā veicināt 
empātiju. Pareizi, taču vienlaikus 
jāveido arī izpratne par to, kāpēc 
viņa sit. Varbūt gribēja pievērst 
kāda uzmanību, bet nezināja, kā. 
Ja vecāki neiedod bērnam mācību, 
ko darīt, ja sanāk sabīties, ja uznāk 
vilšanās vai kārtīgas dusmas, tad, 
saskaroties ar to pašu emocionālo 
spektru, bērns atkal sāks kauties. Vai 
arī, ja kaušanās būs nokauta saknē, 
iekšējās spriedzes dēļ parādīsies 
kādi fiziski simptomi. Bērns būs 
kā noslēgts burbuļojošs katls, kas 
pie mazākā trigera emocionāli 
uzsprāgs. No malas šķitīs – ļoti 
jūtīgs jeb hiperjūtīgs bērns –, taču 
tas ne vienmēr ir tāpēc, ka viņš 
pa dzīvi ir jūtīgs. Reizēm kaut kas 
tik ļoti tiek turēts sevī, ka tas rada 
milzīgu iekšēju spriedzi.

?

bērni}
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1https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4086365/

Tas nemaz nav iespējams. Tas, kas 
vajadzīgs, – spēja sajust savu bērnu 
un saskaņoties ar viņu. «Jūtīga tem-
peramenta bērnam veselīga, mīloša 
un atbalstoša vide ir īpaši nozīmīga. 
Ja ģimenē tiek piekopts autoritārs 
audzināšanas stils, paaugstinās risks 
saslimt ar psihiskām kaitēm, kā arī 
kļūt atkarīgam no dažādām atkarību 
izraisošām vielām. Jūtīgiem bērniem 
ļoti svarīgs ir arī sakārtots dienas ritms 
un pilnvērtīgs miegs, lai pārstimulētais 
organisms spētu atgūties.»

Pieredzi var koriģēt
Jebkurai dzīves pieredzei, arī 

traumatiskai, pa virsu nāk ģimenes 
koriģējošais faktors. «Notiek kāds 
negadījums, piemēram, bērnu 
sakož suns. Tas, protams, atstāj no-
teiktas sekas, taču, cik nopietnas, 
atkarīgs no vecākiem un apkārtējiem 
cilvēkiem. Ja uzbrukuma mirklī 
apkārtējie kliedz, krīt histērijā un 
neviens bērnu nemierina, sekas var 
būt gana traumatiskas, piemēram, 
bērnam pēc tam ilgus gadus var 
būt paniskas bailes no suņiem. Ja 
apkārtējo reakcija nebūs dramatiska, 
neviens nekliegs un situācija tiks 
risināta operatīvi, vienlaikus mieri-
not bērnu, viņa atmiņā šī pieredze 
pēc kodiena paliks kā menedžējama, 
tādējādi mazāk traumatiska. Te 
stāsts ir ne tik daudz par bailēm no 
suņiem, kā par bailēm no reakcijas 
pēc suņa uzbrukuma. Ja bērnam šo 
pieredzi neviens nepalīdz apstrādāt, 
bažīgums un jūtīgums nereti sāk ples-
ties, viņš sāk kļūt trauksmaināks ne 
tikai no dzīvniekiem, bet arī skaļiem 
trokšņiem, sāpēm u. c. Hiperjūtīgums? 
Drīzāk neapstrādāta traumatiska 
pieredze,» skaidro Artūrs Miksons

Arī Inese Elsiņa norāda uz ģimenes 
koriģējošo faktoru. Piemēram, kad 
vecāki jau kopš bērnības mēdz 
raisīt bērnā pastiprinātu bažīgumu, 
aizdomīgumu, sakot: «Neej tur, tur no-
tiks tas; aizej vēlreiz pārbaudi; nedari 
to, jo tad būs tas!» Tāpat, ja mamma 

pie paša mazākā simptoma saka, cik 
neizturami slikti viņai ir, arī bērns šo 
izturēšanās modeli neapzināti kopē. 

Dusmoties ir normāli!
Daļa no mums patiešām ir jūtīgāki 

un empātiskāki, to nosaka gan 
ģenētika, gan iegūtā dzīves pieredze. 
Taču empātijai nevajadzētu mums 
traucēt, pārliecināts ir psihoterapeits 
Artūrs Miksons: «Cita lieta, ja mēs 
kļūstam pārāk līdzcietīgi pret ci
tiem un sākam citu reakcijas pārāk 
daudz uzņemt uz sevi. Taču tā vairs 
nav empātija. Empātija ir saprast, kā 
tas, ko es daru, liek otram justies, kā 
mēs viens otru ietekmējam. Būtiski 
saprast, ka mazs bērns vēl nav spējīgs 
pats nodalīt, kur tieši ir viņa un kur – 
vecāku emocijas. Ja starp vecākiem 
mājās pa visām vīlītēm gāžas ārā žults, 

arī bērns var sākt uzskatīt, ka viņš ir 
slikts, pretīgs, nepatīkams. Tāpat, ja 
vecāki viņam saka – tu traucē, bojā, 
tu mammai, tētim nepalīdzi –, viņš 
pēc tam (arī kā pieaugušais) var 
būt ļoti jūtīgs, sevišķi uz kritiku, at-
teikumu, atstāšanu novārtā. Tās ir 
likumsakarīgas sekas, par kurām 
cilvēki parasti neaizdomājas.»

Un vēl: starp hiperjūtīgumu 
un emociju izpaušanu nereti tiek 
likta vienādības zīme. Artūrs Mik-
sons: «Ja mazs bērns sabīstas, kļūst 
dusmīgs vai bēdīgs, tā ir norma, 
tas nav hiperjūtīgums! Pieredze 
liecina, ka lielākajā daļā gadījumu, 
kad bērnam patiešām vērojams 
pārmēru liels jūtīgums, atklājas, ka 
tam pamats ir falšās pārliecības, kas 
bērnam iemācītas. Kad pavisam 
normāla, adekvāta reakcija – par 
kaut ko skumt, dusmoties, sērot vai 
ļoti sapriecāties, arī lepoties – tiek 
interpretēta kā kaut kas ārpus nor-
mas, lai gan tā nebūt nav.

Psihoterapeits vērš uzmanību, ka ļoti bieži stāsts patiesībā ir par projekcijām 
jeb savu neapzināto emociju pārnešanu uz otru. Sakot, ka mans bērns jau ne-
tiks galā, ka viņš ir pārāk jūtīgs, nereti atklājas, ka tas nemaz nav stāsts par 
bērnu. Bērnudārzs ir vide, kur to var ļoti labi novērot: vecāki bieži vien paši 
nespēj tolerēt savu trauksmi, kas rodas, atdaloties no bērna. Viņi atved bērnu 
un nedodas prom, atrod dažādus attaisnojumus, lai tikai ilgāk uzturētos bērna 
tuvumā. Visbiežāk pats vecāks ir pārmēru jūtīgs (nevis bērns), un, tā izturoties, 
tiek izkropļots bērna priekšstats par sevi, parādot: tu esi tas, kurš netiek galā. Arī 
tad, ja bērns dusmojas vai raud un vecāks viņam saka: «Nu ko tu tik jūtīgs?», 
netiek galā ne jau bērns, netiek galā vecāks, būdams ne līdz galam empātisks. 
Tā vietā, lai bērnu samīļotu, būtu blakus un izstāstītu, kas ar viņu notiek.

Ir arī gadījumi, kad pārlieku jūtīgumu bērnos pastiprināti raisa audzināšanas 
veids, skaidro psiholoģe. Piemēram, kad vecāks bērnam izdabā visos iespējamos 
veidos, nodrošinot pārāk saudzējošus apstākļus. Sanāk, ka mājās bērns ir kā 
Dieva azotē, mamma un tētis viņa dēļ staigā uz pirkstgaliem, klausa uz vārda, 
bet ārpus mājas šis bērns ir neadaptīvs. Pēc tam nākas dzirdēt, kā vecāki klases 
skolotājam izsaka piezīmes: «Mūsu bērns ir ļoti jūtīgs, lūdzu, nerunājiet ar viņu 
tik skaļā balsī, tas viņu uztrauc.»

«Ludzu, saudzejiet 
manu bernu, vins netiks 

gala, vins tads jutigs...»
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