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Vaiko ankstyvoji raida yra atskaitos taškas jo tolesniam gyvenimui. Tėvai, suvokdami jos
svarbą, labai aktyviai ieško būdų, kaip spręsti iškilusias problemas. Vis plačiau naudojami papildo-
mos ar alternatyvios medicinos metodai. Tačiau trūksta mokslinių tyrimų apie minėtų metodų ir pa-
grįstumą, ir efektyvumą. Šiame straipsnyje pristatomas mokslinis tyrimas, kuriuo siekiama parodyti
čigong masažo efektyvumą vaikui ir šeimai dirbant su šeimomis, auginančiomis autistiškus vaikus
iki 6 metų amžiaus. Tyrimo rezultatai rodo, kad tokie tėvai patiria mažiau streso augindami autistiš-
ką vaiką, nes pastebimai pagerėja vaiko pojūčių ir savireguliacijos funkcijos – jis geriau miega, tin-
kamai naudojasi tualetu, valgo įvairesnį maistą, sumažėja vaiko dirglumas, nerimastingumas ir (sa-
vi)agresija, pagerėja vaiko dėmesio koncentracija, o išsiplėtęs vaiko smulkiosios ir stambiosios mo-
torikos spektras lemia didesnes vaiko savarankiškumo galimybes, pagerėjusi vaiko kalbinė raiška da-
ro labiau abipusišką vaiko ir tėvų komunikaciją. Tai yra svarbūs faktoriai vaiko ankstyvajai raidai ir
šeimos kaip sistemos funkcionavimui.

Esminiai žodžiai: alternatyvi pagalba, šeima, vaikas, turintis negalę, autizmas, čigong masa-
žas.

Įvadas

Ankstyvosios vaiko raidos svarbą pervertinti
būtų sunku, o jos reikšmingumu neabejoja niekas.
Manoma, kad ankstyvojoje vaikystėje patirti pa-
žeidimai atsinaujina, praleistos galimybės negali
būti išnaudotos vėliau ir pirmieji metai palieka
neištrinamą antspaudą tolesniam gyvenimui
(Shonkoff & Phillips, 2000; cit. Watkins, 2006).
Todėl Europoje ir JAV pagalba ankstyvajai vaiko
raidai optimizuoti institucionalizuota kaip anksty-
voji intervencija vaikystėje (toliau – AIV). 2003–
2005 m. atliktoje Europos situacijos analizėje pa-
žymima, kad su AIV turi būti derinamos sveikatos
apsaugos, socialinės ir švietimo paslaugos
(Watkins, 2006). Įvairiose Europos šalyse ir JAV
skiriasi vaikų amžius, pagal kurį jie gauna anksty-

vosios intervencijos paslaugas. Tačiau daugelyje
šalių ankstyvoji pagalba skiriama rizikos grupės
arba sutrikusios raidos vaikams nuo gimimo, iki
vaikas pradeda lankyti ugdymo įstaigą (Ališaus-
kienė, 2005).

Vaiko ankstyvosios raidos optimizavimo ga-
limybes tėvai vis aktyviau siekia spręsti, naudo-
dami papildomą ar alternatyvią mediciną (toliau –
PAM). Šis klausimas tiek Lietuvoje, tiek užsieny-
je yra mažai tyrinėtas. Taip pat stokojama moksli-
nių tyrimų apie PAM metodų efektyvumą. Yra
mokslinių tyrimų, kurie nurodo, kad dažniausiai
PAM metodai naudojami tėvų, auginančių vaikus,
kuriems diagnozuotas autizmas, Dauno sindro-
mas, cerebrinis paralyžius, dėmesio trūkumas ir
hiperaktyvumas (Brown, Patel, 2005; Hyman,
Levi, 2005). PAM metodai rečiausiai naudojami
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regos sutrikimų, protinio atsilikimo, mokymosi
sutrikimų atvejais (ten pat). Nėra duomenų apie
tai, kiek šeimų naudoja PAM metodus. Kai kurios
studijos nurodo, kad JAV daug šeimų, auginančių
vaikus, turinčius negalę, yra išbandžiusios bent
vieną PAM metodą (Ravindran, Myers, 2012;
Hanson et al., 2007). Stokojama nuoseklių moks-
linių tyrimų šiuo klausimu, nes nėra aiškios PAM
metodų apibrėžties, trūksta vieningos klasifikaci-
jos ir informacijos sistemos, o šeimos ne visada
noriai kalba šiuo klausimu (Hanson et al., 2005).
Tėvai ne visada išdrįsta pasakyti specialistams,
kad jų vaikui yra taikoma alternatyvi terapija, gy-
dymas ar lavinimas, ir dėl to šeima patiria papil-
domą stresą. Hyman ir Levi (2005), Hanson et al.
(2007) pažymi dialogo tarp tėvų ir specialistų
svarbą taikant PAM metodus. Lietuvoje atlikti
delfinų terapijos tyrimai rodo, kad tėvai dažniau-
siai ieško alternatyvios pagalbos galimybių, nes
yra nusivylę tradicinės medicinos požiūriu bei
galimybėmis (Kreivinienė, 2011). Tai rodo, kad
stokojama šeimų ir specialistų dialogo PAM me-
todų atžvilgiu. Nors Lietuvoje vyksta neformali
mokslinė diskusija apie PAM metodus ir jų tai-
kymą, tačiau sistemingų mokslinių tyrimų šiuo
klausimu labai trūksta kalbant apie bet kurio am-
žiaus vaikus ir jų šeimas.

Vienas iš daugelio PAM metodų yra či-
gong (angl. Qigong) masažas. Čigong masažas
grindžiamas či energijos (angl. qi-energy) kon-
cepcija. Senovės kinų mokytojai atskleidė, kad
harmoningai cirkuliuojanti mūsų kūne nuo viršu-
galvio žemyn iki pat kojų pirštų, o paskui kylanti
vėl aukštyn gyvybinė či energija visą laiką per
mus teka laisvai ir lengvai, dėl to mes jaučiamės
sveikai. Kai mūsų či energijos tėkmė sutrinka, o
jos šaltiniai išsenka, jaučiamės blogai ir sergame.
Senovės kinų gydymo išminčiai nurodė, kad vie-
nas iš būdų kurti harmoningą energijos tėkmę yra
čigong masažas, kurį sudaro švelnių judesių si-
stema. Remdamiesi etimologiniais tyrimais, gali-
me rasti či energijos koncepcijos elementų ir lie-
tuviškame mentalitete. Kinų gyvybinę energiją či
žyminčiame hieroglife yra vandens sąvoka, kuri
artima lietuvių sielos sampratai. Etimologiškai
siela siejama su seile, taigi suvokiama kaip skys-
tis.

Vadovaujant profesorei Louisai Silvai,
JAV per pastaruosius dešimt metų atlikti nuosek-
lūs čigong masažo taikymo vaikams iki 6 metų,
turintiems negalę, moksliniai tyrimai. Pastaraisiais
metais paskelbti rezultatai įtikinamai parodė, kad
čigong masažas yra efektyvus metodas, stiprinan-

tis autistiškų vaikų sensorinę sistemą ir mažinantis
tėvų patiriamą stresą auginant tokį vaiką (Silva,
Schalock, 2012; Silva, Schalock, Ayres, 2011;
Silva, Schalock, 2011; Silva, Schalock, Gabriel-
sen, 2011; Silva, Schalock, Ayres, Bunse, Bud-
den, 2009; Silva, Ayres, Schalock, 2008; Silva et
al., 2007). L. Silva parengė moksliniais metodais
pagrįstą darbo su šeima ir specialistais čigong
sensorinio lavinimo programą (angl. Qigong Sen-
sory Training) (Silva, 2010). Daugiausia moksliš-
kai pagrįstų įrodymų surinkta dirbant su autistiš-
kais vaikais ir jų šeimomis. Tačiau naujausi pa-
skelbti tyrimo duomenys rodo, kad čigong masa-
žas yra taip pat efektyvus ir jį taikant vaikams,
kuriems diagnozuotas Dauno sindromas ir cereb-
rinis paralyžius, iki šešerių metų amžiaus (Silva,
Schalock, Garberg et al., 2012). 2012 m. čigong
masažo tėvų ir specialistų mokymo programa ir
mokslinis tyrimas sėkmingai realizuoti pirmą kar-
tą Lietuvoje. Kartu tai yra pirmasis šios progra-
mos realizavimo atvejis ir visoje Europoje. Tėvų
ir specialistų mokymai bei mokslinis tyrimas buvo
atliktas Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų
fakulteto mokslininkų, atvykus L. Silvai pagal
Fullbright programą į Lietuvą.

Straipsnio tikslas – pristatyti čigong ma-
sažo teorinę koncepciją ir pateikti Lietuvoje atlik-
to mokslinio tyrimo rezultatus, kurie parodo či-
gong masažo įtaką autistiškų vaikų ankstyvajai
raidai ir šeimai kaip sistemai. Tyrimo objektas –
čigong masažo įtaka autistiškų vaikų ankstyvajai
raidai ir šeimai kaip sistemai. Tyrimo metodai –
atliktas kvazieksperimentas (nes tyrime nedalyva-
vo kontrolinė grupė), kurio metu įvertintas čigong
masažo poveikis autistiško vaiko raidai ir savire-
guliacijai, taip pat tėvų patiriamam stresui, augi-
nant autistišką vaiką, užpildant anketas prieš pra-
dedant taikyti masažą ir pasibaigus masažo pro-
gramai.

Čigong masažo koncepcija ankstyvosios pagal-
bos vaiko raidai ir šeimai kaip sistemai kon-
tekste

Pastaruoju metu darbas ankstyvojoje in-
tervencijoje vaiko raidai optimizuoti grindžiamas
socialiniu negalės modeliu, kuris nurodo į asmens
ir aplinkos sąveiką. Guralnick (2001) ankstyvąją
intervenciją apibūdina kaip sistemą, remiančią
tėvų ir vaiko transakcijas, šeimos interakcijų bū-
dus, kurie labiausiai skatina vaiko vystymąsi (cit.
pagal Watkins, 2006). Ankstyvoji pagalba vaikui
neatsiejama nuo pagalbos visai šeimai kaip siste-
mai. Realizuojant minėtus esminius ankstyvosios
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intervencijos tikslus realizavimui svarbus sėkmin-
gas tėvų ir specialistų bendradarbiavimas (Ali-
šauskienė, 2007, 2010; Ališauskienė, Čegytė,
2008; Ališauskienė, Kondrotienė, 2008). Toliau
paanalizuosime, kaip čigong masažas gali padėti
realizuoti šiuos esminius ankstyvosios intervenci-
jos tikslus.

Anot Silvos (2007), čigong masažo meto-
dologija grindžiama tradicine kinų medicina, kuri
patologiją ir jos gydymą sieja su energijos tėkme
kanalais. Kinų medicinoje raidos sutrikimai dėl
komunikacijos ir socialinės interakcijos problemų
kategorizuojami kaip „kanalų blokas“. Kanalai yra
savotiškos sensorinės durys, kurios patologijos
atveju yra užblokuojamos, todėl sensorinė infor-
macija negali tinkamai cirkuliuoti. Dėl energijos
tėkmės sutrikimų kraujas, tekantis per mažuosius
kapiliarus, negali aprūpinti audinių svarbiomis
medžiagomis, kurios reikalingos harmoningam
organizmo funkcionavimui. Vaiko autizmo atveju
energijos tėkmės kanalai yra ir užblokuoti, ir išse-
kę. Tokiu atveju pagalba apima či energijos tėk-
mės sutrikimų pašalinimus ir kanalų pripildymą
energija, naudojant čigong masažą. Čigong masa-
žas yra efektyviausias vaikams iki 7 metų, nes jų
sistemos yra gana mažos, kad būtų galima joms
daryti gilų poveikį švelniais tapšnojimo judesiais,
liečiant odos paviršių. Čigong masažo metu tėvų
suteikiama energija vaikui galėtų būti prilyginama
kraujo perpylimui su idealiai tinkančiu krauju
(Silva, 2010).

Vaikas ir tėvai turi tą pačią či energiją.
Dėl šios priežasties tėvų atliekamas masažas yra
efektyvesnis nei specialistų. Kai tėvai masažuoja
ir liečia savo vaiką, išsiskiria specifinis oksitocino
(angl. oxytocin) hormonas (Uvnas-Moberg, Pe-
tersson, 2005). Didelė šio hormono dozė išskiria-
ma gimdymo metu, vėliau jo išsiskyrimas yra pa-
laikomas vykstant vaiko ir tėvų fiziniam kontaktui
– apkabinant, maitinant, sūpuojant – dėl ko vaikas
biopsichologiniame lygmenyje patiria bendrystę,
saugumą, prieraišumą. Manoma, kad būtent gim-
dant susikaupusi didžiulė oksitocino koncentracija
motinos organizme nulemia jos besąlygišką meilę
ir prieraišumą kūdikiui. Oksitocinas laikomas vie-
nu iš septynių pagrindinių žmogaus hormonų ir
vadinamas rūpinimosi hormonu, kuris tiesiogiai
susijęs ir su socialumu, tarpusavio pasitikėjimu.

Čigong masažą sudaro dvylikos judesių
sistema, kuri skirta sukurti ir palaikyti subalansuo-
tą energijos tėkmę. Masažo judesiai yra savotiškas
kūno žemėlapis. Vaiko reakcija į masažo judesius
signalizuoja apie jo patiriamas problemas. Pavyz-

džiui, jei vaikas priešinasi liečiant jam ausis, tai
rodo, kad yra užblokuotas klausos kanalas ir tai
pasireiškia kalbos vystymosi sutrikimais. Ir at-
virkščiai, kai vaikas nesipriešina ir pradeda artiku-
liuoti pirmuosius kalbos garsus, tai rodo, kad jo
energijos tėkmė kanalais normalizuojasi. Jei vai-
kas nelinkęs į bendravimą, neduoda rankos suau-
gusiajam, tuomet jis gali priešintis pirštų lietimui
masažo metu. Tai rodo, kad vaikas vengia naudoti
savo pirštus kaip gestų kalbos įrankį (pavyzdžiui,
rodydamas į daiktą). Masažo metu tapšnojama
švelniais judesiais žemyn per ranką iki pirštų ga-
liukų, siekiant pašalinti energijos blokavimą. Tai
lyg savotiškas plaukų šukavimas, kol iššukuojame
susivėlusias sąraizgas. Ilgalaikis masažo darymas
sukuria vaiko kūne savotiškus atminties įspaudus,
todėl vėliau net ir pavieniai masažo judesiai yra
atpažįstami. Pavyzdžiui, kad sudirgęs vaikas nusi-
ramintų, gali užtekti atskirų masažo judesių krūti-
nės srityje. Paprastai vaikas jaučia diskomfortą
tose vietose, kur yra energijos blokavimas. Todėl
ilgainiui pats vaikas, tikėdamasis masažo, paima
tėvų ranką ir uždeda ją ant probleminės savo kūno
vietos.

Čigong masažo daromas poveikis yra
reikšmingas vaiko savireguliacijos stiprinimui.
Nors savireguliacijos sutrikimai pripažįstami, kaip
reikšmingi ankstyvajai autizmo diagnostikai, ta-
čiau trūksta nuoseklių mokslinių tyrimų (Gomez,
Baird, 2005). Savireguliacijos pagrindai intensy-
viai vystosi jau pirmaisiais vaiko gyvenimo mėne-
siais, kai kūdikis domisi jį supančia aplinka. Be
to, savireguliacijos nėra išmokoma, ji pasireiškia
kaip vaiko sąveikos su aplinka išraiška. Vaiko
pozityvios sąveikos su aplinka bagažas tiesiogiai
stiprina jo savireguliaciją (ten pat). Čigong masa-
žas padeda stiprinti organišką vaiko ir tėvų sąvei-
ką, kuri yra esmingai svarbi vaiko savireguliacijai.
Kai tėvai atlieka čigong masažą savo vaikui, dalį
savo energijos jie atiduoda vaikui, bet galiausiai
masažas padeda jiems abiems pasijusti geriau.
Moksliškai įrodyta, kad čigong masažas stiprina
reikšmingas vaiko savireguliacijos kategorijas:
miegą, tuštinimąsi, (savi)agresiją, nusiraminimą,
pojūčius (Silva, 2010). Davis ir Carter (2008) ty-
rimas parodė, kad mažamečio autistiško vaiko
savireguliacijos sutrikimai yra svarbus veiksnys
motinų patiriam stresui. Nors tėvo ir motinos iš-
gyvenamas stresas nepasižymi statistiškai reikš-
mingu skirtumu, tačiau yra reikšmingas skirtumas
tarp veiksnių, kurie daro įtaką motinos ir tėvo pa-
tiriamam stresui. Motinos patiria daugiausia streso
dėl mažamečio autistiško vaiko savireguliacijos
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problemų, tokių kaip valgymo, miego, emocijų
sutrikimai, kurie yra labai svarbūs kasdienei vaiko
priežiūrai (ten pat). Galima teigti, kad čigong ma-
sažas padeda reikšmingai sumažinti tėvų išgyve-
namą stresą auginant vaiką, turintį negalę. Tyri-
mai rodo, kad autistiškus vaikus auginančių tėvų
stresas yra keturis kartus didesnis negu vaikus be
negalės auginančių tėvų ir du kartus didesnis negu
tėvų, auginančių vaikus, kuriems diagnozuotas
Dauno sindromas ar cerebrinis paralyžius (Silva,
Schalock, 2011).

Čigong masažo metodika nėra sudėtinga,
todėl tėvai gali iš karto pradėti daryti masažą.
Kaip rodo ilgametė L. Silvos patirtis, tėvams labai
reikalingos specialistų konsultacijos ir parama,
mokantis suprasti vaiko reakcijas į masažą. Daž-
nai tėvai patiria daug streso dėl vaiko pasiprieši-
nimo masažui pradžioje, todėl silpnėja jų motyva-
cija. Specialistų parama svarbi tėvų pasitikėjimui
savo jėgomis, motyvacijai ir vaiko supratimui.
Specialistų ir tėvų bendradarbiavimas yra esmin-
gai svarbus, nes specialistai vieni be tėvų gali pa-
siekti tik pusę rezultato, o tėvai be specialistų –
mažiau negu pusę. Masažo efektyviam rezultatui
pasiekti svarbu, kad jis būtų daromas kiekvieną
dieną panašiu metu. Dėl šeimos gyvenimo įpročių
ir vaiko individualumo galima individualiai pa-
rinkti tinkamą laiką šiam masažui atlikti. Gerai,
kai masažą išmoksta bent du šeimos nariai, jei,
pavyzdžiui, vieną dieną mama pasijunta prastai,
kitas šeimos narys gali atlikti masažą ir vaikas jį
gauna kasdien. Paprastai tėvai po dviejų mėnesių
jaučiasi gana komfortabiliai atlikdami masažą sa-
vo vaikui, o masažas tampa integralia šeimos
funkcionavimo dalimi. Be to, dažnai patys vaikai
pradeda prašyti daryti jiems masažą. Čigong ma-
sažą rekomenduojama daryti ne trumpiau kaip
penkis mėnesius konsultuojantis su specialistais,
kad būtų pasiekti pirmieji pastebimi vaiko raidos
pokyčiai. Tačiau siekiant ilgalaikių pozityvių vai-
ko raidos pokyčių, svarbu masažą atlikti kasdien
ne trumpiau negu vienus metus. Paprastai tėvai po
penkių mėnesių darbo kartu su specialistais vėliau
sugeba atlikti masažą savarankiškai.

Čigong metodo unikalumas yra tas, kad
tėvai visą laiką išlieka tėvų vaidmenyje. Anot
Turnbull (2001), dauguma šiuolaikinių ugdymo ir
gydymo šeimai programų dažnai atima iš tėvų
galimybę būti tėvais, nes įpareigoja tam tikriems
naujiems vaidmenims, skirtiems padėti specialis-
tams mokant, slaugant, reabilituojant vaikus. Či-
gong masažo programoje tėvams nereikia tapti
profesionalais. Čigong masažas stiprina tėvų

vaidmenį autentiškomis emocinių ryšių dimensi-
jomis.

Tėvų ir specialistų čigong masažo mokymo
programa ir mokslinis tyrimas

Tyrimo prielaidos. Pirmą kartą čigong
masažo taikymo mokslinis žvalgomasis tyrimas
buvo atliktas 2011 m. Atvykusi į Lietuvą prof.
Louisa Silva pristatė paskaitą tėvams ir specialis-
tams apie čigong masažą ir atliktus mokslinius
tyrimus. Dėl laiko stokos profesorė surengė trum-
pus 3 val. mokymus tik tėvams. Buvo tikėtasi, kad
tėvai sėkmingai taikys masažą savarankiškai. Ta-
čiau šio tyrimo patirtis parodė, kad tėvams yra
labai svarbi specialistų parama (Silva, Vaičekaus-
kaitė, Acienė, 2012).

Čigong masažo mokymo programa. Ant-
rasis čigong masažo tyrimas buvo atliktas, tikslin-
gai įtraukiant ir specialistus. 2012 m. Lietuvoje ir
visoje Europoje pirmą kartą buvo atlikti tėvų ir
specialistų čigong masažo mokymai darbui su
autistiškais vaikais iki 6 metų amžiaus. Mokymai
atlikti bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto spe-
cialiojo ugdymo įstaigomis – „Sakalėlis“ ir „Svet-
liačiok“, siekiant čigong sensorinio lavinimo pro-
gramą realizuoti integralios socialinės, pedagogi-
nės ir medicininės pagalbos vaikui ir šeimai kon-
tekste. Buvo dirbama pagal 12-os savaičių inten-
syvią čigong sensorinio lavinimo programą, kuri
taikoma moksliniuose tyrimuose. Pradžioje spe-
cialistams išdėstyti intensyvūs teoriniai mokymai.
Taip pat tėvams surengtas bendras trijų valandų
trukmės čigong masažo pagrindų mokymas, neda-
lyvaujant vaikams. Tėvai iš karto pradėjo daryti
masažą savo vaikams kiekvieną dieną. Tėvams
padėjo tai, kad yra parengtas čigong masažo mo-
kymosi pagrindų metodikos (Silva, 2008) verti-
mas į lietuvių kalbą. Pradžioje pirmąsias dvi sa-
vaites tėvai du kartus savaitėje buvo konsultuoja-
mi prof. Louisos Silvos masažo atlikimo klausi-
mais. Konsultacijose kartu dalyvavo ir vaikas, ir
su šeima dirbantis specialistas. Visą šį laikotarpį
kartą per savaitę tėvus konsultavo ir kartu su tė-
vais atliko masažą apmokyti specialistai. Be to,
specialistai atliko vaikui maždaug 30 minučių
trukmės čigong masažą du kartus savaitėje. Taip
pat masažo besimokantys ir jį atliekantys specia-
listai patvirtino, kad jie yra sveiki, nevartojantys
stipraus poveikio medikamentų. Vadovaujantis
kinų medicina, lėtinės ligos ir vaistų vartojimas
susilpnina žmogaus energetines galias, jautrumą,
be to, tokius resursus žmogus perduoda vaikams,
su kuriais dirba. Mokymuose ir tyrime dalyvavo 5
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specialistai, turintys pedagoginę arba medicininę
darbo su neįgaliais vaikais patirtį.

Tyrimo imtis. Tyrime dalyvavo 8 vaikai (6
berniukai ir 2 mergaitės) ir jų tėvai. Tyrimui atsi-
renkant vaikus vadovautasi ankstesnių tyrimų pa-
tirtimi, kurie moksliškai įrodė, kad čigong masa-
žas yra efektyviausias vaikams iki 6 metų am-
žiaus. Jauniausiam vaikui buvo 2 metai, o vyriau-
siam – beveik 7 metai. Taigi, tyrime dalyvavusių
vaikų amžiaus vidurkis yra 5 ½ m. Dalyvauti ty-
rime vaikai atrinkti remiantis pedagoginio psicho-
loginio ir medicininio vertinimo išvadomis. Pa-
grindiniai tyrime dalyvavusių vaikų diagnostiniai
kriterijai buvo šie: specifinis mišrus raidos sutri-
kimas F83, įvairiapusis raidos sutrikimas F84.8;
atipinis autizmas F84, autizmo spektro sutrikimas
F84.4. Buvo laikytasi nuostatos, kad tyrime neda-
lyvaus vaikai, kuriems būdingi epilepsijos prie-
puoliai.

Tyrimo instrumentas. Prieš ir po čigong
masažo tėvai pildė išverstas į lietuvių kalbą anke-
tas:
 Tėvų patiriamo streso auginant autistišką

vaiką anketa (angl. Parenting Stress Index,
PSI).

 Vaiko pojūčių ir savireguliacijos įvertinimo
anketa (angl. Sense and Self Regulation
Checklist, SSC).

 Bunse vaiko raidos lapas (angl. Bunse De-
velopmental Checklist).

Taip pat buvo surinkti papildomi duome-
nys apie tėvų lūkesčius, masažo atlikimo regulia-
rumą, specialistų teikiamą paramą, pateikiant atvi-
ro tipo klausimus, į kuriuos tėvai buvo paprašyti
atsakyti raštu.

Čigong masažo programos mokslinio tyrimo
rezultatai

Vertinant anketų, užpildytų prieš ir po
masažo, rezultatus, palyginamos skaičių sumos,
gautos prieš terapiją ir po terapijos. Čigong masa-

žo programa laikoma sėkminga, jei suminis skai-
čius po terapijos yra mažesnis, lyginant su skai-
čiumi prieš terapiją. Pagrindiniai tyrimo rezultatai
liudija tai, kad pasiekti pozityvūs vaiko saviregu-
liacijos pokyčiai ir sumažėjo tėvų patiriamas stre-
sas. Apskaičiuoti vidurkiai rodo, kad tėvų patiria-
mas stresas sumažėjo: vidurkis prieš masažą 15,5,
po masažo – 12,88. Vaiko pojūčiai ir saviregulia-
cija pagerėjo: vidurkis prieš masažą 79,37, po ma-
sažo – 74,12. Atlikus Mann-Whitney neparamet-
rinių kriterijų testą, galima teigti, kad gauti rezul-
tatai yra statistiškai reikšmingi: tėvų patiriamo
streso auginant autistišką vaiką prieš ir po masažo
statistinio reikšmingumo rodiklis yra 0,08, o vaiko
pojūčių ir savireguliacijos prieš ir po masažo –
0,04. Nekelia abejonių vaiko pojūčių ir saviregu-
liacijos rodiklių statistinis reikšmingumas, laikan-
tis 0,05 reikšmingumo slenksčio kriterijaus. Kai
imtis yra labai maža, tėvų patiriamo streso augi-
nant autistišką vaiką rezultatus taip pat galime
laikyti iš dalies statistiškai reikšmingais.

Pagrindiniai vaiko pojūčių ir saviregulia-
cijos rodikliai yra šie: vaikas geriau miega, tinka-
mai naudojasi tualetu, valgo įvairesnį maistą, su-
mažėjo vaiko dirglumas, nervingumas ir (sa-
vi)agresija, pagerėjo vaiko dėmesio koncentracija.
Kaip parodė tėvų patiriamo streso anketos rezulta-
tai, dėl paminėtų pozityvių vaiko pojūčių ir savi-
reguliacijos pokyčių tėvai patiria žymiai mažiau
streso. Pozityvius rezultatus lėmė ir tai, kad visi
tėvai su nedidelėmis išimtimis darė masažą nuo-
sekliai kasdien. Visi tėvai pažymėjo, kad jie su-
laukė reikalingos paramos iš specialistų.

Kokybinius vaiko raidos pokyčius leidžia
apčiuopti tėvų pildytas Bunse vaiko raidos lapas
prieš ir po masažo. Po masažo tėvai pažymėjo nuo
2 iki 43 aktualizuotų vaiko raidos požymių. Ko-
kybinės vaikų raidos charakteristikos rodo apie
platų spektrą aktualizuotų harmoningai vaikų rai-
dai svarbių charakteristikų (žr. lentelę).
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Lentelė

Naudojant čigong masažą aktualizuotos vaikų raidos charakteristikos

KALBA (11) STAMBIOJI MOTORIKA (14)
Atkartoja garsus, kad sulauktų dėmesio Lipa laiptais statydamas po vieną koją ant vieno laiptelio
Sako „ne“, suprasdamas reikšmę Šokinėja ant vienos kojos
Įvardija 1–2 žinomus objektus Šoka į priekį
Sako žodžius, skleidžia garsus, leidžiančius tėvams su-
prasti, ko vaikas nori, pvz., „gerti“ Lipa laiptais žemyn nešdamas ką nors

Įvardija 5 paveikslėlius Mušinėja kamuolį keletą kartų
Išreiškia emocijas balsu Stovi ant pirštų galų
Reiškia garsus, kad atkreiptų tėvų dėmesį į ką nors Prisitraukia stodamasis / akimirksniu atsistoja
Ploja, siūbuoja, linguoja pagal muziką Vaikšto ant pirštų galiukų
Vykdo paprastus nurodymus, paliepimus Supasi ant sūpynių pats / pati
Parodo daiktus, kai pasakoma jų funkcija (duona pjau-
nama su peiliu) Eina per buomą ar šaligatvio bortelį statydamas vieną pėdą po kitos

Pradeda reaguoti į „ne“, sako „mama / tėtė“ Spiria kamuolį neilgą atstumą
Kopia lengvai
Sugauna 20 cm skersmens kamuolį
Sėdi ant mažos kėdutės

SOCIALUMAS (29) PAŽINIMAS (24)
Rodo humoro jausmo užuomazgas Rodo į daiktą tėvams – seka tėvų rodomą objektą
Apkabina, bučiuoja tėvus Paprašytas nuneša daiktus į kitą kambarį
Bendrauja su kitais vaikais naudodamas gestus Imituoja judesius, kurių nemato (pvz., tapšnojimas ranka viršugalvyje)
Mėgsta kai kuriuos individualius žaidimus (spalvinti,
vartyti knygeles, statyti) Identifikuoja 3 kūno dalis

Supranta savybinių įvardžių „mano“, „jo“ reikšmes Pažįsta kūno dalis ir jų funkcijas
Reiškia daug įvairių emocijų Pradeda pasitelkti vaizduotę žaidimuose (fantazuoti)
Pradeda paklusti paprastoms taisyklėms Supranta įvardžius „aš“, „tu“, „jis“, „ji“, keletą veiksmažodžių
Didžiuojasi savo pasiekimais Mėgsta, kai jam / jai vartomos ir skaitomos knygos
Rodo meilumą šeimos nariams / pažįstamiems žmonėms Supranta daug kasdienių veiksmažodžių ir būdvardžių
Kartais laukia savo eilės Sudeda 3–4 detalių dėlionę
Nori būti panašus į draugus Rūšiuoja pagal dydį / formą
Ištiesia žaislą, norėdamas parodyti jį kitiems Supranta terminus „toks pat“ / „skirtingas“
Savarankiškai atsako į pasveikinimus / išsako verbaliai
pasveikinimus Stebi kalbančiojo akis ir burną

Sako „ačiū tau“ Atsako į veido išraiškas
Kartais žaidžia kartu su kitais vaikais Reaguoja į paprastus paliepimus, pavyzdžiui, „stot“
Laukia savo eilės Skiria pagrindines figūras
Sėdi penkias minutes ramiai klausydamas pasakojimo,
skaitomos istorijos Skiria raudoną, geltoną, mėlyną spalvas

Suvokia savo lytį Surūšiuoja didelius / mažus objektus
Mėgsta socialinius žaidimus (slėpynes) Prisimena daiktų vietas
Parodo, jog mėgsta / nemėgsta tam tikrus žmones, veik-
las, daiktus Susieja garsus su gyvūnais (pvz., mū – karvei)

Siekia abipusiškos veiklos su suaugusiuoju, tačiau kar-
tais priešinasi suaugusiems asmenims Pašaukus vardu šeimos narį ar augintinį, reaguoja ieškodamas jų akimis

Rodo įvairias emocijas Stengiasi tinkamai naudoti daiktus – su šukomis šukuoja plaukus, geria
iš puoduko

Kartais bendradarbiauja žaisdamas kartu su kitais vaikais Prisimena daiktų „vietą“
Mėgsta kai kuriuos individualius žaidimus Varto knygas ir rodo į paveikslėlius
Šypsosi žiūrėdamas į savo atvaizdą veidrodyje
Tyrinėja suaugusiųjų veido bruožus
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Lentelės tęsinys

Ištiesia žaislą, norėdamas parodyti jį kitiems
Savininkiškas su mylimais asmenimis
Žaidžia žaidimus su kitu asmeniu
SMULKIOJI MOTORIKA (16) SAVARANKIŠKUMAS (16)
Knygos lapus verčia po vieną Pats nusimauna kojines, nusiima kepurę
Suveria pusę duotų karoliukų Pats užsitraukia, atsitraukia stambų užtrauktuką
Paima daiktą iš vienos rankos į kitą Suvokia kasdien tykančius pavojus – karštis, laiptai, gatvė
Ima dribsnius visais pirštais Pradeda naudotis tualetu savarankiškai
Rodo su smiliumi Pats prausiasi
Atsuka mažo indo dangtelį, kad iškratytų smulkius daik-
tus Užsitraukia užtrauktuką priekyje

Keverzoja pieštuku apskritimus, horizontalias linijas Naudojasi tualetu su kai kuriais nesklandumais
Laiko pieštuką suimdamas smiliumi ir nykščiu Užsideda pastos ant šepetuko ir išsivalo dantis
Keverzoja piešdamas aukštyn / žemyn ir iš vienos į kitą
pusę Pjauna su peiliu ar gnybia su šakute

Bando nukopijuoti apskritimo ir keturkampio figūras Rengiasi padedamas
Bando nukopijuoti raides Nuryja pertrintą maistą
Atrakina su raktu spyną Padeda rengiančiam ištiesdamas ranką / koją
Išvynioja smulkius daiktus (pvz., saldainį iš popierėlio) Valgo pats kabindamas maistą šaukštu
Fiksuoja akimis horizontalią liniją iš dešinės į kairę Valgo su šaukštu ar šakute minimaliai išliedamas
Gali atsukti / užsukti stiklainio dangtelį Geria iš puodelio, laikomo suaugusiojo

Vaikų raidos ir savireguliacijos pokyčiai
liudija, kad čigong masažo programa atliepė tėvų
lūkesčius. Prieš masažą tėvai išsakė savo lūkes-
čius, kurių dauguma buvo susiję su kalbos raida ir
elgesio santykio su aplinka pokyčiais. Dažniausiai
tėvai minėjo, jog norėtų, kad vaikas pradėtų kal-
bėti, taip pat, kad jo miegas taptų ramesnis, page-
rėtų socialiniai įgūdžiai, taptų savarankiškesnis,
gebėtų naudotis tualetu. Tėvai išsakė rūpestį dėl
vaiko nenoro bendrauti su bendraamžiais, todėl jų
lūkesčiuose buvo viltis, kad vaikas po masažo ims
labiau bendrauti.

Išvados

Lietuvoje atliktas mokslinis tyrimas su
autistiškais vaikais iki 6 metų amžiaus parodė, kad
tėvai patiria mažiau streso augindami vaiką, nes
pastebimai ir statistiškai reikšmingais rodikliais
pagerėja vaiko pojūčių ir savireguliacijos funkci-
jos – vaikas geriau miega, tinkamai naudojasi tua-
letu, valgo įvairesnį maistą, sumažėja vaiko dirg-
lumas, nerimastingumas ir (savi)agresija, pagerėja
vaiko dėmesio koncentracija, taip pat aktualizuo-
tos raidos charakteristikos. Išsiplėtęs vaiko smul-
kiosios ir stambiosios motorikos spektras lemia
didesnes vaiko savarankiškumo galimybes, page-
rėjusi vaiko kalbinė raiška daro labiau abipusišką
vaiko ir tėvų komunikaciją, aktualizuotos pažini-

mo veiklos motyvuoja socializuotam santykiui su
aplinka. Lietuvoje taikyta čigong sensorinio lavi-
nimo programa autistiškiems vaikams iki 6 metų
rodo analogiškus masažo efektyvumo vaikui ir
šeimai rezultatus, kokie yra užfiksuoti JAV atlik-
tuose moksliniuose tyrimuose.

Ankstesnių ir šio tyrimo patirtis rodo, kad
čigong masažo efektyvumui labai svarbu, kad jis
būtų realizuojamas integralios socialinės, pedago-
ginės, medicininės pagalbos vaikui ir šeimai kon-
tekste.

Čigong masažo metodas Lietuvoje, kal-
bant apie vaikus, turinčius negalę, yra naujas da-
lykas, kuris reikšmingai gali papildyti ankstyvo-
sios pedagoginės, psichologinės pagalbos šeimai
ir vaikui sritį. Čigong masažas yra svarbus reali-
zuojant esminius ankstyvosios intervencijos tiks-
lus, kurie susiję su pagalba šeimai kaip sistemai,
stiprinant tėvų ir vaiko transakcijas, šeimos inte-
rakcijų būdus, kurie labiausiai skatina vaiko vys-
tymąsi. Tėvai, suvokdami vaiko ankstyvosios rai-
dos svarbą, dažnai aktyviai ieško pagalbos spren-
džiant iškilusias problemas. Tačiau nuolatinis pa-
galbos, orientuotos į stiprų specialistų vaidmenį,
ieškojimas dažnai atitolina tėvus nuo organiškos
tėvystės. Čigong masažas įgalina tėvus organiš-
kam santykiui su savo vaiku ir tokiu būdu optimi-
zuoja vaiko ankstyvąją raidą ir sumažina tėvų pa-
tiriamą stresą.
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