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  ALDONA MARIJA GEDVILIENĖ 

                             

           SAVIŽUDYBĖ IR KAIP JOS IŠVENGTI                  

                                   STATISTIKA 

 

 Citata iš „Klaipėdos“ – „Vyrų mirčių yra daugiau nei moterų net kelis 

kartus. Pernai šalyje fiksuota 565, (136 moterys ir 439 vyrai). 2020 metais  - 607 (133 moterys ir 

474 vyrai); 2019 metais 658: (119 moterų ir 539 vyrai); 

 Per dešimtmetį 2010 metais Lietuvoje iš viso registruota 1018 

savižudybių.                       

 Išankstiniais Higienos instituto duomenimis, per pirmąjį 2022 metų pusmetį visoje 

Lietuvoje nusižudė 239 žmonės“ (citatos pabaiga). 

            Problema labai rimta, tačiau kokios šios problemos šaknys? Pabandykime panagrinėti 

priežastis, kodėl žmonės žudosi? Žmogus gyvenime turi turėti stiprų pagrindą po kojomis, o tai yra 

žinios, nes be žinių žmogus jaučiasi kaip oro pripūstas balionas plevesuojantis ore, tokiu momentu 

jam ir įvyksta supratimas – koks jis bejėgis, o nuo to bejėgiškumo nemato jokios išeities.                     

Galima sakyti, kad kiek žmonių – tiek priežasčių, bet apibendrinti vis tik yra galimybė: 

1.      Lietuvoje žmonės neruošiami kaip tvarkyti savo gyvenimą, kad jis būtų laimingas be 

ligų ir streso... Ar gali kas nors vykti gerai, kai reikalas paliktas savieigai?  

2.      Lietuvoje labai prasta padėtis su ETIKA, tame tarpe svarbi ELGESIO KULTŪRA (ar ne 

todėl viena iš priežasčių gali būti aukšta ELGESIO KULTŪRA kaip paaiškinimas kad  kai 

kuriose užsienio valstybėse mažiau savižudybių?) Deja, bet tokių dalykų niekas nemoko 

Lietuvoje... 

 3.      Labai svarbus dvasinis tobulėjimas, kuris visiškai Švietimo ministerijos yra pamirštas... 

4.      Svarbi problema, per 30 metų ignoruotas TIKĖJIMAS, Jeigu suprasime, kad kiekvienas 

žmogus yra Dievo vaikas, tai tikėjimas vienas iš tvirto pagrindo komponentų... 

Štai, drąsiai galime tvirtinti, kad tai yra pagrindinės gyvenimo sunkumų (žinių trūkumas), kurių 

žmonės neatlaiko priežastys ir tuo pačiu taisytinos ir labai reikalingos žinios susikurti tvarkingą, 

laimingą žmogaus gyvenimą sau ir ateities kartoms. 

 KOKIOS IŠEITYS, KĄ IR KAIP GALIME PATAISYTI? 

1.      Lietuvoje reikalingas ETIKOS IR EKOLOGIJOS UNIVERSITETAS, KURIAME BUS 

TEIKIAMOS VISOS TOS ŽINIOS. NEDELSIANT REIKIA RUOŠTI DĖSTYTOJUS,KURIE 

PERTEIKTŲ TAS ŽINIAS VAIKAMS, PAAUGLIAMS, MOKSLEIVIAMS, STUDENTAMS IR 

VISIEMS LIETUVOS GYVENTOJAMS.  
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2.      TAM TIKSLUI GERIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI ŽINIOS PASIEKTŲ VISUS LIETUVOS 

GYVENTOJUS, JEI JOS BŪTŲ TEIKIAMOS PER LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ. (Dabar 

apie televizijos žalą žmonėms nekalbėsime). 

  

3.      Kaip žmones mokyti teisingai susikurti savo gyvenimą be ligų ir stresų turime unikalią 

knygą – VADOVĖLĮ (būtina pasiūlyti šią knygą Nobelio premijai) – tai JONO MARKŪNO 

KNYGA „ ŽMOGAUS GYVENIMO NESĖKMIŲ BEI LIGŲ PRIEŽASTYS IR GALIMYBES JŲ 

IŠVENGTI.“ Vilnius, 2006. (interetu galima nusipirkti) 

  

Išmokyti žmones teisingai suprasti kaip kurti savo asmeninį GYVENIMĄ - tai milžiniškas darbas, 

daug metų prireiks jį įgyvendinti, tačiau pradžia turi būti nedelsiant.                                                         

Gyvenimas parodys, jeigu žmonės supras šias mintis ir pritaikys praktiškai gyvenime – 

REZULTATAS GARANTUOTAS. KVIEČIU DISKUSIJAI... (Turime pavyzdžių – tvarkingose, 

harmoningose šeimose to beveik nebūna). 

  

Esu, Aldona Marija Gedvilienė, visuomeninį darbą dirbu 18 metų, (esu įkūrusi tris 

organizacijas) todėl, manau, kad pažįstu žmones, jų gyvenimo problemas, dvasiškai 

tobulėju pastoviai savarankiškai, meldžiuosi kas vakarą ir prašau Dievo gelbėti Lietuvą ir 

jos žmones, gelbėti Ukrainą ir jos žmones ir tvirtai tikiu, kad vieną dieną baigsis karas 

Ukrainoje ir visas tas juodas fašistų darbas (pagal Visatos dėsnius) sugrįš kenkėjams, todėl 

išmasčiau apie priežastis, kodėl žmonės žudosi ir supratau, kad prieina akligatvį, 

neberanda jokios išeities (nėra tvirto pagrindo po KOjOMIS - žinių trūkumas) IR VISAI 

BEREIKALO PASITRAUKIA IŠ GYVENIMO.  

 
O MES GALIME IR PRIVALOME VISKĄ PAKEISTI, REIKIA TIK MYLĖTI ŽMONES, GALVOTI APIE 

JŲ PROBLEMAS IR PADĖTI JAS SPRĘSTI LAIKU – suteikti reikalingas žinias.                                                                                                                      
 

 
SVARBIAUSIA ŽMOGAUS GYVENIME TEISINGUMAS, PADORUMAS, TIKĖJIMAS IR 
ŽMOGIŠKUMAS, TIK TADA IR MEILĖ TAMPA SVARBI, KO IR LINKIU LIETUVOS ŽMONĖMS!   
               

 

Pastaba:  

1. susipažinau su oficialia instrukcija apie savižudybių prevencija, 

bet nei priežasčių paaiškinimo, nei ką daryti, kad to nebūtų – 

NERADAU. 

2. Labai kviečiu visų konfesijų dvasininkiją prisidėti, palaikyti 

šitą konfesiją, o taip pat ir visus Lietuvos gyventojus, kviečiu ir 

visus Pasaulio lietuvius DISKUSIJAI, nes tik diskusijoje gimta 

geriausios mintys!    
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