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Stereotipai egzistuoja beveik visose šiandienos
šalyse ir kultūrose. Jais nusakomi tipiniai asmenybių
ar objektų požymiai, ignoruojant skirtumus ar
individualumą. Stereotipai padeda visuomenei
išlaikyti tradicijas, priimtinas elgesio ir estetikos
normas, tačiau kartu jie gali riboti asmenų galimybes,
būti neigiami ir pavojingi tam tikroms visuomenės
grupėms, žeisti ir riboti asmenų teises.
Šio leidinio rengėjams labiausiai rūpėjo atkreipti
dėmesį į stereotipus, kurie susiję su vyrais ir moterimis,
arba kitaip tariant – lyčių stereotipus. Lyčių stereotipai
varžo tiek moteris, tiek vyrus. Jie turi didelę įtaką
mūsų kasdienei veiklai, grožio suvokimui, požiūriui
į santykius, šeimą, taip pat – karjeros pasirinkimui.
Vis dėlto šiuolaikiniame pasaulyje daugiausia nuo
lyčių stereotipų nukenčia moterys. Pasak Jungtinių
Tautų Žmogaus teisių komiteto, lyčių stereotipų
įtaka moterų gyvenimui įvairi: stereotipiškas moters
vaizdinys lemia darbų pasiskirstymą šeimoje (t. y.
moteris ne tik dirba, bet ir tvarko namų ūkį), o tai
lemia kasdienį moterų laiko stygių, pervargimą ir
sveikatos problemas, dažnu atveju – darbą mažai
mokamoje vietoje. Kadangi stereotipiškai moterys vis
dar laikomos silpnomis ir negalinčiomis pasipriešinti,
jos dažniau patiria smurtą ir yra išnaudojamos,
varžoma jų seksualinė laisvė. Stereotipų įtaka riboja
moters galimybes siekti karjeros aukštumų tiksliųjų
mokslų srityje, vadovų postuose ir sporte. Kartais
vis dar manoma, o ypač mažesniuose miestuose ir
provincijoje, kur jaunoms merginoms trūksta stiprių ir
sėkmingų moterų pavyzdžių, kad moters pagrindinė
funkcija – rūpintis šeima ir padėti ją išlaikyti. Tokie
stereotipai yra giliai įsišakniję kultūroje ir labai
dažnai nepastebimi, kadangi karta iš kartos auga
jų apsuptyje. Pavyzdžiui, animaciniuose filmuose
vaikams vyriškos lyties personažų yra dvigubai
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daugiau nei moteriškos, jie yra aktyvūs, problemas
sprendžia pasitelkdami smurtą; tuo tarpu moterys
vaizduojamos kaip princesės, kurių pagrindinis tikslas –
laukti, kol bus išvaduotos princo.
Žinoma, Europos Sąjunga, Jungtinės Tautos,
aibė Lietuvoje veikiančių lyčių lygybę skatinančių
institucijų deda visas pastangas, kad būtų užtikrintas
lygus abiejų lyčių atstovavimas, kad silpnėtų
lyčių stereotipų įtaka. Su kiekviena jaunimo karta
vyraujantys stereotipai, įsišaknijusios ir archajiškos
vertybės nyksta arba kinta, užleisdamos vietą atviroms
diskusijoms ir požiūrių įvairovei.
Šis leidinys yra puikus tokių diskusijų pavyzdys.
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos
vykdyto projekto „Šiuolaikinė moteris: stereotipams
NE!“ metu Šiaulių, Telšių, Joniškio ir Plungės miestų
moksleiviai buvo kviečiami dalyvauti edukacinėse
diskusijose, kurių metu buvo kalbama apie lyčių
stereotipus. Didžiąją edukacijų dalyvių dalį sudarė
jaunos merginos. Jos atviravo apie stereotipus, su
kuriais susiduria, kuriuos mato šeimoje ir kurie jas
erzina. Tad šis leidinys – atviros jaunų moksleivių
mintys ir nuogąstavimai, surinkti edukacijų metu ir
papildyti vadovių ugdytojų (koučerių) bei psichologių
komentarais.
Rengėjai leidinį skiria ne tik jaunoms merginoms,
bet ir vaikinams, mamoms ir tėvams. Manome, kad tai
gali būti naudinga papildoma medžiaga dirbantiems
su jaunimu, mokyklų psichologams, socialiniams
pedagogams ir karjeros konsultantams. Beliko pridurti
dar keletą žodžių apie leidinio pavadinimą, kuris taip
pat kilo klausantis jaunų merginų pokalbių apie
stereotipinį, netvarkingą moters kuodelį. Tinkamai jį
susirišti pavyksta tik tuomet, kai tai darai natūraliai,
pirmiausia – dėl savęs, o ne dėl kitų.

Darbo feminizacija. Gabrielė Arlauskaitė, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos moksleivė
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Doc. dr. Aistė Dromantaitė
Socialinių mokslų daktarė, docentė, mokymų lektorė ir
sertifikuota ugdomojo vadovavimo (koučingo) praktikė,
geštalto psichoterapijos praktikė (VGI)

Mano mama sako, kad moteris turi būti supratinga,
o vyras – protingas, tačiau nepaisant to, aš manau, kad
moterys karjeroje gali pasiekti tiek pat.
Ir visiškai teisingai manai – moterys gali pasiekti
tiek pat ir dar daugiau. Stereotipinis vaizdinys, kad
moterims būdingas tik supratingumas, o protas
priskiriamas vyrams, yra išties klaidingas – protas
yra lavinamas ir tai gali daryti bet kuris žmogus
nepriklausomai nuo lyties. Taip, moterų socialiniai
įgūdžiai yra neretai didesni nei vyrų, tačiau ir čia būtų
stereotipas, kadangi yra ir nuostabiai empatiškų vyrų.
Tad šie įgūdžiai ne visada priklauso nuo lyties.
Yra daug moterų mokslininkių, pvz., Marie
Curie, kuri buvo fizikos mokslų specialistė, dukart
gavo Nobelio premiją, ar lietuvių mokslininkės,
pavyzdžiui, Urtė Neniškytė, neuromokslų specialistė,
ar Mirga Gražinytė-Tyla, kuri yra viena pirmųjų moterų
dirigenčių pasaulyje (!), nekalbant apie įvairias moteris
lyderes ar moteris, dirbančias IT srityje. Tad moterys
pasiekti karjeros srityje gali išties daug ir to neturėtų
riboti jokie stereotipai.

Dauguma panelių mano, kad vyrai jomis netiki,
tačiau aš manau, kad merginoms reikėtų labiau
šviestis ir būti reiklesnėms, o ne kaltinti vyrus, kad jie
jų nesupranta. Apskritai, būtų puiku, jei mokykloje tiek
vaikinams, tiek merginoms vyktų bendros pamokos,
kurios supažindintų abi lytis su stereotipais, ir galėtume
kartu diskutuoti.
Labai puikiai manai ir sutinku, kad tokie mokymai,
informacijos sklaida, švietimas apie stereotipus ir jų
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mitus, jų griovimas ir skatinimas pažvelgti į lyčių sritį
šiuolaikiškai būtų itin naudinga visiems – tiek patiems
moksleiviams, tiek tėvams, mokytojams, aplinkai,
kurioje gyvename, augame, formuojamės. Tai leistų
suprasti, kiek daug nuomonę veikia ir įsigalėję
atgyvenę stereotipai, ir pamatyti, kokių galimybių turi
kiekvienas nepaisant lyties, koks žmogus apskritai
yra ypatingas ir kad jo požiūrį gali sudaryti įvairūs
kiti aspektai, ne tik lyčių stereotipai, o, pavyzdžiui,
skirtingas išsilavinimas, skirtinga turima patirtis,
išsiauklėjimas šeimoje ir pan. Todėl šviestis reiktų
visiems, o kaltinimai niekada neveda į konstruktyvias
diskusijas, pokalbius, sprendimus.

Vyrams nereikia skaitytis su moterimis.
Nežinau, kas čia turima minty sakant žodį
„skaitytis“ su moterimis. Ar čia turima minty
pagarba? Pripažinimas, vertinimas? Bet kokiu atveju,
manau, šiuo atveju „skaitymasis“, arba kitaip tariant
pripažinimas, vertinimas turėtų būti ne atsižvelgiant
į lytį, o pagal kiekvieno žmogaus galimybes tai
konkrečiai situacijai, kaip ir ką jis gali daryti ir
veikti geriausiai esamomis aplinkybėmis. Pagarba
turi būti iš kiekvieno kiekvienam nepriklausomai
nuo lyties, o pripažįstamas ir įvertinamas –
pagal savo nuopelnus ir pasiekimus. Juk ne veltui
su pirmuoju Seimu 1918 m. moterys įgijo teisę ir
balsuoti, o ryškiausia kovotoja už moterų teises tuo
metu buvo rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Tad
su moterimis, gal kiek ir vėlokai, palyginti su visa
Europa, bet jau imta „skaitytis“ nuo XX a. pradžios ir
tai yra didelis bei svarbus pripažinimas.

Įprasta, kad mama šeimoje yra atsakinga už namų
ruošą, valgio gaminimą, vaikų priežiūrą, o tėvai uždirba
pinigus ir daugiausia laiko praleidžia lauke, dirba
sunkiuosius ūkio darbus. Ir apskritai, moterys dažniau
dirba sėdimą darbą, būna mokytojomis, darželių
auklėtojomis, o vyrai pasirenka aktyvesnį darbą,
tinkantį jų gyvenimo būdui, pavyzdžiui, dirba statybose,
mechanikais, prekyboje.
Taip, įsigalėję šeimos ir profesijų stereotipai rodo,
kad dažniausiai vyrai prisiima pinigų uždirbėjo, o
moteris – buities, vaikų auginimo vaidmenis. Tačiau
galima pasidžiaugti, kad šie stereotipiniai vaidmenys
keičiasi ir gana stipriai, jau tiek vyrai gali atsidėti
šeimai, vaikų auginimui (pavyzdžiui, švedų projektas
„Dads home“, kur didžioji dalis vyrų užsiima namų
ruoša ir vaikų priežiūra), tiek moterys gali tapti tomis,
kurios daug uždirba ir išlaiko šeimas (ir tas nutinka vis
dažniau). Poroje, šeimoje, sugyventinių santykiuose
svarbiausia yra tai, kas tenkina konkrečios poros
santykius ir yra įgyvendinamas toks modelis, kuris
tenkina abu partnerius. Pavyzdžiui, nebūtina imti
vyro pavardę ar vaikams suteikti tik vyro pavardę –
svarbiausia čia yra tai, kas vidiniuose santykiuose
suteikia abiems tvirtumo, palaikymo, džiaugsmo,
meilės, kas leidžia siekti užsibrėžtų tikslų ir sukuria
sąlygas jiems įgyvendinti. Tad poros santykių modelis
geriausias yra tas, kurį atrandate drauge su partneriu, o
ne aklai vadovaujatės stereotipais. Profesijos atžvilgiu
taip pat vis dar egzistuoja stereotipai, pavyzdžiui, kad
auklėtojomis gali būti tik moterys ar IT srityje dirba
tik vyrai. Tačiau ir šis modelis keičiasi – atsiranda vis
daugiau privačių darželių, kur ir vyrai tampa auklėtojais
ar projektų, kaip moterys gali tapti IT specialistėmis
(pvz., WomenGoTech iniciatyva) ir pan. Tad būtina
nesustoti, domėtis, ieškoti informacijos ir siekti to, kas
leidžia realizuoti savo svajones be stereotipų.

Vyrai greičiau apsisprendžia, o moterims dažniau
kyla klausimas „O jeigu...“, todėl darbdavys gali į jas
žiūrėti nepalankiai, kaip į abejojančias savo sprendimais.
Apskritai, manau, kad darbuotojų moterų veiksmai yra
labiau stebimi, nei tas pačias pareigas užimančio vyro.
Taip, tas tiesa, kad susiduriama su moterų
abejonėmis dėl savo atsakymų, savo sprendimų, tačiau
dažniausiai taip yra ne todėl, kad jie nekompetentingi –
dažniausiai moterys yra itin stiprios, protingos ir labai
kompetentingos, o todėl, kad ypač vyrų valdomose

organizacijose, vyriškose aplinkose yra labai daug
moterų nuvertinimo. Tad moterims kartais tenka
stipriau, ryžtingiau įrodinėti savo vertę. Gana dažnai
pasitaiko toks modelis, kad vadovais dažniau skiriami
vyrai nei moterys ir ne todėl, kad moterys nesugebės,
o todėl, kad taip yra įprasta, kad manoma, jog vyrai
gabesni būti vadovais nei vyrais, turi „išskirtinių“
lyderystės bruožų. Tačiau tai ne visada yra tiesa –
moksliniais tyrimais nekart įrodyta, kad moterys geba
valdyti lygiai taip pat puikiai ir dar geriau, nes turi
tam atitinkamų lyderystės kompetencijų ir neretai
kompanijas išveda iš kritinės padėties. Pavyzdžiui,
Dhiva Suryadevara tapo „General Motors“ naująja
vadove ir apskritai pirmąja moterimi vadove
automobilių pramonėje ir išvedė organizaciją po
2009 m. patirtos krizės vėl į aukštumas. Tokių
pavyzdžių yra ne vienas ne tik pasaulyje, bet ir
Lietuvoje,
pavyzdžiui,
Lietuvos
Respublikos
prezidentė Dalia Grybauskaitė, išvedusi valstybę
iš kritinės situacijos 2008-aisiais, finansų ministrė
Ingrida Šimonytė ir kitos žymios moterys, politikės,
mokslininkės. Tai itin stiprios ir kompetentingos
moterys, kurių pavyzdžiai žavi ir gali būti
tinkami siekiančioms būti lyderėmis. Na, o esant
nepasitikėjimui savimi, labai svarbu su tuo dirbti,
nes lyderiais ne gimstama (tiek gimsta tik 10–15 %
žmonių), o tampama. Tad asmeninė lyderystė yra
išugdoma.
Moterų pasitikėjimui savimi itin svarbūs yra ir
tėčiai, kurie skatintų, drąsintų dukras ieškoti
netradicinių sprendimų, palaikytų siekiančias
netradicinių profesijų, mąstančias nestereotipiškai.
Tėčio vaidmuo auklėjant vaikus paprastai yra gana
simbolinis, tačiau šeima yra sukurta dviejų partnerių,
tad abiejų tėvų vaidmuo yra labai svarbus vaikui
augant ir vystant savo savarankiškumą, kompetencijas,
pasitikėjimą savimi. Ypač svarbu mergaites palaikyti
paauglystėje, kada keičiasi kūnas, norima atitikti
stereotipinius žurnalų įvaizdžius, keičiasi požiūriai
į pasaulį, ieškomas identitetas – pagarbus ir
palaikančio tėvo vaidmuo čia ypač svarbus, nes su
palaikymu ar be atitinkamai formuojasi pasitikėjimas
savimi ir gebėjimas apginti savo nuomonę, poziciją,
žinojimas, ko tiksliai nori ir ko turi siekti gyvenime.
Nuvertinimai, kritika stipriai žaloja jaunas merginas,
stereotipų prigrūstuose žurnaluose daug neteisingos
informacijos jaunoms merginoms, todėl artimiausia
šeima turėtų būti tas teisingas kompasas, kuris turėtų
formuoti stiprias asmenybes. Tačiau tam, kad taip
būtų, svarbu nuolat šviesti, skaityti, teikti ugdymo
paslaugas ir skatinti pačias merginas nuolat viskuo
domėtis, būti smalsias.
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Bet kokios kategorijos seksizmas – žudikas. Gabrielė Arlauskaitė, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos moksleivė

Živilė Nagliūtė
Ugdomojo vadovavimo (koučingo) specialistė,
Šiaulių universiteto Alumnų valdybos narė

Draugai mane nuolat perdėm saugo nuo pavojų,
yra pasiryžę mane apginti vien todėl, kad aš esu moteris
ir man nedera patirti sunkumų, nešioti sunkių daiktų,
gyventi aktyviai ir pan., bet nėra taip, kad man šis
rūpestis būtų būtinas, tiesiog stengiuosi, kad draugai
neįsižeistų ir elgiuosi taip, kaip jie tikisi. Jaučiu, kad
negaliu daryti to, ką daro vaikinai, nes visi manys, kad
kažkas yra blogai ir mane blogai apibūdins.
Draugai yra gyvenimo palydovai, be jų būtų ir
sunku, ir liūdna. Draugai mus skatina eiti pirmyn,
palaiko sunkiais momentais, padrąsina ir stengiasi
apsaugoti nuo pavojų, tačiau labai svarbu aiškiai
komunikuoti tarpusavyje ir išsakyti savo draugystės
lūkesčius. Vis dėlto esame individai ir tik mes patys
žinome, ko mums reikia ir kas mums yra būtina. Nuolat
stengiantis atitikti draugų lūkesčius yra tikimybė
„pamesti save“ ir gyventi ne savo gyvenimą.
Kita vertus, mes esame moterys ir nereikia bėgti
nuo savo prigimties. Leiskime vyrams atidaryti mums
duris ir praleisti pirmąsias, nešti sunkius pirkinius ir
atlikti kitus buitinius darbus, svarbiausia padėkoti
ir mėgautis tomis akimirkomis, o ne galvoti, ką kiti
pasakys.

Darbdavys gali galvoti, kad vien dėl to, kad būsimas
darbuotojas yra moteris, į viską žiūrės naiviai, pro
rožinius akinius ir negalės priimti rimtų sprendimų, todėl
moterys lėčiau pasiekia karjeros aukštumų.
Nėra atliktų tyrimų, kurie pagrįstų, kad moterys
lėčiau kopia karjeros laiptais. Kaip ir nėra vienodų
moterų. Visos esame unikalios ir tik nuo mūsų pačių

priklauso, kaip klostytis mūsų karjera ar šeimyninis
gyvenimas. Tiek, kiek įdėsime, tiek gausime atgal. Tik
nuo mūsų požiūrio ir įdėto darbo priklauso mūsų ateitis,
tos, kurios siekia savo tikslų, turi aiškią savo gyvenimo
viziją, pasiekia daug – nepaisant to, kas ką galvoja.

Būtų smagu, kad moterims ir vyrams įsidarbinant ir
dirbant būtų keliami vienodi reikalavimai, bet taip nėra.
Per visą savo darbinę patirtį nė karto neteko
susidurti su skirtingais lyčių reikalavimais kolektyve.
Nė kart! Kolektyvo skirstymas pagal lytį būtų tiesiog
nelogiškas. Reikalavimai visiems vienodi, tikslai bei
planai taip pat, tik nuo žmogaus asmeninių savybių
priklauso, kaip jis sieks tų tikslų ir kaip įgyvendins
planus.
Jei jau taip nutiktų, kad susiduriate su lyčių
diskriminacija, paklauskite darbdavio, kokių savybių
ir įgūdžių reikia samdomai pozicijai? Yra tiek „vyriškų“
moterų, tiek „moteriškų“ vyrų. Juos skiria charakterio
savybės, juos skiria turima patirtis bei kompetencijos.
Jei darbdavys renkasi lytį, gerai pagalvokite, ar norite
jam dirbti?

Baigusi mokyklą noriu studijuoti policijos mokykloje
ir tapti policininke, tačiau visi man sako, kad tokia
karjera nėra moteriška, kad aš neišlaikysiu egzaminų ir
negalėsiu studijuoti.
Sveikinu! Ir labai džiaugiuosi už tuos žmones, kurie
dar mokydamiesi mokykloje žino, ką nori studijuoti ir
kuo norėtų dirbti ateityje. Kiek klasėje yra moksleivių,
kurie žino, ką nori studijuoti iš anksto, ir tikslingai to
siekia?
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Tiems, kurie turi troškimų ir jų siekia, visuomet
geriau sekasi mokslai, jiems nebaisūs jokie išbandymai
ar egzaminai, jie tikrai pasieks savo tikslą – tai yra
įrodyta moksliškai!
Rekomenduočiau susirašyti savo troškimus ranka
ant popieriaus, išsidėlioti planą, kaip jų sieksite ir
kiekvieną dieną žengti bent mažą žingsnelį jų link.
Sėkmė garantuota!

Daugelis sako, kad siekdama savo tikslų, aš
negalvoju apie kitus, tik apie save. Jie apibūdina mane
kaip pasikėlusią ir arogantišką, bet aš stengiuosi likti
pozityvi. Man visai neįdomu, ką galvoja kiti. Dzin. Tu
manęs nepažįsti.
Tikslai, planavimas, disciplina, veiksmas – keturi
dalykai, kuriais daug pasiekę žmonės skiriasi nuo
kitų. Ne kartą esame girdėję apie tikslų išsikėlimo bei

jų siekimo svarbą. Tad kas skatina kitus sakyti, kad
esate „pasikėlusi“ ir arogantiška bei galvojate tik apie
save? Kiek kartų teko tai girdėti? Kokie tai žmonės? Iš
pasakymo „Tu manęs nepažįsti“, galiu daryti prielaidą,
kad tai svetimi žmones. Kiek Jums svarbūs svetimi
žmonės ir jų nuomonė? Kieno nuomonės paisote?
Ir, žinoma, sveikintinas pozityvumas atsakant
į negatyvumą. Kuo daugiau tokių žmonių, tuo
pozityvesnę ir sąmoningesnę visuomenę sukursime
aplink save.
Iš esmės labai norėtųsi pasigilinti į situaciją ir
susitikti su šia mergina akis į akį, nes komentaras gali
išsitęsti iki rašinio :). Tačiau trumpai pasakyčiau taip:
nepabuvęs svetimuose batuose, neturi teisės smerkti
kito žmogaus, nes tik mes patys žinome, kas mums
geriausia, kas mums tinkamiausia ir tik mes patys
esame atsakingi už savo sprendimus. Svetimi batai
spaudžia, ar ne taip?
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Grožio labirintas. Donatas Gricius, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos moksleivis
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M i r o l a n da T r a k u m a i t ė
Asocijuota sertifikuota ugdomojo vadovavimo (koučingo)
trenerė (ACC, International Coach Federation),
psichologijos magistrė

Moterys turi būti atkaklesnės ir ryžtingesnės nei
vyrai, nes joms, palyginti su vyrais, savo tikslus pasiekti
yra sunkiau.

Aš manau, kad moterims labiau sektųsi, jei jos turėtų
stiprų užnugarį. Susivienijus su vyru galima pasiekti
daugiau.

Apmaudu, bet XXI amžiuje vis dar yra sričių, kur
moterims tradiciškai sunkiau yra pasiekti tikslus,
negu vyrams. Pavyzdžiui, jei norite tapti aukščiausio
lygio vadove, žinokite, kad tiek Lietuvoje, tiek, beje,
ir visame pasaulyje moterys jomis tampa kur kas
rečiau, nei vyrai. Jei norite uždirbti ne mažiau, nei
tokią pat poziciją užimantis vyras, daugeliu atvejų
jums nepasiseks. Galima rasti ir kitų pavyzdžių. Tačiau
blogiausia yra tai, kad iki šiol tiek moterų, tiek vyrų
pasirinkimas, kaip gyventi, ką veikti, kokių tikslų siekti
ir netgi ką jausti, ko nejausti, yra „programuojami“
šeimos ir visuomenės. Todėl iki šiol neturime vyrų,
dirbančių auklėtojais vaikų darželiuose (jei klystu,
tai nuoširdžiai atsiprašau), nesu Lietuvoje sutikusi
moters, vairuojančios tarpmiestinį autobusą arba
dirbančios gaisrininke. Vis dėlto teigdama, kad
stereotipinių nuostatų poveikį patiria tiek vyrai, tiek
moterys, manau, kad pastarosios yra spaudžiamos
labiau. Todėl moterims, kurios nori pasiekti tikslus,
pirmiausia reikia gebėjimo ir leidimo sau įsiklausyti į
savo norus. Noras būti biuro administratore toks pat
svarbus ir gerbtinas, kaip ir noras būti glamūrinio
žurnalo redaktore ar politinės partijos pirmininke.
Žinant, ko nori, reikia turėti drąsos savo norus
paskelbti. O tada jau kryptingumas, atkaklumas,
darbštumas, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti
padės pasiekti tikslus. Konkurencija visada yra. Ir
nebūtinai konkuruojama tik su vyrais.

Jei mūsų artimiausios aplinkos žmonės mus
supranta ir mums padeda, jaučiamės laisvesnės
išsikeldamos tikslus, turime daugiau energijos veikti
ir drąsos rizikuoti. Galime tai vadinti užnugariu,
bet man labiau patinka „palaikymo komanda“.
Nebūtinai komanda užtikrins sėkmę. Bet supratimas
ir palaikymas tikrai visoms padės išgyventi
pasitaikančias nesėkmes. Susivienyti arba palaikyti
gerus santykius svarbu ir su vyru, ir su kitais šeimos
nariais, ir su draugais ar draugėmis, ir su kolegomis.

Dažnai išgirstu, kad moteris negali dirbti
vadovaujamo darbo, nes ji per daug gilinasi į
smulkmenas ir negali matyti bendro vaizdo, tačiau
ateityje norėčiau užimti vadovaujamą postą arba dirbti
savivaldybėje.
Mitą, kad moterys negali dirbti vadovaujamo
darbo, seniai paneigė tos moterys, kurios sėkmingai
vadovauja ne tik komandoms ir organizacijoms, bet
ir valstybėms. Gebėjimas nepaskęsti smulkmenose,
matyti bendrą vaizdą, mąstyti strategiškai nepriklauso
nuo lyties.

Man atrodo, kad neįmanoma suspėti ir karjerą daryti,
ir vaikus auginti. Mano mama yra namų šeimininkė,
tėtis uždirba pinigus. Mama rūpinasi tik namais, ir tai
ji nieko nespėja. Todėl ateityje aš noriu rinktis darbą, o
man šeima nelabai rūpi.
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Tai, ką mes matome savo artimiausioje aplinkoje,
yra tik maža dalelė to, kas vyksta pasaulyje. Yra
daugybė moterų, kurios ir karjerą daro, ir vaikus
augina. Kaip viską spėja? Vaikus auginti ir rūpintis
namais padeda vyrai, kiti šeimos nariai, samdomi
pagalbininkai. Be to, reikia neužmiršti, kad vaikai
užauga. Karjerą galima pradėti ir sulaukus 40 metų,
o jos darymas nebūtinai reiškia, kad dirbi 12 valandų
per parą 7 dienas per savaitę. Kiekviena galime rinktis
tai, ką konkrečiame savo gyvenimo etape norime
veikti. Jei norai ir prioritetai pasikeis, rinksimės kitus
dalykus.

Tenka išgirsti, kad vien dėl to, jog esu mergaitė,
tikslieji mokslai ne man. Dažnai mano tikslai lieka
neįgyvendinti, nustumti, o kiti mano, kad aš nieko
negaliu pasiekti. Jaučiu, kad negaliu daryti to, ką daro
vaikinai, nes visi manys, kad kažkas yra blogai ir mane
blogai apibūdins. Vis dėlto tikiuosi studijuoti mediciną.
Anksčiau svajojau siekti mokslininkės karjeros, bet fizika
vis dar yra vyrų mokslas ir į moteris rimtai niekas nežiūri.

Visi gyvename sociume, mes gauname gausybę
informacijos, kuri ne visada yra teisinga, ir girdime
daugybę nuomonių, kurios dažnai yra stereotipinės.
Todėl itin svarbu yra mokytis mąstyti kritiškai, tai
yra mokytis aptikti ir atmesti nepagrįstus, silpnai
argumentuotus teiginius. Teiginys, kad tikslieji mokslai
ne mergaitėms, yra absurdiškas. Marie SklodowskaCurie 1903 metais gavo Nobelio fizikos premiją
už radiacijos tyrimus, o 1911 metais gavo Nobelio
chemijos premiją už polonio ir radžio atradimą bei jų
savybių ištyrimą.
Nebūtina (o ir neįmanoma) daryti viską, ką
daro vaikinai. Bet studijuoti tai, ką nori studijuoti, ir
siekti karjeros toje srityje, kurioje nori siekti, niekas
negali uždrausti, jei to nepadarysi pati. Bet kokiems
sprendimams kiti gali nepritarti. Deja, ne tik tiksliųjų
mokslų, bet ir kitose srityse moterys dažnai susiduria
su seksistiniais vertinimais. Išgirdusios tokius
vertinimus, priminkite sau, kad blogai yra ne su jumis,
o su vertintoju.
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Lygybė. Ema Kazlauskaitė, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos moksleivė
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R e da B e n d o r a i t y t ė
UAB „Mokymų erdvė“ vadovė, verslo trenerė,
profesionali ugdomojo vadovavimo (koučingo) specialistė

Yra sakoma, kad moterys turi rūpintis šeima ir vaikais,
todėl nukenčia darbas ir jos negali pasiekti karjeros
aukštumų, nes turi per daug pašalinių rūpesčių.
Tai, kaip žmogus save identifikuoja, atsako į
daugelį klausimų.
Susipažindama su žmonėmis labai dažnai
užduodu klausimą: kaip save pristatytum? Arba kas tu
esi? Pirmi ištarti žodžiai apie save yra be galo svarbūs –
tai žmogaus identitetas, tai, ką jis pats apie save
galvoja, kuo save laiko. Ir tai neturi lyties... Pavyzdžiui,
„esu pardavimo vadovė...“, „esu keturių vaikų tėtis...“,
„esu komandos lyderė...“, „pirmiausia esu mama, o po
to verslininkė“ ir kt. Ir jeigu moters identitetas yra būti
mama arba šeimos puoselėtoja, greičiausiai ji pati
savęs kaip karjeros moters ir nemato, save visiškai
realizuoja šeimoje ir tai neturi nieko bendra su tuo,
kad sunku daryti karjerą dėl daugybės namų ar šeimos
rūpesčių. Tai jos pasirinkimas ir jos identitetas.
Ir atvirkščiai, kai moteris nusprendžia siekti
karjeros ir save realizuoja veikloje, jos pasakojimas
apie save susijęs su jos karjera ar vaidmeniu toje
karjeroje, išsikeltais tikslais.
Didysis iššūkis yra tuomet, kai moteris nusprendžia
suderinti šeimą ir karjerą siekdama viską spėti arba
išmintingai viską organizuoti. Bet ir šis pasirinkimas
įveikiamas daugeliui moterų.
Esminė problema – kai moteris rūpinasi šeima,
vaikais, o širdis šaukia visai ką kita: norą realizuoti
save darbine veikla, svajonė daryti karjerą, noras
gauti įvertinimą, noras tobulėti. Tuomet išties vidinis
moters konfliktas daro ją nelaimingą kasdienoje, nes
ji daro ne tai, ką nori, o tai, ko iš jos tikisi, ar tai, ko šiuo
metu reikia.

Todėl labiausiai skatinčiau moteris sąžiningai sau
atsakyti į klausimus: ko aš noriu; kiek esu sąžininga
sau; ir kiek tai, ką šiandien darau, sutampa su tuo, ko
noriu.
Susivokus
moteriai
savyje,
stereotipinės
nuostatos tiesiog „sudūžta“, nes tai, kas yra viduje,
įgauna visai kitą galią, galią kurti, realizuoti save,
tobulėti. Ir visai nesvarbu, ar tai noras realizuoti save
šeimoje ar karjeroje, svarbu, kad tai moters vidinis
pasirinkimas ir jis sąžiningas, pirmiausia sau pačiai.
Tik turint vidinį žinojimą, ką mes norime daryti ir kuo
esame, visos aukštumos tampa pasiekiamos ir tai
suteikia džiaugsmą mums pačioms, mūsų aplinkai, tai
įprasmina mūsų veiklą ir mūsų gyvenimą.

Dažnai jaučiu, kad į mane žiūrima kaip į svajoklę arba
vaiką, kuris vis dar nešioja rožinius akinius. Mano idėjos
priimamos kaip nerimtos, „orinės“ ir lieka nesuprastos.
Man tai nepatinka, tačiau iš tiesų kartais moterys elgiasi
per daug vaikiškai ir taip sukelia sau problemų.
Turėti „rožinius akinius“ – savotiškas privalumas.
Dažnai taip apibūdinami žmonės savyje yra išsaugoję
vidinį vaiką, kuris mato gyvenimą gražesnį, piešia
situacijas šviesiomis spalvomis. Šie žmonės yra naivesni,
tyresni, nuoširdesni, jautresni, dėl to juos galima greičiau
pažeisti, jie jautresni aplinkai. Asmeniškai aš žaviuosi
tokiais žmonėmis, nes„rožiniai akiniai“ – tai optimizmas ir
didžiulis tikėjimas, kad viskas bus gerai. Šiame pasaulyje
išties trūksta šių vaikiškų savybių bendraujant žmonėms
tarpusavy, kadangi vyrauja logika, pragmatiškumas,
savanaudiškumas. Dėl šios priežasties moteris, turinti
savyje stiprų vidinį vaiką, sukelia loginiam pasauliui
priešpriešą, jos idėjos net nesvarstomos ar atrodo
nerimtos.
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Ką daryti šioje situacijoje? Pirmiausia išsaugoti visas
savo savybes, kurias suteikia vidinio vaiko turėjimas
savyje, suvokiant, kad idėjas kitiems reikia pristatyti
argumentuotai, pagrindžiant jų įgyvendinimo
naudą ypač, jei tos idėjos yra pristatomos žmonėms,
turintiems griežtą logiką. Reikia labai gerai apgalvoti,
kam savo idėją noriu pristatyti ir kaip mano idėjos
pristatymas bus suprastas: kruopščiai apgalvoti idėjos
pristatymo turinį, eigą, idėjos privalumus ir trūkumus.
Tai yra pačiai parodyti, kad tai ne šiaip tik ištarta frazė,
o apgalvota eiga, įgyvendinimas, išanalizuotos idėjos
stipriosios ir silpnosios pusės. Tai kartu galimybė
treniruoti logiką, struktūriškumą, o gal net pačiai
besirengiant šiam idėjos pristatymui atsakyti sau, kiek
ši idėja reali, o kiek ji „orinė“. Plačiau apmąstydama
savo idėjas, atsakykite pirmiausia sau į klausimą,
kiek ši idėja yra svarbi, kaip ji įgyvendinama ir koks
turėtų būti galutinis rezultatas. Na, o atsakyti už visų
moterų rožines svajones nėra būtina, nes pirmiausia
turime mokėti atsakyti už save, už savo pasirinkimus,
savo idėjas. Pasitikėkite savimi, išmokite savo idėjas
logiškai išanalizuoti ir tinkamai perteikti kitiems ir
kartu išsaugoti savo vidinį vaiką. Pati nustebsite, kad
Jūsų idėjos ne tik įdomios kitiems, bet ir su džiaugsmu
įgyvendinamos. Didžiausios sėkmės Jums!

Moteris negali uždirbti daugiau pinigų nei vyras. Jos
pareiga yra gimdyti ir auginti vaikus, gaminti maistą, o
ne siekti karjeros aukštumų.
Šis įsitikinimas vis dar gajus ir keičiasi ne taip
greitai, kaip mes to norėtumėm. Moters noras
turėti savo pinigų, turėti laisvę priimti finansinius
sprendimus yra toks pats stiprus kaip ir visi kiti laisvo
žmogaus norai. Ir čia neturi būti keliamas klausimas –
vyras tai ar moteris. Čia turi būti keliamas klausimas
asmenybei – kaip ji nori tvarkyti savo gyvenimą, kas
jame svarbu, įskaitant ir finansinį aspektą. Pirmiausia
svarbu pačiai moteriai suvokti, ar ji gerai jaučiasi, kai
augina vaikus, rūpinasi šeima, o visą šeimą išlaiko
vyras. Kai visa finansinė atsakomybė tenka vyrui, ir visa
finansinė priklausomybė nuo vyro. Ar gerai ji jaučiasi,
kai pati prisideda prie šeimos biudžeto, kai pati turi
veiklą, pajamų šaltinį? Atsakymai gali būti skirtingi,
už kurių slypi didžioji dalis pačios moters vertybių ir
suvokimo, kaip ji nori gyventi.
Ar gali taip nutikti, kad moteris gali uždirbti
daugiau nei vyras? Žinoma, gali ir tai vyksta, kai
moteris aiškiai žino, ko nori, yra veikli, siekia savo
tikslų, siekia savo laisvės, nori realizuoti save. Tačiau
svarbu, ne kas daugiau uždirba – vyras ar moteris, o

kaip geba tą padaryti. Kiekvieno iš mūsų pareiga –
būti sąžiningiems sau ir pirmiausia aiškiai suvokti,
ko mes norime, nesidangstyti susiklosčiusiomis
aplinkybėmis ar užklupusiomis pareigomis. Kai
moteris nori būti savo gyvenimo šeimininke, būti
finansiškai nepriklausoma, jos norai tampa siekiais ir
galiausiai tai tampa gyvenimo būdu, savirealizacija,
laisve būti savimi. Ir tai vyksta be jokių suvaržymų
„turiu, privalau“, tai vyksta, kai aš sau sakau: „aš to
noriu“, „aš suvokiu“, „aš renkuosi“, „aš esu savimi“.
Mūsų pareigos svarbios, tačiau mūsų norai stipresni.
Nedarykite nuolaidų savo norams ir svajonėms, o
siekite jų su įkvėpimu ir visa vidine jėga.

Pasitaiko, kad vyrai man sako, kad visos moterys
vienodos – neįmanoma jų suprasti. Man atrodo, kad
tokie vyrai niekada negalės priimti moters kaip sau
lygios, tačiau yra ir tokių, kuriems lengva bendrauti
ir suprasti moteris. Su tokiais vyrais ir aš jaučiuosi
atvira.
Nuo to, koks yra mūsų pačių požiūris į žmones,
priklauso ir kitų žmonių požiūris į mus pačius. Jei
aš manau, kad šiam vyrui atrodo, kad nesu jam lygi,
ir kad jam neįmanoma manęs suprasti, tada mano
visi veiksmai, mintys, emocijos pradeda tai perteikti.
Aš tarsi ieškau patvirtinimo šioms savo mintims, kol
galiausiai pati sau ištariu: „taip ir maniau, kad jis taip
galvoja apie moteris“. Kokius mus mato žmonės,
sukuriame mes patys ir patys tai perteikiame.
Pavyzdžiui, pradėjot dirbti naujame darbe, Jūsų
siekiai – kuo greičiau ir kuo geriau pasirodyti, susikurti
gerą įvaizdį, parodyti, ką gebat. Ir štai paaiškėja, kad
Jūsų tiesioginis vadovas yra vyras, kuris per atrankos
pokalbį kelis kartus Jus sukirto, atrodė labai reiklus ir
susidarė įspūdis, kad jam netinkate kaip specialistė.
Artėja vadovų susirinkimas ir Jums teks pristatyti
penkiems vadovams, kaip Jūs ketinate padidinti
produkto pardavimą. Tarp šių vadovų bus ir Jūsų
tiesioginis vadovas, kuris, Jums atrodo, kad Jūsų
nemėgsta.
Kaip Jūs rengsitės? Jaudinsitės, būsite labai
susirūpinusi, klausite kolegų patarimų, ruošitės iki
begalybės, nemiegosite naktį prieš susirinkimą,
prašysite Dievo pagalbos ir t. t. Koks bus rezultatas?
Jūs pristatinėsite produkto pardavimo strategijas
nepasitikėdama savimi, bijodama kritikos, bijodama
suklysti ir visi kuo akivaizdžiausiai tą matys. Patikėti
Jumis kaip specialiste, o ypač kaip moterimi, bus išties
sunku.
Ką reikėtų daryti šioje situacijoje? Pirmiausia
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nurimti, suvokti savo stiprybes, tinkamai pasirengti ir
išgirsti pastabas, tobulintinas vietas. O svarbiausia –
pasitikėti savimi. Ir tik savimi. Tai nereiškia, kad
negalite prašyti pagalbos. Prašykite, jei jos reikia, bet
prisiimkite atsakomybę už tai, ką ir kaip pristatysite.
Ir jei perteiksite žinojimą, parodysite, kaip atsakingai
ruošėtės, girdėsite, priimsite pastabas, o svarbiausia
pasitikėsite savimi, patikės Jumis ir visa vadovų vyrų
komanda.
Taigi, ką mes patys manome apie save, tokius mus
mato ir kiti.

Labai daug žmonių mane labiau suvokia kaip
vaikiną, nei merginą, nes turiu daugiau vyriškų, nei
moteriškų savybių. Ilgą laiką žaidžiau regbį, tačiau
vaikinai visada prikaišiodavo, kad merginos yra fiziškai
silpnesnės. Anksčiau man dėl to nekildavo problemų, o
ir su vaikinais gerai sutariau, tačiau dabar tapau labiau
užsidariusi, nes jaučiu, kad žmonėms nepatinka fiziškai
stiprios moterys.
Kiekvieno žmogaus viduje yra tiek vyriško, tiek
moteriško prado. Atrodo, kad moteris turi būti labiau
moteriška, o vyras – vyriškas. Tačiau tarp šių abiejų
dalių turėtų būti pusiausvyra.
Pati neseniai dalyvavau mokymuose, kur gavome

tokią užduotį: pabandyti įsivaizduoti, kaip atrodo
mano vyriškoji dalis ir kaip moteriškoji. Pabuvusi tyliai
su savimi, supratau, kad savo vidinę vyriškąją pusę
matau kaip gražų, didelį, kostiumu apsirengusį vyrą, o
moterį – mažą, coliukės dydžio merginą. Sunku buvo
pripažinti, kad vyriškoji dalis stipresnė, didesnė. Tai
buvo mano elgesio ir mąstymo modelio projekcija,
būdingesnė vyrams, o ne moterims. Įvardyta situacija
analogiška manajai, tik mergina kalba apie fizinę
stiprybę.
Ką daryti šiose situacijose? Suvokti, kuo esame
stiprios, ir tuo pasidžiaugti, drauge pripažinti, kad
moteriškoji pusė tapo mūsų silpnąja puse, nors
esame moterys. Štai ir užduotis – sustiprinti moterį
savyje. Kas tai? Tai švelnumas, dėmesys, rūpestis
savimi ir kitais, tai mokėjimas būti silpnesnei,
mokėjimas priimti pagalbą. Dažnai ir mano žodyne
buvo įsivyravusios frazės „aš pati“, „kas daugiau, jei ne
aš“ ir kt. Nebemokėjau prašyti, priimti pagalbos. Ir jei
pasistengtume pažadinti moterį savyje, tai anksčiau
ar vėliau pavyktų. Svarbu norėti to ir nuosekliai link
to eiti, kol pasieksime savo vidinę pusiausvyrą, aiškiai
suvokdamos, kad vienodai stiprūs abu mūsų pradai.
Linkiu Jums meilės sau ir kantrybės žadinant savo
moteriškąją pusę!
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Blondinės (ne)kvailos. Austėja Sčeponavičiūtė, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos moksleivė
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Ramunė Murauskienė
Psichologė, švietimo konsultantė,
populiarių psichologijos knygų autorė

Iš moterų yra tikimasi, kad jos visuomet atrodys
gerai, grakščiai, bus prisižiūrėjusios ir nesakys nieko
blogo. Jos turi nuolat šypsotis, nesvarbu, kaip jaučiasi
pačios, svarbu, kad aplinkiniai liktų patenkinti. Apskritai,
manoma, kad moters prioritetas yra rūpintis kitų, o ne
savo laime. Manau, kad toks požiūris labiausiai trukdo
moteriai siekti asmeninės karjeros, nes ji negali daryti
taip, kaip jai atrodo geriausia.
Merginos komentaras atspindi tam tikrus mitus,
pagal kuriuos gyvena dauguma moterų ir vyrų.
Nemanykime, kad suaugusios moterys ir suaugę vyrai
visuomet yra išmintingi. Turime atskirti, kas yra kas,
todėl labai gerai, kai jauni žmonės gali gauti jiems
vertingos informacijos apie lyties prigimtį, vyro ir
moters paskirtį, laimę ir sėkmę. Juk augantys vaikai turi
galimybę mąstyti kritiškai ir išbandyti ne tik matytus
elgesio modelius. Tai yra nuostabu. Tai yra gražioji
paauglystės galimybė: tai, kas yra, transformuoti į
gerumą, grožį, tikėjimą, meilę ir viltį.
Visų pirma, verta žinoti, kad švara, grožis, estetika –
tai daug energijos teikiantys dalykai. Mes norim
turėti daug energijos, kad galėtume įgyvendinti savo
svajones. Todėl nei vyrams, nei moterims nekenkia
švara, grožis ir estetika, priešingai – tik padeda. Kai
moteris augina vaikus ir dažniausiai būna namie, tai
dar nereiškia, kad jai tinka vaikščioti neplauta galva
ir purvinais drabužiais. Jau tapo įprasta, kad namie
žmonės rengiasi bet kaip, o į gatvę eina ypatingai
apsirengę. Tai yra didžiausias nesusipratimas. Verta
būti gražiems ir namie. Kodėl? Nes grožio ir švaros verti
esame ne tik mes, bet ir mūsų artimiausieji. Suaugusieji
savo pavyzdžiu perduoda tam tikrus įpročius savo
vaikams. Todėl kartais vaikams neįmanoma paaiškinti,

kodėl reikia keisti apatinius rūbus kiekvieną dieną, kas
dieną praustis ir pan.
Ne tiesa, kad moteris turi nuolat šypsotis. Tiesa
ta, kad moteris privalo jausti tai, ką jaučia. Galioja keli
dėsniai, kurių dauguma nė nežino:
1. Jei nuslėpsi nemalonius jausmus, negalėsi jausti
ir malonių jausmų.
2. Už visus jausmus yra atsakingas tas, kuris juos
jaučia.
3. Tik mažam vaikui baisu, kai suaugęs žmogus
šalia jo yra juo nepatenkintas.
Vadinasi, moterys turi išmokti prisiimti
atsakomybę už savo jausmus ir savo elgesį. Kaltinti
kitus dėl savo nelaimės ar nesėkmės – pražūtis. Kai
moteris mokosi jausti viską, ką ji jaučia, atranda
nuostabius dalykus, pavyzdžiui, pyktis padeda keisti
tai, ką galima pakeisti; liūdesys padeda priimti tai, ko
pakeisti negalime; džiaugsmas kuria dėkingumą; gėda
padeda mums visiems tobulėti; baimė padeda atrasti
nestandartinius sprendimus ir auginti pasitikėjimą
savimi ir kitais. Apie tai detaliai pasakoju savo trečioje
knygoje „(Ne)tobulos paauglystės užrašai“.
Kai moteris leidžia sau jausti viską, ji išmoksta
atsitraukti ir susitvarkyti savo vidų. Moteris leidžia
sau pykti, bet tai nereiškia, kad leidžia įžeidinėti ir
tyčiotis iš kito. Geriausia, kai moteris turi patikimą
žmogų, kuriam ji gali perduoti visus savo jausmus,
ypač nemalonius. Tai svarbu ypač mergaitėms. Todėl
mamos ir tėčiai turi būti labai pakantūs, netramdyti
mergaitės jausmų, būti šalia jos ir apgaubti ja meile.
Kodėl taip dažnai nevyksta? Nes patys suaugusieji
nesugeba susidoroti su savo jausmais. Vis kartoju: tik
mažas žmogus turi sunkumų su vaikais. Tėvai, kurie
auga su savo augančiais vaikais, sunkumų neturi. O
atsiradusius sunkumus įveikia pasitelkdami meilę
ir globą. Vaikai privalo girdėti, kad tėvai jų niekada
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neapleis. Ar tą girdi vaikai? Deja, ne. Jie dažnai girdi
grasinimus, moralus, yra kaltinami už tėvų ir mokytojų
nemalonius jausmus. Ypač mergaitės, kurios
nepateisina suaugusiųjų lūkesčių.
Labai daug suaugusių žmonių pataikauja vieni
kitiems. Ir tik viduje drąsūs, mandagūs, gerbiantys
save ir kitus nebijo santykiuose aiškumo, nebijo
pasakyti NE, nebijo kitų palikti nepatenkintų ar mažiau
patenkintų. Mes pamiršome, ką reiškia moteriškas
nuolankumas. Dauguma mano, kad būtina pataikauti.
O nuolankume slypi didi išmintis. Neverta ginčytis,
nes jei jau žmogus nesupranta kažko ar nenori kažko
daryti, tai neverta iš jo to reikalauti. Juk visi elgiasi
geriausiai, kaip tik gali. Ir visi turi galimybę gerėti.
Tas pats žmogus praeityje ir dabartyje skiriasi. O jo
galimybė tobulėti ateityje yra beribė.
Kai mergaitės šalia savęs mato nelaimingas
moteris, kurios nusprendė aukotis, tai jos pradeda
galvoti, kad kažkas čia negerai. Tiesa ta, kad moters
prigimtis ir yra rūpintis kitais. Tačiau dauguma moterų
pamiršta svarbią detalę – moteris privalo rūpintis ir
savimi. Moteris negali daryti nieko iš pykčio. Moteris
negali savęs prievartauti ten, kur kiti gali patys savimi
pasirūpinti. Dažniausiai suaugusios moterys NE sako
vaikams, tačiau pataikauja savo vyrams. O turėtų būti
viskas priešingai: atsidavusiai auginti vaikus, juos
lepinti, bent pirmuosius 10 metų, o vyrui daryti tik
tiek, kiek gali daryti su meile, o ne sukandus dantis.
Yra labai daug moterų, kurios gyvena laimingai,
tvarko namus, gamina valgyti, augina vaikus, dirba
mėgstamą darbą, nes jos nenutolsta nuo savo
prigimties. O tos, kurios nesugeba rasti laimės savo
prigimtyje, prisigalvoja įvairiausių dalykų, tarnauja
vakarietiškai belytei visuomenei, kuri drastiškai trina
ribą tarp vyriškumo ir moteriškumo. Svarbu suvokti:
moteris, mama, žmona yra nepakeičiama. Jei moterys
liausis būti šeimos kūrėjomis, šeimų nebeliks. Vyrams
šeimų reikia mažiausiai. Tačiau be šeimos vyrai
dažniausiai yra egoistai, savimylos, egocentriški ir
nebrandūs. Kai vyras gyvena šeimoje su išmintinga
moterimi, ji palaiko vyrą tik dorybėje, vyras gali
tobulėti. Priešingu atveju, vyras degraduoja. Todėl jei
mes, moterys, liausimės rūpintis kitais, žmonijai pradės
grėsti ne tik išnykimas, bet ir degradacija. Moterys yra
skirtos santykiams. Kai moteris neturi kuo rūpintis ir
susikoncentruoja tik į save, ji tampa didžiule egoiste,
jos širdis kietėja, gal ji ir gali uždirbti daug pinigų,
padaryti karjerą, bet visa tai neturi prasmės, nes ji visu
tuo neturi su kuo pasidalyti. Jaunos merginos klysta,
bet jas klaidina jų nelaimingos ir sėkmės neieškančios
mamos, tik todėl jos pradeda dairytis į neva verslias,
turtingas karjeristes. Jos tik tyliai ir slapčia dvasiniams

mokytojams, psichologams ar kitiems guru drįsta
išpažinti savo didžiulę vienatvę, nelaimingumą ir
beprasmybę auksiniame narve.
Išmintingiausia yra moteriai saikingai, laiku ir
tinkamai rūpintis savimi bei kitais. Ir visada – tik su
meile, o ne iš baimės, pykčio, neapykantos ar dar ko
nors nemalonaus.

Mus nuo mažumės moko, kad merginos turi būti
raudonos, rengtis šviesiomis, gražiomis spalvomis,
o berniukams tinka viskas, kas yra laikoma vyriška:
mašinos, šautuvai ir pan. Aš buvau mergaitė, kuri žaidė
su mašinomis, tad į mane keistai žiūrėjo. Merginos turi
būti caca lialia. Manau, kad niekas nesikeičia, vis dar
manoma, kad tik vaikinai turi dirbti fizinius darbus, o
merginos tampa siuvėjomis, virėjomis. Žinoma, pamažu
atsiranda suvokimas, kad ir vyrai gali verkti, turėti
jausmus.
Iš tiesų senovėje jausmams nebuvo skiriamas
toks didelis dėmesys kaip dabar. Kodėl? Tą paaiškinti
labai paprasta: žmonės anksčiau rūpinosi išgyvenimu.
Šiais laikais žmonija beveik nieko nestokoja. Todėl
yra galimybė rūpintis kur kas subtilesniais dalykais,
pavyzdžiui, jausmais. Vaikai, kurie dabar ateina į
pasaulį, yra jautresni tik todėl, kad galėtų spręsti
kilusias žmonijos problemas. Dauguma jaunuolių
yra labai empatiški: jie liūdi ne tik todėl, kad jiems
patiems liūdna, bet jie jaučia ir kito liūdesį. Tik todėl
pradedame kalbėti apie jausmus, kurie būdingi
visiems, o ne tik moterims. Laimei, vyrai tarsi įgauna
teisę jausti ir verkti.
Tačiau svarbu žinoti, kad egzistuoja didžiulis
ir esminis skirtumas tarp vyrų ir moterų jausmų
pasaulyje: vyrai privalo išmokti save kontroliuoti, t. y.
nepanaudoti savo turimos fizinės jėgos, kai užplūsta
nemalonūs jausmai, o būdami euforinės būsenos,
jie privalo išmokti likti santūresni, kad nepriimtų
neadekvačių sprendimų. Juk išminčiai moko: nežadėk
supykęs ir nežadėk, kai esi euforijoje. Moterys privalo
išmokti padoriai reikšti savo jausmus, nežemindamos
nei savęs, nei kito. Moterys dažnai elgiasi per daug
aistringai, o vyrai slepia savo jausmus. Tai yra ydingi
kraštutinumai.
Kai moteris elgiasi pagal savo psichikos prigimtį, o
vyras elgiasi pagal savo, jie puikiai vienas kitą papildo.
Šeimoje tokie du žmonės kuria saugią erdvę vaikams
augti: vaikai savo nemalonius jausmus it šiukšles
atiduoda mamai, o žmona savo nemalonius jausmus
it šiukšles atiduoda vyrui; vyras savo nemalonius
jausmus neša iš namų ir atiduoda sportuodamas,
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sunkiai dirbdamas, bendraudamas su savo dvasiniu
vedliu ar su išmintingais vyresniais vyrais. Tokia
schema užtikrina stabilumą šeimoje visiems: ir
moterims, ir vyrams, ir vaikams.
Apie vyriškus ir moteriškus darbus galima
pasakyti labai trumpai: namie darome tuos dalykus,
kurie mums labiausiai patinka ir geriausiai sekasi.
Tačiau nevalia konkuruoti ar kitaip netinkamai elgtis.
Deja, bet labai daug moterų žemina savo vyrus dėl
jų „nevyriškumo“ ir labai daug vyrų žemina savo
žmonas dėl jų „nemoteriškumo“. Patriarchatas ir
matriarchatas – tai nebetinkami rėmai būti vyru ir
moterimi šiais laikais. Vyrai ir moterys skiriasi. Tačiau
veikloje, darbuose, pomėgiuose labiausiai reiškiasi
sielos grožis, stiprybė, paskirtis. Ir vyrai gali siūti,
o moterys gali būti ralio vairuotojos. Tačiau tai yra
labiau išimtis nei dėsnis. Daug moterų, nenorinčių
pripažinti savo moteriškos prigimties, aklai kopijuoja
tam tikrus vyriškojo elgesio modelius. Tai atrodo
paikai ir juokingai. Būkime savimi. Tai yra svarbiausia.

Tarp moterų nėra draugiškumo. Mums reikia
konkuruoti ne tik su vyrais, bet ir su moterimis, kartais
jos galėtų būti draugiškesnės... Moterys dažnai kenkia
viena kitai... Pavyzdžiui, tokia situacija: tu turi gabumų,
įgūdžių ir patirties, tačiau darbdavys į darbą vis tiek
priima tą moterį, kuri sutinka atsisėsti jam ant kelių ir
yra gražesnė.
Viskas prasideda ne nuo kitų, o nuo MANĘS.
Būk draugiškesnė ir atsirink, su kuo tau verta
draugauti, o kas nėra tavo draugės. Verta žinoti, kad
moteriai didžiulę įtaką daro jos artima aplinka, todėl
mergaitėms labai pavojinga turėti nenuoširdžias ar
piktybiškas drauges.
Mergaitės turi išmokti gerbti savo kūną, nes tai yra
jos sielos namai. Tą daryti labai sunku, nes seksualumas
yra visur demonstruojamas. Daug jaunų merginų
nesuvokia, į kokį pavojų jos pačios save stumia, kai
bando atrodyti kaip rujojančios patelės, pasiruošusios
sueičiai. Merginos, kurios dailina savo kūną, elgiasi
seksualizuotai, sąmoningai ar netyčia gundo visus
vyrus, nesuvokia, kad jos pasirinko netinkamą jauką
gerai žuviai pagauti. Todėl belieka tik mokytis gerbti
savo kūną ir nenaudoti jo niekam kitam, nes jis skirtas
tik naujai gyvybei nešioti, auginti ir būti mama,
moterimi, žmona. Gražiai, sąmoningai, o ne paikai
ar vulgariai. Moteriai reikia mokytis sakyti NE ne tik
sudėtingomis ir pavojingomis, bet ir paprastomis
situacijomis. Ypač mergaitėms. Apie netinkamą
suaugusiųjų elgesį ar pavojingus ketinimus jauni

žmonės privalo pranešti patikimiems suaugusiesiems,
jie negali patys su viskuo susidoroti. Deja, bet grėsmių
jaunam žmogui šiais laikais yra labai daug.

Aš manau, kad kiekvienam vyrui reikia moters ir
kiekvienai moteriai reikia vyro. Moterys gali pasirūpinti
savimi, bet negali visada atlikti fizinių darbų, tad jai
reikia vyro, kuris būtų ta stiprioji pusė, palaikytų šeimoje.
Bet dažnai neteisingai manoma, kad jei moteris kažko
pasiekė, vadinasi, jai padėjo vyras. Tarsi jai reikėtų vyro,
kad pasiektų savo tikslų.
Tradicinės šeimos niekas niekada neatšauks kaip
vertybinio žmonijos pamato. Vyrai sukurti gyventi su
moterimis. Moterys sukurtos gyventi su vyrais. Apie
tam tikras išimtis galima kalbėti kaip apie nutolimą
nuo savo prigimties, kaip apie kūno ir sąmonės
neatitikimą. Tai visada yra kankinanti situacija bet
kurios lyties atstovui.
Vyras ir moteris yra labai skirtingi ir tobulai papildo
vienas kitą. Esame labai didelės egoistės, todėl mums
sunku pripažinti, kad tam tikrų dalykų pasiekėme
įkvėptos tėvų, vyrų, brolių ar draugų. Kai vyras ir
moteris susijungia, jų sėkmė tampa bendra. Žmonės
nenoriai įsileidžia per amžių amžius galiojantį dėsnį:
kai sekasi vyrui, vadinasi, tinkamai elgiasi ne tik pats
vyras, bet ir jo žmona; kai sekasi žmonai, tinkamai
elgiasi ir žmona, ir vyras. Svarbu žinoti: šeima trina AŠ
ribas, kuriasi naujas darinys MES. Ir tai yra nuostabu.
Tai ir yra tikroji bendrystė, kai mes nuoširdžiai galime
pasakyti artimam žmogui: ačiū, kad buvai šalia manęs
visus šiuos metus, kol aš studijavau ir rašiau diplominį
darbą; ačiū, kad buvai šalia manęs, kai aš lipau savo
karjeros laiptais aukštyn. Ne veltui sakoma, kad šalia
kiekvieno galingo vyro stovi labai išmintinga moteris.
Visada. Tai yra dėsnis. Šalia kiekvienos galingos
moters beveik visada stovi didžiulė vienatvė. Tai yra
bendra tendencija. Todėl nenorėkime būti vienos, bet
įžymios. To nenusinešime anapilin. Svarbiausi dalykai
šioje žemėje yra santykiai. Be jų nieko svarbiau nėra.

Dažnai moterys siekia karjeros dėl karjeros, kad
kažką kažkam įrodytų, bet tik pervargsta ir jų charakteris
pasidaro bjaurus, nesusikalbėsi. Manau, viskas dėl to,
kad moterys vis dar įsitikinusios, kad yra žemiau už vyrus.
Pačios taip mano. Gal kažkada taip ir buvo, bet keista,
kad jos vis dar mano, kad egzistuoja kažkokia nelygybė.
Jei moteriai kažkas nepatinka, tai iš karto prasideda
„nelygybė“, jos ištraukia tai kaip ginklą... Reikia mažiau
kreipti dėmesį į tai, ką sako kiti.
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Stebiuosi jauno žmogaus išmintimi. Taip mąsto
labai mažai jaunų žmonių ir per mažai suaugusiųjų.
Tiesa yra ta, kad nuo mūsų lyties prigimties nutolti
mus skatina ydingi ketinimai, pavyzdžiui, įrodyti
tėvams, kad esame ne blogesni už juos pačius, už
brolius ar seseris ar kitus giminaičius. Dauguma mūsų
nesiekia būti geriausi dėl savęs. Dauguma mūsų siekia
būti geresni už kitus. Mes konkuruojame. Kvailai ir be
prasmės. Deja...
Jaunuolis labai taikliai įvardijo, kas nutinka su
moterimi, kai ji nutolsta nuo savo prigimties. Gal jis tai
mato iš savo mamos, sesės ar tetos elgesio, bet jis tai
mato ir ačiū Dievui. Kodėl? Nes jis sugebės pasirinkti
tinkamą sau žmoną. Tai yra labai svarbu vyrui. Renkasi
moterys, tačiau vyras irgi negali likti su ta, kuri netinka
jo prigimčiai.
Moterys nėra žemiau už vyrus, tiesa. Moterys ir
vyrai turėtų būti lygiaverčiais partneriais, tačiau ir tai
nėra realybė. Nėra lytinės lygybės. Vis dar nėra. Lyčių
stereotipų vis dar yra labai daug, bet žinote ką? Nereikia
moterims tapti vyriškomis, o vyrams – moteriškais. Tai
neišgelbės nuo ydingų stereotipų. Mums tereikia būti
geriausiems dėl savęs, priimti savo kūno lytį ir pildyti

savo sielos užduotis šiame gyvenime. Ir tai nebus labai
lengva. Moterys su motinyste ir žmonyste gaus labai
daug apribojimų. Tai yra moterų didžiausia askezė
šioje žemėje. Vyrai gaus apribojimų, įsipareigodami
šeimai. Ir tai jiems yra didelė askezė. Mat vyrai nenori
rūpintis nuosekliai diena iš dienos kuo nors. Jie nori
„žaisti“ savo „žvaigždžių karus“ išoriniame pasaulyje ir
jaustis svarbūs. Namai, žmona, vaikai – juos nutupdo į
jų reikiamą vietą. Vyras, kuris nėra geras savo tėvams,
savo šeimai, negali būti geras visuomenei, žmonijai.
Būti geram – tai ne pataikauti, o būti stiprios ir geros
valios.
Tiesa ta, kad vyrams daug lengviau yra veikti
grėsmių pilname išoriniame pasaulyje, konkuruoti,
daryti karjerą, kurti verslą. Moterims yra daug
paprasčiau kurti šeimos santykius, būti gera šeimos
vadybininke, rūpintis namų jaukumu ir pan. Bet
tai nereiškia, kad moterys gimė tarnauti vyrams.
Išmintingi vyrai žino, kad be gerų moterų jie yra
pražuvę. O mes žinome, kad mes neišgyvensime be
išmintingų vyrų.
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