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Prietarai
Tikėti ar netikėti prietarais? Net jei jie – tik 
pajuokavimai, kartais įsiklausyti verta. Ypač 
jei taip pataria tavo vidinis balsas!

KAS YRA PRIETARAI?
Liaudies humoras, užfiksuotas išraiškingais 
posakiais, žmonijos patirtis, pastabumas, 
mokėjimas skaityti aukštesnių jėgų siun-
čiamus ženklus? Tiesą sakant, ne taip jau ir 
svarbu. Svarbu yra tai, kad prietarai apskri-
tai egzistuoja kaip reiškinys ir jų, kaip liau-
dies išminties, visiškai atmesti ir ignoruoti 
nederėtų.
Be abejo, dauguma prietarų tiesiog įspėja 
būti atsargiems visų pirma patiems, labiau 
rūpintis savo sveikata arba daugiau kliautis 
sveiku protu. Pavyzdžiui, kad ir tas, drau-
džiantis valgyti nuo peilio. Juk viskas lo-
giška – gali įsipjauti! Ir vis dėlto kiekvienas 
žmogus turi savą signalų sistemą, kurią jam 
dovanoja jo angelas sargas.

NE VISKAS, KAS ATSITINKA – 
TIK ATSITIKTINumAS
Visata sukurta vadovaujantis tam tikra 
tvarka, dėsniais, kurių nežinojimas tavęs 
neišvaduos nuo lemties. Jei nepaisysi šių 
dėsnių, pažeidinėsi juos, tau tikrai nutiks 
tai, kas ir turi nutikti pažeidėjams – bent jau 
tam, kad pasimokytum deramo elgesio. 
Kartais tai gali būti kokie nors smulkučiai 
signalai, kaip antai sudužęs puodelis, pa-
mesta piniginė, atsitiktinis susitikimas ga-
tvėje, subjuręs oras kaip tik tuo metu, kai tu 
išsiruošei į svarbų susitikimą. Ar teko patirti 
tokią būseną, kai viskas krenta iš rankų arba 
atvirkščiai – einasi kaip per sviestą? Tikriau-
siai buvo ir taip, kad visi aplinkiniai tarsi su-
sitarę trukdė tau pasielgti vienaip ar kitaip. 
Susimąstyk – galbūt tau tikrai nevertėjo to 
daryti, jei jau iš pat pradžių taip nesisekė? 
Būna ir taip, kad į pagalbą pasitelkę tokius 
signalus aukštesniosios jėgos stengiasi 
užkirsti kelią išties didelėms katastrofoms. 
Štai žmogus paskutinę minutę apsigalvojo 
nevykti į kelionę – galbūt kažkas sutrukdė, 

o gal šeštas jausmas pakuždėjo likti na-
muose. Lėktuvas, kuriuo jis turėjo skristi, 
patyrė avariją, visi keleiviai žuvo. Kas tai? 
Atsitiktinumas? O gal dėsningumas, pagal 
kurį visatos gyvenimas vyksta būtent taip, 
o ne kitaip? Tik, panašu, šis dėsningumas 
yra pakankamai slaptas, jį nuspėti lemta 
tikrai ne kiekvienam.
Mes šį gebėjimą vadiname intuicija, šeš-
tuoju jausmu, aiškiaregystės dovana. Ne 
visų ji vienodai gerai išvystyta, tačiau ją 
galima treniruoti. Tereikia tik atidžiau įsižiū-
rėti į patį gyvenimą, ir jis pats atsakys į visus 
klausimus.

JEI PAKElIuI VIEN blogIEčIAI – gAl 
NE Tuo KElIu EINI?
Dar vienas signalas, kurį verta išmokti at-
pažinti – nuolatiniai susidūrimai su blogais 
žmonėmis. Ką tik pabėgusi nuo pavydaus 
vaikino imi ir išteki už dar pavydesnio vyro. 
Arba neapsikentusi ūmaus būdo viršininko 
pereini dirbti į kitą darbą, o naujasis šefas 
– it pirmojo brolis dvynys, bent jau savo el-
gesiu. Kodėl taip nutiko? Kodėl tave likimas 
ir vėl suvedė su ta pačia problema? Todėl, 
kad neišmokai pamokos. Toks gyvenimas 
gali tave ilgam susaistyti su goduoliais, 
skandalingais niekšeliais, sukčiais ir pan. 
Kol pagaliau nesuprasi, jog likimas juos tau 
siunčia ne norėdamas tave pakankinti, o 
pirštu baksnodamas į kokį nors svarbų visa-
tos dėsnį ir primindamas, jog turi jo paisyti 
ir ištaisyti kokią nors savo gyvenime nuolat 
daromą klaidą. Ir daugiau taip nebesielgti. 
Sutik, juk keista: tu esi dosni, tačiau gyve-
nime tave nuolat supa šykštuoliai. Perdėtas 
taupumas būdingas tavo vyrui, mamai, 
anytai, kaimynei ir netgi tavo vaikams! O 

viskas kaip tik dėl to, kad tu – dosni! Ir di-
džiuojiesi tuo, save iškeli aukščiau už kitus, 
mat materialinės gėrybės ir jų kaupimas 
nėra tavo gyvenimo tikslas. Taigi kol neat-
sisakysi savo perdėto išdidumo, pasireiš-
kiančio dosniu išlaidavimu – tol gyvenimas 
tave auklės.
Beje, aukštesniosios jėgos neretai paš-
maikštauja ir kitaip. Pavyzdžiui, ilgai šai-
piusis iš kokios nors kito žmogaus savybės 
ar trūkumo ūmai pastebi, kad tai, iš ko šai-
peisi, vienaip ar kitaip yra susiję su tavimi 
pačia. Štai ir prisimeni norom nenorom 
vaikystėje girdėtus prietarus: nesmerk kitų, 
nes ir tau taip nutiks, nekask duobės kitam, 
nes pats įkrisi, aukštai kilęs žemai pulsi ir… 
niekada neišsižadėk ligos, „tiurmos“ ir uba-
go lazdos!

SKAudūS dūRIAI
Ypač sunkiais atvejais, kai žmogus visiškai 
atsisako suprasti savo angelo sargo siun-
čiamus signalus, jam tenka susidurti su 
itin dideliais sunkumais ir netektimis. Kad 
jis vis dėlto pagaliau atrastų tikrąsias, o ne 
menamas gyvenimo vertybes. Juk ir tau 
veikiausiai teko sutikti žmonių, kurie visiš-
kai pasikeitė po kokių nors lemtingų jų gy-
venimo įvykių. Tarsi būtų iš naujo gimę. Tai 
reiškia, kad jie pagaliau išgirdo, perskaitė, 
suprato didžiąsias savo lemties paslaptis. O 
štai tiems, kurie vis dar nesupranta, belie-
ka atsidusti: „nelaimė viena nevaikšto“. Kai 
likimui nepavyksta įtikinti žmogaus, jog jis 
kažką daro ne taip, į pagalbą pasitelkiama 
sunkioji artilerija. Pavyzdžiui, ligos. Rimta 
liga yra rimtas signalas, kad kažkas vyksta 
ne taip. Galbūt galvoji ne taip? O gal elgiesi 
nepaisydama pasaulio harmonijos?

ĮSIKlAuSYK Į SAVE!
Aukštesnių jėgų siunčiamus ženklus gali-
ma priimti žvelgiant per fatalizmo prizmę, 
tikėti savo likimu ir nesistengti jo pakeisti. 
Tačiau galima ir pagerinti savo lemtį, augin-
ti savo sielą, kilstelėti ją į aukštesnį lygmenį, 
kad pagaliau netektų kentėti dėl nuolat 
pasikartojančių tų pačių bėdų. Kaip? Visų 
pirma atidžiau stebėti pasaulį ir dažniau 
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Jei norime išsiugdyti tam tikrą įprotį, turi-
me įdėti pastangų. Visi turime dvidešimt 
keturias valandas per parą, iš kurių kie-
kvieną sekundę išnaudojame – dirbame, 
valgome, miegame, žiūrime televizorių, 
vaikštome po parduotuves, skaitome, 
pramogaujame, švenčiame, mokomės ir 
darome begalę kitų dalykų. Tik štai sugal-
vojame nuo naujųjų metų labiau rūpintis 
savo sveikata ir skirti laiko sportui nors po 
pusantros valandos tris kartus per savai-
tę. Jei anksčiau to nedarydavome, deja, 
neišvengiamai teks kažko atsisakyti, ka-
dangi naujasis pažadas sau reikalauja 
papildomų keturių su puse valandos per 
savaitę. Todėl kažkuris iš ankstesnių laiko 
panaudojimo būdų nukentės – galbūt ma-
žiau laiko teks skirti darbui, galbūt mažiau 
miegui, galbūt mažiau televizoriui. Taigi 

mažiausiai tiek teks sumokėti, kad savo 
pažado laikytumėmės.

Iš kitos pusės, mes nuolat darome tai, ką 
mėgstame, arba tai, ką daryti esame pri-
versti. Turime tam tikras pareigas darbe, 
kurių nevykdymas gali atsieiti labai bran-
giai. Pasirinkimą tarp dviejų alternatyvių 
veiklų dažnai nulemia paprastas kriterijus 
– imuosi tos veiklos, kurią labiau mėgs-
tu, arba to darbo, kurio neįvykdymas bus 
skausmingesnis. Pavyzdžiui, ką pasirink-
tumėte grįžę namo po darbo – valandą 
knygos skaitymo, ar valandą televizo-
riaus? Jei nesiimsite nei vieno, nei kito, 
nieko blogo ir labai skausmingo nenutiks, 
taigi šiuo atveju pasirinkimą nulemia tai, 
ką labiau mėgstu. Darbe per valandą 
reikia paruošti svarbią ataskaitą vadovui 

arba padėti kolegai atlikti tą patį darbą. 
Matote, kad ir vieno ir kito per tokį trum-
pą laiką atlikti nespėsite. Taigi teks rink-
tis: nuvilti kolegą, ar nuvilti vadovą. Pasi-
rinkimas priklausys nuo to, kam teikiate 
prioritetą, t.y. kuris variantas Jums bus 
mažiau skausmingas. Studentai dažnai 
pasižada nuo kito semestro lankyti dau-
giau paskaitų ar anksčiau pradėti ruoštis 
egzaminams. Tačiau, jei paskaitų lanky-
mas neprivalomas, jei viską, ką pasakys 
dėstytojas, galėsiu vėliau perskaityti, tai 
dabar galbūt galiu nuveikti ką nors įdo-
mesnio ar naudingesnio? Apsisprendimą 
galėtų palengvinti faktas, kad už kiekvie-
ną praleistą paskaitą egzamino pažymys 
sumažinamas vienu balu. Tada atsiranda 
kaina, kurią reikia mokėti, kadangi į tą 
pačią paskaitą kitu laiku nenukeliausiu. 
Lygiai taip pat lengviau nesimokyti egza-
minui prieš savaitę, jei žinau, kad galiu 
tą padaryti per tris paskutines paras. Jei 
grįšime prie sprendimo nors po keturias 
su puse valandos per savaitę skirti spor-
tui, papildoma kaina, kurią teks mokėti už 
šio pažado sau įgyvendinimą bus ta, kad 
bent tris kartus per savaitę gali tekti pa-
sirinkti sportą vietoj malonesnės veiklos. 
Bent jau tol, kol sportas netaps įpročiu. 
Juk jei sportuoti pradėsiu nuo rytojaus, 
nieko blogo nenutiks. Kitaip tariant, visa-
da renkamės, kaip elgtis – daryti tai, kas 
lengviau, ar daryti tai, kas geriau. Ir nuo 
šių pasirinkimų priklauso visi mūsų vei-
klos rezultatai. Lengvieji pasirinkimai gali 
būti pavadinti vienu paprastu žodžiu – 
svarbių dalykų atidėliojimu. Dažnai visus 
neskubius darbus atidėliojame tol, kol kai-
na už jų neatlikimą pasidaro labai didelė 
– jei nesiruošiu egzaminui prieš mėnesį, 
tikriausiai nieko blogo nenutiks; jei nesi-
ruošiu egzaminui, iki jo likus vos porai die-
nų – gresia perlaikymas. Jei nepradėsiu 

Ką tik peržengėme 2012-tųjų metų slenkstį. Tai puikus laikas apgalvoti praėjusius metus, 
pasiektus tikslus, nuveiktus darbus, ir, be abejo, pagalvoti apie naujuosius. Tikriausiai tai 
pats palankiausias metas pasižadėti sau keistis. Nuo kitų metų pradėsiu geriau dirbti, galbūt 
sportuoti, galbūt daugiau laiko skirsiu sau, galbūt pradėsiu sveikiau gyventi, galbūt pradėsiu 
siekti kažkokių tikslų. Ir dažnai nutinka taip, kad prieš naujuosius, apimti teigiamų emocijų 
ir entuziazmo, pasižadame sau daug dalykų. Nuo numatytos datos pradedame sėkmingai 
keisti savo gyvenimą, tačiau po poros savaičių viskas grįžta į savas vėžes. Žinoma, ne tik 
naujieji pažadams tinkamas laikas. Pasižadėti kažką daryti galima ir nuo kito pirmadienio, 
kito mėnesio, kito gimtadienio ir dar daugelio reikšmingų datų. Deja, rezultatas dauguma 
atveju būna panašus. Pritrūksta energijos, motyvacijos, pokyčių kaina pasirodo per didelė.
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sportuoti šiandien, galbūt nieko tokio, ta-
čiau kai būsiu priverstas, atrasti tam laiko 
bus žymiai lengviau.

Aukščiau aprašytos situacijos nėra vi-
siems galiojanti taisyklė, tačiau daugeliu 
atveju nutinka būtent taip. Štai keletas 
galimų tokio elgesio priežasčių ir galimų 
sprendimų.

Žmogus, priimdamas bet kokį sprendimą 
visada sveria naudą, kurią gaus, ir kainą, 
kurią teks sumokėti. Kažko nedaryti daž-
niausiai būna lengviau, negu kažką daryti: 
nesimokyti lengviau, negu mokytis; ne-
sportuoti lengviau, nei sportuoti, nepada-
ryti kažko daugiau dėl klientų lengviau, nei 
nuveikti kažką papildomo. Taip koncen-
truodamiesi į lengvesnius kelius visada 
ieškome ir randame „objektyvių“ pasitei-
sinimų, kodėl „nedaryti“. Kitas kelias yra 
pradėti nuo tam tikrų tikslų ir veikti žiūrint į 
galutinį rezultatą – į naudą, kurią gausime. 
Nieko blogo jei studentas nepasimokys 
egzaminui prieš mėnesį, tačiau jei pasimo-
kys, per sesiją patirs mažiau arba visai ne-
patirs streso, galės ramiai miegoti naktimis 
ir per ilgesnį laiką geriau įsisavinti žinias. 
Nieko blogo, jei nepradėsime sportuoti 
šiandien, tačiau jei pradėsime, tai greičiau 
taps įpročiu, tapsime žvalesni, pagerės 
nuotaika, padidės produktyvumas, geriau 
jausimės. Nieko blogo, jei šiandien nepa-
skaitysiu knygos, tačiau jei paskaitysiu, 
ryt galbūt turėsiu naujų idėjų, kurias iškart 
galėsiu pritaikyti darbe, galų gale praplėsiu 
savo akiratį. Šį neprivalomų darbų sąrašą 
galima tęsti be galo, tačiau kiekvienas pa-
sirenkame, kas mums svarbiausia.

Kita problema yra ta, kad dažnai norime 
tapti idealūs iš karto. Tada nusprendžiame 
nuo naujų metų sportuoti, skaityti, geriau 
dirbti, daugiau laiko skirti poilsiui, prisiimti 
daugiau pareigų tam, kad pakiltų alga, būti 
atsakingesni, geriau planuoti laiką, siekti 
užsibrėžtų tikslų. Kitaip sakant, nusipie-
šiame save idealų ir iškart norime tokiais 
tapti. Be abejo, sunku laikytis visų susi-

kurtų naujų taisyklių – juk reikia pakeisti 
savo gyvenimą šimtu aštuoniasdešimčia 
laipsnių. Pradedame kaltinti save, jei kaž-
kas einasi ne pagal planą, taip smunka 
vidinė motyvacija ir galutiniame rezultate, 
paklausiame savęs: „Vardan ko? Ar tikrai 
verta?“ Neradę teigiamo atsakymo, vis-
ką metam ir grįžtam prie seno gyvenimo 
būdo. Pervertiname savo galimybes, ką 
galime pasiekti iškart, tačiau neįvertiname 
to, ką galėtume įgyvendinti per ilgą laiką. 
Traukinys dėl didelės masės pradeda 
judėti labai lėtai, tačiau sustabdyti įsibė-
gėjusį traukinį galėtų tik ypatingai tvirta 
konstrukcija. Taip ir su senais įpročiais. 
Jei bandysime pakeisti visus iškart – gali 
tekti nusivilti, bet žingsnelis po žingsnelio, 
vienas įprotis po kito, galime pasiekti to, 
ko norime. O jei tik yra noras, visada ga-
lima atrasti būdų sau padėti – tai knygos, 
seminarai, kitos mokymosi priemonės.

Sėkmingų 2012-tųjų pradžiai...

Kad ir kaip ten būtų, mes patys spren-
džiame, kaip išnaudoti savo dvidešimt 
keturias valandas per parą. Mes patys 
sprendžiame, kiek įtakojame save ir ly-
giai taip pat patys sprendžiame, laikytis 
savo pažadų, ar ne. Laikydamiesi pažadų, 
duotų kitiems, parodome, kiek gerbiame 
juos; laikydamiesi pažadų, duotų sau, pa-
rodome, kiek gerbiame save. Pasitikėjimo 
lygis kitais priklauso nuo to, kiek pažadų 
vykdo jie, tačiau lygiai taip pat mūsų pa-
sitikėjimas savimi priklauso nuo to, kiek 
įsipareigojimų laikomės patys. Tikriausiai 
nelogiška būtų tikėtis, kad viskas visada 
visu šimtu procentų pavyks iš pirmo karto, 
tačiau nesėkmės atveju mes renkamės 
kaip elgtis toliau, ko tada ieškome – pasi-
teisinimų, ar sprendimų.

Autorius Tomas Jocius, šaltinis „Verslo rengi-
niai ir pramogos“


