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PRATARMĖ

Apie vidurio amžiaus paauglystę nusprendžiau parašyti ne todėl, 
kad ši tema man labai įdomi, greičiau atvirkščiai. Rašiau tikėdamasi, 
kad tokiu būdu man pavyks prisijaukinti šį ne itin patrauklų amžiaus 
tarpsnį, kurio nepavyksta tiesiog „praskipinti“.

Greitai peržvelgusi, ką menopauzės amžiaus moterims rekomen-
duoja medicina, psichologija ar psichiatrija, šiek tiek nusivylusi (jei 
tiksliau – absoliučiai nusivylusi), ėmiau kapstytis pati.

Visą šią menopauzinę nesąmonę su visais kūniškais, psichologi-
niais ir egzistenciniais simptomais aiškumo dėlei pavadinau vidurio 
amžiaus paauglyste. Matyt, dėl jos panašumo į tą keistą amžiaus tarps-
nį, vargšus vaikus ištinkantį sulig lytine branda. Kaip ir anuomet, kai 
buvo sunku susigaudyti, kas esu – dar vaikas ar jau suaugusi, kai kūne 
vykstantys pokyčiai vedė į neviltį ir kėlė paniką, taip ir dabar – niekaip 
negaliu apsispręsti, ar dar esu moteris, ar jau nebe, dar jauna ar jau 
sena? Atrodo, kad nei jauna, nei sena. Bet vis dar esu...

Iš savo skaitytojų tikiuosi supratimo ir atjautos, nes mes, vidurio 
amžiaus paaugliai (juo labiau paauglės), esame be galo jautrūs bet ko-
kiai kritikai ir nesupratingumui. Prisiminkite save paauglystėje! Taip 
pat tikiuosi ir atlaidumo. Nes nesilaikiau psichologinei edukacinei li-
teratūrai privalomo objektyvaus moksliškumo. Žinoma, šiame tekste 
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rasite ir vieną kitą moksliniais tyrimo metodais pagrįstą teiginį, ir vie-
ną kitą mano, kaip psichologės, rekomendaciją. Visgi skaitytojus turiu 
perspėti, jog šį tekstą rašiau labiau norėdama padėti pati sau ir galbūt 
dar toms vidurio amžiaus paauglėms, kurios šiuo mums sunkiu laiko-
tarpiu patiria kažką panašaus. 

Kai kurie mano „nušvitimai“, ką būtų galima veikti po 50-ies ir ko 
nebeveikti, manau, bus įdomūs ne tik moterims ir ne tik mano bendra-
amžiams. Knygoje taip pat rasite temų, kurias rekomenduoju tiesiog 
praversti, jei nemėgstate skaityti „tarp eilučių“ ir vengiate dviprasmy-
bių. Pavyzdžiui, skyrelį, kuriame patariu nebesirūpinti savo sveikata...

Ir apskritai – nepriimkite visko, ką perskaitysite, kaip neginčytinų 
faktų ir juo labiau kaip absoliučios tiesos. Kiekvienas maištaujantis pa-
auglys savo tiesas atranda pats. Todėl mes ir paaugliai!
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ĮVADAS

Visada maniau, kad po 50-ies gyvenimas baigtas. Belieka laukti 
mirties, o kol ji ištiks, jei daugiau nėra ką veikti, gali gydytis senstantį 
kūną puolančias ligas. Viskas jau pasiekta. Vaikai užauginti. Darbo rin-
kai tavęs nebereikia. Romantiški santykiai irgi nebe tau. Net jeigu ką 
naujo sugalvosi išmokti, tai profesionalu vis tiek netapsi ir ant scenos 
nebelipsi. Lieka saviveikla ir nuolankus mėgavimasis tuo, ką pavyko 
susikurti iki 50-ies. Na, o jei nepavyko, tai ir nebepavyks. 

Taigi, sulaukiau 50-ies ir aš. Sulaukiau ir pakibau: teoriškai gyve-
nimas jau baigtas, bet aš vis dar gyvenu. Laukti mirties nuobodu, iš 
naujo siekti tų pačių tikslų, kuriuos jau pasiekiau, – nebeįdomu, mo-
kytis ko nors naujo – nematau prasmės.

Tai ką veikti?!!
Vienas protingas žmogus, sveikindamas 50-mečio proga, primi-

nė, kad dabar atėjo laikas daryti, ką nori, ir nebegalvoti, ką apie tai 
pasakys kiti. Pabandžiusi „daryti, ką noriu“, supratau: vis nauji pomė-
giai, kad ir kiek jų būtų, psichologinių menopauzės problemų vis dėlto 
nesprendžia. Todėl padariau išvadą, kad su tais palinkėjimais „dabar 
jau“ mėgautis gyvenimu; daryti, ką nori; mokytis to, kam anksčiau 
neturėjai laiko, – kažkas ne taip. Nors negali sakyti, kad nebandžiau. 
Bandžiau, ir gana nuoširdžiai!
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Pradėjau mokytis dainuoti. Niekada to nebuvau dariusi, net neį-
sivaizdavau, kad galėčiau. Dėkui, sekasi puikiai, patiriu daug džiaugs-
mo. Labai įdomu po tiek metų pradėti jausti save dainuojančią. Ir visai 
nesvarbu, kad dainuoju juokingai blogai, betgi dainuoju. Lyg ir naujas 
iššūkis, netgi naujas pomėgis, bet vis iškyla anas tylus įtarimas: kažkas 
čia ne taip. 

Dar grįžau šokti. Buvau apleidusi šį savo didžiausią pomėgį, kuris 
tik per plauką netapo mano profesija. Taigi grįžau prie jo ir šį kartą pa-
sirinkau patį nuostabiausią šokį – flamenką. Besiekdama karjeros, apie 
flamenką pasvajodavau tik kaip apie galimą užsakymą kitai reinkarna-
cijai. Tai buvo mano svajonė. Bet štai po 50-ies, atsiradus kiek daugiau 
laiko, nusprendžiau nelaukdama naujo įsikūnijimo pabandyti sušokti 
flamenką dar šiame gyvenime. Ką galiu pasakyti? Sekasi puikiai, esu 
be galo laiminga ir sužavėta sugrįžtančių įgūdžių. Nebūčiau net pagal-
vojusi, kad po tiek metų pertraukos dar lipsiu ant scenos šokti solo. 
Bet yra vienas „bet“... Tas įkyrus niekur nedingstantis pojūtis, kad visa 
tai yra ne TAI. Mano gyvenimui (kurio lyg ir nebeturėtų būti, nes po 
50-ies gyvenimas baigiasi) vis dar kažko trūksta iš esmės. 

Spėju, kad visa, ką darau dabar, nors man tai nauja ir labai atrak-
tyvu, neturi nieko bendro su judėjimu pirmyn. Visos mano „atrakci-
jos“ tik dėl to, kad nebūtų taip nuobodu laukti pabaigos. Kuriu naujus 
projektus, ieškau naujų veiklų, įgyvendinu slapčiausias svajones, bet 
tai niekur neveda. Tarsi darau daug ir viską, ką pataria protingi žmo-
nės, sėkmingai (?) įvaldę senėjimo meną, bet aš nebeaugu. Nebejudu 
į priekį.

Gal ir nenuostabu, kad tokio amžiaus žmogui nebesinori judėti 
į priekį, nes juk priekyje tik mirtis? Kita vertus, mirtis visą gyvenimą 
yra priekyje, tai kodėl po 50-ies reikėtų tiesiog sustoti ir jos laukti. Ne-
svarbu, liūdnai ir nuobodžiai ar linksmai ir įdomiai, visgi man tai atro-
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dė stovėjimas vietoje, tarsi bet koks tolesnis žingsnis vis labiau artintų 
prie pabaigos. 

Net jei ir nebūtų taip nejauku, net jei išdrįsčiau eiti pirmyn, turiu 
prisipažinti, kad kol kas neturiu žalio supratimo, ką reiškia tas „pir-
myn“. Mane mokė, ko reikia siekti iki amžiaus vidurio: užaugti, tapti 
savarankiškai, išsimokslinti, sukurti šeimą, užauginti vaikus, realizuoti 
save profesijoje. O kas paskui? Kažkas neapsižiūrėjo ir pamiršo pasa-
kyti. Ką veikti, kai viską jau padarai?

Trypinėti vietoje laukiant pabaigos? Mėgautis gyvenimu?
Kažkodėl sunku sutikti, kad toliau nėra nieko, ką būtų galima nu-

veikti, ko siekti, ką įgyvendinti, kad jausčiausi auganti, besikeičianti, 
atsinaujinanti. 

Ką gi, nusprendžiau aiškintis pati. Jeigu jau visi protingi patarėjai 
žmogui priėjus šią amžiaus ribą abejingai nutyla. 

Užsirašau sau klausimą: 

Ką veikti po 50-ies, jei dar nenori tiesiog mėgautis gyvenimu  
ir nuolankiai laukti, kol jis pasibaigs? 

Tarkime, esi toks keistuolis, kuris ir po 50-ies dar pageidauja augti 
ir bręsti. 

Sakoma gi – klausk, ir bus atsakyta. Klausiu! Ir tikiuosi, kad man 
bus atsakyta.

Kelis man žinomus atsakymus jau patikrinau. Dėkui, smagu, bet 
ne tai, ko man reikia. Net jei ir:

• radau naujų hobių,
• atsisakiau destruktyvių santykių,
• išdrįsau įgyvendinti rizikingas inovacijas versle,
• susikūriau asmeninį gyvenimo ritmą,
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• išlaisvinau savo kūrybiškumą,
• išsiugdžiau naujų kompetencijų,
• sumažinau kūno svorį,
• vis dar bandau įveikti užsilikusius žalingus įpročius.

Kadangi metų metus ugdžiau savianalizės gebėjimą, tai dabar tie-
siog paklausiu savęs: 

– Kas tavo gyvenimui galėtų suteikti prasmę, jei dar kurį laiką no-
rėtum pagyventi?

– Kūryba ir meilė!
Nustebinau save pačią... Ne jaunatviškas ir sveikas kūnas, ne ma-

terialinis saugumas ir net ne galimybė sukauptą patirtį perduoti jau-
nesnei kartai. Mano tolesniam gyvenimui, kad jis būtų prasmingas, 
reikia kūrybos ir meilės!

Tik Kūrybos ir Meilės. Lyg būtų taip paprasta. Mylėti ir kurti, ne-
paisant senstančio kūno, vystančios odos, atjaučiančių jaunų žmonių 
žvilgsnių sporto salėje, nepaisant neužtikrintos finansinės ateities ir 
užsimiršimu viliojančio darboholizmo. Kad jausčiausi ir toliau augan-
ti, man reikia kūrybos ir meilės. 

Ką gi, pradėsiu nuo kūrybos. Jau pradėjau! Tai, ką jūs dabar per-
skaitėte, tebus autobiografinė įžanga literatūrinių eskizų albumui „Ką 
veikti po 50-ies?“
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LEISTI	SAU	ILSĖTIS
...............

Šiandien kaip niekad karšta. Lyg pervirtas makaronas slankio-
ju po namus. Rankos nekyla imtis ko nors naudingesnio, todėl lėtai 
skaitinėju kartą jau skaitytą knygą ir snaudžiu. Snaudžiu valandą, an-
trą. Lėtai keliuosi, atsigeriu vandens ir vėl guluosi. Vėl skaitinėju ir vėl 
snaudžiu. Galiu sau leisti snausti tiek, kiek noriu, nesijaučiu nepado-
riai aptingusi, nes esu viena ir man jau daug metų. Todėl galiu ilsėtis, 
kiek noriu, ir taip, kaip noriu. 

Ar tai susiję su meile? Jeigu leidžiu sau pailsėti tada, kai daugiau 
niekam nebeturiu jėgų, – tai jau tikrai susiję su meile. Gal tik sau... Kol 
kas bent tiek. 

Artėdama prie vidurio amžiaus, ilsėtis turėjau išmokti. Lengva 
nebuvo. Būdama jaunesnė, net jei jausdavausi pavargusi, savo nuo-
vargį ignoruodavau. Tarsi jis būtų ne mano. Kad nuovargis vis dėlto 
mano, susivokiau tik tada, kai jo susikaupė pernelyg daug. Po darbo 
vėžlio žingsniu nuslinkusi iki mašinos sudribdavau prie vairo ir dar 
kurį laiką sėdėdavau, klapsėdama akimis ir bandydama sulaikyti besi-
kaupiančias savigailos ašaras, kad netrukdytų vairuoti, o kitą rytą atsi-
kėlusi ir vėl kartodavau tą patį. 

Būtent nuovargis, kai galų gale išmokau į save įsiklausyti ir jį pri-
pažinti, buvo pirmasis meilės sau mokytojas. Pripažinimas, kad aš jau 
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pavargau, išmokė nebereikalauti iš savęs nieko bendro su meile sau ir 
atjauta neturinčių dalykų. Pavyzdžiui, padirbėti po darbo papildomai 
ir dar šiek tiek savaitgaliais, ir, savaime suprantama, be atostogų; iš-
klausyti visus, kas nori būti išklausytas; aplankyti visus, kas pageidauja 
būti aplankytas; parvilkti keliolikos kilogramų krepšius iš turgaus, kad 
paruoščiau sekmadienio pietus dvylikai žmonių. „Finita la comme-
dia“, kaip pasakytų italai, – tavo visagalybės komedija baigėsi, mokykis 
ilsėtis.

Mano brangusis ir išmintingasis mokytojas nuovargis apsaugojo 
ne tik nuo išsekimo, bet ir nuo siekio būti pranašesnei už kitus (kiti ne-
gali, bet aš galiu!). Įsiklausius, ką sako nuovargis, nebeliko ir poreikio 
rungtis su pačia savimi, paaiškėjo, kad aš negaliu daugiau, nei galiu.

NESUBUITIŠKĖTI
...............

Ką daryti, kai graužia sąžinė dėl apleistų šiltnamių ir neišravėtų 
gėlynų, nenuvalytų dulkių ir nepagamintų vakarienių? Na, jei tarnystę 
buityje suvokčiau kaip savo egzistencijos esmę, tuomet, taip, turėčiau 
dar daugiau tvarkytis, gaminti, megzti, skalbti, konservuoti, ravėti, so-
dinti... Bet kai paklausiu savęs, ar tikrai čia mano gyvenimo prasmė 
ir didžioji vertybė, aiškiai sau pasakau: „Ne!“ Jokios prasmės čia ne-
matau. Gal ir graži ta buitinė tarnystė, bet sulig vidurio amžiaus paau-
glyste ji ėmė ir nuvertėjo. Viskas prasidėjo nuo paaugliškai maištingų 
klausimų: kokia prasmė? kam man to reikia? apskritai kam to reikia? 
Atsakymai nedžiuginantys: prasmės buitinėje tarnystėje nedaug, man 
to nereikia, kam nors kitam irgi nelabai...

Deja, ilgus metus puoselėtas įprotis lyg prisuktai tupinėti namuo-
se, kad viskas būtų sutvarkyta ir paruošta, taip lengvai nenunyksta. 
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Ganėtinai sunku jį perkeisti į ką nors vertingesnio. O ir socialiniai ste-
reotipai neleidžia. 

Pamačiau parduotuvėje parduodamus konservavimo stiklainius 
ir nustėrau: „O varge, aš tai nieko nekonservuoju, o jau esu močiu-
tė. Turiu virti uogienes ir „statyti“ (kas per žodis?) agurkus.“ Kokia gi 
iš manęs močiutė? Turiu gaminti sekmadieniais pietus, kad atvažiavę 
vaikai su šeimomis pajustų tėvų namų šilumą ir mano rūpestingumą. 
Turiu, turiu... Bet ar noriu? Ruošdavau aš tuos pietus, net ir uogienes 
viriau – deja, nelabai kas jas valgė... Tiesiog „tokiame amžiuje“ tuo už-
siimti lyg ir priklauso: maitinti atžalas, konservuoti, ravėti – kuo to-
liau, tuo daugiau. Net jei dar dirbi ir esi kiek naudinga visuomenei, vis 
tiek liaudies tradicijos tave jau kreipia link ramesnio buvimo namuose 
ir kuitimosi po buitį, interesų ratui siaurėjant iki „tokiam amžiui“ la-
biau derančių užsiėmimų. 

Atgalia ranka nubraukiu visas socialinių lūkesčių programas 
„tiems, kam per 50“. Kol neišsiaiškinau, ką tas subuitiškėjimas duoda 
man kaip žmogui, kiek jame yra kūrybos ir meilės, mane auginančios, 
ne tik neleidžiančios degraduoti, – tol uogienių nevirsiu ir agurkų „ne-
statysiu“. 

Buities darbų vertybes perkėlus į paskutinę sąrašo „Kuo verta už-
siimti, kai tau jau 50“ poziciją, gyvenimas gerokai palengvėjo.

NEBŪTI	BEŽDŽIONE
...............

Sulaukus garbingo amžiaus, ėmė ir pasitvirtino, kad esu kilusi iš 
beždžionės. Pastebėjau, kad nežinodama, kuo užsiimti, imu beždžio-
niauti. Žvalgausi į pažįstamas moteris, nusižiūrinėju, ką jos veikia, 
užuot mąsčiusi savu protu ir dariusi savitus pasirinkimus. Pavyzdžiui, 
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mano močiutė sendama vis karščiau meldėsi ir vis daugiau laiko sky-
rė anūkų priežiūrai. Mama elgėsi kitaip – iš paskutiniųjų stengėsi išsi-
laikyti darbo rinkoje. Dirbo ir dirbo, sulaukė pensijos ir toliau dirbo. 
Tarp darbų plušėdavo namų ūkyje: gražino ir švarino, skalbė ir virė. 
O aš tai kaip ta beždžionė: kad nereikėtų rizikuoti ir išbandyti kažko 
netinkamo mano amžiui, pasiblaškau, pasiblaškau ir apsisukusi grįžtu 
prie jau patikrintų elgesio modelių. Močiutė taip darė, mama taip darė, 
vadinasi, taip ir reikia daryti. 

Įsirašiau į darbo kalendorių sekmadienio mišių lankymą. Ne dėl 
to, kad širdis veržėsi, o dėl to, kad amžinatilsį močiutė tam pritartų. 
Sekdama mamos pavyzdžiu, atkakliai plušu visuomenės labui, kad 
tik neprarasčiau savo vietos paslaugų rinkoje ir nesijausčiau niekam 
nereikalinga. Ar būtent to noriu? Tikrai ne! Noriu likusius gyvenimo 
metus nugyventi kitaip, ne pagal giminės moterų patikrintą šabloną. 
Tačiau vis užplūstantis nežinomybės ir nesaugumo nerimas ima ir 
bloškia atgal, lyg sakytų: daryk kaip visi, gyvenk teisingai ir tau bus 
ramu. Dirbk, kol gali, augink pomidorus ir vaikščiok į bažnyčią, o visus 
eksperimentus palik jaunimui, tavo laikas jau praėjo. 

Turbūt ne man vienai tenka girdėti tokių veržimąsi gyventi tram-
dančių frazių:

„Ne tavo amžiui.“
„Nėra ko čia spardytis, laiko atgal nepasuksi.“
„Tavo traukinys jau nuvažiavo.“

Sutikite, tikrai „įkvepiantys“ žodžiai, kuriais atjautos kupinos mo-
terys viena kitą bando „nuleisti ant žemės“. Kartais tokios mintys, kitų 
išsakytos ar pačiai sau kartojamos, ne tik kad ant žemės nuleidžia, bet 
ir giliai į ją užkasa. 
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LINA VĖŽELIENĖ – psichologė-psichoterapeutė, 
pedagogė, knygų „Septynios didžiosios nuodėmės 
psichologo kabinete“ ir „Žuvis medyje“, tinklaraš-
čio „Gyvoji psichologija“ ir daugybės psichologinių 
straipsnių autorė. Konsultuoja individualiai, vado-
vauja psichoterapinėms, profesinio augimo ir šokio 
terapijos grupėms. Gyvena ir dirba Vilniuje.

•••• 

Ištikus vidurio amžiaus paauglystei ir pasibaigus įprastų gyvenimo tikslų 
sąrašui: baigti mokslus, susirasti darbą, sukurti šeimą ir užauginti vaikus, 
supratau, kad atėjo laikas improvizuoti. Kilusias idėjas, ką dar būtų galima 
nuveikti, kai jau viskas, regis, nuveikta, pirmiau patikrinau praktiškai, o pas-
kui tarsi stiklo karoliukus suvėriau į ilgą vėrinį. Rasite čia visko: nostalgijos, 
vilties, asmeniškumų ir psichologijos mokslo tyrimų. Rašau ir apie pomidorų 
auginimą, ir net apie fariziejus. Vėrinys išėjo spalvotas, kaip ir pats gyveni-
mas. Mane pačią įkvepiantis ir padrąsinantis nesustoti augti, mylėti ir kurti.

Dalinuosi juo su knygos skaitytojais. Moterimis ir vyrais, vidurio amžiaus 
paaugliais ar besirengiančiais jais tapti. Tikiu, kad kiekvienas iš jūsų susiver-
site kažką savito ir originalaus, nes mes, vidurio amžiaus paaugliai, esame 
neįtikėtinai drąsūs ir kūrybingi. 

Supratau tai šią knygą berašydama...
Lina Vėželienė
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