
tysite mano darbo rezultatus, tikiuosi, busiu jvertin-
tas ne prasciau nei Dzordzas. Man tai tikrai svarbu. 
Aisku, butii labai malonu, jei butij asmeniskai pa-
dekota kiekvicnam is musq, bet man svarbiausia ma
no paties karjcros galimybes sioje jmoneje." 

Pabrezdami su verslu susijusius, o ne emocinius 
dalykus, sioje situacijoje sukuriate labai nauding^ 
efekt^. Prie jo dar daugyb? kartq sugrjsime. Norime 
pasakyti, kad tick pernelyg pasyvus, tick pernelyg ag-
resyvus elgesys yra vienodai vaikiskas. Bet kokioje 
verslo situacijoje daugiausiai laimi tas, kuris elgiasi 
brandziausiai. Jei raukysites, verkslensite ar nirsite, 
tapsite pralaimetoju. Geriausia, k^ galite padaryti -
rodyti atkaklum^. Tai suaugusio zmogaus elgesys. 

Atidziau paziurej^ j tam tikras atkaklaus elgesio 
sudetines dalis, pamatytumete, kas slypi uz sios vai-
ko ir suaugusiojo priespriesos. , • . > 

l§ KO SUSIDEDA ATKAKLUMAS? 

f '; Atkaklumas - tai priespriesa baimei, drovu-
mui, pasyvumui, netgi pykciui; visos sios emocijos yra 
vaikiskos. Buti atkakliam reiskia kalbeti drijsiai, kelti 
protingus reikalavimus ir apskritai siekti, kad jusij tei-
ses buti} gerbiamos kaip svarbios, lygiavertes asme-
nybes. Atkaklumas taip pat yra ir sugebejimas isreiksti 
neigiamas emocijas nesuasmeninant problemos. At-
kaklus zmogus moka iskelti klausim^, parodyti nepri-
tarim^ ir pasakyti „ne" neatrodydamas vaikiskai. Ar-
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ba gali suabejoti autoritetais teigiama prasme. Taip pat 
paklausti „kodel.>" - ne tusciai maistaudamas, bet pri-
siimdamas atsakomyb^ kazk^ sutvarkyti. 

Kad islaikytume sio skyriaus pusiausvyr^, patcik-
sime keturis konkrecius zingsnelius, kuriais galima 
vadovautis norint ismokti buti atkakliam is esmes bet 
kokioje situacijoje. Sie zingsneliai bus visq atkaklaus 
elgesio strategiji}, kurias aptarsime pirmuose dvicjuo-
se skyriuose, pagrindas. 

PIRMAS ZINGSNIS. ^['J^^yM'' 
Pasiruoskite suvokti save ', , 

Priemoniq, kurios padetq mums jvertinti 
save, nusistatyti stipri^sias vietas ir galimybes tobu-
leti, dabar yra jvairiausiq. Pawzdziui, ,,360 laipsniq 
tyrimo" metodas ypac naudingas Uio, kad grjztama-
sis rysys gaunamas is skirtings saltiniq ir gali padeti 
atskleisti mustj silpn^sias vietas. Deilo Karnegio mo-
kymq centras siulo daugs'bq sav^s vertinimo priemo-
niq, kurias rasite jq svetaineje wvvw.dalecarnegie.com. 

Siekdami sios knygos tiksltj, pasitelksime neoficia-
IqJ! vertinim^ kaip pirmijjj zingsnj siekiant tapti atkak-
liu zmogumi ir ismokti elgtis atkakliai bcndraujant su 
kitais. T i k gerai pazin? save, suprasime, k^ mums rei-
kia pakeisti, ir patikesime, kad galime tai padaryti. 

Pavyzdziui, klausimas jums - ar daznai jauciates 
taip, lyg kiti jumis naudotqsi.^ Jei atsakytumete tei-
giamai, stai kitas klausimas - ar tai is tiesq vytoa 
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jusq g)'\'enime? Jei vyksta, k^ reikia keisti? Didele ti-
kimybe, kad jus nemokate pasakyti „ne", netgi kai 
„ne" yra akivaizdus. GalbQt verta uzsirasineti situa
cijas, kai su tuo susiduriate. Rasykite dienorastj, ka-
da pasaketc „ne" ir kaip jautetcs tai sakydami. Po ku-
rio laiko pamatysite, kaip, susidurus su sunkumais, 
jusq susivarzymas ims mazeti. 

Aptarkimc ir visiskai priesing4 problem4. Ar pri-
simintumcte pavyzdziij, kai buvote labai tiesmukas? 
A r tose situacijose jusq elgesys perzenge agresyvu-
mo rib^? Bukite sau S4ziningas. Jei atsakymas teigia-
mas, paklauskite sav^s dar stai ko: ar tai jums pade-
da, ar tik zeidzia? Ar norite, kad agresyvumas butq 
jusq asmenybes dalis, ar jis tik pasireiskia kaip neti-
k(js atkaklaus, suaugusicsiems deramo elgesio pakai-
talas? Velgi bandykite fiksuoti siuiacijas, kuriose tap-
davote agresyvus. Stebekite, ar darote pazang^ su-
gcbedamas valdyti savo emocijas. 

Visa tai darydami atminkite, kad teigiamq poky-
ciq nejvyks savaime. Gali buti, jog, stengiantis tapti 
atkakliu zmogumi, jus kamuos nerimas ar netgi bai-
me. Uzsirasykite tai dicnorastyje. Galbut galite su 
kuo nors pasikalbeti apie pokycius, kuriq siekiate? 
Papasakokite tam zmogui apie tam tikras situacijas 
ir emocijas, kurios neduoda jums ramybes. 

Jums taip pat gali kilti noras issiaiskinti, kas su-
keJia jusq emocijas. 
. Is kur atsiranda jusq vertybes, lemiancios elgesj 

su kitais zmonemis? Kieno bals^ girdite galvoje 
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spr^sdamas, kaip pasiclgti konkrecioje situacijoje? 
Kas tie zmones is jusq praeities, pas^moneje daran-
tys jtak^ jusq veiksmams dabartyje? 

Tiesa ta, kad dar budami vaikai esame uzvercia-
mi taisyklemis - nebuk savanaudis, nenorek visada 
buti pirmas, nedaryk klaidq, nepasiduok emocijoms, 
elkis protingai, nepertraukinek ir taip toliau. Dau-
guma tokiq taisykliq labai naudingos ir sukurtos lin-
kint gero, bet jei jos buvo brukamos j jusq ŝ monĉ  
per prievart^, gali buti, kad jas pernelyg sureiksmi-
note ir pamirsote jq tikr^j^ prasm?. Kad ir kaip ge
rai dauguma ti| taisykliq pagrjstos, kiekvienij is jq ga
lima teisetai sulauzyti tam tikromis aplinkybemis. 

Pavyzdziui, jus turite teis^ buti pirmas, bent jau 
kartais. Jums galima klysti, jei tik mokotes is savo 
klaidq. Turite teis^ pasakvti, kad kam nors ncturite 
laiko, jei jo is tiesq neturitc. 

: • ANTRAS ZINGSNIS. '' 'P'̂ ^̂ ^ 
Vertinkite save s^ziningai ^v/, 

Dazniausiai paklusnaus arba agresyvaus el
gesio Saknys slypi jaunysteje. Metas jas atpazinti ir 
suvokti, kad visa tai jau isaugote. 

Tai darydami stenkites suprasti ir tai, koki^ zal^ 
daro nutolimas nuo tinkamo atkaklaus elgesio. Pa
vyzdziui, jei elgiates agrcsyviai, gali atsirasti kaltes 
jausmas ir su laiku jus vis labiau slegti. Kai leidziate 
zmonems ar tam tikroms aplinkybems uzgozti jQsq 
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teisetus poreikius, silpneja jusq savigarba. Is pradziij 
galite manyti, kad nebandote apsiginti, nes toks ju
sq pasirinkimas, taciau pamazu tai peraugs j jsitiki-
nim^, kad jus is tiesq neturite jokios galios. 

Bet kokiq asmeninio ar profesinio tobulejimo pa-
stangq pagrindas ir pirmasis zingsnis yra teisingas sa-
vgs jvertinimas, tad turite kaip reikiant padirbeti, kad 
jums pavyktq tai padaryti. Ne visuomet lengva pa-
ziureti j veidrodj ir suprasti, k^ jame matote, juo la
biau nelengva kitiems pasakyti, k^ jie mato jumyse. 
Savivoka ir sav^s vertinimas yra be galo reiksmingi, 
tad privalote dr^siai zengti ta kryptimi. Ne maziau 
svarbu tureti zmogq, su kuriuo galetumete pasikal
beti apie savo pastangas tapti atkakliam. Tas zmo
gus isties gali jums padeti labai paprastai ir be mil-
ziniskq pastangq. Zinoma, turetumete j j uztikrinti, 
kad uz si4 paslaug^ atsilyginsite, jei jusq to papra-
sys. Stai k^ reikia daryti: nusiqsti elektroniniame lais-
ke surasytus asmenyb^ apibudinancius bruozus. 
Itraukite j s^ras^ tas savybes, kurias manote jau tu-
rjs, taip pat ir kitas, tiek teigiamas, tiek neigiamas. 
Pavyzdziui, jixs manote, kad mrite ger^ humoro jaus-
m^ arba kad esate labai s^ziningas asmuo. |rasykite 
tai s^raso pradzioje. Tada pagalvokite apie tuos bruo
zus, kuriuos noretumete tureti. Galbut noretumcte, 
kad jus laik\tq linksmu zmogumi arba gcrasirdisku 
ir mokanciu uzjausti. Pridekitc tai prie savo s^raso. 
Galiausiai jtraukite ir neigiamus apibudinimus, to-
kius kaip „piktas" ar „netakti.skas". 
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Siqsdami sj s^ras^ draugui, nurodykite kelct^ 
adresatq, kuriems jis galetq jusq laisk^ persiqsti. 
Trumpai paaiskinkite, kad visi jie kvieciami pazyme-
ti savybes is s^raso, kurios, jq manymu, tinka jums 
apibtidinti. Uztikrinkite, kad visi atsakymai, kurie 
pirmiausia grjs jusq draugui, o veliau jums, bus 
anonimiski. 

Sulauk? laiskq su atsakymais, greiciausiai busite 
labai nustebinti, kad zmones mato jumyse tai, ko jus 
niekada nepastebejote. Tai tikrai puikus budas gauti 
arvir^ nuomong, koks jus esate, ir palyginti su tuo, 
koks manote es^s. Gali prireikti nemazai dr^sos is-
siqsti tokj s^ras^, bet sis poelgis jau pats savaime yra 
atkaklus veiksmas. Taigi, pabandykite. 

TRECIAS ZINGSNIS. ' •'^'''(^••-''fi'''^ 
jvertinkite savo aplink^ , ' 

Jau emusis rimtq pastangq save vertinti, 
pats laikas atkreipti demesj ir j isor^. Kitaip tariant, 
jvertinti, kas gi dabar vyksta jusq gyvenime, ypac 
profesineje srityje. Kokios konkrecios aplinkybes yra 
reiksmingos jusq sekmingai karjerai? Kaip jus su jo-
mis tvarkotes? Ar nesate pernelyg pasyvus? O gal jus 
pernelyg agresyvus? 

Pasirinkite atvejj, kuris jums kelia nerim^, ir 
kruopsciai isanalizuokite. Tada pagal gautas isvadas 
imkitcs sudaryti konkretq, dctalq plan^, kaip turetu-, 
mete elgtis, kad isliktumete atkaklus toje situacijoje. 
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Pirma, jei tektij kalbetis tiesiai su zmonemis, ku
rie susij? su tuo konkreciu atveju, kaip apibudintu-
mete tiek paci^ situacij^, tiek savo isgyvenimus? Ga
lite uzsirasyti sj pokalbj arba net suvaidinti j j savo 
paties labui. Labai aiskiai pasakykite, kas nutiko pra-
eityje, kas vyksta dabar ir ko tikites ateityje. Venkite 
bendro pobudzio kaltinimq, tokiq kaip „tu visada 
nusiteik^s priesiskai", „tu visuomet piktas", „tu nie
kada neskiri laiko su manimi pabendrauti". Vietoj to 
vartokite sakinius su „as" ir „tai", remkites faktais ir 
konrroliuokitc emocijas. r'"'":'^':::''.']'^ K':'':' • 

Svarbiausia pokalbio metu nenukrypti nuo temos 
ir kalbeti tik apie konkreci^ situacij^, kuri^ norite is-
spr^sti. Nieko bloga, jei kalbate apie tai, kas jvyko 
praeityje, bet tik tiek, kiek tai susij? su pokalbio es-
me. Tarkime, norite pamineti ankstesn^ diskusij^, ku-
rioje dalyvavote vos prasidejus bendram projektui, 
bet jokiu budu nekalbckite apie kq nors, kas buvo 
pasakyta pries menesj ar pries metus visai kitame 
kontekste. Biikite objektyvus. Susitelkite ties tuo, kas 
jvyko ir kas vyksta dabar. Nesileiskite j motyvacinius 
ar psichologinius klausimus. Jus zinote tik tai, kas 
nutiko fiziniu lygmeniu. Galite speiioti, kodel taip 
nutiko, taciau tik ne dabar. , . 

Jei jauciate poreikj kalbeti apie emocijas, kalbe-
kite tik apie savo. Vartokite sakinius, prasidedancius 
zodziu „as'-', kad parodytumete, jog prisiimate atsa-
komyb^. Stenkites akcenmoti teigiamas emocijas, su-
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sijusias su jusq teisetais norais ir poreikiais, o ne 
rciksti pasipiktinim.j kim zmogumi. Apibrezkite, ko
kiq pokyciq tikites. Aiskiai issakykite, kokiq dalykq 
ncbenorite daugiau mat\T:i, o kokiq atvirksciai - lau-
kiate. Ziurekite, kad tie pokyciai, kuriq reikalaujate, 
butq pagrjsti. BUti atkakliam - tai suprasti ir kito 
zmogaus poreikius bei buti pasiruosusiam keistis pa-
ciam, jei to reikia. Galite kalbeti apie pokyciq pasek-
mes arba tq pokyciq nebuvim^, taciau negrasinkite. 
Grasinimai visada suasmenina konfliktin? situacij^. 
Zmones priima juos kaip rimt^ issukj, perzengiantj 
profesiniq klausimq ribas, ir gali pasijusti priremti 
prie sienos bei imti priesintis. 

Kurdami tokius jsivaizduojamus dialogus, prade-
kite nuo tokiq fraziq: ^ , , 

„Galetume padarjai stai k^..." 
„Mes galetume..." 
„Ar tu galetum..." ; -
„As labai vertinu tavo..." 
„Sutinku su kai kuriais tavo pasakytais dalykais, 

bet noreciau, kad kai kas pasikeistq..." 
Ka i truputj pasitreniruosite kurdami scenarijus, 

susijusius su atkaklumu, jums kai kas paaiskes. Su-
voksite kelis negincytinus faktus. Suprasite, jog kad 
ir koks ramus ir taktiskas butumete, kad ir kaip 
stengtumetes kalbeti sakiniais, prasidedanciais „as" ir 
„tai'\d ir kick laikytumctes pokalbio esmes, vis 
tiek bus situacijq, kai jusq atkaklumas bus priimtas 
kaip puolimas. Toks poziuris gali ir nctureti realaus 
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