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Santuokos f izika

Šimtas procentų skyrybų prasideda susituokus. Vedybinis gyvenimas 
gali būti pavojingas, bet santuoka neturi žlugti. Iš tikro galite imtis dau-
gybės priemonių, norėdami savo santuokoje vėl įžiebti meilės ugnį. Gera 
žinia ta, kad santykius lemiantys dėsniai nediskriminuoja, nesvarbu, 
koks jūs esate – mažas, storas, aukštas, plonas, žavus ar ne toks patrau-
klus, jaunas ar senas.

Kaip jau minėjau anksčiau, mes visi esame pavaldūs fizikos dės-
niams. Fizikos dėsniai veikia visus, kad ir kokie mes esame ar kuo tiki-
me. Tą patį daro ir santuokos fizikos dėsniai.

Nesupraskite manęs klaidingai. Tikrai manau, kad malonė, kuri yra 
nepelnyta Dievo paslauga, suteikia mums gyvenime pranašumą, bet ne-
duoda teisės aptingti ar apsileisti. Dievo malonė nėra tai, ką nuolat ne-
šiojame su savimi, todėl lengvai galime tapti paprasčiausiais veltėdžiais 
ir dykinėtojais. Mano manymu, Dievo malonė suteikia mums pranašu-
mą tik po to, kai padarėme viską, ką galėjome, patikėdami Jam paversti 
mūsų pastangas rezultatais, kurie pranoksta visus lūkesčius – taip nu-
tiko vaikinui, davusiam Jėzui penkis kepalus duonos ir dvi žuvis1. Vaiki-
nas atidavė viską, ką turėjo, nors to ir neužteko. Bet Jėzus paėmė tą tru-
putėlį maisto ir pamaitino juo daugybę žmonių. Štai ką daro tikėjimas. 
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Jis pasikliauja Dievu, „kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti 
nepalyginamai daugiau, negu mes prašome ar suprantame“2. Apaštalas 
Paulius pasakė: „Bet Dievo malone esu, kas esu.“ Ir tuojau pat pridūrė: 
„Bet aš darbavausi daug daugiau už juos visus.“3 Kad ir kaip žiūrėtum, 
tikėjimas ne dykinėtojams.

Privalome atrasti ir naudoti dėsnius, kurie valdo santykius, jei nori-
me sustiprinti ir pagerinti savo santuoką. Reikia išmokti vengti dalykų, 
kurie skurdina ir griauna santykius. Kalbėdamas apie šiuos dėsnius, aš 
apibūdinsiu esminius vyrų ir moterų skirtumus. Kaip jau minėjau anks-
čiau, knygoje daug apibendrinimų. Ne visi tiks jums, tačiau paprastai 
apibendrinimai yra teisingi. Jei batai jums tinka, avėkite jais, jei ne, ieš-
kokite kitų.
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Pirmasis dėsnis: v yrai ir moterys 

sukurti skirtingai

Džekas Spratas* nevalgė riebiai, o jo žmona  – atvirkščiai, todėl tarp 
jų… jie nuolat ginčijosi, pešėsi ir gyveno blogai. Kai kas pagalvos, kad, 
užuot pradėję pasaulių karus, jie galėjo pasidžiaugti savo skirtumais, nes 
tuščia lėkštė padėjo jiems sutaupyti pinigų. Bet tai jau būtų… kompro-
misų kelias. Daug natūraliau ir lengviau yra pulti ir smerkti vienas kitą 
už tai, kad esame skirtingi.

Skirtumai tarp vyrų ir moterų yra įdomūs ir gana akivaizdūs. Tiesą 
sakant, vienintelis mus siejantis bruožas yra tai, kad mes atsiradome iš 
tos pačios rūšies. O dėl visa kita – mes skirtingai žvelgiame į pasaulį, 
turime skirtingas vertybes ir vadovaujamės skirtingomis taisyklėmis.

Imkime kad ir viešąjį tualetą. Vyrai tualete apsilanko vieninteliu 
tikslu, jie įeina, atlieka savo reikalą ir išeina vengdami akių kontakto ir 
pokalbių. Moterys, atvirkščiai, tualetą laiko bendravimo vieta ar terapi-
jos kabinetu. Moteris tualete gali susidurti su visiška pašaliete ir pradėti 
su ja kalbėtis lyg su geriausia drauge. Vyrai tualete draugysčių neužmez-
ga; taip tiesiog nenutinka.

* Džekas Spratas – britų folkloro veikėjas (čia ir toliau visos pastabos vertėjos).
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Vyrai užsiima seksu, moterys mylisi. Vyrai mėgsta daiktus, mote-
rims patinka žmonės. Kai moterys pasiklysta, jos klausia kelio. Vyrai 
nepasiklysta – pasiklydęs vyras atrodytų kvailai. Vyras gali pasirinkti 
vaizdingą maršrutą ir užgaišti šiek tiek daugiau laiko, bet vyrai nepasi-
klysta. Vyrai yra medžiotojai, moterys – rinkėjos. Vyrai saugo, moterys 
augina. Netrukus pamatysime, kad skiriasi netgi vyrų ir moterų sme-
genų sudėtis. Mes skirtingai mąstome, skirtingai suvokiame, skirtingai 
įveikiame stresą ir skirtingai elgiamės.

Vis dėlto nuostabu, kiek vyrų ir moterų atsisako pripažinti, kad šie 
skirtumai egzistuoja, ar apie juos kalbėti. Tačiau jie yra mūsų lyties at-
spaudas. Jie nei geri, nei blogi; jie tiesiog tokie, kokie esame mes. Paukš-
čiai skrenda, varlės kvarkia, arkliai miega stovėdami, vyrai ir moterys 
daro tai, ką daro. Santuokoje, pagrįstoje meile ir supratimu, lyčių skir-
tumai bus suvokiami kaip natūralus reiškinys, nemanant, kad kitoks 
žmogus yra blogas.

Vertinti kito žmogaus unikalumą – tai, kuo jis skiriasi nuo mūsų, – 
reiškia laikytis labai brandaus požiūrio. Daugumai jis svetimas, nes 
nepanašumą į save dažniausiai suprantame kaip trūkumą. Pavyzdžiui, 
pagalvokite, kaip skirtingai vyrai ir moterys sprendžia problemas ir kaip 
mes dėl to „graužiame“ vienas kitą. Vyrai paprastai mąsto logiškai, o 
moterys vadovaujasi jausmais. (Dar kartą primenu, kad tai apibendrini-
mas, kuris ne visada atspindi tiesą, nes kartais gali būti priešingai.) Taigi 
dėl savo vidinio šališkumo kito žmogaus skirtingumo atžvilgiu jausmin-
ga žmona nesupranta logiško vyro pozicijos. Ji apibūdina vyrą ne kaip 
„ramų“ ir „aiškiai mąstantį“, ji galvoja: „Kodėl mano vyras toks piktas ir 
beširdis? Jis neturi nė lašelio gailestingumo!“ Vyras daro tą pačią klaidą. 
Jis nežiūri į žmoną kaip į žmogų, kuris užjaučia kitus ir jais rūpinasi, 
jis stebisi: „Kodėl mano žmona tokia kvaila ir emocinga? Ji atvirai rodo 
jausmus. Ji elgiasi nelogiškai ir susidūrusi su pasipriešinimu nesugeba 
išlikti tvirta!“

Iš tikro ir loginio, ir jausminio tipo žmonės yra visiškai pajėgūs su-
prasti vienas kitą. Jausmingiesiems nesvetima logika, o loginio tipo 
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atstovai irgi jaučia. Skirtumas tik tas, kad jie linkę priimti sprendimus 
savaip. Taigi kalbama tik apie pirmenybės teikimą. Kai jausminio tipo 
atstovas supras, kad logiškai mąstantis žmogus irgi turi jausmus ir nėra 
šaltas kaip ledas, o loginio tipo atstovas suvoks, jog jausmingas žmogus 
nėra bukagalvis ir gali mąstyti logiškai, jie įstengs susitarti ir nuspręsti, 
kuriuo požiūriu geriau vadovautis konkrečioje situacijoje.

Esmė ta, kad mes esame skirtingi, bet jei išmoksime suprasti ir pri-
imti vienas kitą, galime pasiekti harmoniją. Tačiau suprasti ir priimti 
vienas kito skirtumus nėra lengva, jei juos laikome blogais ar kvailais. 
Taigi mes sunkiai dirbame, kad pašalintume „trūkumus“, kuriuos mato-
me žiūrėdami į savo sutuoktinį, ir padarytume žmogų, su kuriuo leido-
mės į bendrą gyvenimo kelionę, panašų į save. Mes manome, kad mūsų 
lyties savitumas yra „teisingas“ ir tinkamas abiem lytims. Tiesa ta, kad 
moteris bjauriomis padaro vyrai, o vyrus bjauriais paverčia moterys.

Liūdna, bet mūsų kultūroje jaučiamas didelis nenoras pripažinti ly-
čių skirtumus ir apie juos diskutuoti, ką jau kalbėti apie pritarimą. Be-
veik visą XX amžių žmonės tvirtino, kad skirtumai tarp vyro ir moters 
buvo sukurti pačios visuomenės. Socialinis spaudimas privertė mergai-
tes žaisti su lėlėmis ir rengtis rausvais drabužiais, o berniukus stumdyti 
mašinėles ir eiti imtynių purve. Tačiau devintojo dešimtmečio biologi-
niai tyrinėjimai parodė, kad stereotipiniai skirtumai tarp vyrų ir moterų 
nėra išmokti ar socialiai sukurti – jie tiesiog yra. Jei išsiųstumėte mažas 
mergaites ir mažus berniukus į negyvenamą salą, mergaitės pasidarytų 
lėles iš pagaliukų bei žolės ir žaistų „namus“, o berniukai medžiotų ir ko-
votų dėl lyderio pozicijos. Berniukai varžosi, mergaitės bendradarbiauja. 
Tyrimai parodė, kad vyrai ir moterys yra užprogramuoti elgtis tam ti-
kru būdu, kaip ir gyvūnai, kurie įvairioje aplinkoje elgiasi instinktyviai. 
Vienas būdas nėra geresnis už kitą; jie tiesiog kitokie.

Atsisakymo suprasti ir pripažinti mūsų vyriškus/moteriškus skir-
tumus arba bandymo juos paslėpti pasekmės yra tragiškos. Įsivyrauja 
chaosas, konfliktai ir nepasitenkinimas. Kai individai santuokoje nega-
li būti tuo, kas yra, arba jaučiasi žeminami už tai, kas yra, jie pradeda 
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apsimetinėti, kovoti arba pabėga. Žinoma, kad tokioje santuokoje nėra 
intymumo, padedančio pažinti sutuoktinį ir jį mylėti.

Tačiau kiekviena santuoka turi būti pagrįsta artimais santykiais. 
Stengdamiesi suprasti, kaip žmogus, su kuriuo susituokėte, mąsto apie 
gyvenimą, suteiksite savo santuokai naujų jėgų. Man labai džiugu maty-
ti, kaip tūkstančiai porų per mano savaitgalio seminarus pagerina savo 
santuoką ne dėl to, kad kas nors iš tikrųjų pasikeičia, bet dėl to, kad jie 
pradeda suprasti. Jie ima suvokti priežastį, slypinčią už to, kas sukelia 
jiems norą dusinti vienas kitą, ir tas suvokimas tampa savotiška adrena-
lino injekcija į jų santykius. Suprasti yra nuostabu. Tada įvysta stebuklas. 
Niekas iš esmės nepasikeitė – neatsirado naujų elgesio modelių ir įpročiai 
išliko tokie patys, – tačiau sutuoktiniai pradeda vienas į kitą žiūrėti ki-
tomis akimis. Jie tiesiogine tų žodžių prasme iš naujo įsimyli vienas kitą!

Šią istoriją, parodančią, kokią galią supratimas turi mūsų emocijoms, 
papasakojo Stivenas Kovėjus (Stephen Covey):

Atsimenu, kai vieną sekmadienio rytą važiuodamas Niujorko me-
tro patyriau mažytį paradigmos poslinkį. Vagone buvo ramu ir tylu. 
Kas skaitė laikraščius, kas sėdėjo paskendęs savo mintyse, o kas tiesiog 
snūduriavo. Rami, taiki scena.

Staiga vidun įžengė vyras su vaikais. Vaikai garsiai klegėjo, išdyka-
vo, ir aplinka vagone iškart pasikeitė.

Vyras atsisėdo šalia manęs ir užsimerkė, nekreipdamas dėmesio į 
tai, kas vyksta aplink. O jo vaikai garsiai šūkavo, mėtė daiktus, netgi 
plėšė keleiviams iš rankų laikraščius. Buvo išties nejauku, bet šalia ma-
nęs sėdintis vyras elgėsi taip, lyg nieko nepastebėtų.

Sunkiai tramdžiau susierzinimą. Negalėjau patikėti, kad žmogus 
gali būti toks abejingas ir nė žodeliu nesudrausminti savo lyg nuo 
grandinės nutrūkusių atžalų. Tariau sau, kad jis neturi jokio atsako-
mybės jausmo. Aiškiai mačiau, kad ir kiti vagono keleiviai suirzę, todėl 
pasisukau į jį ir kiek galėdamas ramiau tariau: „Pone, jūsų vaikai labai 
trukdo kitiems žmonėms. Ar negalėtumėte jų numaldyti?“
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Vyras iš lėto atsimerkė, tarsi tik dabar suvokęs, kas dedasi, ir man-
dagiai atsakė: „Atleiskite, jūs teisus. Turbūt turėčiau juos apraminti. 
Matote, mes grįžtame iš ligoninės, kur prieš valandą mirė jų motina. 
Nesusivokiu, ką darau, manau, ir jie nežino, kaip įveikti sielvartą.“

Ar galite įsivaizduoti, ką išgyvenau tą akimirką? Staiga mano para-
digma pasikeitė. Viską ėmiau matyti kitaip, o kadangi kitaip mačiau, 
pradėjau kitaip galvoti, kitaip jausti, kitaip elgtis. Visas mano irzlumas 
išgaravo. Nebesirūpinau savo manieromis ir elgesiu; širdyje pajutau šio 
žmogaus skausmą. Nevalingai pasipylė užuojautos žodžiai: „Jūsų žmo-
na ką tik mirė? Labai jus užjaučiu! Kaip tai atsitiko? Gal galėčiau kuo 
padėti?“ Viskas pasikeitė akimirksniu.1

Mes nesame lygūs
Leiskite man užbėgti į priekį ir pasakyti: vyrai ir moterys sukurti ne-

vienodai. Šiuolaikinėje kultūroje labai jautriai reaguojama į lygybę, ir ne 
be pagrindo. Bet kai aš šiuos žodžius taikau vyrams ir moterims, galvoje 
turiu ne tai, kad vyrai yra geresni už moteris ar kad moterys yra geresnės 
už vyrus arba kad vienai lyčiai turėtų būti suteikta daugiau galimybių 
negu kitai. Aš sakau, kad egzistuoja skirtumai tarp lyčių, kuriuos reikia 
pripažinti ir suprasti, jei norime, kad santuoka būtų sėkminga.

Žmonės, kurie skelbia abiejų lyčių lygybę (arba tapatumą), yra pilni 
gerų norų, bet iš tikrųjų jie daro skriaudą abiem lytims, nepaisydami 
esminių vyrų ir moterų skirtumų. Viskas, pradedant kalba (vartojama 
humankind („žmonija“) vietoj mankind („žmonija“; „vyriškoji lytis“) ir 
baigiant mada (kuriami drabužiai abiejų lyčių asmenims) yra pertvar-
koma stengiantis paslėpti vyrų ir moterų skirtumus. Šie pokyčiai savo 
prigimtimi nėra blogi; iš tikrųjų jie net gali būti naudingi kovojant su 
lyčių diskriminacija. Tačiau paversti juos priemone lyčių savitumui pa-
naikinti, manau, yra didelė klaida.

Žinoma, vyrai ir moterys turėtų būti vertinami vienodai, kai kalba-
ma apie pagarbą, galimybes, darbo užmokestį, įtaką ir t. t., bet tai poli-
tinė arba moralinė lygybė. Esminiai lyčių skirtumai yra Dievo tvarkos 
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rezultatas, be to, juos lengva pagrįsti moksliškai. Neturėtume ignoruo-
ti šių skirtumų ar stengtis juos užmaskuoti. Taip darydami griauname 
vyro ir moters tarpusavio santykius. Juk ne be pagrindo vadiname vieni 
kitus priešinga lytimi.

Lygybė niekada nebuvo pasaulio kūrėjo tikslas. Ne viskas yra vieno-
da. Dievo tvarkoje skirtumai egzistuoja visur. Jis mėgsta įvairovę. Mūsų 
akį džiugina daugybė įvairiausių gėlių. Kiekviena snaigė vis kitokia. Jis 
sukūrė ne vieną, bet keturiolika tūkstančių skirtingų paparčių rūšių. 
Astronomai apskaičiavo, kad Didžiųjų Grįžulo ratų žvaigždyne yra ma-
žiausiai milijonas skirtingų galaktikų. Dievui patinka, kad vyrai ir mo-
terys yra skirtingi. Manau, jis nori, kad mes rodytume savo skirtumus, 
o ne kovotume su jais. Jis nori, kad šiuo atžvilgiu mes būtume „nuogi“.

Tok ie  mes buvome
Kai pirmas vyras sutiko pirmą moterį, jie iš karto pajuto tarpusavio 

trauką. Biblijoje rašoma, kad Adomas pažvelgė į Ievą ir pasakė: „Todėl 
vyras palieka savo tėvą ir motiną [...] ir jie tampa vienu kūnu.“2 Jie sto-
vėjo vienas priešais kitą atviri, tiesūs, nuogi ir nesigėdijo. Nebuvo jokios 
vidinės kovos ar kaltės jausmo. Jie buvo laimingi.

Bet tada įvyko nuodėmė.
Tą pačią akimirką pirmieji sutuoktiniai atsitraukė vienas nuo kito, 

„susiuvo figmedžio lapus ir pasidarė juosmens aprišalus“3. Būti nuogam 
tapo per daug pavojinga. Įdomiausia tai, ką jie pridengė. Jie neuždengė 
savo burnų, nors jų burnos padarė nuodėmę. Jie neuždengė savo rankų, 
nors jos irgi prisidėjo prie nuodėmės. Jie paslėpė tas kūno dalis, kuriomis 
skyrėsi vienas nuo kito. Kodėl? Nes skirtumai yra dažniausia priežastis 
nuteisti ir nepripažinti. Mes linkę atstumti tuos, kurie skiriasi nuo mūsų.

Įvykus nuodėmei, pirmieji sutuoktiniai ėmė kaltinti vienas kitą. 
Adomas šaltai pareiškė, kad „moteris“, kurią jam skyrė Dievas, yra kalta 
dėl visos šios painiavos. Ieva ėmė teisintis, kad taip pasielgti ją priver-
tė velnias. Manipuliuoti vienas kitu tapo norma, bet Dievas niekada to 
nenorėjo.
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Au kšt in k ite  savo sk i r tumus
Žmonės iššvaisto daugybę energijos, bandydami užmaskuoti vyriš-

ką ir moterišką savitumą (jie tikri figmedžių lapų aprišalų specialistai). 
Nuodėmės baimės verčiami mes darome viską, kad mūsų skirtumai lik-
tų nepastebėti. Bet kas, jei Dievas nori, kad mes pripažintume ir aukštin-
tume juos? Manau, tam priešinamės tik todėl, kad pradėjus kalbėti apie 
skirtumus žmonės iš karto ima juos vertinti. Žmogus iš prigimties trokš-
ta patikėti, kad tik vienas dalykas yra geriausias, t. y. geresnis už visus 
kitus. Mes manome, kad kažkas ar kas nors privalo būti kalno viršuje – 
„Pasirodymo nugalėtojas“. Taigi mes amžinai lyginame ir vertiname. Jei 
vieną daiktą pripažįstame nuostabiu, kitas šalia jo atrodo daug prasčiau.

Jūs pasiklysite savo santuokoje, jei nesiliausite ignoravę fakto, kad vy-
rai ir moterys nėra vienodi. Mes esame vienodai vertingi, bet skiriamės 
daugybe savo bruožų ir ypatybių. Jei nepripažinsime šių skirtumų ir su 
jais nesusitaikysime, mūsų santuoka nebus tokia, kokią ją norėjo matyti 
Dievas.

Įstengę atvirai prabilti apie savo skirtumus, išmoksime jais džiaugtis 
ir juos aukštinti. Jei negalime atvirai pasakyti, kaip smarkiai skiriamės 
vienas nuo kito, santuokoje niekada nepatirsime tikro intymumo. Mes 
tik vaidinsime savo vaidmenis. Pirmą kartą atradus skirtumus ir pra-
dėjus apie juos kalbėtis gali kilti konfliktas, tačiau galiausiai jis atves 
į supratimo ir pripažinimo kelią. Neleisdami sutuoktiniui būti savimi 
konfliktų irgi neišvengiame, tačiau jie taip ir liks neišspręsti.

Prisiminkite šį dėsnį, kai kitą kartą blogai pasijusite, nes jūsų lūkes-
čiai bus nuvilti: vyrai ir moterys sukurti nevienodai. Nukreipkite savo 
lūkesčius ir pastangas į geresnį vienas kito supratimą. Mums neįprasta 
vienas kitą pažinti, kalbėtis apie skirtumus, juos priimti ir pripažinti. 
Tačiau privalome išmokti šių įgūdžių, jei norime, kad mūsų santuoka 
būtų sėkminga.
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Antrasis dėsnis: v yrai ir moterys 

skirtingai mąsto

Vyrai ir moterys yra skirtingi. Mes tiesiog tokie esame. Mūsų kūnai vi-
siškai skirtingi; mūsų elgesys visiškai kitoks; paaiškėjo, kad nevienodos 
netgi mūsų smegenys. Kodėl Dievas sukūrė mus tokius skirtingus? Dėl 
dviejų priežasčių: 1) Jis norėjo, kad kiekviena iš lyčių pažvelgtų į save 
pačią ir mes galėtume pažinti savo stiprybes ir silpnybes; ir 2) Jis norėjo, 
kad mes išmoktume priklausyti nuo vienas kito stiprybių, paslėpdami 
vienas kito silpnybes. Pažvelgti į save pačius – atvirai ir garbingai pri-
pažinti savo skirtumus – bauginantis žingsnis. Tačiau mūsų skirtumų 
neigimas galiausiai atves į pražūtį.

Jei suprasime, kaip skirtingai vyrai ir moterys mąsto bei jaučia, ga-
lėsime tiksliau paaiškinti, kas iš tikrųjų dedasi santuokoje. Žmogaus 
požiūris į pasaulį lemia tai, kaip jis viską interpretuoja. Įsivaizduokite 
marsietį, stebintį Žemėje vykstančius rinkimus. Marsiečiui atrodys, 
kad žmonės tiesiog mėto popieriaus lapus į mažas skardines dėžutes. 
To meto politikas į rinkimus žiūrės kaip į labai svarbų žmonių valios 
pareiškimą, galintį paveikti jo gyvenimą. Ateities istorikas juos vertins 
kaip lūžio tašką, kuriame šalis iš vieno ekonominio laikotarpio perėjo į 
kitą. Esmė ta, kad jūsų požiūris veikia aplink jus vykstančių įvykių su-
pratimą. Ir galų gale jis lemia jūsų atsaką. 
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Viskas  dėl  nesuprat imo

Džono Grėjaus (John Gray) žodžiais, vyrai kilę iš Marso, o moterys 
iš Veneros. Kitaip tariant, mūsų pasaulėžiūra visiškai skirtinga. Mūsų 
skirtumai glūdi „galvoje“, o ne „širdyje“. Jei išdrįstume pripažinti, kaip 
skirtingai mąsto abiejų lyčių atstovai, neskubėtume smerkti vienas kito 
už tai, kad turime kietą „širdį“, ir skirtume daugiau laiko aptarimui, 
kuris požiūris yra tinkamesnis konkrečioje situacijoje. Mes netgi ga-
lėtume pasiekti sinergiją. Perprasti skirtingos lyties mąstymo modelį, 
išmokti apie jį kalbėti ar net jį pripažinti – tai tas pat, kas išmokti už-
sienio kalbą.

Karai paprastai prasideda dėl nesupratimo ir nesusikalbėjimo. Jei 
stengsitės suprasti, išvengsite šimtamečio karo ir tikrai patirsite vedy-
binę palaimą. Tie, kuriems nepavyko išmokti vienas kito „kalbos“, ga-
liausiai pamatys, kad jų santykių energija pasiklydo vertime. Neteisingas 
sutuoktinio veiksmų interpretavimas vers jus manyti, kad sutuoktinio 
sieloje slepiasi drakonai – vyksta kažkas „gilesnio“ ir negero. Tai paaiš-
kina mūsų polinkį sukurti „širdies“ problemas iš dalykų, kurie savo pri-
gimtimi yra „galvos“ problemos.

Pasvarstykime, kokia vyrų ir moterų pozicija jausmų atžvilgiu. Vyrai 
paprastai neskuba dalytis jausmais su savo žmonomis  – tiesą sakant, 
jie neskuba to daryti su niekuo. Daugelis moterų tokį vyrų santūrumą 
laiko „širdies“ problema. „Kažkas yra blogai, bet jis nenori to pripažin-
ti, – mąsto jos. – Jis kažką rezga.“ Dar blogiau, ši problema išverčiama 
taip: „Jis manęs nemyli.“ Kodėl? Nes moteris savo jausmų neatskleidžia 
tik tada, kai yra nusiminusi arba kai jai niekas neberūpi. Savo elgesio 
modelį primesti kitam žmogui lengva, bet taip daryti nereikėtų, nes tai 
neveiksminga. Nuosprendis yra savavališkas tam tikro motyvo priskyri-
mas veiksmui, nė nenutuokiant, kodėl jis arba ji iš tikrųjų taip padarė. 
Jėzus pasakė: „Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami.“1

Vyrai su moterimis elgiasi lygiai taip pat. Jei žmona bando „patobu-
linti“ savo vyrą ar tarpusavio santykius, vyras tai supranta kaip kriti-
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ką. Neprašytą patarimą vyras visada priima kaip kritiką. Savo žmonos 
pastangas jis interpretuoja taip: „Kodėl ji mane kritikuoja? Aš nepada-
riau nieko, kad to nusipelnyčiau.“ Jis mano, kad jo žmona turi „širdies“ 
problemų, kurių nepripažįsta. Ir vėl išlenda drakonai. Vyras prieina prie 
išvados, nors ir neteisingos, kad egzistuoja tik vienas paaiškinimas: ji yra 
tipiška „ragana“ (arba kas nors, kas rimuojasi su šiuo žodžiu*).

Nuosprendžiai visada trukdo suprasti vienas kitą, skatina susveti-
mėjimą ir konfliktus. Turime suvokti, kad neteisingai interpretuojami 
veiksmai iš tikrųjų kyla iš to, kaip mūsų sutuoktiniai apdoroja infor-
maciją.

Pasa kojimas apie  dv i  smegenų rūšis

Skubus pranešimas: abi lytys turi smegenis. Tačiau jas eksploatuoja 
labai skirtingai. Nors faktas apie smegenų skirtumus nėra naujas, nuo-
dugnesnė ir sudėtingesnė jų paieška prasidėjo septintajame dešimtme-
tyje, kai mokslininkai pirmą kartą atrado, kad vyrų preoptinė pagumbu-
rio sritis yra gerokai didesnė už moterų. Nuo tada, pasitelkus vaizdines 
technologijas, tapo vis lengviau užfiksuoti vyro ir moters smegenų skir-
tumus.

Dešimtąjį dešimtmetį galima vadinti smegenų dešimtmečiu, nes vi-
same pasaulyje šioje srityje buvo padaryta daug atradimų. Ką gi moks-
lininkai išsiaiškino? Kuo giliau jie kapstė, tuo daugiau atrado įrodymų, 
kad egzistuoja dideli skirtumai tarp vyrų ir moterų smegenų. Vyrai ge-
riau analizuoja sistemas (geresni sistemintojai), o moterys geriau per-
pranta aplinką ir kitų žmonių emocijas (geresnės empatikės). Įrodymai 
yra neginčijami, taigi šiuos savitumus lemia biologija, o ne kultūra.

Nors vyrai turi keturiais procentais daugiau smegenų ląstelių už mo-
teris ir jų smegenų masė yra 100 g didesnė, moterys turi daugiau tarp 
smegenų ląstelių išsidėsčiusių dentritų, o tai reiškia, kad jos veiksmin-

* Anglų kalboje žodis witch („ragana“) rimuojasi su žodžiu bitch („kalė“).
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giau ir produktyviau išnaudoja savo smegenis negu vyrai. Be to, moterų 
didžioji smegenų jungtis yra masyvesnė už vyrų, todėl informacija iš de-
šiniojo smegenų pusrutulio į kairįjį ir atvirkščiai perduodama greičiau 
negu vyrų smegenyse.

Maždaug aštuonioliktą–dvidešimt šeštą nėštumo savaitę prade-
da veikti vyriškos lyties vaisiaus hormonai (testosteronas) ir rezultatai 
išryškėja. Nervinių skaidulų pluoštas (didžioji smegenų jungtis), jun-
giantis dešinįjį ir kairįjį smegenų pusrutulius, pradeda skaidytis, todėl 
smarkiai susilpnėja ryšys tarp dviejų smegenų pusrutulių. Tai svarbu dėl 
veiklos, kuri juose vyksta.

Kairysis smegenų pusrutulis yra tarsi smegenų kompiuteris, atsa-
kingas už logiką ir protavimą. Dešinysis smegenų pusrutulis atsako už 
emocijas, jausmus, grožio suvokimą, socialinius santykius. Paaiškėjo, 
kad maždaug 85 procentų vyrų mąsto kairiuoju smegenų pusrutuliu, 
todėl jų požiūris į gyvenimą yra loginis ir jis lemia, kaip vyrai sprendžia 
problemas ir elgiasi bendraudami. Dėl tos priežasties vyrai yra orien-
tuoti į užduoties atlikimą. Tai nereiškia, kad jie nesinaudoja dešiniuo-
ju smegenų pusrutuliu, atsakingu už jausmus ir estetinius sprendimus, 
padedančius stiprinti santykius, tačiau mūsų, vyrų, dešiniojo smegenų 
pusrutulio funkcijos yra truputį silpnesnės, ir kai mes stengiamės tai pa-
keisti, gauname šiek tiek dirbtinį rezultatą. Kodėl? Nes norėdami įveikti 
savo polinkį mąstyti kairiąja smegenų puse turime labai susikaupti ir 
įgauti energijos. Mes, vyrai, nelengvai „užmezgame ryšį“ su savo jaus-
mais, ir kaip tik šią kovą moterys klaidingai interpretuoja kaip melavi-
mą. Tačiau nors vyrai kartais ir atrodo kaip apsimetėliai, jie nebūtinai 
meluoja. Taip yra todėl, kad jie negali staiga imti naudotis dešiniuoju 
smegenų pusrutuliu vietoj kairiojo.

Vyrams yra įgimtas vienpusis mąstymas. Mes mąstome arba deši-
niuoju, arba kairiuoju smegenų pusrutuliu, retai abiem iš karto. Tai tarsi 
turėti du kompiuterius – vieną ant dešinio, kitą ant kairio peties, – tarp 
kurių nėra jungiamojo laido. Jie abu veikia, bet nesąveikauja vienas su 
kitu jokiais prasmingais būdais.
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Moterys tarp dviejų smegenų pusrutulių yra išlaikiusios stipresnį 
ryšį. Be to, moteriškas hormonas estrogenas skatina nervų ląsteles ga-
minti daugiau jungiamojo audinio smegenyse ir tarp smegenų pusru-
tulių, moteriai dar esant įsčiose. Moterų jungiamasis audinys neirsta, 
taigi abu jų smegenų pusrutuliai sąveikauja ir kartu apdoroja informaci-
ją. Dėl šios priežasties moterys aplinką vertina daugiau negu vienu po-
žiūriu. Loginį mąstymą jos derina su jausmais ir santykiais – taigi jų 
mąstymas yra sudėtingesnis negu vyrų. Moterys turi stipresnį ryšį su 
savo jausmais ir gali daug lengviau juos išreikšti negu vyrai. Joms bū-
dingas didžiulis gebėjimas užmegzti kontaktą su kitais žmonėmis. Štai 
kodėl vaikais pirmiausia rūpinasi moterys. Nėra pasaulyje visuomenės, 
kurioje šį vaidmenį atliktų vyrai. Dėl smegenų skirtumų moterys geriau 
skiria kvapus, geriau girdi, jų regėjimo laukas platesnis. Taigi daugelis 
moterų linkusios manyti, kad dėl šios stipresnės jungiamosios sistemos 
jų smegenys yra veiksmingesnės ir produktyvesnės už vyrų. O vyrai, 
priešingai, šį ryšį laiko netinkamos instaliacijos, kai viena pusė trukdo 
kitos darbui, įrodymu.

Viskas  dėžutėse

Vyrų smegenys yra specializuotos. Padalytos į skyrius. Dėl smegenų 
pusrutulių atsiskyrimo vyrai gali vienu metu sutelkti dėmesį tik į vieną 
dalyką. Jei nuskenuosite vyro smegenis, kai jis skaito, pamatysite, kad jis 
visiškai kurčias. Prieš pakeldamas telefono ragelį, vyras paprašys visų 
nutilti ir išjungti televizorių, kad aplink būtų ramu. Moteriai to nereikia. 
Televizorius gali būti įjungtas visu garsu, ji gali nešiotis ant klubo kūdi-
kį, gaminti pietus, o suskambus telefonui tiesiog pakelti telefono ragelį 
be jokios pauzės. Kodėl? Jos smegenys įstengia atskirti vienus garsus nuo 
kitų ir juos suskirstyti į kategorijas, o vyro smegenys to nedaro.

Apskritai kalbant, vyrai negali gerai atlikti kelių užduočių iš karto. 
Įsivaizduokite, kad vyro smegenys yra mažų dėžučių rinkinys. Mes turi-
me dėžučių visiems atvejams. Yra dėžutė darbui, dėžutė žmonai, dėžutė 
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vaikams, dėžutė pinigams, dėžutė uošvei (perrišta kaspinu ir nugrūsta į 
tolimiausią rūsio kampelį) ir t. t.

Iš esmės vyrai turi dėžučių visiems savo gyvenimo aspektams. Eg-
zistuoja viena pagrindinė taisyklė: dėžučių nelieskite! Kai iškyla reikalas, 
mes, vyrai, pasirenkame tinkamą dėžutę. Išsitraukiame ją labai atsar-
giai, kad neužkliudytume kitų, tuo metu mums nereikalingų dėžučių. 
Atidarome ją, aptariame tik tos dėžutės turinį, tada atsargiai uždarome 
ir padedame atgal, tarp kitų dėžučių, iki to laiko, kol mums vėl jos pri-
reiks. Štai kodėl dažniausiai vyrai negali dirbti „daugiaprogramiu reži-
mu“. Vienu metu mes atliekame tik vieną užduotį, vienu metu atidaro-
me tik vieną dėžutę.

Tuščia  dėžutė

Vyro galvoje yra speciali dėžutė, apie kurią moterys nežino. Šioje 
ypatingoje dėžutėje nieko nėra. Mes, vyrai, ją vadiname „tuščia dėžute“. 
Tokį pavadinimą ji gavo todėl, kad joje... nieko nėra. Tai tiesiog tuščia 
dėžutė. Nuostabu, bet iš visų vyro smegenyse sukrautų dėžučių ši „tuš-
čia dėžutė“ yra jo mėgstamiausia. Jei turėtų tokią galimybę, vyras visada 
rinktųsi savo brangią „tuščią dėžutę“.

Ar kada nors paklausėte savęs, ką vyras veikia ištisas valandas, kai 
atrodo taip, lyg būtų nugrimzdęs į komą ir miręs visam jį supančiam 
pasauliui? Prisiminkite jį žvejojantį, perjunginėjantį TV kanalus ar 
žaidžiantį kompiuterinį žaidimą – jei veikla reikalauja mažai protinės 
energijos ar visai jos nereikalauja, vyrui ji patinka! Mes linksminamės ir 
voliojamės joje kaip laimingos kiaulės purve.

Mokslininkai nustatė, kad vyrai iš esmės geba visiškai apie nieką ne-
mąstyti ir – įsivaizduokite – vis dar kvėpuoja. Pensilvanijos universiteto 
profesorius neuropatologas Rubenas Guras (Ruben Gur) įrodė, kad vy-
rui besiilsint nutrūksta 70 procentų jo smegenų elektrinės veiklos. Tik 
pagalvokite: 70 procentų! O moters smegenys, net ir jai ilsintis, dirba 90 
procentų pajėgumu. Tai rodo, kad moterys iš aplinkos nuolatos gauna 
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informaciją ir ją analizuoja. Vaikus auginančios moterys visada žino, 
kaip jų vaikai jaučiasi, kokia jų emocinė būklė, su kuo jie draugauja, apie 
ką svajoja, ko bijo, kokią šunybę ketina iškrėsti. Vyrų galvoje, kažkur 
giliai, slypi miglotas žinojimas, kad jie turi žmoną ir kažkokių mažesnių, 
neaiškių aplink juos besitrinančių būtybių. 

Bet nenuvertinkime vyrų – iš tikrųjų mes galime labai intensyviai 
mąstyti. Galbūt moterys yra puikios kelių užduočių atlikėjos, bet vyrai 
jas pranoksta, kai kalbama apie kryptingą vieno tikslo siekimą. Vyrai 
yra sutelktos minties gladiatoriai, čempionai, kurie mąsto tiksliai kaip 
lazeris. Štai kodėl vyrai taip puikiai susidoroja su tuo, ko imasi. Jie daž-
niausiai pasiekia aukštumų bet kokioje profesijoje, net toje, kurioje do-
minuoja moterys. Geriausi pasaulio virėjai paprastai yra vyrai. Geriausi 
pasaulio kirpėjai-stilistai paprastai yra vyrai. Garsiausi pasaulio dizai-
neriai paprastai yra vyrai. (Prisiminkite, mes apibendriname.) Taip yra 
todėl, kad vyrai geba užblokuoti visus trukdžius, susitelkti į vieną už-
duotį ir puikiai su ja susidoroti.

Tačiau štai ką reikia žinoti: jei vyras nebus varomas į priekį tam ti-
kros užduoties, su kuria jis gali susigrumti ar ją įveikti, jis ims dreifuoti. 
Esant bent menkiausiai galimybei, vyras pasuks į savo „tuščios dėžutės“ 
komfortą ir vienatvę.

Moterys negali nieko negalvoti. Kodėl? Nes moters protas nuolatos 
veikia, peržiūri ir apdoroja daugybę informacijos apie tai, ką galbūt 
reikia arba ko galbūt nereikia daryti. Taigi kai moteris, kuri net neį-
taria apie tuščią dėžutę, pamato savo vyrą tylų ir nurimusį, be abejo, 
pamano, kad jis įtemptai mąsto. Tada, įsitikinusi, kad jos vyras yra 
nusiteikęs intymiam, prasmingam pokalbiui, užduoda jam paprastą 
klausimą:

– Ką galvoji? – teiraujasi ji.
– Nieko, – niūriai atsako jis.
– Nieko? Apie ką nors juk turi galvoti!
Jis šiek tiek patyli:
– Ne... tikrai... Aš nieko negalvoju.
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– Meluoji, – sako ji su nuoskaudos gaidele balse. – Visi galvoja. Tu 
tiesiog nenori man pasakyti. 

– Aš nemeluoju! – puola gintis jis. – Aš tikrai nieko negalvoju.
Taigi ji pasitraukia susierzinusi ir įsitikinusi, kad jos vyras vėl ką nors 

nuo jos slepia. Ji tenori žinoti, kodėl jis nesidalija su ja savo mintimis. Jai 
net į galvą neateina, kad jis iš tikrųjų galėjo nieko negalvoti, nes ši patir-
tis jai visiškai nežinoma.

Pasak rašytojo Džono Skalzio (John Scalzi), vyrams šis klausimas ge-
rai pažįstamas:

Kiekvienas pasaulio vyras yra girdėjęs šį klausimą, kuris dažniau-
siai nuskamba visiškai netinkamu metu, pavyzdžiui, kai jūs žiūrite 
sporto varžybas, aistringai mylitės arba Meksikos įlankoje kovojate su 
ant meškerės užkibusiu didžiuliu marlinu. Kad ir ką veikiate, turite 
pateikti išsamų ir įtikinamą atsakymą, kitaip būsite apkaltintas, kad 
slepiate savo tikruosius jausmus. O tai, be abejo, reiškia, jog kitą savai-
tę praleisite apsimetinėdami, kad atgailaujate. Todėl jau geriau sugal-
vokite atsakymą. Ir verčiau gerą.2

Tiesa ta, kad vyrams patinka apie nieką negalvoti. Tai mūsų lyties 
ypatybė ir privalumas. Niekas yra kuklus kiekvieno vyro atlygis šiame 
gyvenime. Ieškodami džiaugsmo ir ramybės, mes, vyrai, pirmiausia dai-
romės brangakmenio, pažymėto žodžiu „niekas“. Niekas yra vyro gy-
venimo esmė. Niekas yra atpildas už beprotišką dieną, pilną „kažko“. 
Mums patinka niekas, mes juo mėgaujamės.

Bėda ta, kad moteris tai varo iš proto. Niekas taip neerzina moters, 
kaip sėdintis vyras, kuris yra visiškai patenkintas tuo, kad nedaro  – 
jums taip atrodo – nieko!

„Kaip jis gali taip sėdėti?“ – piktinasi ji.
Neturėdama gebėjimo nieko negalvoti, ji nepajėgia to suvokti. Jos 

galvoje nuolatos plevena mintys, jos seka viena paskui kitą taip tiksliai, 
kaip įgudę lyno akrobatai. Nuo vienos veiklos ji lengvai pereina prie 
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kitos, todėl ją apima nerimas stebint savo tylų vyrą, neva atsisakantį 
atskleisti savo tikruosius jausmus. Ji prieina prie išvados, kad turbūt jo 
tiesiog šalta širdis. O ji visą šį laiką manė, kad jis yra „tas vienintelis“.

Grįžkime prie Džono Skalzio. Jis rašo:

Prieikite prie moters ir paklauskite, ką ji galvoja. Aš tai išbandžiau 
su savo žmona, ir štai apie ką ji mąsto: „Kiek prisimenu, pirmiausia gal-
vojau apie vakarėlį, kuris vyks šeštadienį, ir kaip priekiniame kamba-
ryje pakabinti šviestuvą, kad žmonės galėtų vaikščioti neužsigaudami 
į jį galvų. Paskui mąsčiau apie šios savaitės darbo grafiką ir ar turėsiu 
nors truputį laiko nuveikti kai ką svarbaus namuose. Be to, svarsčiau, 
ar dar ne per vėlu pirkti lėktuvo bilietus, jei Kalėdas nuspręstume su-
tikti Ohajuje. Ir dar aš galvoju, kad ne pro šalį būtų užkąsti.“

Ji ne tik apie ką nors galvoja, ji galvoja apie keturis skirtingus da-
lykus. Jeigu aš grįžčiau po penkių minučių, ji vis dar galvotų. Moterys 
visada mąsto ir dažniausiai apie praktiškus dalykus.

Vyrai, atvirkščiai, aktyviai mąsto maždaug penkias minutes per 
valandą (paprastai jos neseka viena po kitos). Taigi galimybė užtikti 
aktyviai galvojantį vyrą geriausiu atveju yra viena iš dvylikos.3

Vyro rūpestis akivaizdus: jeigu jis įleis moterį į „tuščią dėžutę“, joje 
kai kas atsiras ir ji jau nebebus „tuščia dėžutė“. O jis nenori kai ko, jis 
nori nieko. Ir tiesą sakant, jeigu jis įsileis į ją moterį, ji irgi pasijus sukrės-
ta ir nuvilta. Nes kai ji įžengs į paslaptingą „tuščios dėžutės“ karalystę, 
išvys dykvietę, tuščią erdvę, neišmatuojamą juodąją skylę.

Vykstant lyčių kovai, moterys dažnai pareiškia, kad jų smegenys ge-
resnės už vyrų, nes jos nuolatos mąsto. Bet aš niekada negirdėjau vyro 
sakant, kad jis norėtų daryti tą patį. Atvirkščiai, esu sutikęs daugybę 
moterų, kurios su didžiausiu pavydu šūktelėjo: „Norėčiau turėti tuščią 
dėžutę!“
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Kur druska?

Kaip jau minėjau anksčiau, moterų smegenys pasižymi nuostabiu 
gebėjimu priimti ir atskirti vienas nuo kito garsinius bei regimuosius 
stimulus. Štai kodėl dažnai sakoma, kad moterys gali skaityti žmonių 
mintis arba kad jos turi akis pakaušyje. Žinoma, moterys neskaito min-
čių, bet jos puikiai supranta žodinę, garsinę ir kūno kalbą. Kadangi vyrai 
nerodo tokių sugebėjimų, moterys mano, kad jie yra beširdžiai ir viskam 
abejingi, o iš tikrųjų jie yra tiesiog vyrai. Kita vertus, vyrai, matydami 
šią moterų ypatybę, galvoja: „Kam rūpi užslėptos žinutės? Susitelkite į 
faktus!“

Moters tinklainėje yra daugiau įvairių kūgelių (spalvos receptorių).  
X chromosomos, kurių moterys turi dvi, yra atsakingos už kūgelių vys-
tymąsi. Tai reiškia, kad moterys ne tik regi pasaulį spalvotai, jos mato 
visas spalvas. Vyrai gana nesunkiai atskiria raudoną, mėlyną, žalią ir 
violetinę spalvas, tačiau moterys spalvą suvokia daug detaliau. Lašišos, 
rausvai raudoną, rausvai pilką, akvamarino ar net žalsvai melsvą atspal-
vius moterys skiria taip pat lengvai kaip vyrai raudoną nuo mėlynos. Vy-
ras pasakys, jog tas automobilis yra žalias, o jo žmona pažiūrės į jį taip, 
lyg jis tyčia apsimetinėtų kaimo kvaileliu, ir pataisys: „Jis ne žalias, jis 
žalsvai mėlynas.“ Vyras galėtų atkirsti: „Kam rūpi, koks tai žalios spalvos 
atspalvis? Spalva juk žalia!“

Moterų periferinio regėjimo laukas yra daug platesnis negu vyrų. 
Taigi tam tikra prasme jos turi akis pakaušyje arba bent jau mato dau-
giau negu vyrai. Vyrų akys yra ilgesnės negu moterų, bet jų smegenys 
sufokusuoja akis taip, kad jos veiktų kaip žiūronai. Vyras puikiai mato 
tik tai, į ką yra sutelkęs dėmesį, o tai reiškia, kad jis nepastebi daug ko, 
kas vyksta tiesiai jam prieš akis.

Toliau aprašytas vaizdelis, atskleidžiantis moters stulbinamus vizu-
alinius sugebėjimus, yra gerai pažįstamas visoms susituokusioms po-
roms. Jis maždaug toks:

Vyras: Brangioji, kur druska?
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Žmona: Spintelėje. Aš ją ką tik ten padėjau.
Vyras: Niekaip jos nerandu. Jos čia nėra! Turbūt padėjai ją kažkur 

kitur.
Žmona susierzinusi atsidūsta, prieina prie spintelės, ištiesia ranką ir 

štai, jau laiko indelį su druska.
Nepatyręs vyras mano, kad ji tiesiog atliko magišką triuką. Mums, 

seniems bambekliams, belieka sumišusiems pakraipyti galvas. Kadangi 
daugelis moterų nesupranta, kaip vyrai mato, jos mano, kad dar kar-
tą tapo vyrų pademonstruoto kvailumo ir tingumo liudininkėmis. Bet 
tiesa ta, kad vyrai, kažko ieškodami, gali žvilgsnį nukreipti aukštyn ir 
žemyn, į dešinę ir į kairę, nuo vieno taško prie kito, lyg apžvelgdami 
matymo lauką žiūronais. Moterys mato kitaip. Jų periferinė rega leidžia 
joms vienu metu apžvelgti visą spintelę ir įvertinti jos turinį. Moterys 
tvirtina, kad jos geriau suvokia detales. Vyrai skelbia, kad moterų filtra-
vimo sistema yra sugedusi, todėl per didelis kiekis detalių jas tik blaško.

Kad ger iau tave g i rdėčiau,  brang ioji

Moters smegenys pasižymi nuostabiu gebėjimu atskirti garsus ir 
suskirstyti juos į kategorijas, taip pat priimti sprendimą, ką šie garsai 
reiškia. Moteris gali šnekėtis su žmogumi ir tuo pačiu metu klausytis 
šalia vykstančio pokalbio. Moteris išgirsta kūdikio verkimą ir kačiuko 
kniaukimą daug lengviau negu vyrai ir iš kur kas toliau.

Kaip tik dėl šio savo gebėjimo priimti ir apdoroti tokią informaci-
ją moteris geriau suvokia, kas dedasi jos aplinkoje. Štai kodėl moterys 
meistriškai dirba „daugiaprogramiu režimu“; jos gali „žongliruoti“ ke-
liomis užduotimis vienu metu. Viena iš priežasčių, kodėl moterims la-
biau sekasi rūpintis mažais vaikais, yra ta, kad jos žino, kur kiekvienas 
vaikas yra, ką jis veikia, ką turėtų veikti, tuo pačiu metu atlikdamos kitą 
visiškai nesusijusią užduotį, pavyzdžiui, skalbdamos.

Dėl to gali kilti keblumų. Pavyzdžiui, kai moteris įžengia į virtuvę ir 
pamato savo vyrą skaitantį laikšraštį, ji taria sau: „Aš dirbu kelis darbus, 
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todėl ir jis gali tai daryti“ ir pradeda jį kalbinti. Tačiau vyras, būdamas 
vienos užduoties atlikėjas, visą savo dėmesį yra sutelkęs į laikraštį ir ne-
girdi nė vieno jos žodžio. Kai paaiškėja, kad jis nesiklauso, žmona padaro 
išvadą, kad nė kiek jam nerūpi, ir jo „galvos“ problemą neteisingai suvo-
kia kaip „širdies“.

Ponios, jeigu jūsų vyrai ką nors daro, yra labai mažai vilties, kad 
jie supranta, ką jūs jiems sakote, net jei jie pritariamai linguoja gal-
vas, murmėdami „aha…“ Kitaip nei moteris, dirbdamas vyras visą 
savo energiją sutelkia į vieną užduotį ir faktiškai yra kurčias kaip durų 
rankena. Jeigu iš tikrųjų norite, kad jis išgirstų, ką jam sakote, turėsite 
nutraukti jo darbą ir priversti pažvelgti į jus. Žinoma, taip elgtis šiek 
tiek rizikinga, nes jūsų vyrui gali nepatikti, kad jūs atitraukiate jį nuo 
jo užsiėmimo. Todėl prieš pradėdama rimtą pokalbį geriau palaukite, 
kol jis baigs darbą. Bėda ta, kad vyrai visada atrodo ką nors darantys. 
Netgi tada, kai jie yra savo „tuščioje dėžutėje“, jie kuo nors užsiėmę – 
šiuo atveju niekuo.

A k ių,  ausų… i r  k ieno dar?!

Atskleidęs sau šią tiesą maniau, kad nuo šiol geriau girdėsiu, ką man 
sako žmona. Tačiau neišvengiamai vėl atsidūriau tokioje pačioje situaci-
joje: žmona tvirtino, kad ji man apie tai kalbėjo, bet aš niekaip negalėjau 
prisiminti jokių pokalbių. Stengdamasis būti geresnis klausytojas, aš vi-
saip mėginau įveikti savo polinkį susitelkti į vieną užduotį ir nutrauk-
davau darbą, kad įsidėmėčiau, ką man sako žmona. Tačiau, keista, aš 
vis tiek neatsimindavau dalykų, apie kuriuos ji tvirtino man kalbėjusi. 
Po kurio laiko susirūpinau, kad galbūt prarandu klausą. Aš iš tikrųjų 
paskambinau šeimos gydytojui ir užsirašiau į priėmimą.

Atvykęs pas jį papasakojau, kodėl, mano manymu, pradedu blogiau 
girdėti. Gydytojas atsakė, kad, turint omenyje, jog nesu jaunuolis, tai gali 
būti tiesa – žmogui senstant, paprastai pirmiausia nusilpsta klausa, – ir 
liepė seselei mane patikrinti.



M a r k  G u n G o r

58

Nusekiau paskui ją į kambarį, kuriame buvo elektroninis prietaisas. 
Ji paaiškino, kad prietaisas pypsės ir skleis kitus garsus. Kiekvieną kartą, 
kai juos išgirsiu, turiu pakelti ranką. Pradėjome testą.

Seselė įjungė prietaisą, kuris, kaip ji ir sakė, pypsėjo ir skleidė įvai-
riausius garsus, o aš, kaip man buvo liepta, keldavau ranką kiekvieną 
kartą, kai juos išgirsdavau. Galiausiai ji baigė tyrimą. 

– Jūs visa tai girdite? – paklausė ji nustebusi.
– Taip, – atsakiau, – ar kas negerai?
– Na, prietaisas rodo, kad jūs girdite garsus, kuriuos girdi katės ir 

šunys,  – paaiškino ji sumišusi ir pridėjo:  – Greičiausiai kažkas atsiti-
ko prietaisui. Verčiau nusiųsiu jus pas ausų specialistą. Jis turi geresnę 
įrangą.

Seselė paskambino gydytojui, susitarė dėl priėmimo tą pačią popietę 
ir čiupo plėšomą blonknotą, norėdama užrašyti vietos, kur mane siun-
čia, pavadinimą. Ji parašė „akių, ausų“ bei žodžio „associates“ trumpinį* 
ir ištiesė man lapelį. Galite įsivaizduoti, kaip aš sutrikau, kai perskaičiau, 
kad turiu apsilankyti pas akių, ausų ir užpakalio gydytoją.

Paspoksojau į lapelį, o tada paklausiau:
– Kokios tai specializacijos gydytojas?
– Kodėl klausiate? – nustebo ji.
– Na... esu girdėjęs apie akių, ausų ir gerklės gydytoją, bet apie tokį 

dar neteko girdėti.
– Ką? Leiskite man pažiūrėti.
Pamačiusi savo klaidą, seselė atsiprašė ir vietoj trumpinio parašė visą 

pavadinimą. Nusiraminęs, kad nesu siunčiamas į tokią, švelniai tariant, 
trikdančią vietą, iškeliavau pas akių ir ausų ligų specialistą.

Atvykęs į kliniką, buvau palydėtas į kabinetą su moderniausia klau-
sos tyrimo įranga.

* Akių, ausų, nosies ir gerklės ligų specialistai angliškai vadinami „Eye, ear, nose 
and throat associates“. Žodžio „associates“ trumpinys „ass“ anglų kalbos žargonu 
reiškia „užpakalis, sėdynė“.
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Už stiklo sėdinti ponia davė man tuos pačius nurodymus, liepda-
ma pakelti ranką, kai tik išgirsiu garsą ar pyptelėjimą. Kaip ir anksčiau, 
sureagavau į daugybę įvairių garsų ir nuolat kilnojau ranką. Galiausiai 
tyrimo operatorė paklausė manęs to paties, ko buvau klausiamas savo 
gydytojo kabinete: „Ar tikrai visa tai girdite?“

Specialistas pasakė, kad mano klausa geresnė už jo ir pasmalsavo, 
kodėl nusprendžiau išsitirti. Paaiškinau, kad atvykau todėl, jog mano 
žmona tvirtina man kalbėjusi apie tai, ko aš niekaip negaliu prisiminti, 
taigi galbūt aš neišgirstu, ką ji man sako, bet vis tiek jaučiausi kaip visiš-
kas kvailys.

Kai grįžau namo, Debė paklausė:
– Na, ką sakė gydytojas?
– Pasak jo, aš girdžiu tai, ką girdi katės ir šunys.
– Net neabejojau. Tu puikiai girdi. Tu tiesiog nekreipi dėmesio!
Bet aš kreipiau dėmesį. Žinojau, kad esu vienos užduoties atlikėjas, 

todėl stengiausi nieko nedirbti tuo metu, kai ji su manim kalbėdavo. Bet 
vis tiek jos žodžiai praslysdavo man pro ausis. Taigi nusprendžiau pats 
atlikti tyrimą: stebėsiu, kokiu atstumu Debė turi nuo manęs pasitraukti, 
kad jos nebegirdėčiau.

Nieko neįtardama apie mano ekspromtinį tyrimą, ji pradėjo su ma-
nimi kalbėti virtuvėje. Stebėjau, kaip ji, matydama, kad girdžiu ją kuo 
puikiausiai, nuėjo į tolimiausią virtuvės kampą. Tada patraukė į svetainę 
(aš nepajudėjau iš vietos), pasuko į kairę ir įžengė į valgomąjį, visą laiką 
šnekėdamasi su manim. Dabar ji buvo kitoje namo pusėje, visiškai kita-
me kambaryje, vis dar skleisdama svarbią informaciją, kurios pagrindu, 
buvau visai tuo tikras, vėliau man bus surengta viktorina.

– Ei! – surikau.
– Kas yra!? – šūktelėjo ji.
– Aš kitoje namo pusėje! Kaip turėčiau girdėti, ką man sakai?
Kiek patylėjusi ji atsakė:
– A-a, vis tiek tu nesiklausai...



M a r k  G u n G o r

60

Aha! Dabar man tapo aišku. Svarbu ne tai, kad aš per daug susitelkiu 
į vieną užduotį ir nekreipiu dėmesio. Svarbiausia, kad ji vienu metu dirba 
per daug darbų ir, lekiodama iš vienos vietos į kitą, nesiliauja su manim 
kalbėjusi. Nesvarbu, kad buvau kitoje namo dalyje. Mintyse ji vis dar su 
manim šnekėjosi!

Kitą dieną pastebėjau ją elgiantis taip pat, tik dabar ji buvo antrame 
namo aukšte, o aš pirmame! Moterys dažnai puola kaltinti vyrus, kad 
jie nesiklauso, ir skundžiasi: „Aš juk tau sakiau!“ Taip, ji jam sakė – tik 
būdama kitame erdvės taške!

Atsimenu, kaip papasakojau šią juokingą istoriją viename vyrų susi-
rinkime, manydamas, kad tai galėjo nutikti tik man, bet salėje sėdintys 
vyrai ėmė pritariamai linksėti galvomis. Per pertrauką vienas vyrukas 
priėjo prie manęs ir pasakė: „Pastoriau, aš buvau vonios kambaryje. Du-
rys buvo uždarytos, ventiliatorius įjungtas, triukšmas drebino vonios 
sienas; viskas, ką girdėjau, tai tekančio vandens garsą – bet ji vis tiek su 
manim kalbėjosi!“

Tos daugiaprogramės moterys. Atrodo, kad pradėjusios kalbėti jos 
nebegali sustoti. Jos vaikštinėja po namus, dirba įvairius ūkio ruošos 
darbus, nes yra užsiėmusios iki ausų, ir nesiliauja kalbėti su jumis. Ži-
noma, joms visiškai nesvarbu, esate jūs tame pačiame pastate ar ne. Vis 
tiek liekate atsakingas už informaciją.

Intu icija  a r  interpretacija

Tai, ką žmonės vadina moteriška intuicija, paprasčiausiai yra stiprus 
gebėjimas interpretuoti mažus pokyčius, kurių vyrai paprastai nepaste-
bi (veido išraiškas, nežymius nuotaikos ar elgesio pasikeitimus, kūno 
kalbą, balso toną ir t. t.). Štai kodėl kai kurie vyrai negali moterims su-
meluoti – juos išduoda jų akys ir veido išraiška. Moterys yra vaikščio-
jantys melo detektoriai.

Kai vyras ir moteris nueina į vakarėlį, vyras savo tuneliniu regėjimu 
ir sufokusuota klausa sugauna tik nuotrupas to, kas vyksta aplink jį. Jis 
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pastebi Džo, esantį priešais jį kitame kambario gale, bet nemato Pito, 
stovinčio vos už metro jam iš dešinės. Jis girdi juoką vienoje kambario 
pusėje, tačiau jam pro ausis praslysta pro pat jį praėjusio draugo „svei-
kas“. Instinktyviai jis užfiksuoja, kur yra kitas išėjimas, virtuvė ir vonia, 
bet tai ir viskas. O jo žmona vos per kelias minutes (paprastai greičiau 
nei per dešimt) sugeba išsiaiškinti, kas atėjo į vakarėlį, kaip apsirengu-
sios moterys, kokios nuotaikos tvyro, ar kas nors su kuo nors flirtuoja, 
ginčijasi, ar mezgasi intrigos, ir kas iš vakarėlio dalyvių kraustosi iš pro-
to vienas dėl kito.

Moterims būdingas nepaprastas gebėjimas tuo pat metu užsiim-
ti viena su kita nesusijusiomis veiklomis, nes jų „pralaidumo juosta“ 
yra daug platesnė ir gali greičiau perduoti informaciją iš vieno smege-
nų pusrutulio į kitą. Tačiau moterims dėl to kyla šiokių tokių erdvinių 
problemų. Jos pastebi mažiausius balso ar kūno kalbos pokyčius, bet 
nepajėgia nurodyti, kur yra šiaurė, o kur pietūs. Maždaug 50 procentų 
moterų sunkiai atskiria kairę ranką nuo dešinės ir kaip skiriamąjį ženklą 
naudoja vestuvinį žiedą ar griebiasi kitų gudrybių. Vyrai, kurie mąsto 
vienpusiškai, lengviau susidoroja su šiomis užduotimis. Moterų įgimtas 
bruožas sunkiau susiorientuoti erdvėje yra jų smegenų darbo rezultatas. 
Štai kodėl moterys be vargo randa druską, bet dažnai negali perskaityti 
žemėlapio ar įvažiuoti į garažą, automobiliu neužkliudžiusios durų.

Tai, kaip moterys interpretuoja savo pasaulį, kelia nuostabą, o kartu 
trukdo vyrams suprasti moteris. Ne todėl, kad vyrai yra ne tokie pro-
tingi. O todėl, kad mes nesuvokiame, kaip moterys prieina prie išvadų. 
Leiskite paaiškinti.

Vyrai primena senus, gremėzdiškus skaičiuotuvus, kurie kadaise už-
imdavo pusę biuro stalo ir turėjo didžiules rankenas, veikiančias lošimo 
automato „Vienarankis banditas“ principu. Kiekvieną kartą parašius 
skaičių ir patraukus rankeną, veiksmas būdavo nuosekliai užregistruo-
jamas. Paspaudus mygtuką, pažymėtą lygybės ženklu, buvo galima pa-
matyti ne tik atsakymą, bet ir seką logiškų veiksmų, kuriuos reikėjo at-
likti, kad būtų gautas atsakymas. Vyras labai panašiai prieina prie savo 
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išvadų. Jis mąsto logiškai ir nuosekliai; jūs galite nuspėti jo galutinį at-
sakymą iš žingsnių, kurių jis ėmėsi prieš paspausdamas lygybės ženklu 
pažymėtą mygtuką ir patraukdamas rankeną.

Moterį ne taip lengva perprasti. Ji labiau primena kompiuterį, ku-
riame įdiegta sudėtinga programa. Jis atlieka stulbinamus skaičiavimus, 
bet jūs negalite pamatyti, kaip buvo gautas atsakymas. Šis nesupranta-
mas moterų gebėjimas yra pagrindinė priežastis, kodėl septyniolikmetė 
mergina elgiasi kaip suaugusi, o to paties amžiaus vaikinas vis dar kvai-
lioja ir tuščiai leidžia laiką.

Nors vyrų ir moterų smegenys smarkiai skiriasi, turime išmokti ben-
drauti vieni su kitais.


