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Įvadas

Kaip gerai, kad tu skaitai šią knygą. Kodėl? Juk dar vienas 
paauglys taps laimingesnis. Taip taip. Garantuoju. Kaskart 
skaitydamas gerą knygą žmogus išgyvena vidines trans-
formacijas. Vieniems jos būna malonios, kitiems – ne 
visai, dar kitiems – netgi skausmingos. Nieko asmeniško. 
Viskas tik į gera, nes... Mėgstu sakyti, kad blogiau jau 
nebus. Todėl visai nesvarbu, kuriam paaugliui bus ge-
riau: tavo vidiniam paaugliui, atrandančiam vis daugiau 
harmonijos, ar tam, kuris nenori keltis rytais į mokyklą, 
o gal tam, kuris po kelerių metų įžengs į ypatingą savo 
gyvenimo etapą – paauglystę. Ši knyga – apie buvusius, 
esamus ir būsimus paauglius.

Kaip ir visada, šią knygą kūrė puikių žmonių komanda. 
Kolegos manęs teiravosi: ar man užteks asmeninės pa-
tirties rašyti šią knygą? Žinoma! Aš irgi buvau paauglė! 
Tai – pirmoji priežastis. Antra, esu trijų vaikų mama. 
Trečia, esu gana gera psichologė. Vadovaujuosi sveika 
nuovoka, intuicija, tikiu Kūrėjo egzistavimu, Visatos 
dėsnių nuoseklumu, nekišu žmonių į teorijas, pasitelkusi 
žinias ir kompetenciją, su meile, viltimi, tikėjimu, drą-
sa ir radikaliu atvirumu ieškau įžvalgų, galinčių padėti 
kiekvienam, kuris nori gyventi laimingai ir būti lydimas 
sėkmės. Ketvirta, apie 20 metų esu švietimo lektorė, 
vedu seminarus mokytojams, tėvams ir vaikams, mo-
kyklų psichologams, socialiniams pedagogams, dažnai 
lankausi mokyklose, darželiuose, todėl iš arti matau, 
kuo gyvena vaikai ir kas juos jaudina, kokias pagrindi-
nes klaidas daro suaugę ir ko iš tiesų reikia vaikams ir 
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tėvams. Penkta, individualūs susitikimai su tėvais tik 
patvirtino tuos dėsnius, kuriais tikiu ir vadovaujuosi. 
Šešta, mokausi iš tų, kurie jau užaugino laimingus vai-
kus ir didžiuojasi jais, o savo motinystės ir tėvystės kelią 
apibūdina kaip tobulėjimą patiriant sėkmių ir nesėkmių. 
Septinta, negaliu laukti, kol mano vaikai užaugs, ir tik 
tuomet rašyti knygas apie vaikų auklėjimą, tikiu, kad 
tam tikriems dalykams reikia pasiruošti, t. y. atlikti namų 
darbus. Mat niekas niekada nepasikeis, jei nepakeisime 
požiūrio. Bet kuris geras specialisto patarimas neveiks, 
jei žmogus mąstys po senovei.

Supraskime, kad mums sunku mylėti savo vaikus tik 
tuomet, kai patiems trūksta meilės. Sunku mylėti savo 
vaikus sudėtingose situacijose, kai jie būna mums ne-
patogūs, susierzinę, pikti ar liūdni. Tačiau tai nėra vaikų 
bėda. Tai tik mūsų neišmanymas. Nesame blogi tėvai. 
Tiesiog dažnai nenutuokiame, kokie mylimi esame ir 
kad mums netrūksta meilės. Mes tik neleidžiame sau 
būti mylimi. Todėl ši knyga yra meilės eliksyras visoms 
„infekuotoms“ tėvų ir mamų, senelių ir mokytojų sme-
genims. Leiskime joms pasveikti. Ir pamatysime, kad 
viskas yra ir bus gerai.

Kasdien džiaugiuosi, kad mokausi iš tų, kurie skatina 
gyventi tikrąjį gyvenimą. Esu dėkinga Dievui, kad turiu 
didelę malonę dalytis visu tuo. Juk ne aš visa tai kuriu. 
Tai Jis rašo visas knygas per mane! Todėl nelabai turiu ką 
pasakyti, kai manęs klausia, kaip atsirado mano knygos. 
Niekada nesvajojau, kad rašysiu knygas. Leidykla mano 
pirmojo rankraščio laukė dvejus metus. Vis kartodavau, 
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senovei.

7



kad yra labai gerų knygų ir aš neturiu apie ką rašyti. 
Tačiau kartą atėjo Jis ir pasakė: matau tavo sparnus, 
rašyk, nes Aš turiu ką pasakyti. Ir nesipriešinau. Mo-
kausi nesiginčyti su Dievu. Tikiu, kad jis visada žino tai, 
kas geriausia. Todėl mano pirmosios dvi knygos „(Ne)
tobulos mamos užrašai“ ir „(Ne)tobulos moters užrašai“ 
yra labai populiarios ir skaitomos. Jos įkvepia, žadina, 
stiprina, guodžia. Pirmuose bestseleriuose yra Jo meilė. 
Kai galiu būti įrankiu Dievo meilei, šviesai ir gerumui 
skleisti, esu laiminga.

Kai pradėjau rašyti šią knygą, paklausiau vyriausiojo 
sūnaus, kuriam tuo metu buvo dešimt metų, ką būtinai 
turėčiau aprašyti knygoje apie paauglystę. Jis kurį laiką 
tylėjo. O vėliau pasakė vieną vienintelį sakinį: aprašyk 
tai, kaip gyveni su manimi, ir bus gerai. Tą akimirką 
jaučiausi lyg per karūnavimo ceremoniją: karūna, de-
dama ant galvos, ne tik svaigino, bet ir suteikė didžiulės 
atsakomybės toliau gerai valdyti karalystę žemėje, kuri 
yra man skirta. „Badaujančių“ karalystėje nėra, tačiau 
nesu tobula, todėl vis beldžiu į Visatą: atsiprašau, atleisk 
man, ačiū tau, myliu tave.

Sūnaus atsakymas patvirtino žinojimą, kad psichologui 
nebūtina visko išgyventi asmeniškai, jam užtenka būti 
empatiškam, t. y. gebančiam įsijausti į kitą žmogų, ir, 
svarbiausia, atjausti. Geras psichologas man yra tas, 
kuris tiki laikinai nežinančiojo, kaip toliau gyventi, vi-
dine stiprybe, dieviškumu ir prigimtiniu poreikiu ne tik 
mylėti, bet ir būti mylimam. Geras psichologas neieško 
žmogaus nelaimingo gyvenimo priežasčių kituose, jis 
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padeda suprasti Visatos dėsnius, atpažinti priežastį ir 
pasekmę, skatina žmogų stebėti savo unikalų gyvenimą 
ir drąsina eiti savuoju nepramintu taku, kuriame yra tik 
žmogų mylinčio gyvenimo meilės pamokos, net jei taip 
neatrodo. Geras psichologas yra tikintis. Jis tiki Dievą 
arba vidiniu žmogaus dieviškumu.

Sūnaus atsakymas sustiprino pajautą, kad paauglystei 
reikia ruoštis iš anksto. Priešingu atveju ji gali sukelti 
krizę. Jei ne vaikui, tai tėvams, mokytojams, seneliams 
ir kaimynams. Pagalvok: ar galėtum eiti į karą su gėlių 
puokšte? Žinoma, kad ne. Tai kodėl galvojame, kad gy-
vendami su vaikais natūraliai pereisime visus jų raidos 
etapus ir viskas bus gerai? Kodėl viliamės, kad atsineš-
dami dideles vaikystės, paauglystės ir jaunystės naštas 
suteiksime savo vaikams tvirtą pagrindą po kojomis ir 
auginsime sparnus? Kodėl tikime, kad su neužaugin-
tais vidiniais savo vaikais būsime stiprūs ir išmintingi 
auginti savo vaikus?

Pirmojo septýnmečio nerūpestingumas yra Dievo 
dovana kiekvienai mamai. Pirmus septynerius metus 
mamai užtenka jos jausmų vaikui ir viskas yra gerai. 
Mylėti, mylėti ir dar kartą mylėti. Mamos išmintinga 
meilė labiausiai augina ir ugdo. Augant vaikui mamos 
ir visi kiti suaugusieji taip pat turi augti. Kai jie to ne-
daro savo noru, gyvenimas jiems sukuria labai daug 
galimybių augti. Ir jos dažniausiai nėra malonios. 
Tačiau visos jos yra meilės pamokos, lydinčios mus 
į kitokios kokybės santykius su savimi, savo vaikais, 
pasauliu ir gyvenimu.

paauglystei 
reikia 
ruoštis.
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Ši knyga padės užaugti tavo vidiniam vaikui, suteiks 
jam stiprybės ir savarankiškumo. Mažus sėkmingai 
gali auginti tik dideli, todėl linkiu užaugti. Ypač jei tu 
jau pavargai nuo santykių su savo augančiu vaiku ar 
vaikais – ši knyga skirta tau. Jei tavo santykiai sudėtingi 
bent su vienu vaiku, skaityk šią knygą, matyk save, galvok 
apie save, stiprink save. Sunkumai savaime neišsispręs, 
todėl atsiduok skaitymo terapijai. Su vaikais pervargs-
ta tik vaikai! Suaugusieji žino savo paskirtį! Tai padeda 
mums puoselėti savo atsidavimą. Atsiduoti – tai ne 
parsiduoti. Tau nereikės prarasti savojo gyvenimo dėl 
vaikų. Nuostabu, ar ne?

Jei tavo vaikai dar maži, skaityk ir ramiai ruoškis pa-
auglystei. Kai žinosi tam tikrus paauglystės ypatumus, 
pasitiksi ją išmintingai: ne su gėlių puokšte, bet ir ne 
su šautuvu. Mat paauglystė – tai ne karas. Ir apie tai aš 
mielai tau papasakosiu trečioje knygoje.

Jei tu jau gyveni bent su vienu paaugliu ir tai nėra tavo 
vyras, skaityk ją su meile sau ir vaikui. Jei manai, kad ką 
nors darai ne taip, žinok: įpročiams keisti reikia laiko. 
Todėl nesitikėk, jog labai greitai pakeisi savo elgesį. Tai 
padės tau būti kantresnei ir savo vaikui. Juk mes no-
rime, kad vaikų elgesys keistųsi milisekundės greičiu. 
Taip būna tik filmuose arba patyrus tam tikras dvasines 
būsenas, tačiau jos nutinka ne daugumai ir ne per daž-
niausiai. Nekalk prie kryžiaus nei savęs, nei savo vaiko 
už paklydimus. Skaityk ir atrask įkvėpimo harmoningam 
santykiui su mylimu vaiku. Skaityk širdimi. Pasitikėk 
savo intuicija. Neleisk protui gadinti tau gyvenimo ir 
santykių su brangiais vaikais. Šios knygos žodžiai – tai 
sėklos tavo širdžiai. Kada jos sudygs, ne nuo manęs 
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priklauso. Tu esi savo vidinio sodo šeimininkė. Aš esu 
tik sėjėja tavo gyvenimo kelyje.

Beje, jei esi vyras ir skaitai šią knygą, labai prašau ne-
būti tokiam reikliam lyties identifikavimui. Labai sunku 
kiekvieną sakinį skirti ir moterims, ir vyrams. Sakiniai 
tampa tokie formalūs ir sunkūs. Visa informacija, pa-
teikta šioje knygoje, visos istorijos, kurias pasakoju, tinka 
ir moterims, ir vyrams. Tiesa ta, kad dauguma mano 
skaitytojų yra moterys, mamos, močiutės, mokytojos, 
gydytojos, kaimynės, darželio auklėtojos, bibliotekinin-
kės, pardavėjos, socialinės pedagogės, virėjos, logope-
dės, psichologės... Jei tau tinka mano kūryba, bet tu esi 
vyras – tikėk, kad ši knyga skirta ir tau.

Noriu pasakyti, kad visa liepiamoji nuosaka knygoje – 
tai ne įsakymai tau. Tai tiesiog paprastas, draugiškas, 
širdingas kvietimas ką nors daryti arba ko nors nedaryti. 
Mandagios tariamosios nuosakos formos ne visada tin-
kamos perteikti tai, ką noriu tau pasakyti. Tad nemanyk, 
kad noriu nurodinėti. Ir nemanyk, kad esu geresnė už 
tave. Tiesiog atkakliai daug kartų tave kviečiu: gyvenk 
laimingą gyvenimą su savo augančiais vaikais!

Taigi... Kviečiu tave į dar vieną kelionę. Ši kelionė pra-
sidės anksti ryte ir baigsis naktį. Mums užteks vienos 
dienos, kad susipažintume su paauglyste ir pabūtume 
paauglio kailyje. Kai diena baigsis, tu būsi kitoks žmogus. 
Ar leisi naujai prabudusiam žmogui gyventi, priklausys 
tik nuo tavęs. Myliu. Tikiu. Duodu ranką. Eime. Tiesa, 
prieš kelionę reikia susipažinti su taisyklėmis. Juokauju. 
Tačiau trumpas įvadas į kelionę tikrai būtinas. Skanaus!

įpročiams 
keisti reikia 
laiko.
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