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Da!niausiai moters nuotaika, savi-
jauta, gyvenimo d!iaugsmo poj"tis 
priklauso nuo to, ar ji jau#iasi gra!i, 
ar ji patinka pati sau. Dauguma 
moter$ metams b%gant numoja 
ranka & savo i'orin& gro!&, teigdamos, 
jog tai tik jaunoms r"pi, o brandaus 
am!iaus moter& labiau puo'ia dva-
singas, turtingas, gra!us vidus. Tiesa, 
gra!us, turtingas vidus bet kokio 
am!iaus moteriai vertingas, ta#iau 
k"no apleisti taip pat neder%t$. 
Sakoma – gra!iame, sveikame k"ne, 
gra!i siela. 

Taip pat tiesa, kad metams b%gant 
ne visoms pavyksta i'laikyti gra!ias 
k"no linijas veikia ir hormonai, ir 
genetika, ir gyvenimo b"das. Visa tai 
tikrai sunku &veikti ir pakeisti, ta#iau 
yra kai kas, kas, tarsi burt$ lazdele 
pamojus, ne&tik%tinai pakeist$ moters 
i'vaizd(. Moteris pagra!%ja, atjaun%ja, 
atrodo lyg po plastin%s operacijos. 
Ma!a to, kad pasikei#ia i'vaizda, 
kei#iasi ir charakteris. Pasikeitus 
i'vaizdai moteris tampa linksmesn%, 
d!iaugsmingesn%, labiau pasitikinti 
savimi. Pager%ja ne tik pa#ios mo-
ters gyvenimo kokyb%, bet ir jos 
aplinkini$, 'eimos nari$. Kai moteris 
patenkinta savimi, savo i'vaizda, ji 
daugiau 'ypsosi, skleid!ia daugiau 
teigiam$ emocij$, labiau myli save ir 

aplinkinius. O ta burt$ lazdel% yra tin-
kamo plauk$ &vaizd!io pasirinkimas ir 
minimalus makia!as (o kartais nerei-
kia ir makia!o). Ne&tik%tinai galingas 
moters gro!io atributas yra plaukai, 
j$ spalva ir forma. Kei#iant plauk$ 
spalv( ir form(, kei#iasi visas moters 
&vaizdis. I' 'velnios, romanti'kos blon-
din%s moteris per kelias valandas gali 
virsti raudonplauke pa'%lusia vilioke 
ar tamsiaplauke i'did!ia, dalyki'ka 
dama, ir atvirk'#iai. Tereikia !inoti, 
kuo nori tapti, kas labiausiai tinka 
pa#iai, ir leisti b"ti sau !avinga bet 
kuriame am!iaus tarpsnyje, esant bet 
kokios socialin%s pad%ties.

Per 23 darbo metus gro!io sfero-
je ma#iau, kaip daugyb% klien#i$, 
pakeitusi$ plauk$ &vaizd&, tvirtino, kad 
tikrai pasikeit% ne tik i'vaizda, bet ir 
santykiai 'eimoje, santykiai su vyru, 
su bendradarbiais, pasikeit% po!i"ris 
& save, atsirado didesn% meil% sau ir 
noras r"pintis savimi, atsirado noras 
aktyviau gyventi, neu!siskl)sti savyje. 
Dauguma, pakeitusi$ plauk$ spalv( 
ir form(, sulauk% daugiau gerb%j$ 
d%mesio, o kai kurios gana greitai su-
sirado ir savo antr(j( pus). *tai tokia 
ta burt$ lazdel% – plauk$ &vaizdis. 

Su meile, 
+vaizd!io dizainer%, plauk$ stilist%, 

viza!ist% D!iuljeta V%br%
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Tam, kad pasitikrin#iau, u!tikrin#iau save ir jus, jog tikrai reikalinga kny-
ga apie plauk$ &vaizd&, atlikau &vairaus am!iaus ir profesijos savo klien-
#i$ apklaus( – „KAS MOTERIAI YRA PLAUKAI?“ Dalijuosi atsakymais:

Egl! (56 metai), farmacinink!, vaistin!s savinink!: „Moters 
plaukai yra vienas i! pagrindini" gro#io element", papuo!al", kuriuos 
gamta suk$r%, o #mogaus evoliucijoje moters plaukai tapo svarbiu 
moteri!kumo simboliu, palyginti su vyrais.
Gra#$s plaukai – moters pasidid#iavimas, moteri!kumo simbolis, 
supinti & kasas – kar$na. Dar senaisiais laikais garsios moterys, tokios 
kaip Kleopatra, #inojo receptus, kaip puosel%ti, pri#i$r%ti plaukus, kad 
jie atrodyt" sveiki, #vilgantys, traukt" vyr" d%mes&.“

Laima (50 met"), stomatolog!: „Plaukai moteriai – ir ginklas, ir ap-
sauga, ir gro#is, ir pasitik%jimas savimi. Ne veltui senov%je did#iausia 
bausm% b$davo nukirpti moteriai plaukus taip j' pa#eminant. Netgi 
onkologin%mis ligomis sergan(ioms ne tokia baisi chemoterapija ar 
spindulin% terapija, kiek to nulemtas plauk" slinkimas.“
)ia klient% papasakojo toki' situacij', i!gyvent' jos koleg%s !eimoje.

Emilija (26 met"), ilgalaikio makia#o specialist!: „Plaukai, vis" 
pirma, yra moteri!kumo i!rai!ka ir i! to, kaip jie pri#i$r%ti ar sutvarkyti, 
gali daug pasakyti apie pa(i' moter&. Juk moteris, kurios plaukai nu!iu-
r*, nenuda#yti prie !akn", nepakirptais galiukais ar nei!plauti, apie save 
nieko gero nebyloja. Tai kaip veidrodis, atspindintis moters charakter&. 
Jei ji myli save, niekada neleis sau vaik!(ioti nesutvarkytais plaukais.
Ar pasitik%tum%te gydytoja, politike, psichologe, kuri net savo i!vaiz-
dos susitvarkyti negali?..“
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Virginija (42 met"), veido odos kosmetikos vadybinink!: „Ne 
kiekviena moteris gali sau leisti pasidaryti plastin* operacij', bet 
kiekviena gali plaukais u#maskuoti tai, kas negra#u, ir i!ry!kinti tai, 
kas labai gra#u.“

Violeta (45 met"), in#inier!, vadov!: „Plaukai – tai magi!kas 
#enklas #vilgsniui & moters vid". Ir kiekvienas j& supras savaip:
– gydytojas &vertins sveikatos po#ymius;
– stilistas – kaip tau tinka plauk" spalva ar !ukuosena;
– psichologas – kaip tu r$pi pati sau;
– b$r%ja – kiek tavyje slapt" gali";
– mylimam #mogui – tai svarbi dalel% tav*s, !velniai glostant ir &kve-
piant j" aromato...
O man tai viskas kartu!“

Monika (25 met"), teisinink!: „Nuo vaikyst%s mama sakydavo, 
kad plaukai – pus% moters gro#io. T' supratau trumpai nusikirpusi 
plaukus – i!ties netekau pus%s savo gro#io.“

Jurgita (57 met"), buvusi kosmetolog!, viza#ist!: „Plaukai man 
visada buvo svarbiausia &vaizd#io dalis. Visada ne!iojau juos ilgus ir di-
d#iavausi, kad tai man teikia jaunatvi!kumo, net sulaukus 50-ties. Susirgus 
onkologine liga did#iausia neviltis ap%m% likus plikai, be plauk". Netiesa, 
kad tai nesvarbu. „Ataugs dar gra#esni“, – guod% visi. Vis d%lto tuo laikotar-
piu a! buvau ne a!.“ 



Kodėl  nusprendžiau 
pasidalyti   šiomis  žiniomis?
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A!aros akyse

*e'tadienis. Daugumai tai poil-
sio diena, ta#iau gro!io salone 
pats darbymetis. *e'tadienio 
rytmet& da!na moteris skiria 
sau, savo gro!iui puosel%ti ar 
net naujam &vaizd!iui atrasti.

– Laba diena. J$s Kristi-
na? – paklausiau laukiamajame 
s%din(ios nenusp%jamo am-
#iaus moters, o gal merginos.

– Laba. Taip, a! u#sira!ius pas 
jus 12 valandai, plauk" spalvai 
ir kirpimui keisti, – atsak% juo-
daplauk% m%lynak% klient%.

– Pra!om & kabinet'.

Ir mudvi nukeliavome & kabi-
net(, kur t)s%me pokalb& apie 
m%gstamas spalvas, norim( 
kirpim( ir motyvacij( – kod%l 
at%jo noras keisti plauk$ &vaiz-
d&. Nusta#iau klient%s spalvos 
tip( ir tinkam( plauk$ spalv(, 
aptar%me b"sim( kirpim( bei 
formavim(. Liko su!inoti, kas 

past"m%jo poky#i$ link. O tai, 
mano manymu, ir yra svar-
biausia, nes tik i'siai'kinus, 
kas past"m%jo keistis, galima 
nustatyti, koki( tinkamiausi( 
plauk$ spalv( ir kirpim( pa-
rinkti. Dauguma moter$ ry!-
tasi kardinaliai pakeisti plauk$ 
spalv( bei kirpim( po skau-
d!i$ i'gyvenim$ – skyryb$, 
sunkaus gimdymo (depresijai 
po gimdymo u!puolus), ne-
laimingos meil%s, nes%km%s 
ie'kant darbo ar past"m%jus 
artimiesiems (jaun%ti, gra!%ti, 
gyventi). *ios dienos klient%s 
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motyvacija pana'i. Ji vieni'a 
mama, augina dvi nuostabias 
dukrytes, bet antrosios pus%s 
neturi. Jai niekada nesisek% 
su vyrais, nes, kaip ji pati 
mano, yra labai savaranki'ka, 
reikli, gal b"na kiek grie!-
toka. O juk vyrai toki$ bijo, 
jie mieliau renkasi 'velnias, 
moteri'kas, romanti'kas mo-
teris, kurioms reikia pagalbos, 
kurios vyrui leid!ia pasireik'ti, 
atlikti vyri'kus darbus, pa-
sitarnauti, b"ti reikalingam, 
jaustis vyri'kam, o ne klausyti 
ir atlikin%ti grie!tos moters 

nurodymus. ,inoma, yra vyr$, 
kurie renkasi b"tent valdingas 
moteris, nes patys yra silpni. 
Ta#iau moterims da!niausiai 
patinka b"tent vyri'ki, stipr"s 
vyrai, o daugumai vyr$ – 'vel-
nios, moteri'kos, romanti'kos 
moterys.

– Va kaip, o a! tokia nesu ir 
dar ta mano i!vaizda tokia 
rimta, pikta, – pasakoja Kris-
tina. – Nor%(iau pasikeisti ir, 
ko gero, labiausiai d%l to, kad 
susiras(iau antr'j' pus*, sau ir 
vaikams tinkam' vyr'.
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Tikrai, Kristinos &vaizdis labai 
rimtas, net grie!tokas: juodi 
ilgi – iki juosmens – plaukai, 
ry'k"s, juodai da!yti, grie!t$ 
linij$ antakiai, rausvos spal-
vos, tarsi i' pyk#io, veido 
oda, !ydros stiklin%s akys. I' 
pa!i"ros ji tikrai simpati'ka 
moteris, tik lyg li"dna, lyg ne-
laiminga ar susir"pinusi ka!-
kuo, gal u!imanti ka!kokias 
svarbias socialines pareigas. 
,od!iu, reikia gelb%ti moteri'-
kum(, 'velnum(, romanti'ku-
m(, suteikti Kristinai truput& 
lengvab"di'kumo, jaunatvi'-
kumo, gal net seksualumo. 
Visas 'ias sudedam(sias dalis 
reikia sud%ti tarsi prieskonius 
& gard$ patiekal( ir sukurti 
Kristinos – 'velnios, patrau-
klios moters – &vaizd&, kuris 
jai pad%s susirasti tinkam( 
!mog$ 'eimai.

Taigi, mudviem besi'neku#iuo-
jant darbas virte vir%. Mudvi 
nusprend%me, kad renkam%s 
'okolado spalvos sruogas, per-
sipynusias su kapu#ino kavos 

sluoksniais ant juodos kavos 
pagrindo, tai tikrai pagyvins 
esam( plauk$ spalv(, suteiks 
jai ry'kumo, judesio, spalv$ 
!aismo, o veido odai – vizua-
liai rusv( saul%s &degio spal-
v( (pasl%ps veido raudon&). 
Pasirinkome ilg%jant& prakar-
pyt( ilg$ plauk$ kirpim(, kuris 
&vaizd!iui suteiks jaunatvi'ko 
ner"pestingumo, laukinio 
seksualumo, besidraikan#ios 
trumpesn%s ir ilgesn%s sruo-
gos suteikia &vaizd!iui roman-
ti'kumo. Nuda!iusi plaukus 
ir pritaikiusi kirpim(, plaukus 
susukau stambiomis ban-
gomis, tai, be abejo, suteik% 
mink'tumo, lengvumo, 'velnu-
mo. Na va – visos pasirinktos 
sudedamosios dalys sud%tos. 
Kristin( atsukau & veidrod&, kad 
gal%t$ &vertinti poky#ius. Ji 
s%d%jo, !i"r%jo & veidrod& savo 
ry'kiomis stiklin%mis akimis ir 
nieko nesak%. Tapo nejauku: 
ar jai patinka tai, k( mato, ar 
viskas taip blogai, kad nieko 
negali pasakyti? 
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– )ia a!? – po pauz%s paklaus% 
moteris.
– Na, kaip j$s pati sau? – ga-
liausiai nei!tv%rusi paklausiau 
a!.
– +inot, nelabai atpa#&stu save, 
bet tai nuostabu, – nuramino 
mane Kristina.

Smagu gird%ti tok& &vertini-
m( – pastangos nenu%jo veltui.

Po to paai'kinau plauk$ prie-
!i"ros ypatumus, formavimo 
b"dus ir palyd%jau i'%jimo 
link. Mums priart%jus prie 
dur$ Kristina stipriai apkabino 
mane ir pravirko:

– Man labai !ito reik%jo, man 
reik%jo pamatyti save gra#i', 
dabar a! galiu pasitik%ti savimi 
ir #inoti, kad esu patraukli, 
simpati!ka moteris. Ir dar, ma-
nau, pasistengsiu b$ti aplinki-
niams !velnesn%, linksmesn%.

Ar gali b"ti geresnis atlygis 
u! atlikt( darb(? Pravirkom 
i' d!iaugsmo abi, apsikei-
t%m gra!iais palink%jimais, 

nusprend%m dar susisiekti 
(Kristina 'iuo metu gyvena ne 
Lietuvoje, tad pasimatysime 
negreit) ir atsisveikinom.

Eik, Kristina, ir #yd%k, ne!k 
moteri!kum', gro#&, !velnum' 
aplinkai ir pasitik%k savimi – TU 
ESI GRA+I.

Ir toki$ a'arot$ dien$, kai 
moteris pamato save kitoki(, 
daugyb%.... Daugyb% istorij$, 
kurios mane &kvepia steng-
tis pad%ti moterims atrasti, 
i'reik'ti save, savo gro!&.

Viena ry'ki istorija t)siasi daug 
met$, apie 6–7. Prisiskai#iusi 
rekomendacij$ internete at-
%jo pas mane poky#i$ norinti 
mergina. At%jo, nes buvo 
gyvenimo kry!kel%je: ar mesti 
pasaulieti'k( gyvenim( ir 
u!sidaryti vienuolyne, ar keisti 
visk( i' pagrind$ ir pabandyti 
sukurti gyvenim( i' naujo. Ir 
mudvi paband%m pakeisti jos 
po!i"r& – tereikia pamilti save 
ir leistis b"ti mylimai. Mudvi 
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PAMILK SAVE. 
JEI TU NEMYL!SI SAV"S, 
NIEKAS TAV"S NEMYL!S.
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pilk( plauk$ spalv( pakeit%-
me & ry'ki( varin), i'karp%me 
plaukus per vis( plauk$ ilg& (o 
plaukai buvo ilgi ir j$ daug) 
ir leidome jiems nat"raliai 
smulkiai garbanotis. I' pil-
kos pelyt%s ji pavirto ugnine, 
i'dykusia, linksma ragani"k'te. 
Nuo tos dienos pra%jo daug 
laiko, mergina i'tek%jo, i'vyko 
gyventi & kit( 'al&, bet kaskart 
gr&!usi b"tinai u!suka pas 
mane pasigra!inti ir kaskart 
&teikti man g%li$, kaip pad%k( 
u! suteikt( galimyb) pamatyti 
save GRA,I-, u! pasitik%jim( 
savimi, u! gausius ir nuolati-
nius aplinkini$ komplimentus. 

Kiek moter$, tiek istorij$, 
tiek &vaizd!i$ keitim$, tiek 
ir d!iaugsmo a'ar$. Sma-
gu a'aroti i' d!iaugsmo, i' 
d%kingumo, d%l gro!io. Toki$ 
istorij$ &kv%pta nusprend!iau 
para'yti 'i( patarim$ knyg(. 
Ji bus naudinga kaip asmeni-
nis plauk$ stilistas, patar%jas, 
kuris patars, pad%s apsispr)sti, 
kok& plauk$ &vaizd& pasirinkti 

asmeni'kai sau, tam tikromis 
situacijomis ar gyvenimo kry!-
kel%se, kuris bus kaip pagalbos 
&rankis, padedantis &veikti tas 
tam tikras situacijas.

Plauk$ spalva ir forma yra 
galingi moters gro!io ginklai, 
&rankiai, skinantys keli( & s%-
km), laim), meil).

Kuo jums gali pad"ti 
!ios #inios?

Prisipa!inkime sau, juk da!nai 
burnojame ant sav)s !i"r%da-
mos & veidrod& – negaliu !i"r%ti 
& save, visai ka!kokia „i'%jus i' 
sav)s“, paakiai pajuod), nosis 
raudona, veidas bespalvis, pil-
kas, o plaukai i'vis tragedija... 
Niekur neisiu i' nam$ !moni$ 
g(sdinti...

Nusivylusios atvaizdu veidro-
dyje bandom susitaikyti su 
esama pad%timi. Da!na grie-
biasi saldumyn$, kita – vyno 
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taur%s, tre#ia skund!iasi 
draugei, ketvirta priekai'tauja 
vyrui, vaikams, kad nelieka 
laiko sau. Pasaka be galo. Bet 
galas tikrai yra ir laiminga 
pasakos pabaiga tikrai galima. 
,inau daugyb) atvej$, kai toji 
pasaka t)siasi iki 'iol – ilgai ir 
laimingai...

Kas gi tas stebukladarys, kuris 
padaro tave laiming( ir s%-
kming(? Ogi tu pati. Tu pati 
gali nuspr)sti: b"ti laiminga, 
gra!i, patraukli, 'velni, s%kmin-
ga, mylima...

TAU tereikia pamilti save – tik 
tiek. 

Sakysit, lengva pasakyti, sunku 
padaryti. Gal i' pirmo !vilgsnio 
taip ir gali pasirodyti – ne-
s(mon%, gyvenimas pilnas 
sunkum$ ir neteisyb%s, kur 
#ia gali i'gelb%ti meil% sau? 
Prad%kime nuo sav)s. Pamil-
kite save, puosel%kite save, 
tuomet imsite skleisti gro!&, 
meil) ir g%r& aplinkai, juk mo-
ters paskirtis b"tent tokia. Ir 

tikrai pasteb%site, kad aplinka 
ir !mon%s joje kur kas geresni, 
mielesni, labiau linkintys gero 
nei prie' tai, kai j"s nemyl%jo-
te sav)s.

Kaip pamilti save, kai atvaiz-
das veidrodyje ned!iugina? 
Dabar !enkime pirm( !ingsn&. 
Moteriai tam, kad jaust$si 
laiminga, labai svarbu atrodyti 
gra!iai, patraukliai, tvarkingai. 
Moters nuotaika, savijauta la-
bai priklauso nuo jos i'vaizdos. 
Jei moteris sau patinka, ji jau-
#iasi pakyl%ta, labiau pasitiki 
savimi, daugiau meil%s sklei-
d!ia & aplink(, daugiau 'yp-
sosi ir ma!iau pyksta, ma!iau 
priekai'tauja aplinkiniams, 
'eimos nariams. Tad kod%l 
nenusprendus tapti gra!esnei, 
patrauklesnei? Sakysit, taip tik 
pasakoje b"na, kai Pelen% virs-
ta princese. Arba u! didelius 
pinigus plastin%s chirurgijos 
klinikose. Visi'kai nenoriu su 
tuo sutikti, nes per 23 savo 
darbo metus gro!io sferoje 
ma#iau daugyb) peleni$, 
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virstan#i$ princes%mis, 
karalien%mis, magi'komis 
f%jomis ar net karingomis, 
savimi pasitikin#iomis 
kar!yg%mis. ,inoma, #ia 
pasak$ heroj%s, bet j$ 
pasakos visada baigiasi 
nuostabiai, kaip ir j"s$, jei 
tik nuspr)site su!yd%ti ir 
pamilti save. 

Tad visai neb"tina tur%ti 
kr"vos pinig$, kad pa-
vykt$ ILGAI IR LAIMINGAI. 
Reikia !ini$ ir noro. Na, 
!ini$ jums suteiksiu, vadi-
nasi, tereikia NORO, ir j"s$ 
svajon%s i'sipildys. B"sit 
gra!i pati sau, aplinki-
niams, &gausit pasitik%-
jimo savimi, kuris pad%s 
&gyvendinti visas savo sva-
jones. Savimi pasitikintis 
!mogus kalnus nuver#ia, 
nes jis tiki savo s%kme. 
Visa tai pad%s pamilti 
save, susirasti tinkam( 
vyr(, rasti geresn& darb(, 
puikuotis gera nuotaika ir 
savijauta.


