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Atsakymų į klausimą 
„Kaip jus veikia bėgan-
čio laiko atspindžiai vei-
de ir kūne?“ rezultatai
1. Senėjimą priimu kaip natūralų proce-
są, todėl nieko nedarau, kad jį atitolin-
čiau (24,3 % apklaustųjų).
2. Nepanikuoju, pasitelkiu profilaktines 
priemones, stengiuosi sveikiau maitin-
tis, sportuoju ir džiaugiuosi įgyta išmin-
timi (45,9 % apklaustųjų).
3. Besikeičiantis atvaizdas veidrodyje 
man kelia didelį nerimą ir stresą (13,5 %  
apklaustųjų).
4. Kosmetikos priemonėmis, intervenci-
nėmis ir kitomis procedūromis bandau 
išlaikyti jaunystę (16,3 % apklaustųjų).

 Prizą laimėjo Audronė Bartninkienė, 
audra.rubinas@gmail.com

Kviečiame kiekvieną mėnesį dalyvau- 
ti vis naujoje apklausoje ir laimėti ver- 
tingų prizų. Apklausa vyksta interneto 
puslapyje www.priekavos.lt.

Mintys apie grožį
• „Išmintis nebūtinai ateina su amžiumi. Niekas 

savaime neateina, išskyrus raukšles ant veido. Tie-

sa, kad vynas su amžiumi gerėja. Bet tik tuo atve-

ju, jei vynuogės buvo geros.“ Abigail Van Buren

• „Išmokite naudotis savo protu taip pat puikiai, 

kaip ir savo pudrine. Ir tuomet, gali būti, pudri-

nė jums nebus daugiau reikalinga... Žinokite, 

protingas moteris vyrai įsimena, gražias išski-

ria minioje, o tik žavingų niekada nepamiršta“. 

Sophia Loren

• „Nebijokite senti – kiekvienas amžius yra 

nuostabus. Prabėgę metai – ne tik sunkumai, 

netektys, bet visų pirma patirtis, išmintis, hu-

moro jausmas, ramus ir blaivus žvilgsnis į tai, 

kas vyksta jūsų gyvenime“. Catherine Deneuve 

Skaitytojų 
apklausa

Testas
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www.psichologejustina.lt

Interneto puslapyje www.priekavos.lt vykusi 
apklausa atskleidė skaitytojų požiūrį į natūra-
lius senėjimo procesus. Apklausos rezultatus 
įvertinusi psichologė Justina Zelionkaitė reko-
menduoja kiekvienam išmokti pamilti save ir 
savo atvaizdą veidrodyje. Tuomet negąsdins ir 
bėgančių metų ženklai.

Su amžiumi susijusių pokyčių išvengti neįma-
noma. Jie vyksta, norime to ar ne. Žinoma, nuo 
gyvenimo būdo labai priklauso amžinių pokyčių 
intensyvumas. Todėl asmenys, kurie prisižiūri, t. y. 
sveikai maitinasi, sportuoja, neturi žalingų įpročių, 
užtektinai pailsi, naudoja kosmetikos priemones, 
dažniausiai atrodo geriau, galbūt ne visada jau-
nesni, tačiau bent gražiai pagal savo amžių. Visų 
žmonių tikslas turėtų būti siekis dailiai atrodyti 
pagal savo amžių. Bėgantį laiką gali pristabdyti ne 
tik fizinio kūno priežiūra ir profilaktika, bet ir dva-
sinė būsena. Laimingi, atsipalaidavę ir pozityvūs 
žmonės atrodo geriau nei viskuo nepatenkinti, 
pykčio ir pavydo kupini asmenys. Prisiminkite tai 
ir investuokite ne tik į kūną, bet ir į dvasią.

Kokiems žmonėms sunkiausia susitaikyti su 
senėjimo pokyčiais?
Kiekvieną amžiaus tarpsnį lydi tam tikri lūkesčiai. 
Ateina laikas vesti, turėti vaikų, darbą, turto, anū-
kų ir t. t. Jeigu žmogus savo amžiuje neįgyvendina 
tų lūkesčių, tuomet bando stabdyti laiką ir tarsi 
apgauti save bei pasaulį, kad jam dar ne laikas, pa-
vyzdžiui, turėti šeimą ar stabilų darbą. Kita vertus, 
tai rodo, kad asmens psichologinis amžius yra ma-
žesnis, palyginti su biologiniu. Kuri paauglė norėtų 
atrodyti kaip pusamžė moteris? 
Dar sunku tiems, kurie ilgą laiką dėmesį pritrauk-
davo ir tikslus pasiekdavo būtent dėl savo išvaiz-
dos. Senstant pagrindinis įrankis – grožis – nebe-
veikia, o kitų nėra. Su tuo susitaikyti ypač sunku.

bėgantis laikas?
Kaip jus veikia 

Kaip išmokti natūraliai priimti laiko žen-
klus, atsirandančius kūne ir veide?
Pirmiausia reikia pasirūpinti kitais įrankiais, t. y.  
realizuoti save ne tik per išvaizdą, bet ir būti 
įdomia asmenybe. Svarbu prisiminti, kad senas 
neatrodys kaip jaunas. Reikia stengtis atrodyti 
gražiai pagal savo amžių. Bandydamas atrodyti 
jaunai  žmogus dažnai tampa pajuokos objektu. 
Su tokia asmenybe dažnai nėra malonu ben-
drauti, nes atrodo, 
kad ji meluoja, nėra 
nuoširdi.

Ar žmogui kenkia 
desperatiški ban-
dymai sustabdyti  
jaunystę?
Visada kenkia nerealūs 
lūkesčiai, nes jie kelia di-
delį nusivylimą. Fiziškai, 
grožio procedūrų gausa 
sveikatos taip pat nepri-
deda. Bet kokia interven-
cija kelia stresą organizmui. Truputį streso yra 

Lietuvoje populiarios 
krūtų plastinės 

operacijos, tačiau iš praktikos galėčiau 
išskirti tris lygiavertes operacijų grupes, 
kurių skaičius jau keleri metai nesikeičia: 
krūtų plastinės operacijos (didinimas, 
mažinimas, pakėlimas, formos korek- 
cija), senstančio veido korekcija (vokų 
plastinės, veido patempimo operacijos) 
ir nosies formos korekcija. Šiek tiek 
mažiau populiarios operacijos: riebalų 
nusiurbimas, pilvo, žastų, šlaunų plas- 
tinės operacijos ir t. t. Nė po vienos 
operacijos gyvenimas nepasikeičia, ties- 

SpecialiSto komentaraS

iog padidėja žmogaus pasitikėjimas 
savimi. Tą patvirtina daugybė atliktų 
studijų. Tarkime, nustatyta, kad po 
krūtų didinimo operacijos pagerėja 
moterų seksualinis gyvenimas. Bet jis 
gerėja ne dėl to, kad krūtinė didesnė, 
o dėl padidėjusio moters pasitikėjimo 
savimi. Taip pat keičiasi žmogaus 
gyvenimo kokybė, nes atsikrato kokio 
nors komplekso. Retais atvejais kreipiasi 
žmonės, kurie niekuomet nebūna pate- 
kinti savo išvaizda. Psichiatrai tok- 
iems pacientams diagnozuoja dismor- 
fofobinį sindromą, ir jį turinčių žmonių 
negalima operuoti, nes vis tiek niekada 
nebus patenkinti savo išvaizda ir 
niekada nepasieks savo tikslo. Pasau- 
lyje šis sindromas būdingas iki 1 %  
žmonių, tačiau chirurgų praktikoje 
vidurkis yra gerokai didesnis.
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Įdomu
• Plastinės chirurgijos ištakos siekia 700 m. pr. Kr. 
• Gražioji Kleopatra savo odą puoselėjo naudo-
dama pieną ir medų. Taip pat odą tepdavo alavijų 
sultimis norėdama apsaugoti ją nuo kenksmingų 
saulės spindulių. Be to, naudojo specialų kremą iš 
smulkintos kreidos, kad veido oda būtų minkšta  
ir švelni.
• Romėnės tikėjo, kad dažnas veido prau-
simas – tikroji grožio paslaptis. Veidus jos 
prausdavo po keliasdešimt kartų per dieną. 
• Pasak psichologės Jean Tignol, tyrinėjusios įvai-
rias vyrų ir moterų fobijas, susijusias su savo kūno 
suvokimu, apie 90 % moterų ir 70 % vyrų yra nepa-
tenkinti savo kūnu.
• Apie 30 % plastinės chirurgijos specialistų pacien-
tų grįžta dar vienai ar kelioms grožio procedūroms.
• Gineso pasaulio rekordas, užfiksuotas dėl dau-
giausia atliktų plastinių operacijų (52 procedūros), 
priklauso 55-erių britei Sindei Džekson.
• Ištirta, kad rūkalių oda sensta 4 kartus greičiau nei 
nerūkančiųjų.
• Alkoholio vartojimas itin sausina odą.
• Taisyklinga ir subalansuota mityba – sveikos ir 
gražios odos paslaptis.
• Norint išlaikyti odos drėgmę, nereikėtų piktnau-
džiauti kava.
• Ilgi pokalbiai mobiliuoju telefonu neigiamai veikia 
veido odą ir padeda greičiau formuotis mimikos 
raukšlėms. Be to, ilgai laikant mobilųjį telefoną, 
prispaustą prie skruosto, milijonai bakterijų paten-
ka ant veido ir gali sukelti aknę. Todėl patariama 
mobilųjį telefoną kasdien valyti antibakterinėmis 
servetėlėmis.

gerai, jis netgi didina darbingumą, greitina 
sveikimą. Tačiau jei intervencijos tampa per 
dažnos, rezultatas būna atvirkštinis – žmogus 
alinamas tiek fiziškai, tiek psichologiškai.

Kaip pamilti savo atvaizdą veidrodyje?
Pirmiausia reikia nebijoti žiūrėti į veidro-
dį. Kuo žmogus mažiau save myli, tuo turi 

dažniau ir ilgiau apžiūrinėti 
save. Tai padeda susigy-
venti su savimi, priprasti 
prie savęs, savo trūku-
mų, kurie ilgainiui neke-
lia neigiamų emocijų. Ir 
nors skamba juokingai, 
itin naudinga be kritikos pa-
sikalbėti su savo atvaizdu 
veidrodyje. Ne kritikuokite 
save, o girkite. Tobulų žmo-
nių nėra, visi turi privalumų 
ir trūkumų. Ieškokite priva-
lumų! Jeigu save sukritika-

vote, iš karto akcentuokite kokį nors  
savo privalumą.

   „Nė po vienos 

operacijos gyvenimas 

nepasikeičia, tiesiog 

padidėja žmogaus pasi-

tikėjimas savimi.“
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Medicinos daktaras, 
plastinės chirurgijos 
specialistas 
Darius Radzevičius


