Stereotipai – šių laikų variklis, kuris vienodina žmones?
Stereotipai. Manau, sutinki, – jų pilna visur. Vaikinas negali auginti ilgų plaukų. Juodaodžiai —
vagys. Gerai besimokantys — nuobodūs. Moterys — blogos vairuotojos. Vyrai neverkia...
Tai tik labai maža dalis stereotipų, kurie sutinkami kiekvieną dieną. Kodėl stereotipai mums trukdo
gyventi?
Ar kartais nesusimąstai, kad dažniausiai prieš ką nors darydamas pagalvoji, kokia bus aplinkinių nuomonė?
Norėtum nusidažyti plaukus žaliai, bet tau virš 60 m.? Deja, to nepadarai, nes bijai... Bijai kitų žmonių
pasaulėžiūros, kurioje nugyvenę daugiau nei pusšimtį, turi būti žili arba pražilę. „Taigi VISI tokie!“ (pasakė
žmogus, kuris gyvena stereotipų pasaulyje) Ar tai normalu? Kodėl kitų žmonių mąstymas turėtų paveikti
tavo sprendimus, jei BŪTENT tokiu būdu atsiskleidi! Atsiskleidi, kaip asmenybė, kuri gyvena
nepriklausoma nuo nieko... Išduosiu paslaptį — deja, bet dauguma iš mūsų yra priklausomi. Ir nuo nieko
kito, kaip stereotipų, kurie trukdo visam pasauliui judėti į priekį ir kiekvienam žmogui daryti, tai, ko nori
jo širdis.
Manau, jei išsipildytų ši absoliučiai utopinė svajonė ir kiekvieno smegenyse būtų variklis „Stereotipai“
pakeistas į „Išskirtinumas“ — visoje Žemėje įsivyrautų taika. Juk, tuomet išnyktų rasiniai, religiniai ir visi
kiti nesutarimai, kurie kiršina žmoniją, dėl vienokių ar kitokių stereotipų. Ir jie kiršina kiekvieną iš mūsų,
nes ir man, ir tau, ir tavo draugui, mamai, močiutei, seneliui... Visiems mums būtų lengva priimti KITOKĮ,
nes savo pasąmonėje neturėtumėme kažkokio sąrašo savybių ar vienintelio žmogaus paveikslo, kurių
kvailas formules taikytume kiekvienam. Tuomet mes nesivadovautume viena teorema, o sukurtume visą
knygą ir ją pildytume tūkstančiais naujų! Neabejoju, jos visos būtų individualios ir nepakartojamos. Kiek
kartų kartota, jog kiekvienas mes esame savaip IŠSKIRTINIS!!!
Nesistenkime nusirašinėti tos pačios formulės ar teoremos, o kurkime naujas. To ir linkiu, juk, gyvenimas
— ne matematika ar programavimo algoritmas, nes jame nereikia „Copy & Paste“! Tai ar stereotipai yra
gyvenimo variklis, kuris be perstojo atsinaujindamas vienodina žmones?
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