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Laimės formulė

Aš mėgstu filosofines diskusijas klausimais kas daro mus laimingus, bet šiandien jokios filosofijos, tik 
moksliniai faktai.
Man, kaip žmogui mylinčiam skaičius, buvo smalsu: ar įmanoma išmatuoti laimę? ar yra laimės formulė? 
Pasirodo, kad taip. Kai kurie psichologai į šį klausimą žiūri labai rimtai.
Pirmoji Teigiamos psichologijos konferencija įvyko dar 1999 metais. 2006 metais Harvardo universitete 
pradėtas dėstyti kursas "Teigiama psichologija" sulaukė milžiniško studentų susidomėjimo.
Tai ką mokslininkai nuveikė per vienuolika metų?
Laimės formulė pagal Pete Cohen
Laimė = P+(5xE)+(3xH)
P - reiškia asmenines savybes, įskaitant požiūris į gyvenimą, gebėjimą prisitaikyti ir lankstumą. E - reiškia 
egzistavimą, įskaitant sveikatą, pinigus, draugus. H - reiškia aukštesniuosius poreikius, tokius kaip savigarba,
lūkesčiai, ambicijos, humoro jausmas.
Norit gauti tris vertes reikia atsakyti tik į keturis klausimus įvertinant kiekvieną atsakymą dešimtbalėje 
sistemoje, kur vienas reiškia visiškai nesutinku, o dešimt - labai stipriai pritariu.
Klausimai:
1) Ar jūs esate energingas, lankstus, atviras pokyčiams?
2) Ar jūs turite teigiamą požiūrį į gyvenimą, greitai atsigaunate po nesėkmių ir jaučiate, jog kontroliuojate 
savo gyvenimą?
3) Ar patenkinti jūsų pagrindiniai gyvenimo poreikiai įskaitant: sveikatą, finansus, saugumą, pasirinkimo 
laisvę ir bendruomeniškumą?
4) Ar galite kam nors bet kuriuo paros metu paskambinti, kai jums reikia pagalbos; ar galite pasinerti stačia 
galva į tai ką darote; ar jūsų veikla atitinka jūsų lūkesčius ir suteikia jums gyvenimo prasmę?
Rezultatus skaičiuoti taip: P=pirmas+antras, E=trečias, H= ketvirtas atsakymai.
Tai kaip ar labai laimingi esate?
Galbūt šiek tiek grubi formulė ir nesuteikianti vilties tiems, kurie surinks mažiau nei kiti, tačiau labai tiksliai 
matematiškai išreikšta. Tačiau tai dar ne viskas, norėčiau pasidalinti dar keliais skaičiais ir mokslinių tyrimų 
rezultatais.
Kas daro mus laimingais?
Šeima ir draugai. Mokslininkai teigia, jog žmonės turintys daugiau draugų rečiau serga, yra atsparesni 
stresui. Profesorius Oswald iš Warwick universiteto, gali jums tiksliai pasakyti kiek kainuoja vienas draugas. 
Žmogus neturintis draugų, turi uždirbti 50.000* litų daugiau per metus, nei žmogus turintis draugų, vien tam, 
kad pasiektų tokį patį laimės lygį.
Santuoka prideda septynis metus papildomo gyvenimo vyrui ir keturis moteriai. Turbūt žinote ne vieną 
(nevisai padorų) anekdotą apie uošvę, tačiau pasirodo, jog būtent uošvės turėjimas prailgina jūsų gyvenimą. 
Kai pagalvoji, jog stiprus rūkimas atima išgyvenimo tris metus... Jeigu jūs mėgstate rūkyti, geriau jau 
būtumėt vedę.
Gyvenimo prasmė. Mokslininkai sako, jog gyvenimo prasmės pojūčio turėjimas labai svarbus laimės 
ingredientas. Visiškai nesvarbu kokią religiją ar filosofiją jūs pasirinksite, svarbu įžvelgti didesnę prasmę nei 
vien tik egzistavimas. Žmonės esantys kažko didesnio dalimi (bažnyčios, bendruomenės) yra laimingesni.
Nuo savęs turiu pridėti, jog gyvenimo prasmė yra pats populiariausias nepo.lt tinklapio google paieškos 
raktažodis. Nors negaliu suteikti universalaus atsakymo į šį klausimą, tačiau labai tikiuosi, kad mano mintys 
skaitytojus nukreips teisinga linkme.
Ilgalaikiai tikslai. Svajonės yra gerai, tačiau svajonės kaip debesys danguje. Kad žmogus būtų laimingas jis 
turi turėti kokį nors apčiuopiamą tikslą, prie kurio nuolatos galėtų dirbti ir tas tikslas, savaime suprantama, 

http://www.nepo.lt/lt/nuomone/istorijos/gyvenimo-prasme---buti-gyvam/


turėtų žmogui teikti malonumą. Psichologai teigia, jog žmogus pasiekia savirealizaciją tik dirbamas prie 
ilgalaikių tikslų, kurie leidžia panaudoti stipriąsias asmenybės savybes.
Mokesčiai. Iš pirmo žvilgsnio tai skamba absurdiškai, tačiau pasirodo viską galimą paaiškinti. Neturtingi 
žmonės yra nelaimingi, tačiau kai jie sužino, jog turtingi žmonės sumoka žymiai daugiau mokesčių, jie 
pasidaro laimingesni. Taigi, "progresiniai" mokesčiai, jeigu kada nors tokie bus, turėtų daugelį lietuvių 
padaryti laimingesniais žmonėmis.
Kas daro mus nelaimingus?
Vaikai. Turbūt ne kartą esate girdėję iš savo tėvų, giminaičių ar gal net gi draugų, jog vaikai daro gyvenimą 
laimingesnį. Visiems šiems žmonėms mokslininkai turi kai ką pasakyti: vaikai nepadaro žmogaus 
laimingesnio, kaip tik priešingai... Žinot, negražu rodyti nepadorius gestus vyresniems žmonėms, bet kai aš 
perskaičiau apie šitą dalyką man keturi pirštai taip ir užsilenkė automatiškai...
Daugelis žmonių turbūt bus šokiruoti tokio teiginio ir norės kategoriškai nesutikti, todėl siūlau paimti 
svarstykles ir pasverti. Taip, vaikai suteikia džiugių akimirkų, bet jie verkia, neklauso, prieštarauja, negerbia, 
serga, nuvilia, susižeidžia... Ir kai visą tai sudedi ant svarstyklių paaiškėja, jog skausmo jie suteikia daugiau 
nei džiaugsmo. Tačiau reikia atsižvelgti į vieną svarbų faktorių, dėl ko toks smegenų plovimas būtinas. 
Įsivaizduokit, jog kažkada senai, senai evoliucijos pradžioje žmonės būtų išsiaiškinę, jog vaikai nesuteikia 
laimės... Tuomet aš nerašyčiau šito teksto, o jūs jo neskaitytumėte.
Reklama turi paskatinti jus pirkti. O jeigu reklama sužadino jūsų norą įsigyti daiktą, tačiau jus tam neturi 
pinigų, tuomet jūs tampate nelaimingas. Kaip ir madų žurnalai daro nelaimingas visas moteris. Švedijoje 
uždrausta reklamuoti vaikams iki 12 metų, nes jie per daug pažeidžiami.
Televizorius. Nesiruošiu kalbėti apie tai ką rodo per televizorių. Esmė yra pats procesas, žiūrėjimas yra 
individualus veiksmas atliekamas tylint, o žmogų laimingesniu darbo bendravimas.
Netektys. Atsigavimas po sutuoktinio netekimo gali užtrukti iki kelerių metų. Darbo praradimas gali 
sumažinti žmogaus laimingumą, netgi keletą metų po to, kai žmogus vėl pradės dirbti.
Visa tiesa apie pinigus
Turbūt nekartą teko girdėti teiginį, jog pinigai nepadaro žmonių laimingesniais. Galbūt netgi esate girdėję šį 
anekdotą: Mokslininkai atliko tyrimą tarp žmonių uždirbančių 10 milijonų per metus ir nustatė, jog uždribę 
dar vieną papildomą milijoną jie netapo laimingesni. Išvada: pinigai neatneša laimės. Ką gi turiu jums 
naujienų: jeigu 50% žemės gyventojų per metus į rankas gautų 10% daugiau nei gauna dabar jie taptų 
laimingesni. Supraskit mane teisingai svarbu ne pinigai, o jų sąlyginė vertė. Pinigai, kurie leidžia pagerinti 
žmogus pragyvenimo lygį, tikrai padaro jį laimingesnį. Pavyzdžiui, jeigu vietoj Optima linijos sviesto 
žmogus gali pirkti ekologišką sviestą, jis tampa laimingesnis. Tačiau laimingumo pakilimui yra riba. Ji yra 
maždaug ties 10.000* litų pajamų per metus daugiau nei šalies vidurkis, virš tos sumos didesnis gaunamų 
pinigų kiekis nedaro žmogaus laimingesniu. Apskritai pinigai nėra blogio šaltinis, materializmas yra. Jeigu 
pirmą kartą gyvenime valgai kokius nors blynus ir jie nerealiai skanūs, tai valgant antrą kartą jie bus labai 
skanūs, trečią - skanūs, ketvirtą - tai jau bus kasdienybė. Tas pats ir su prabangiu Ferrari pirmą kartą įsidėjus 
nerealus jausmas, o vėliau... Taip yra todėl, kad žmogus yra linkęs prisitaikyti/priprasti prie aplinkos, o tai 
kas yra nuobodi kasdienybė nesuteikia daugiau laimės.
Laimingiausias gyvenimo amžius



Žmogaus laimė priklauso ne tik nuo visų dalykų kuriuos paminėjau, bet taip pat nuo lyties ir amžiaus. 
Mokslininkai įvertino žmonių nuo 15 iki 70 laimingumą. Kaip paaiškėjo 15 metų paaugliai būna laimingi, 
tačiau jų laimingumas su kiekvienais metais vis mažėja maždaug iki 50 metų, o tuomet pradeda kilti. Pats 
sunkiausias gyvenimo periodas daugumai žmonių prasideda 40 metų.
Reiktų atkreipti dėmesį, jog penkiolikos metų vaikinai yra laimingesni už savo bendraamžes. Apskritai 
gyvenimo pradžioje vyrai vidutiniškai laimingesni už moteris ir tik maždaug ties 50 metų viskas pasikeičia.
Laimingiausios šalys
Turiu pasakyti, jog buvo sunku surasti šalių sąrašą. Yra daug visokiausių indeksų, kurie matuoja įvairius 
dalykus, o aš norėjau žinoti atsakymą tik į vieną klausimą: ar laimingais laiko save tos šalies gyventojai. 
Galiausiai radau tokį dešimtuką: 10) Kanada. Turbūt nedaugelis žino, jog oficiali Kanados valdovė yra 
karalienė Elizabeta II. 12 pagal BVP. Gyvenimo trukmė 80 metų. Kanada skyrė 1.5 bilijono vakcinoms kurti,
kurios galėtų išgelbėti žmones neturtingose šalyse. 9) Brunei - mažytė šalis Broneo saloje Azijoje. Islaminė 
absoliutinė monarchija. 388.000 gyventojų. 4 pagal BVP. 75 pagal raštingumą. Gyvenimo trukmė 75 metai. 
Visiškai uždraustas alkoholio pardavimas. 8) Butanas - mažytė valstybė Himalajų kalnuose, Azijoje. 
Demokratinė monarchija. 691.000 gyventojų. 104 pagal BVP. Gyvenimo trukmė 65 metai. Ši valstybė įdomi,
tuo jog gyvenimo kokybe ne kaip kitos pasaulio valstybės matuoja pagal BVP, o pagal laimės indeksą. Šalyje
buvo uždrausta reklama. 7) Švedija - šalis kurioje mokesčiams gali būti sumokėti net iki 80% uždarbio. 17 
pagal BVP. Gyvenimo trukmė - 80 metų. 6) Suomija. Nežinau ką pasakyti apie šią šalį, nebent tai kad joje 
įsikūrė Nokia. 3 šalis pagal BVP. Gyvenimo trukmė 79 metai. 5) Bahamų salos. Karibų jūroje esanti valstybė
susidedanti iš 29 salų. Oficiali valdovė yra karalienė Elizabeta II. Artimiausias kaimynas - Kuba. 309.000 
gyventojų. 33 pagal BVP. Gyvenimo trukmė 66 metai. 4) Islandija. Po vulkano išsiveržimo, jie, matyt, 
laikinai nėra tokie laimingi. 15 pagal BVP. Gyvenimo trukmė 82 metai (ilgiau gyvena tik Japonijoje ir 
Honkonge). 3) Austrija. Red Bull gimtinė. Čia balsuoti žmonės gali nuo 16 metų. Sulaukę 18 metų visi vyrai 
privalo praeiti 6 mėnesių trukmės karinius mokymus. 10 pagal BVP. Gyvenimo trukmė 80 metų. 2) 
Šveicarija šalis, kurią turbūt visi sieja su bankais, tiksliais laikrodžiais ir šveicariškais peiliukais. Įdomu, kad 
šalis nors ir yra Europoje, tačiau kaip ir Švedija faktiškai nei pirmame nei antrame pasauliniuose karuose 
nedalyvavo. Taip pat neturi savo armijos. 7 pagal BVP. Gyvenimo trukmė 82 metai. 1) Danija. Kaip ir 
Švedijoje labai aukšti mokesčiai. Gali tekti sumokėti iki 72% savo algos. Perkant automobilį tenka sumokėti 
25% PVM mokestį ir dar 180% registracijos mokestį, kitaip sakant automobilis, kurio kaina yra 20.000 jums 
kainuos 65.000. Ir jūs dar stebitės, kodėl visi danai važinėja su dviračiais?
Prie kiekvienos šalies parašiau BVP ir gyvenimo trukmę norėdamas parodyti, jog tai neįtakoja laimės. Kaip 
Lietuva laikosi bendrame kontekste? 50 pagal BVP, gyvenimo trukmė yra 73 metai. Taigi, kai kurias tope 
esančias šalis stipriai lenkiam, tačiau pagal laimės indeksą Lietuva užima tik 155 vietą. Kaip laikosi mūsų 
kaimynai? Latvija - 154, Estija - 139, Lenkija - 99, Rusija - 167, Baltarusija - 170.
Kodėl reikia būti laimingais?
Mokslininkai atliko eksperimentą su keturmečiais vaikais, liepė jiems sudėlioti teisingai figūras. Buvo dvi 
grupės vaikų, vienai tiesiog liepė atlikti užduotį, kitiems prieš atliekant užduotį, liepė prisiminti pati 
laimingiausią gyvenimo epizodą. Paaiškėjo, kad vaikai, kurie prisiminė laimingiausią gyvenimo epizodą, 



užduotį atliko du kartus greičiau. Aišku, jūs galite galvoti, jog esate daug sudėtingesnės asmenybės nei 
keturmečiai, mokslininkai irgi taip pamanė ir nusprendė atlikti eksperimentą su daktarais. Daktarų grupių 
paprašė nustatyti teisingą diagnozę pacientams. Pirmai grupei davė studijuoti mokslinę medžiagą apie ligas, 
kurias turės vertinti, o antrai grupei davė po saldainį. Daktarai gavę saldainį užduotį atliko du kartus greičiau 
nei daktarai, kurie susipažino su moksline medžiaga. Taigi mano klausimas: ką jūs veikiate prieš egzaminus ?
Aš asmeniškai labiausiai mėgstu skaityti ir pasakoti anekdotus (kaip manote koks mano vidurkis?).
Laimingi žmonės surenka daugiau taškų bet kokiame IQ teste. Laimingi žmonės geriau parduoda, atrodo 
patikimesni.
Kitame eksperimente mokslininkai tyrė žmonių laimingumą, iš grupės išrinko patį nelaimingiausią ir patį 
laimingiausią, jie norėjo išmatuoti, kiek laiko jie išlaikys ranką lediniame vandenyje. Kaip manote koks 
skirtumas? Nelaimingas žmogus išlaikė 30 sekundžių, laimingas - 6 minutes!
Mokslininkai paprašė vienuolių rašyti dienoraščius. Kas paaiškėjo? Nelaimingos, niurgzlės, bambeklės 
vienuolės nesulaukė 85 gimtadienio, laimingos sulaukė 90 ir daugiau. Laimingi žmonės gyvena devyniais 
metais ilgiau, nei nelaimingi.
Kaip tapti laimingesniu?
Internete galite rasti daugybę patarimų kaip tapti laimingesniu, šia tema parašyta ne viena knyga. Turiu 
prisipažinti, jog nekenčiu skaityti straipsnių, kuriuose išvardinama daugiau nei 10 patarimų, todėl jums 
išrinkau tris.
3) Mankšta. Paprastas elementarus dalykas, kurį turėtumėme daryti visi, bet kažkodėl nedarome. Kai kitą 
kartą reikės pasikelti nuotaiką, pamėginkit padaryti 10 pritupimų.
2) Dėkingumas. Jeigu įvyko kas nors ypatingo jūsų gyvenime, parašykite laišką ranka ir sekančią dieną 
(jeigu įmanoma) įteikite jį asmeniškai žmogui, kuriam esate dėkingi. Tačiau turiu iš anksto perspėti dėl kelių 
dalykų. Mokslininkai atliko eksperimentus ir paaiškėjo, jog žmonės, kurie tą daro kiekvieną dieną ir daro dėl 
to, kad yra priversti, o ne dėl to, jog iš tiesų norėtų padėkoti netampa laimingesniais. Žmonėms, kurie serga 
depresija tokia veikla sukėlė tik dar didesnį nusivylimą.
1) Dienoraštis. Kiekvienos dienos vakare užrašykite tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi, kurie jums 
puikiai pavyko, kuo džiaugiatės ar didžiuojatės. Tačiau supraskite, jog kartais shit happens ir vienintelis 
dalykas, už ką galite būti dėkingi, tai nebent, už tai kad atsikėlėte iš ryto ir vis dar kvėpuojate. Tuomet 
paskaitykite ką užrašėte ankstesnėmis dienomis, prisiminkite, kas jums suteikė laimės.
Būkite laimingi!
Pastaba. Originaliuose šaltiniuose piniginės sumos buvo nurodytos ne litais, tačiau jų negalima versti pagal 
santykį su litu, kadangi suma yra siejama su pragyvenimo konkrečioje valstybėje lygiu.

Gyvenimo pasakos

Viduržemio jūra

Vakar plaukiau keista jūra. Joje buvo daug laivų: įvairių mažų ir didelių. Visi jie iškėlę bures,
įvairiaspalves vėliavas net gražu žiūrėti. Bet, deja, visi jie stovi vietoje... Ar tai logiška? Kam kelti bures
ir leisti jas plėšyti vėjui, jeigu nesiruoši niekur plaukti?
Aš plaukiau pro juos lėtai bijodamas, kurį nors užkliudyti. O jie visi nustebę dairėsi aplinkui ir pavydžiai
žiūrėjo kaip mano laivas stumiasi tolyn. Drąsiausi man sušukdavo: Kaip tu gali judėti šitam užkeiktam
vandenyne? Ir aš jiems atsakydavau: Ištraukit inkarus ir pajudėsit greičiau už mane. Tačiau visi jie
nesutikdavo su manimi: Mes juk negalim! Ir keista man žiūrėti, į laivus, kurie vietoj to, kad plauktų
užkariauti nematytų horizontų, stovi vietoje. O kiti prisikabinę tokius inkarus sunkius, kad nuo
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mažiausios bangelės atrodo tuoj nuskęs, dings amžiams iš pasaulio šio.
Įsivaizduokit, jog jūs esate laivas, inkaras – tai jūsų praeitis. Visos nuodėmės, ir visas pyktis, kuris susikaupė 
per daug metų. Kaip jūs manote, kam nuo to blogiau, jeigu jūs pykstate? Jeigu aš mintyse galvosiu, koks 
blogas tas žmogus, ar tam žmogui kas nors atsitiks? Ne greičiausia nieko, tačiau kiek brangaus laiko jūs 
sugaišite, kuri jau geriau būtumėte panaudoję mąstyti apie gražius dalykus, svajoti dideles svajones.
Galvodami blogai apie kitus jūs eikvojate savo energiją ir laiką be reikalo. Tai beveik tas pats, kas sodinti
bulves rudenį. O gal nešals šią žiemą? O gal nesnigs? Visai nieko būtų pavasarį šviežios bulves... Ir tik
nedidelė smulkmena, taip nebūna, taip niekas nedaro, nes visi puikiai žino, kad tai neduos rezultatų.
Tačiau, kai pradedame kalbėti apie pykti, apie praeitį, žmonės mano jog jų mintys kažką gali pakeisti. Bet
juk dar niekam mintis apie praeiti nieko nepakeitė, tai kodėl visi tiek daug gaišta tam laiko?
Kam gaišti laiką, svarstant, ką būtum geriau padaręs prieš penkis metus? Juk tai praėjo, viskas. Taškas.
Tai negrįžta. Pasielgdamas būtent taip, tu įgijai patirties, tu tapai žmogumi tokiu koks esi dabar ir tuo
reikia džiaugtis. O jeigu aš bučiau... tai nebūtum tu. TU ESI ČIA IR DABAR. Daugiau nieko nėra, nėra
jokio vakar, nėra jokio rytoj. Yra tik vienintelis momentas kuriame tu egzistuoji.
Žinot, tarybiniai laikai man labai patiko dėl vieno aspekto. Savo praeiti galėdavai suklijuoti į nuotraukų
albumą, albumą padėti kur nors giliai į spintą ir ten jį pamiršti. Taip galėdavai labai aiškiai parodyti
praeičiai jos vietą. Dabar tai nebemadinga.
Tikiuosi esate girdėję istoriją apie žmogų, kuris kiekvieną kartą, kai jį įžeisdavo įsidėdavo akmenuką į
kišenę, kuo didesnis įžeidimas – tuo didesnį akmenį jis sau įsidėdavo... Vienintelis teigiamas mano
nuomone dalykas šitame reikale, tai kad tampydamas didelius svorius žmogus palaikė gerą sportinę
formą. Apie neigiamus dalykus nekalbėsiu, o pasiūlysiu jums surasti patiems. Pabandykite taip padaryti
savo gyvenime, kiekvieną kartą kai jūs įžeis įsidėkite akmenuką į kišenę. Ar ilgai vaikščiosite taip, kol
nepradės smukti kelnės?
Taigi išmokite atleisti, išmokite išsilaisvinti iš savo praeities, pakelkite inkarus ir plaukite. Nesidairykite
atgal, bangos už jūsų nugaros jau nurimo. Jūsų laukia pažadėtoji žemė priekyje.
Išsilaisvinkite!

Žaliasis žmogus

Norėčiau pakalbėti vieną komiksų veikėją – Robertą Briusą Banerį. Turbūt daugelis iš jūsų paklaus ką tokį? 
Gerai, pasakysiu paprastai – žaliąjį žmogų Hulką.
Kuo pasižymi Hulkas? Superjėga, greičiu ir ištverme.
O dabar staigmena – nors ir nesame paveikti jokių gama spindulių, tačiau visi turime savo Hulką. Apie
ką aš? Viskas labai paprasta Briusas nekontroliuoja kada virsta žaliu žmogumi, tai dažniausiai atsitinka
kai jis supykta, patiria stresą arba baimę. Hulkas yra laukis ir kvailas, dažniausiai jis sugriauna viską
aplinkui. Jis bėga kuo toliau nuo žmonių ir civilizacijos, kad galėtų pabūti vienas ir nusiraminti, kad vėl
atvirstu žmogumi.
Dabar supratote apie ką aš? Apie pyktį. Taigi norėčiau jūsų paklausti: ar jūs kontroliuojate savo Hulką?
Kaip dažnai jis pasirodo ir kiek sugriauna? Komiksuose žaliasis žmogus dažnai griauna pastatus, mindo
mašinas, siaubia miestus, tačiau tai niekis, realiame gyvenime jis gali pridaryti žymiai daugiau žalos – jūs
galite aprėkti nekaltą žmogų, jūs nesusivaldę galite prarasti draugus ar susipykti su brangiais žmonėmis.
Kvailas Hulkas savo superjėga smogiantis žemiau juostos ir nebūtinai tiesiogine prasme, psichologinis
smurtas daug žiauresnis už fizinį, mėlynių nepalieka, o žeidžia daug skaidžiau ir tokios žaizdos gyja daug
ilgiau.
Ką jūs darote kai Hulkas paima jūsų proto kontrolę? Ar irgi bėgate į vienumą, kurioje negalėtumėte
nuskriausti nieko, kurioje galėtumėte ramiai atvėsti ir įveikti žaliąjį žmogų? Deja, mieste pilname žmonių
nelabai kur pabėgsi, tuo labiau jeigu bandysite pabėgti darbo metu į jus tikrai pažiūrės kreivai. Vienintelė



vieta į kurią jūs galite pabėgti yra jūsų galvoje. Kaip jinai atrodo? Galbūt tai balti ledo rūmai, apsupti
snieguotų kalnų ir įkalinti stingdančio šalčio? Galbūt tai nedidelis kalnelis smėlio dykumoje, tirpstantis
nuo beprotiško karščio? Gal tai tiesiog fotelis vandenyno pakrantėje? Kaip atrodo ta vieta į kurią
norėtumėte pabėgti?
Nors Hulkas ir laikomas superherojum, tačiau neleiskite jam prasiveržti, neleiskite jam valdyti jūsų proto,
neleiskite jam demonstruoti savo supergalių.

Ramybė...

Balta, balta, kur darais. Kiek už matai iki horizonto tik sniegas ir nieko daugiau, kad ir kur be pasisuktum.
Šviesiai mėlynas dangus ir niekas nei joks medelis, nei joks kitas objektas ar padaras neužstoja žvilgsnio.
Ramybė. Vėjelis beveik nepučia... Kartais kokia viena snaigė pasiklydusi nukrinta, jeigu įžūlesnė, tai
bando nutūpti ant nosies, jei ne tai tiesiog praskrenda pro akiratį ir įsimaišo baltame fone...
Balta, balta, kur dairais... Kiek besidairytum aplinkui tik purus baltas sniegas ir tik jeigu pasisuktum atgal
pamatytum pėdsakų virtinę... Tai kelias kuriuo tu atėjai.
Ne, tai ne kelionė po Laplandija, ne tai žiemos vizija. Tai ramybė. Mano vidinė ramybė. Mano kūno
ramybė. Mano minčių taika.
Niekada nesupratau meditacijos, netgi priešingai kaip sunkesnės muzikos gerbėjas mėgstu triukšmą, bet...
Kartais reikia pailsėti nuo visko, nuo pasaulio, nuo nuotykių, nuo darbo, nuo žmonių, nuo gyvenimo...
Tuomet atsisėdi ramiai, įsitaisai patogiai fotelyje tarp pagalvių, užsikeli koją ant pufiko ir lėtai grukšnodamas
sultis atsijungti nuo šito pasaulio. Persikeli į kitą pasaulį, tiesa tik mintimis, bet tiems kas turi gerą vaizduotę 
tai padaryti nesunku ir pojūčiai atrodo gana tikri...
Kiek jūsų pagal pateiktą aprašymą pakankamai vaizdžiai įsivaizdavo mano nupieštą pasaulį? Kiek iš jūsų
persikėlė kartu su manimi?
Žinot, man patinka ta vieta, toli nuo civilizacijos, ten gali pabėgti nuo problemų. Ten gražus vaizdas į
horizontą. Romantiška. Kokia gi romantika, jeigu ten būnu tik aš? Ten aš būnu ne vienas, ten dar būna aš,
kitas aš, dar vienas aš, dar vienas kitas aš....
Ta vieta, kur parodžiau jums tai ką aš matau pabaigoje prieš pasiruošdamas kelionei atgal į Žemę, atgal į
šį gyvenimą...
Iš pradžių viskas atrodo ne taip. Iš pradžių pučia vėjas, stiprus vėjas ir snaigės krenta įnirtingai, taip, kad
iš tiesęs ranką negali matyti, kur jinai baigiasi. Ir eini nevienas, tave seka... Ir jų daug... Jie visi slepia
savo veidus. Jie visi užsidėję kapišonus, apsimuturiavę šalikais, o akys slepia po tamsūs akiniai... Kartais
norisi pabėgti nuo jų, tiesiog pasileidi ten kur kojos neša, nes akys nemato, tačiau stiprus vėjas ir sniegas
trukdo bėgti. Galiausiai netenki jėgų ir griūni į sniegą. Atrodo tau, kad atsiplėšei, bet jie visuomet
suranda, kaip šuo suranda savo namus...
Tuomet belieka vienas kelias, susitikti su kiekvienu akis į akį. Vienas prieina, nusiima akinius, atsivynioja
šaliką ir nusikelia kapišoną... Juk tai aš! Po to prieina kitas... Ir taip susitikti turi su kiekvienu... Tai
įgrista, ir pasileidi bėgti, ir vėjas jau kiek aprimęs ir snaigės krenta rečiau, nebe tokios didelės.... Tačiau
visur balta, balta, kur dairais... Visur sniegas ir tik atsisukęs atgal pamatai labai platų kelią, labai daug
išmintų pėdsakų... Keista, bet žvelgiant nuo pradžios link savęs matai, kaip tas kelias siaurėja, vis mažiau
ir mažiau jų persekioja tave... Ne, jie neatsilieka, su kiekvienu reikia susitikti asmeniškai... Nuo savęs
nepabėgsi...
Bet tu vis eini į prieki, eini. Ir vėjas nutyla, snaigės pradingsta. Ir lieka tik ramybė. Tu ir Ramybė. Šalta
žiema ir balta, balta kur dairais. Kiek už matai iki horizonto tik sniegas ir nieko daugiau, kad ir kur be
pasisuktum. Šviesiai mėlynas dangus ir niekas nei joks medelis, nei joks kitas objektas ar padaras
neužstoja žvilgsnio.
Ramybė. Vėjelis beveik nepučia... Kartais kokia viena snaigė pasiklydusi nukrinta, jeigu įžūlesnė, tai



bando nutūpti ant nosies, jei ne tai tiesiog praskrenda pro akiratį ir įsimaišo baltame fone...
Balta, balta, kur dairais... Kiek besidairytum aplinkui tik purus baltas sniegas ir tik jeigu pasisuktum atgal
pamatytum pėdsakų virtinę... Tai kelias kuriuo tu atėjai.
Kartais iš tiesų norisi nusiraminti, susivokti savyje ir tam nereikia daug laiko. Pabandykite, skirkite
dešimt minučių ir pasinerkite į save. Ir žinote, kas šauniausia? Po to išeini nugalėtoju. Po to gali kalnus
nuversti, bet kokią kliūti įveikti. Pabandykit.

Mano antra pusė

Turbūt esate girdėję legendą, jog seniau žmonės turėjo dvi galvas, keturias rankas bei keturias kojas. Jie 
visuomet buvo laimingi. Dievai dėl to supyko ir padalino senuosius žmones į dvi dalis. Taigi, dabar 
kiekvienas iš mūsų klaidžioja po šį pasaulį bandydamas surasti savo trūkstamą pusę.
Sako, kad visuose legendose yra dalis tiesos.
Ar turite namie obuolių? Puiku, atliksime keletą eksperimentų. Tie kas neturi pabandykit įsivaizduoti. 
Paimkite obuolį ir perpjaukite į dvi dalis. Kas bus jeigu jas suglausite? Na, vieno obuolio, kurį turėjote 
niekaip negausite, vis tiek turėsite tik dvi obuolio dalis. O kas bus jeigu tas obuolio dalis ne tik suglausite, bet
dar ir stipriai spustelėsite? Labai tikėtina, kad iš obuolio ištrykš sultys ir jeigu vieną ranką atitrauksite 
tikėtina, kad sultys bent jau laikinai sukabins dvi obuolio dalis ir išlaikys jas kaip vieną. O kas bus jeigu tokiu
pačiu būdu pabandysime suglausti skirtingų obuolių dalis? Kažkas panašaus, ypač, jeigu obuoliai per daug 
nesiskirs vienas nuo kito dydžiu.
Pjaustyti obuolius yra puiku. Perpjovę, jus gaunate dvi dalis lygiais paviršiais. O jeigu paimtumėte obuolį ir 
išvisų jėgų į perlaužtumėte? Tuomet dalys nebūtų lygios. Tikėtina, kad vėl suglausti būtų žymiai sunkiau, nei
kad perpjautą obuolį. O jeigu paimtumėte du obuolius juos perlaužtumėte ir pabandytume suglausti skirtingų 
obuolių dalis? Greičiausiai jie nesusiglaustų, liktų daugybė oro plyšių... Perlaužtų obuolių pusės nėra lygios, 
tačiau trinant dalis vieną į kitą ilgainiui tų nelygumų skaičių pavyktų sumažinti.
Skanaus valgantiems obuolius.
Jūs vis dar manote, jog tai pasakojimas iš gurmano virtuvės? Ne, tai pasakojimas apie žmones. Mes žmonės –
tai grubiai perlaužtų obuolių pusės. Nelygumai atsiranda dėl auklėjimo, mokymosi, skirtingos aplinkos, 
prietarų, patirties... Ir staiga pamatome kitą žmogų - kitą obuolio pusę, su visai kitokiais nelygumais nei pas 
mus, pabandome suglausti... Draugystė, šeima – tai ne kas kitas kai bandymas iš dviejų skirtingų pusių 
padaryti vieną obuolį. Konfliktai tas dvi dalis tolina, bendravimas artina. Bendraudami, spręsdami konfliktus 
mes gludiname savo obuolio pusės nelygimus. Kuo atviresnis ir nuoširdesnis bendravimas geriau 
susiglaudžia abi pusės. Tačiau, reikia suprasti, jog jos niekada netaps vienu obuoliu. Yra ir kita problema, 
pavyzdžiui manęs mokykloje niekas nemokė, kaip reikėtų bendrauti, o jūs mokė?
Kartais yra sukuriama šeima ir tik po to pastebima, kaip sunkiai tos obuolio pusės susiglaudžia. O ką daryti? 
Turbūt sunkiausias dalykas yra nusigludinti, žmonės to nemėgsta, jie geriau jau pasineria į savo darbus. 
Stengiasi kiek galima rečiau būtų namie, kad tik nekiltų koks nors konfliktas, kad tik nereiktų bendrauti. Kas 
iš to gaunasi? Gero turbūt nieko. O kaip manote jūs?
Kažkur šiame pasaulyje yra ir jums skirta obuolio pusė, bet nepamirškit surasti ją – lengviausia dalis, po to 
ilgai reiks gludinti savo skirtumus. Nebijokite...

Ką man šiandien apsirengti?

Supermenas vienintelis superherojus, kuris užsidėdamas kostiumą tampa paprastu žmogumi. Šią mintį
pasiskolinau iš Quentin Tarantino filmo „Nužudyti Bilą“. Tikrai nuostabus pastebėjimas į kurį turbūt ne
tik aš, bet ir daugelis jūsų anksčiau nebuvo atkreipę dėmesio.
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Supermenas vienintelis man žinomas komisų veikėjas, kuris nebuvo paveiktas jokia radiacija ar dar kuo
nors, kad įgytų savo specialiąsias galias. Jis toks gimė. Tuo tarpu tiek Spidermanas, tiek Batmanas yra
eiliniai planetos gyventojai, žmonės, tačiau apsivilkę savo kostiumus virsta superherojais. Iš tiesų
kostiumas, tai ne tik medžiagos gabalas, tai kur kas daugiau. Visi žino, jog Klarkas Kentas negali
skraidyti, tačiau Supermenas gali, Peteris Parkeris negali laipioti sienomis, tačiau Spidermenas gali. Tai to
paties žmogaus dvi skirtingos asmenybės pusės. Visi jas turi, net mėnulis ir tas turi savo tamsią pusę,
kurios niekada mums neatskleis.
Aš atsikeliu, atsidarau spintos duris ir pažvelgiu į ją, čia kabo daug kostiumų: jau mano anksčiau minėtas
Supermenas, Halkas, Šrekas, Mikė Pūkuotukas, Mauglis, Heraklis, Karsonas, kuris gyvena ant stogo,
Klaustukas, Nematomas žmogus, Kalnietis ir kiti, visų tikrai neišvardinsiu. Ką man šiandien apsirengti?
Koks aš šiandien norėčiau būti žmogus?
Iš tiesu, tokius dalykus, sprendžiu ne aš vienas, kiekvienas planetos žmogus iš ryto atsidaro spintą ir iš jos
išsirenka kokį nors kostiumą. Labai dažnai vieno kostiumo neužtenka ir per dieną tenka persirengti kelis
kartus.
Vieni apsirengia tėvo kostiumą ir eina barti vaiko, kiti pavaldinio kostiumą ir eina keliaklupsčiauti prieš
viršininką, treti – chamo ir tiesiog eina pasivaikščioti po miestą. Ar visada žmonės apsirengia tinkamus
kostiumus? Tikrai ne. Jeigu Petras pasako, jog Jonas apie tą žmogų kalbėjo negražiai, tuomet žmogus
eidamas bendrauti su Jonu apsivelka pikto šikniaus kostiumą, kad tik jam pavyktų įžeisti skriaudiką. Visa
bėda, kad niekas išskyrus patį Joną nežino, ką jis tiksliai kalbėjo ir ar norėjo ką nors įžeisti.
Ateidami į dalykinį susirinkimą karnavaliniu kostiumu, verčiame ir kitus susitikimo dalyvius persirengti.
Tiesa, jie greičiausiai nesako, jums “palaukit aš tuoj persirengsiu“ ir nebėga į telefono būdelę, kaip kad
Klarkas Kentas. Tačiau patys elgdamiesi nedorai, greitai pastebėsime, kad ir aplinkiniai su mumis elgiasi
nedorai (kokie jie niekšai!).
Ar kostiumai gali būti blogai pasiūti? Deja, tai pasitaiko gana dažnai. Kažkodėl žmonės apsivilkę tėvų
kostiumą, mano kad gali rėkti ant vaikų ir juos mušti. Žmonės su viršininko kostiumu mano, jog gali
staugti ant pavaldinių ir juos žeminti. Tikiuosi, jog jūs puikiai suprantate, kokie brokuoti yra tie
kostiumai, deja, dažniausiai tie žmonės, kurie juos dėvi, to nesupranta, juk kostiumas, jo rankų darbo
vaisius. Jie net nesusimąsto, kad kažkas negerai, nes kitokių kostiumų nėra matę, panašų dėvėjo jų tėvai ir
jų tėvų tėvai...
O kaip jie galėtų žinoti, jeigu retai perka „siuvimo“ knygas? Jeigu niekada nėra sutikę gyvenime žmogaus
su gražiu kostiumu?
O gyventi reikia, reikia kažką apsivilkti kiekvieną dieną.
Aš uždarau spintos duris, nes jau žinau ką apsivilksiu, o ką apsivilksite jūs?

Laikinas amžinumas

Vienas žmogus nuolatos skųsdavosi, kad pasaulyje viskas yra laikina. Tuomet jo mažametė duktė
paklausė: Tėti, o jeigu pasaulyje nebūtų laikinumo, kaip aš užaugčiau? Kaip aš tapčiau gražia moterimi?.
Turbūt visi esate girdėję žodžius: iš dulkių kilęs, dulke pavirsi. Įdomu ar ne? Į pasaulį žmogus ateina
nieko neatsinešdamas, o išeidamas nieko negali pasiimti su savimi. Tiesa, faraonai mėgino pasiimti savo
turtus, savo tarnus... Bent jau pirmu atveju jiems tikrai nepavyko...
Taigi, turim pasaulį, kuriame viskas laikina. Turim gyvenimą, kuris netikėtai įsiterpia tarp dviejų virsmų.
Ką jūs dabar veikiate? Žinau, klausimas atrodo netikėtas ir atšokęs nuo temos, bet taip nėra. Pamąstykite.
Vakar aš buvau dulkė. Rytoj aš busiu dulkė. Šiandien aš esu žmogus. Ir žinote ką? Tie žodžiai tie trys
sakiniai bus teisingi ilgai... Visuomet...
Tai kas buvo vakar praėjo ir nesugrąžinsi, nepakeisi. Tu gali atsukti laikrodį, bet tai nesugrąžins laiko.
Rytojus dar neatėjo. Jis niekada neateina. Ar pastebėjote, kad darbus lengva atidėti rytdienai. Lengva



kiekvieną dieną. Kiekvieną šiandieną.
Aš esu žmogus. Kaip ir tu. Taip tu, tas, kuris skaito. Aš nemoku šokinėti laike. Aš negaliu nieko veikti
vakar. Aš buvau dulkė. Aš nieko negaliu veikti rytoj. Aš busiu dulkė. Aš turiu tik šiandien, tik dabar. Tik
laikina akimirka. Laikina akimirka, kuri yra amžina. Taip, amžina. Jinai yra amžina, nes yra visuomet.
Nes joje gyvenu aš. Joje gyveni tu, mano mielas drauge. Paradoksas? Ne. Realybė. Žinau, priimti tai
sunku, bet kada nors suprasi, kaip viskas paprasta.
Viskas keičiasi, pasaulis keičiasi. Viskas yra laikina, jeigu nebūtų laikina - pasaulis nesikeistų.
Ir vienas dalykas yra amžinas – tai akimirka. Akimirka, kurioje tu gyveni. Tu negali iš jos pabėgti. Tu ne
komiksų veikėjas, neperšoksi į kitą puslapį. Tu ne laiko patrulis, tu nekeliausi į senovės Romą ir 
nebepamatysi Napoleono prie Vaterlo. Ir viskas kas tau lieka tik tai šiandien, čia ir dabar. Jokio pasirinkimo, 
jokios vilties, jokios laisvos valios... Na, ne visai. Tu gali pasirinkti, priimti sprendimą savo laisva valia. Tu 
gali nepriimti mano žodžių ir gyventi rytoj. Tu gali pasakyti: kai už dirbsiu XYZ pinigų aš busiu laimingas 
arba rytoj, kai nusipirksiu TĄ daiktą, aš busiu laimingas. Bet rytojus niekada neateina, o dirbtiniai žaislai 
nedžiugina...
Tu gali pasirinkti būti laimingas, čia ir dabar. Būti laimingas šią vienintelę akimirką, kurią tik teturi ir ji
išsitęs į amžinybę. Būti laimingas ir dalintas savo džiaugsmu, su kitais, kaip, kad tai darau aš.
Iš dulkių į dulkias. Ir tik vieną akimirką, pabūkim laimingi.

AbsS
Ta amžina dabartis kiekvienam labai ribota ir toli gražu ne amžina :) O tas rytojus šiandien rytoj bus
šiandiena. O klaidos padarytos vakar gali būti gera patirtis šiandien tos klaidos nepakartoti. Ankstesnių
pasirinkimų pasekmes galima įtakoti dabar (galima atsiprašyti žmogaus, kurį įskaudinai pvz.). Dabar
priimti sprendimai turės pasekmes vėliau. Tad ateitis yra. Ateitis kuriama dabar. Ir neatsiribosi nuo
ateities ar praeities. Tad nereikia čia tų "čia ir dabar" iš psichologijos vadovėlių. Gyventi dabartimi
neužtenka lygiai taip pat kaip ir gyventi ateitimi/ateičiai. Čia ir dabar yra priimami sprendimai, čia ir
dabar galima kažkuo mėgautis, galima išsiverkti, galima investuoti į rytojų ir kai jis ateis, džiaugtis ir
mėgautis labiau arba verkti labiau. Kiekvienam savo kelias, kiekvienam savo alternatyvos, bet praeities
neištrinsi ir ateities neišvengsi. Ateitis ir praeitis nėra vietoje stovintys taškai, kurių niekada neprieisi. Tai
veikiau jau šiuo metu esamas atstumas iki tam tikro taško laike, laikas, per kurį bus pasiektas tam tikras
ateities taškas ir laikas, kuriuo bus nutolta nuo praeities taško. Tai kaip vienos krypties kelias.

Magiški žodžiai

Kažkada skaičiau romaną (Sergej Lukjanenko – „Šalčio krantai“) apie žmones, kurie žinojo Žodį. Ne
paprastą Žodį, o magišką. Žodžio pagalbą, buvo galima akimirksniu ore paslėpti bet kokį daiktą ir vėliau jį
pasiimti. Tiesa pasakius, nebuvo vieno Žodžio, jų buvo daug, kiekvienas žmogus žinojo vis kitą. Ar 
norėtumėte žinoti nors vieną magišką Žodį? Nežinau tokio, kuris gali paslėpti daiktus tiesiog ore, bet
žinau labai daug kitokių galių turinčių Žodžių. Patys paprasčiausi: Ačiū, Prašau.
Jaučiatės nusivylę? Bet aš visai rimtai. Žmogus per savo gyvenimą tyčia ar netyčia įtakoja kitų 10.000 
gyvenimus. Kiekvienas žodis skaitosi. Taip, aš esu tikras, jog niekuomet nesusimąstote apie žmogų, kuris
troleibuse paklausė, ar išlipate kitoje stotelėje. Ir vis dėl to jūs su tuo žmogumi bendravote, kaip atsakėte:
grubiai pasiuntėte kur nors toli, toli ar nusišypsojote ir maloniai užleidote praėjimą? Na gerai, nekreipkime 
dėmesio į tuos 8000 atsitiktinių žmonių, lieka vis dar pakankamai didelis skaičius dėl kurio galbūt vertėtų 
pasistengti?
Žodis žvirbliu išskrenda, bet jaučiu sugrįžta. Jeigu šita patarė būtų tiesa – tuomet aš bučiau ūkininkas. Ir



nors patarlėje stipriai sutirštintos spalvos, tačiau joje yra tiesos. Ar kada susimąstėte kokius Žodžius vartojate 
savo kalboje? Kokių Žodžių daugiau: neigiamų ar teigiamų? Kai jūs bendraujate su žmonėmis, jūs juos 
kritikuojate ar skatinate?
Net jeigu jūs vienas sėdite prieš veidrodį, jūsų pasakyti Žodžiai vis tiek įtakoja, šiuo atveju tik vieną, tačiau 
patį svarbiausią žmogų – jus patį. Kaip jūs apibūdinate save?
Visi Žodžiai yra magiški. Juk ne kas kitas o būtent Žodis žeidžia stipriausiai, juk ne kas kitas, būtent Žodis
mus prajuokina. Kai mums sunku - mes norim išgirsti paguodžianti Žodį, kai mums liūdna - mes norime
išgirsti pralinksminantį Žodį, kai padarėme kokį nors darbą - mes norime išgirsti pagiriamąjį Žodį. O kartais 
mus tiesiog norisi išgirsti bent vieną gražų...
Žodis. Magiškas Žodis. Po to dar vienas ir staiga jau visa seka, kuri įgauna sielą, kuri įgauna kūną ir virsta
veiksmu. Jie keičia pasaulį. Jie griauna iliuzijas ir suteikia viltį. Žodžiai. Magiški Žodžiai.
Norėtumėte pakeisti pasaulį? Norėtumėte, kad jis būtų geresnis? Reikia visai nedaug, tiesiog pasakykite 
gražų Žodį pirmam sutiktam žmogui. Pasakykite mielus Žodžius savo artimiesiems. Pasakykite pagiriamąjį 
Žodį savo kolegoms. Ir nepamirškite pačio svarbiausio – savęs: kiekvieną rytą pasveikinkite save šypsena ir 
gražiu Žodžiu. Nereikia būti Dievu, jog suprastum...
Iš pradžių buvo Žodis.

Žmogiškumas

Gyvenimo prasmė - prasmės nebuvimas?

Turėjau ilgą savaitgalį. Na kaip ilgą... 48 valandas, kaip ir kiekvienas iš jūsų. Per tą laiką perskaičiau
knygą, pažiūrėjau 6 filmu, padėjau kolegai nespėti į traukinį...
Ar tuose, mano savaitgalį atliktuose, veiksmuose yra kažkokia gyvenimo prasmė? Ar tokiuose 
kasdieniškuose veiksmuose iš viso verta ieškoti gyvenimo prasmės?
Man labai patiko Timoty Ferriss pasakymas, jog neverta ieškoti gyvenimo prasmės ir uždavinėti sau
panašių klausimų, nes jie neturi atsakymų ir neatneša tau džiaugsmo.
Ir vis dėl to kai kurie žmonės klausia: kokia gyvenimo prasmė? Kaip kolega pastebėjo, žmonės sau užduoda 
tokius klausimus, kai turi per daug laiko.
Aš pabandysiu sutaupyti jūsų laiką skirtą neįmanomo atsakymo ieškojimui. Kokia yra gyvenimo prasmė?
Gyvenimo prasmė yra prasmingai gyventi. Labai puikus atsakymas, tačiau iš karto jūsų paklaus: o ką reiškia 
prasmingai gyventi? Tai dar vienas klausimas neturintis atsakymo ir jeigu jūs neimate pinigų už klausimų 
uždavimą, šitoje vietoje reiktų baigti pokalbį.
Ką reiškia prasmingai gyventi? Prasmingai gyventi reiškia matyti prasmę gyvenime. O kur galima matyti 
prasmę gyvenime? Prasme gyvenime matyti galima prasmingai gyvenant. O kaip gyventi prasmingai 
Prasmingai gyveni tuomet, kai matai prasmę gyvenime. Dar kvailų klausimų bus?
Pradėkime truputėli nuo toliau. Psichologai sako, kad visą žmogaus gyvenimą galima suvesti į dvi emocijas: 
laimę ir baimę, džiaugsmą ir skausmą... Žmogus kažką daro siekdamas džiaugsmo arba bandydamas išvengti 
skausmo. Visai kaip senoje lietuvių liaudies patarlėje: Duoda – imk, muša - bėk.
Šiandien aš norėčiau suvesti viską į vieną: būti reikalingu. Jeigu esi reikalingas – džiaugsmas, kitu atveju
– skausmas. Visi siekia būti reikalingais.
Pavyzdžiui, kodėl jūs keliatės, tarkim, septintą valandą ryto ir keliaujate į darbą? Nes jūs esate reikalingi 
darbui. Niekas to darbo nepadarys už jus, niekas to darbo nepadarys taip gerai kaip jūs. Aišku, pats darbas
kalbėti negali, tačiau už gerą darbą viršininkas jus pagirs ir duos vokelį.
Kodėl jūs einate į darbą? Nes jūs, o tiksliau jūsų pinigai, reikalingi jūsų vaikams. Iš pradžių naujiems 
žaislams, po to studijoms, po to brangesniems naujiems žaislams. Žmonės mėgsta sakyti, jog iš pradžių



reikia duoti viską ką gali savo vaikams, o po to, kai vaikai pakels sparnus, pagyventi dėl savęs. Bet taip
niekada neatsitinka, nes vaikai visuomet lieka vaikais.
O ką veiksit, kai išeisit į pensiją? Gyvensit dėl savęs? Neeeee. Dirbsit, jei tik galėsit, kol tik galėsit. Dirbsit
kitiems, tol kol galėsite būti reikalingi. Žinot, dabar pagalvojau, kad taip galima paaiškinti darboholizmą.
Žmogus skiria savo visą dėmesį ir laiką tam, kuriam jaučiasi labiau reikalingas.
Nepatinka pavyzdys su darbu? Gerai paimkime... savižudybes. Nors gal pradėkime nuo depresijos: aš
niekam nereikalingas arba manęs niekas nemyli, nors tai vienas ir tas pats. Kai esi niekam nereikalingas, 
tuomet kyla noras palikti šią apverktą žemelę, nes vis tiek niekam niekas nerūpi, nes nesi reikalingas.
Kai esi kažkam reikalingas, tai įsipareigojimai neleidžia pasitraukti, juk negali apvilti žmogaus. Žinot, kartais
apie paauglių savižudybes skaityti būna labai keista. Buvo labai geras, stropus, mokinys, kompanijos siela, 
turėjo daug draugų... Ane? Teko sutikti vieną kompanijos sielą, manote jinai buvo labai laiminga? Spėkit dar
kartą. Kaip kompanijos siela sakė, kad jinai reikalinga tol kol reikia tūsą organizuoti. Deja, tūsai nevyksta 
365 dienas per metus po 24 valandas. Ir čia mes galime ištarti tokį baisų žodį – gyvenimas.
Kartais būdamas vienas nebūni vienišas. Deja, kartais apsuptas minios žmonių būni labai, labai vienišas.
Norit kito pavyzdžio? Religija. Dievinu religiją. Tai pats nuostabiausias dalykas. Jeigu tu nesi niekam 
daugiau reikalingas, tu gali būti reikalingas Dievui (ir kunigui). Kai esi reikalingas Dievui, visas gyvenimas 
įgyja kitą prasmę: ir ėjimas į bažnyčią, ir Dievo žodžio klausimas... Tu esi reikalingas Dievui ir padarysi 
viską, kad jo neapviltum. Kiti (aš) to gali nesuprasti.
Norit dar vieno pavyzdžio? Kodėl kai kurie iš mūsų rašo? Todėl, kad jie yra reikalingi savo skaitytojams
(na, bent jau taip mano).
Dabar galime ištarti antrą baisų žodį – prasmė. Kokia prasmė būti reikalingu? Nežinau, galbūt jokios.
Tačiau... Kiek jums reikia daiktų? Man asmeniškai nedaug. Yra toks pasakymas: dėl kito visuomet
padarysi daugiau nei dėl savęs. Aha! Ar tik ne tokiu dalyku yra grindžiamos santuokos? Kai du žmones
yra vienas kitam labai reikalingi?
Gyvenimo prasmė – tarnauti kitiems. O jeigu žemiškais žodžiais sakant - būti reikalingu.
Ir vis dėl to žmonės grįžę po darbo sėda žiūrėti televizoriaus. Kam jie tuomet jaučiasi reikalingi? Niekam,
tuomet jie jaučiasi pavargę.
Ir pabaigai dar viena istorija, kurią perskaičiau kažkur... Tikrai neatsimenu kur. Viena jauna šeima su
maždaug penkių metų vaiku ėjo pasivaikščioti prie jūros. Į prieki vaikas beveik visą kelią bėgo, nes labai
norėjo pamatyti jūrą, pamėtyti į ją akmenukus. Pats džiaugimasis jūra neužtruko ilgai. Šiek tiek pasidžiaugė 
ir tuoj pavargo, tėvams neliko nieko kito, kaip tik paimti jį ant rankų ir neštis namo. Parneštas namo vaikas 
ruošėsi numigti, bet tuo metu paskambino draugai ir vaikas persirengęs išbėgo su jais žaisti.
Iš kur pas vaiką staiga atsirado energijos? Kai jautiesi tikrai reikalingas – nepavargsti.

abss
Gyvenimo prasmė yra tokia, kokią gyvenimui suteiki. Ir šiaip svarbiausia būti reikalingu sau pačiam. Aš
mokykloje baigiau tas absurdiškas gyvenimo prasmės paieškas ir priėmiau tą faktą, kad tokios vienintelės
teisingos visuotinės gyvenimo prasmės nėra, kad tai yra tavo paties kūrinys. O jei jau taip, tai kam
apskritai reikia kurti sau prasmę? Gyvenk, žmogus, ir džiaukis gyvenimu. Kažkas yra pasakęs, kad
gyvenimo prasmės klausimo kėlimas yra grėsmė pačiai prasmei.
Inflatera
Istorija pabaigoje ir išvada "Kai jautiesi tikrai reikalingas – nepavargsti." privertė susimąstyti ir įkvėpė.
Šiaip įdomios įrašo mintys, bet vis tik nesu linkusi visiškai su jomis sutikti. Manau, kad neužtenka vien
būti reikalingu - dar reikia ir jaustis reikalingu. Kažkada galvojau, kad jei per visą gyvenimą nors vieną
žmogų padarysiu laimingą (turiu omeny ilgalaikę laimę), tai būsiu nugyvenusi prasmingą gyvenimą.
Tačiau laikui bėgant pastebėjau, kad vieno žmogaus neužtenka. Be to, dar norisi ir pačiai būti laimingai.
Vėlgi, kiekvienam žmogui prasmė suvokiama skirtingai.



Gyvenimo prasmė - būti gyvam

Žinau, kad įrašo pavadinimas skamba gana absurdiškai, bet leiskit man viską paaiškinti. Ir jūs suprasite.
Ši mintis trenkė į galvą man gana netikėtai, visiškai atsitiktinai, kai perskaičiau tokį sakinį: Įsivaizduokite 
save mirties patale. Kiek jums metų? Kokius epizodus iš savo gyvenimo prisimenate? Apie kokius žmones 
galvojate?
Kadangi nebuvau mirties patale, tai tikrai nežinau ką galvosiu tuo momentu... Ir vis tik manau, jog nekursiu 
didingų ateities planų. Nes kaip sakė vienas embrionas kitam: iš ten dar niekas negrįžo.
Kažkodėl manau, jog galvosiu apie praeitį, apie tuos momentus kai buvau LABAI gyvas.
Kas verčia jaustis jūs gyvais? Pagalvokit, pasidalinkit savo įspūdžiais.
Dėl bendro sutarimo aš jums pasiūlysiu keletą versijų:
1) Jūs po darbo išsidrėbėte priešais teliką ir žiūrite kokį nors kvailą serialą.
2) Jūs žaidžiate krepšinį. Iki varžybų pabaigos liko 5 minutės. Jūsų komanda laimi 2 taškais. Kamuolys jūsų 
rankose.
3) Jūs keliaujate po muziejus/pilis su gidu, kuris aiškina istorinius vietovės aspektus bei svarbą.
4) Jūs sėdite sportiniame automobilyje. Greitkelyje. Spaudžiate greičio pedalą iki dugno.
Kuris iš mano pasiūlytų variantų verčia jus jaustis labiausiai gyvu? Žmonės skirtingi, todėl nieko nuostabaus,
jeigu rinksis skirtingus variantus. Tačiau aš esu tikras, jog niekas nesirinks pirmo varianto. Kodėl? Ten nėra 
aktyvaus veiksmo. Žmogus gali būti bailys, bet ne šaldytuvas, negali visą laiką pasyviai stovėti kampe. Jeigu 
kada nors netyčia sutiksit žmogų, kuris didžiąją laiko dalį skiria žiūrėti filmams, paklauskit ką jis atsimena. 
Jeigu paklausit jo apie praėjusią savaitę, tai greičiausiai jis papasakos serialą, kurį žiūrėjo, tačiau jeigu jūs 
paklausite apie pati įdomiausią/keisčiausią/įsimintiniausią jo gyvenimo įvykį, tai tikrai nebus nei teliko 
žiūrėjimas, nei prie sėdėjimas prie kompo, tai bus veiksmas.
Man veiksmas būtų su dviračiu nulėkti nuo kalno žemyn, nestabdant. Kam nors kitam reiktų iššokti su 
parašiutu arba užtektų nukasti užsnigtą takelį. Žmonės gali būti skirtingi, tačiau viską galima užrašyti į 
formules ir lygtis su kintamaisiais.
Gyvenimo prasmė yra veiksmas. Net klaidų darymas yra veiksmas. Stovėjimas nieko neduoda. Žinote, kas 
būna, jeigu ežere stovi vanduo? Jis užanka ir virsta pelke.
Pamąstykite apie savo praeitį. Kokius momentus prisimenate? Klaidų pasitaiko pas visus, negalvokite apie 
jas. Kokius malonius momentus prisimenate? Aš jums pasakysiu kokius - tuos, kurie privertė jūsų širdį plakti
smarkiau. Ir ne, tam tikrai nebūtinas adrenalinas. Geriausias atsiminimas gali būti ir sėdėjimas prie laužo, 
jeigu šalia buvo TAS žmogus.
Anksčiau aš rašiau, jog gyvenimo prasmė - būti reikalingu, tačiau iš tiesų, tai tik stimulas, dirgiklis, priežastis
atlikti veiksmą. Ir čia darosi gana keblu, nes būti reikalingu, kaip ir išorinis dirgiklis, tačiau jausmas, jog esi 
reikalingas, jau yra vidinė būsena.
Visa šita filosofija labai graži, tačiau kyla klausimas: kodėl žmonės atlieka veiksmą? Kokios jų paskatos? Ir 
dar svarbesnis klausimas: ar visi žmonės atlieką veiksmą? Deja, į šitą klausimą, atsakymą žinome visi - NE. 
Ir greičiausiai jūs pažįstate bent vieną žmogų, kuris "nejuda".
O ką daryti jeigu nesijauti reikalingas? Jeigu nėra noro niekam?
Aš aukščiau minėjau formules, tikrai ne veltui. Inercijos (pirmasis Niutono) dėsnis teigia: jei kūno 
nepaveikia išorinės jėgos (arba jų poveikiai atsveria vienas kitą, t. y. kompensuojasi), tai kūnas išlaiko turėtą
greitį (arba rimtį, jei greičio neturėjo).
Remiantis inercijos dėsniu, jeigu žmogus nieko nenori ar jis gali atlikti kokį nors veiksmą? Ne, ramybės 
(mirties) būsena išliks toks kol nepasikeis sąlygos. Tačiau kokia tikimybė, kad žmogų, kuriam nėra noro ką 
nors atlikti, paveiks išorinės jėgos? Truputi didesnė, nei kad į Žemę nukris asteroidas, bet gerokai mažesnė už
skaičių filmų pastatytų apie tokį įvykį. Karališkieji pingvinai bičiuliaujasi su pingvinais, o ne su baltosiomis 
meškomis. Vištos bičiuliaujasi su vištomis, o ne su sliekais. Tai gi, jeigu žmogus yra sustojęs gyvenime, 



greičiausiai sustojusi ir visa jo aplinka. Tuomet nebus kam jo išjudinti, nebent visiškai atsitiktinai, bet mes 
juk stebuklais netikim?
Yra ir dar vienas dėsnis, kuris mus domina. Energijos tvermės dėsnis: visas energijos kiekis izoliuotoje 
fizikinėje sistemoje išlieka pastovus, tačiau energijos formos gali kisti. Žmogus įdomi sistema. Nesulaukęs 
išorinio postūmio, jis gali pakeisti savo vidinę energiją, kuri priverstų jį veikti. Čia mes prieiname prie 
pagrindinio klausimo šiandien: kodėl vieni žmonės sugeba judėti gyvenime, o kiti stovi? Kas turi atsitikti 
žmogaus viduje, kad jis be jokio išorinio postūmio pabustų iš sąstingio? Kokia tokio žmogaus motyvacija? O 
gal vis dėl to tai neįmanoma?

Darbas ir gyvenimo prasmė

Noriu jums pateikti dar vieną versiją apie gyvenimo prasmę, šią įkvėpė Malcolm Gladwell knyga Išskirtys: 
sėkmės istorija (Rekomenduoju).
Apie 1900 metus žydų imigrantai užplūdo Jungtines valstijas, tačiau jie atvyko netuščiomis. Ne, jie neturėjo 
daiktų ar pinigų, tačiau atsivežė kai ką neapčiuopiamo ir tuo pačiu daug svarbesnio – įgūdžius. Daugelyje 
Senojo žemyno valstybių žydams buvo draudžiama turėti žemės, todėl jie gyveno miestuose ir įgydavo tokias
profesijas, kad galėtų išsilaikyti: gydytojai, siuvėjai, batsiuviai. (Beje, jeigu pažiūrėtumėte lietuvių 
Užgavėnių persirengėlių tradicijas, tai lietuviai labai mėgdavo persirengti žydais-daktarais)
Atvykę, iš pradžių, jie griebėsi viso darbo koks tik papuolė, kad tik gautų šiek tiek pinigų, tačiau ilgainiui 
daugelis atsidūrė ten kur geriausiai mokėjo – ėmė siūti drabužius. Tai buvo vergiškas darbas, dažnai po 84 
valandas (12 per dieną) ar net daugiau per savaitę. Tačiau tai neišgąsdino imigrantų, nes tame darbe jie atrado
prasmę.
Koks darbas yra prasmingas? Anot Gladwell darbas turi pasižymėti trimis savybėmis: autonomiškumas, 
sudėtingumas ir ryšys tarp pastangų bei atlygio. Būtent visas tas savybes turėjo XIX amžiaus pabaigoje 
siuvėjo darbas. Pats turėjai pirkti medžiagas, pats siūti, pats parduoti.
Kai perskaičiau nustebau, tačiau prieš kelis šimtmečius siuvėjo darbas pasižymėjo dar keliomis įdomiomis 
savybėmis. Pirma – įėjimo į verslą slenkstis buvo labai žemas, pradinio kapitalo nereikėjo. Praktiškai 
kiekvienuose namuose buvo po siuvimo mašiną, o kas jos neturėjo galėjo pigiai įsigyti. Antra – drabužiai 
nebuvo siuvami dideliuose fabrikuose, tą atliko daugybė mažyčių firmelių. Trečia – vaikai, ypač neturtingų 
šeimų, anksti padėdavo tėvams versle, todėl tapdami pilnamečiais jau puikiai mokėjo savo tėvų amatą t.y. 
lengvai įgydavo daug žinių.
O dabar klausimas, gerai pagalvokite prieš skaitydami toliau: ką jums visą tai primena?
Istorija yra šaunu, bet dabar grįžkime į mūsų laikus.
Jeigu peržvelgtumėte spaudos (internetinės) antraštes, tai greičiausiai rastumėte net ne vieną straipsnį, kur 
įmonės vadovai skundžiasi, jog jiems trūksta specialistų, niekas nenori dirbti, net už kosminį atlyginimą 
(įmonės vadovų požiūriu). Klausimas: kur dingsta specialistai?
Ar pasirengę išgirsti atsakymą? Jie tampa laisvai samdomais – freelancer‘iais.
Lietuvoje daugelis vadovų vis dar mano, jog pagrindinė motyvavimo priemonė yra pinigai, kol turi ko 
išmokti, labai smagu dirbti įmonėje ir mokytis iš savo kolegų, tačiau kas atsitinka, kai mokytis nebėra ko? 
Kas tuomet, jeigu tu tapai geriausiu specialistu toje firmoje? Iššūkiai pasibaigė, reikia naujos gyvenimo 
prasmės?
Dirbant įmonėje ir tampant specialistu, galiausiai visas darbas susiveda į vieno raudono mygtuko 
spaudinėjimą: tik tu jį gali paspausti teisingai, tinkamu momentu, tinkamu greičiu, tačiau tą tu jau darai 
miegodamas, nes tai refleksas, kiek ilgai temsi tokį darbą?
Kažkas internete uždavė tokį klausimą: jeigu kolega turintis mažiau žinių ir patirties už tave gauna didesnę 
algą, kas kaltas? Atsakymo čia nepateiksiu, tačiau kaip suprantate įmonėje yra daugybė problemų ir 
mažiausiai viena prasmingo darbo sąlyga liks praktiškai visuomet nepatenkinta.



Palyginkime XIX amžiaus siuvėjo galimybes su šio amžiaus IT specialisto. Pirma – įėjimo į verslą slenkstis 
žemas. Kompiuteris su internetu ne prabanga, bet būtinybė, norit turėti svetainę kainuoja tik interneto adresas
ir talpinimo paslauga, grubiai tarkim 100 litų (žinau, kas norės galės rasti stipriai pigiau ar brangiau). Antra – 
nors yra didelių kompanijų, kurios daro didelius projektus, vis tik daugelis rinkos dalyvių sąlyginiai maži ir 
freelancer‘iai gali šalia jų jaustis laisvai. Trečia – internete pilna mokamų ir nemokamų resursų kaip tapti 
specialistu. Taip, IT specialistas – XXI amžiaus siuvėjas.
Taigi, kai yra tokios palankios sąlygos, kaip niekada dirbti IT srityje sau – tapti freelanceriu, kodėl turėtum 
dirbti kitam?
Ar freelancer‘io darbas prasmingas? O jums dar kyla abejonių?

Darbas ir vergija

Šis tekstas yra įkvėptas Malcom Gladwell knygos Išskirtys: sėkmės istorija.
Klausimas: kokias patarles dažniausiai jūs naudojate? Kokias patarles dažniausiai naudoja jūsų giminė, 
aplinka, draugai?
Tipiška rusų baudžiauninko patarlė: Ko Dievas neatneš, to žemė neduos. Tipiška kinų kaimiečio – ūkininko 
patarlė: Jei žmogus sunkiai dirbs, žemė nebus tingi. Kaip atsirado toks skirtumas?
Tiek Kinijoje, tiek Rusijoje buvo privilegijuotoji klasė, kuriai priklausė visos žemės, tiek Kinijoje, tiek 
Rusijoje buvo vargšų klasė, kuri realiai nieko neturėjo, tačiau Kinijos žemvaldžiai elgėsi kitaip su savo 
valstiečiais, nei Rusijos bajorai ir ne todėl, kad kinai protingesni už rusus, o dėl labai įdomaus dalyko – ryžių.
Apie ryžius reikia kalbėti kaip apie išlepintą vaiką. Kad derlius būtų geras, reikia laiku pasodinti, laiku nuimti
derlių. Kad vandens būtų ne per daug ir ne per mažai. Kad trąšų būtų ne per daug ir ne per mažai. Kad saulė 
per daug neperkaitintų. Kad piktžolės derliaus nesunaikintų. Norėdamas, kad derlius būtų geras turi būti ryžių
lauke, praktiškai visus metus. Tai labai sunkus ir varginantis darbas. Ar įmanoma priversti baudžiauninką 
dirbti gerai su botagu? Ne. Vienintelė priežastis, dėl ko žmogus tą darytų – jam turi rūpėti. Darbas, kurį jis 
daro, turi būti prasmingas. 
Tai ką darė kinų žemvaldžiai? Jie imdavo fiksuotą mokestį visiškai nepriklausantį nuo derliaus. Jeigu metai 
sėkmingi visas viršus lieka ūkininkui, ką jis su juo darys, asmeninis ūkininko reikalas. Galbūt šeimą sočiau 
pamaitins, o galbūt iškeis į kitus daiktus pagerindamas savo gyvenimo sąlygas. Jeigu metai nesėkmingai... Ką
gi yra labai rimta priežastis pasistengti, kad jie būtų sėkmingi. 
Yra paskaičiuota, jog tipiškas kinų ūkininkas dirbdavo 3000 valandų per metus, tai būtų daugiau nei 8 
valandos kiekvieną dieną. Ir kai aš sakau kiekvieną, tai be jokių švęsk sekmadienį. Ar baudžiauninkai dirbo 
sunkiai? Galbūt dar sunkiau? Dokumentuose užfiksuota, jog tipiškas prancūzų kaimo valstietis dirbdavo 
1200 valandų per metus t.y. net 2.5 karto mažiau. Ar jaučiate skirtumą? Kai pirmą kartą pamačiau šiuos 
skaičius mane šokiravo. 
Ar baudžiauninkai tinginiai? Nenorėčiau jų kaltinti be reikalo, jie tiesiog neturėjo motyvacijos. O iš kur bus 
ta motyvacija, jeigu jų visą derlių pasiimdavo feodalas? Galima net gi sakyti, jog čia galiojo atvirkštinė 
Kinijos sistema, baudžiauninkas gaudavo fiksuota atlygį, kad nenumirtų, o visą derlių pasiimdavo feodalas.
Mes (ne savo noru) ilgą laiką priklausėm carinei Rusijai ir baudžiava paliko gilų įspaudą mūsų kultūroje. 
Mūsų visa literatūros klasika yra apie baudžiavą, vargšus, slunkius valstiečius (bei katyčių ir šuniukų 
žudymą, bet čia atskira tema). Ar mes galim užsimerkti ir apsimesti, jog viso to nebuvo? O galbūt ta praeitis 
įtakoja mūsų dabartį daug stipriau nei mes kada nors pagalvojome?
Turbūt nekartą teko girdėti, jog lietuvių produktyvumas/našumas yra mažiausias visoje Europoje. Kas dėl to 
kaltas? Ar darbdaviai, todėl kad nori išnaudoti darbuotojus lyg vergus, išsunkti iš jų paskutinius gyvybės 
syvus? O galbūt mes patys, eiliniai žmogeliai į darbą žiūrintys tarsi į lažą? 
Galbūt ta baudžiauninko filosofija nesąmoningai persiduoda iš kartos į kartą neleidžia mums prisitaikyti 
šiuolaikiniame pasaulyje? 



Koks yra didžiausias palinkėjimas tėvų savo vaikams? Įsidarbink valstybinėje įstaigoje, darbas ne per daug 
sunkus, penktą valandą gali eiti namo ir pensija garantuota...
Jums turbūt jau kurį laiką galvoje kirba klausimas: o kiek laiko darbe praleidžia tipiškas lietuvis. Ką gi 
paskaičiuokime: šie metai turi 366 dienas, dešimt valstybinių švenčių per kurias nedirbama, 52 savaitės, kas 
reiškia atitinkamą skaičių šeštadienių ir sekmadienių, kiekvienas žmogus gali pasiimti 28 kalendorines (arba 
20 darbo dienų) atostogų. Taigi, gauname kad šiais metais statistinis lietuvis turėtų dirbti 232 dienas, 
padauginam iš 8. Iš viso statistinis lietuvis šiais metais dirbs 1856 valandas. Kad ir kaip be žiūrėtum, tai 
artimiau prancūzų baudžiauninkams, o ne kinų valstiečiams. 
O jeigu mes prieš du šimtus metų būtume auginę ryžius, ar dabar darbe praleistume daugiau laiko?
Atsakymo aš neturiu. Mes tikrai negalime išbraukti savo kultūros, praeities, tačiau neturėtume būti jos 
įkaitais. Yra apie ką pamąstyti. Tikiu, jog jeigu atrastume darbe (kad ir ką dirbtume) prasmę ir džiaugsmą, 
mūsų produktyvumas stipriai šoktelėtų. 
Problema tikrai ne motyvacinės priemonės, kurias siūlo darbdaviai. Problema – tos, kurių jie nesiūlo. 
Problema ir mūsų pačių požiūris į save. Mūsų pačių susikaustymas, baimė prarasti tai ką turim, baimė 
suklysti. Prievaizdai su bizūnais jau senai nebestovi už nugaros, tačiau mes vis dar bijome pažvelgti per petį, 
susikūprinę laukdami aštraus skausmo, kurį patirdavo mūsų proprotėviai, kai botagas intymiai paglostydavo 
jų nugarą.

Ar žmogus turi sielą?

Ar žmogus yra tik kaulų ir mėsos rinkinys, ar kažkas daugiau? Kažkas neapčiuopiamo, nematomo plika 
akimi bei gera fotokamera? Kažkas metafiziško? Ar žmogus turi sielą?
Jūs galite pareikšti, jog tai klausimas į kurį negalima atsakyti. Galbūt taip, galbūt ne. Bet yra ir kitas 
klausimas: ar žmogus turi teisę pasirinkti, kada ateiti į šį pasaulį?
Taigi du klausimai. Nei vieno atsakymo. Jeigu kas dar nespėjote suprasti, šitie klausimai yra susiję.
Tai kaip gi jūs atsakėte į antrą klausimą? Laikas pasitikrinti jūsų atsakymus.
Pradėkime nuo - Taip. Taip, žmogus turi sielą. Gal net gi daugiau, siela turi kūną, kaip žmogus turi 
automobilį: tam tikrą laiką naudojasi, kol įsigyja geresnį. Ar skamba žiauriai? Užgavo, kurią nors jūsų vietą? 
Ir vis dėl to ką tas Taip reiškia? Taip, žmogus gali pasirinkti, kada ateiti į šį pasaulį. Taip, žmogus pasirinkti 
šalį, į kurią ateiti. Taip, žmogus gali pasirinkti savo tėvus. Kodėl? Pažvelkit į šitą reikalą taip: kiekvienas 
žmogus turi unikalią misiją, kurią turi atlikti savo gyvenime, žmones, kuriuos sutiks ir įtakos. Visą tai yra 
giliai žmogaus viduje ir ne kiekvienas žmogus yra pajėgus sąmoningai atrasti savo gyvenimo misiją, kartais 
ją įvykdo tiesiog pats to nesuprasdamas. Bet jeigu kiekvienas žmogus turi savo unikalią misiją, tai kodėl, jos 
tiesiog nepasakyti jam garsiai? Kada paskutinį kartą melavote? Ir kaip jums sekėsi? Nuo vaikystės mus visus 
mokina, jog meluoti yra negerai. Aišku, kas nori su amžiumi gali ištobulinti šį juodąjį talentą, bet daugumai 
mūsų nesiseka gerai meluoti. 
Paimkim kitą priežastį. Kada paskutinį kartą sakėte kalbą viešai? Ar nervinotės? Daugelis žmonių bijo sakyti 
kalbas viešai, lipti ant scenos prieš minią, nors nedaugeliui tai reikia daryti. Kad suprastumėte geriau tą 
situaciją galime paimti kaip pavyzdį egzaminus. Nervinotės? Nemiegojote naktį prieš tai? O jeigu tai būtų ne 
Didelis Egzaminas, o tiesiog eilinis atsiskaitymas, ar nervintumėtės tiek pat? Ne. Kai nežinote įvykio 
reikšmingumo - lengviau. 
Reikia dar vienos priežasties? Gerai, o kaip jums tokia: žmogus turi ne vieną misiją. Vieną pagrindinę ir 
keletą smulkesnių. Pavyzdžiui šio straipsnio parašymas gali įtakoti labai stipriai tolesnę gyvenimo kryptį 
vienam, ar dviem žmonėms. Bet tai tik vienas straipsnis iš šimtų esančių šioje knygoje ir jeigu kiekvienas jų 
įtakotų bent vieno žmogaus gyvenimą, tai šios knygos parašymas jau galėtų būti pagrindinė misija net ne 
vienam žmogui. Malonus pavyzdys man, bet greičiausiai jus įtikintų kas nors iš jūsų gyvenimo, o ne 
abstrakčios kalbos. Pavyzdžiui dėstytojas privertęs jus kartoti kursą? Vienas dalykas, ką tikrai gaunate, tai 
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nauja grupė, kitais žodžiais sakant, jūs galite būti priverstas susipažinti su tam tikrais asmenimis. Nesiimu 
spręsti gerai tai ar blogai, bet toks įvykis gali pakeisti jūsų pasaulį. 
Jeigu jau prakalbom apie pasaulį... Palauk, palauk, palauk. Tu minėjai, kad siela turi kūną? Taip. Jeigu siela 
turi šį kūną, tai vadinasi jinai galėjo turėti ir kitą kūną? Taip. Tai kodėl aš nieko neprisimenu?! Nežinau, 
kaip jums, bet man teko girdėti ne vieną istoriją, kai žmogus atvažiavęs į visai nepažįstamą vietą gali tiksliai 
apibūdinti, kaip jinai atrodo iš kitos pusės, iš vidaus, kokie žmonės čia gyveno prieš... 50 metų... Tokių 
istorijų pagrindu net gi buvo sukurta visa krūva testų, kurie leidžia nustatyti, kuo mes buvome savo 
ankstesniuose gyvenimuose... Aišku, galu gale viskas susiveda į tai, kad mes visi buvome faraonais, malonu, 
bet... 
Jeigu gimimas pats maloniausias dalykas, kas nutiko jūsų gyvenime, tai kodėl jūs nieko neprisimenate? Jeigu
jūs neprisimenate kaip gimėte, tai kaip tikitės prisiminti, kas buvo prieš tai? O jeigu jūs ankstesniame 
gyvenime buvote gėlė? Norėtumėte prisiminti koks tai jausmas, kai jus dulkina bitės? Aš - ne. 
Grįžkime prie temos. Aš noriu pasakyti dar vieną Taip. Taip, žmogus turi sielą. Taip, žmogus gali pasirinkti 
kada ateiti į šį pasaulį. Taip, žmogus gali pasirinkti, kada pasitraukti iš šio pasaulio. Kai siela atlieka misiją, 
dėl kurios atėjo į šį pasaulį, ką jai dar veikti? Kokią misiją gali atlikti miręs kūdikis? Žinau, skamba žiauriai, 
bet kartais tinkamas pasitraukimo momento pasirinkimas ir yra misijos esmė. Sutikit, jog toks įvykis be 
abejonės labai stipriai įtakos tėvus. Kita vertus nepilnamečio pasitraukimas gali žymiai stipriau įtakoti jo 
draugus, klasiokus, nei gimdytojus. Kokia visa to prasmė? Kai eisite prie vandens telkinio įmeskite 
akmenuką ir stebėkite kas atsitiks. Aplink tą vietą, kur akmenukas paniro pasklis ratilai. Tolyn nuo centro jie 
vis mažės, kol visiškai išnyks. Čia tas pats. Kiekvienas įvykis sukelia aplink save ratilų bangą, jų aidas, gali 
atsiliepti po metų, dviejų, penkių, savaime suprantama, kas metai jis silpsta, bet vis tiek daro įtaką. Paskutinis
dalykas, kurį turbūt turėčiau pasakyti, tai jog daugelis įvykių yra maži akmenukai, todėl jų bangos toli 
nesklinda, tačiau kiekvienas iš mūsų gyvenime sutiks bent vieną stambų. Tokiu atveju prisiminkit, jog kažkas
įvykdė savo misiją sėkmingai. 
Norėtumėte pakalbėti apie Ne? Ne, žmogus neturi sielos. Broliai Zombiai. Brrr... Baisoka apie tai galvoti ar 
ne?

Gyvenimas kai tau trisdešimt

Kai tau niolika, tai trisdešimtmetis atrodo baisiai senas, o kaip viskas atrodo kai tu atsiduri kitame gale? 
Norėtųsi pasidalinti paprasto žmogaus patirtimi su jaunesniais skaitytojais, tačiau aš nesu tinkamas dalinti 
patarimus, kadangi mano gyvenimas nesusiklostė, kaip „normalaus“ žmogaus. 
Taigi, apie tai kas (ne)svarbu ir (ne)rūpi.
Pradžioje turbūt reiktų pradėti nuo perspėjimo. Žmogaus atmintis yra keistas dalykas. Mes atsimename, tai ką
norime atsiminti, nebūtinai tai kas iš tiesų įvyko. Du žmonės apie tą patį įvykį gali turėti visiškai kitokius 
atsiminimus.
Vaikystės svajonės – neišsipildė. Paprastai vaikystėje žmonės svajoja būti kosmonautais ir gaisrininkais, o 
užaugę tampa kasininkais ir valytojais. Turbūt pas retą ką išsipildo ankstyvos svajonės, jos būna naivios ir 
kvailos. Kokios jos buvo pas mane?
Viena svajonė labai keista, kažkodėl įstrigo man atmintyje. Reikėjo nupiešti kuo norėtum būti užaugęs, aš 
nupiešiau automobilį ir pasakiau, jog noriu būti taksistas. Nežinau kodėl. Paprastai vaikai nori būti užaugę 
tuo pačiu kuo ir jų tėvai ar bent jau giminės. Aš neprisimenu, kad nors vienas giminaitis būtų dirbęs taksistu. 
Šita svajonė keista dar ir dėl to, kad teises išsilaikiau visai nesenai.
Bet pati didžiausia mano svajonė buvo kurti multikus. Užaugau su sovietine „gerąja animacija“, ypatingai 
patiko filmukas apie vilką ir kiškį - „Na palauk“. Neatsimenu, bet greičiausiai amerikietiškų analogų „Tom 
and Yerry“ nebuvau matęs. Net ir dabar mėgstu animaciją.



Tai keista svajonė, kadangi niekada neskyriau piešimui daugiau laiko nei kad privaloma. Nelankiau piešimo 
būreliu ir neprisimenu, jog būčiau tiesiog sėdėjęs ir paišęs. Taip, dabar aš kuriu komiksus, bet aš juos 
„kuriu“, o ne „piešiu“, nes piešti nemoku.
Teoriškai mano svajonės dar gali ir išsipildyti, nors šiuo metu tikrai nenorėčiau dirbti taksistu. O kokios 
vaikiškos svajonės buvo pas jus?
Mokykla, universitetas – buvo, nebuvo. Kai baigiau mokyklą, niekada ten nebuvau užėjęs. Nesuprantu 
tokių žmonių, kurie mėgsta grįžti ar sako, jog mokykla buvo geriausias laikas. Kai vaikštai į mokyklą, tai 
mokykla atrodo kaip visas tavo gyvenimas, tačiau, kai pažvelgi iš perspektyvos, tai tik didelis laiko 
švaistymas.
Būdami mokykloje mes dažnai nepatenkinti burbame, jog integralai nepadės nusipirkti duonos ir yra visiškai 
beprasmiai, tačiau mes pamirštame (arba nepastebime), jog visi kiti mokomi dalykai yra tokie pat beprasmiai.
Vienas iš klasės stos į aukštąją matematiką ir jam reikės to ko mokė per matematikos pamokas, vienas stos į 
mediciną ir jam reikės to ko mokė per biologiją, visi kiti dirbs kasininkais ir viską ko mokė yra visiškai 
nereikalinga. Galbūt aš truputėli sutirštinu spalvas, bet kasininkais kažkas juk turi dirbti.
Paklauskite manęs to ko mokė mokykloje, chemijos, biologijos, fizikos ir aš jums neatsakysiu. Neturiu žalio 
supratimo. Vienintelis dalykas, kurį moku dundukas plius lygiu yra anglų kalba ir ne todėl kad turėjau 
fantastišką mokytoją, o todėl kad daugiau ar mažiau tenka susidurti kiekvieną dieną. 
Tai mokykla man nieko nedavė? Kaip tik priešingai davė net gi labai daug: išmokė skaityti, rašyti ir 
skaičiuoti. Taip, čia pradinėse klasėse, vėliau... Hm... 
Jeigu reiktų duoti vieną patarimą moksleiviams, jis būtų – dalyvaukite. Jeigu kas nors organizuoja 
klasės/mokyklos vakaronę/varžybas/renginį prisidėkite prie organizatorių. Tai duoda praktinės naudingos 
patirties galinčios praversti ateityje, tai duoda smagių akimirkų ir prisiminimų. Turiu prisipažinti, jog aš pats 
dalyvavau labai negausiai, tačiau tai yra geriausi (vieninteliai?) prisiminimai iš mokyklos. Kontrolinių, 
dvejetų, pastabų ir kitų eilinių dalykų neprisiminsite. 
Po mokyklos stojau į universitetą, kur priešingai nei mokykloje tikrai nieko naudingo neišmokau. Viską ką 
galima pritaikyti ir panaudoti gyvenime išmokau iš draugų arba savarankiškai. Jeigu viskas taip blogai, kodėl
aš stojau? Mano laikais buvo tik du pasirinkimai: armija arba universitetas. Manau, kad pasirinkimas yra 
akivaizdus. 
Baigę mokyklą moksleiviai sprendžia labai sunkų klausimą: kur stoti? Tačiau tai neteisingas klausimas. 
Teisingas klausimas būtų: kuo nori tapti? Vienintelė problema, kad, kai reikia atsakyti į šitą klausimą, 
atsakymą iš tiesų žino gal tik koks 1%. 
Paprastai chebra, kuri renkasi vakare prie garažo (išgerti butelį alaus ar odekolono) ir dieną kompiuterių 
klasėje, neturi nieko bendro. Nusprendę stoti į informatiką (ar kitur) jūs pasirenkate, jog norite bendrauti su 
tais, kurie renkasi kompiuterių klasėje, o ne prie garažo. Su jais jūs praleisite daug laiko, jie formuos jūsų 
požiūrį, pasaulį (kaip ir jūs formuosite jų). Akivaizdu, jog padaręs tokį pasirinkimą tapsite kitokiu žmogumi, 
nei pasirinkęs alternatyvą. 
Pats diplomas vertas maždaug tiek, kiek popierius ant kurio yra atspausdintas, tačiau grupiokai, dėstytojai ir 
kiti susiję asmenys – neįkainojami. Ne veltui lietuviška patarlė sako: su kuo sutapsi, tuo ir tapsi.
Jeigu galite stoti užsienyje – stokite. Ne todėl, kad mokymo kokybė yra geresnė nei Lietuvoje. Į tuos 
universitetus, kuriuose mokymo kokybė geresnė nei Lietuvoje gali įstoti tik vienetai. Tačiau įstojus užsienyje
išsiveršite iš gimtųjų prietarų, papročių ir praplėsite savo akiratį. 
Jeigu studijuojate ir nebėgate iš paskaitų darote kažką neteisingai. Tačiau turiu perspėti, jog įsismaginę galite 
per vėlai suprati, jog praleidote per daug paskaitų. Ta linija, kiek galima praleisti yra labai nepastebima. 
Universitetas - tai laikas naujoms patirtimis, eksperimentams ir pažintims. Universitetas – tai laikas susirasti 
antrą pusę. Baigus universitetą ir pasirinkimas, ir galimybės sumažėja. Nebeturėsite laiko romantiškiems 
padūsavimams ypač, jeigu kiekvieną dieną teks dirbti viršvalandžius. 
Studijuokite tol, kol pavyks susirasti.
Vienatvė. Daugelis iš tiesų nežino kas yra vienatvė. Tokiame amžiuje dažniausiai būna sukūrę šeimas ir 
leidžia vaikus į darželius.



Nemanau, kad kas nors sąmoningai renkasi vienatvę (galbūt išskyrus Tibeto vienuolius). Nemanau, kad kas 
nors atsisako įdomių pažinčių. Mano pašto dėžutė visuomet laukia jūsų laiškų. Man būtų įdomu padiskutuoti 
apie žaidimus ir jų kūrimą, stalo žaidimus, knygas, fantastiką, komikus, kryžiažodžius, startupus... 
Vienatvė – tai kas atsitinka, kol tu domiesi kitais dalykais, o ne žmonėmis. 
Ar vienatvė yra baisu? Taip, jeigu visa diena tėra darbas, televizorius ir miegas tarpus užpildant žygiais į 
parduotuvę ir maisto ruošimais. To niekam nelinkėčiau. 
Kokia yra mano vienatvė? Kartais norisi dėmesio, kartais norisi staugti, kartais jaučiuosi liūdnas, kartais 
jaučiuosi tiesiog laimingas, kartais jaučiuosi linksmas... Taip, kaip ir bet kuris kitas žmogus turiu gerų ir 
blogų dienų. Svarbiausia pasiekti, kad gerų dienų būtų stipriai daugiau, nei blogų, nes ir pas patį 
sėkmingiausią žmogų pasitaiko juodų dėmių. 
Kaip pasididinti gerų dienų skaičių? Vienas dalykas, kurio nemokina mokykloje, nors turėtų – tikslai. Kai 
turi tikslus, viską kas neveda link jų stengiesi padaryti kiek galima greičiau, kad galėtum užsiimti tuo, kas 
veda prie tikslo. Pasiekus tikslą visuomet užplūsta geras jausmas. 
Puikiai suprantu, jog tikslai nėra kiekvienam žmogui. Kad galėtum išsikelti tikslus, pirmiausiai turi kažko 
norėti, turėti svajonių ir ambicijų, tačiau kai kurie žmonės neturi ko tikėtis iš ateities ar tiesiog jau turi viską 
ko gali norėti. Ką daryti tuomet? Galima pamėginti atrasti dievą arba pilna galva pasinerti į kokią nors kitą 
veiklą. Kol smegenys užimtos nėra kada pastebėti vienatvės. 
Laikas. Kartą studijuojant universitete vienas draugas pasakė: Turiu gerą idėją, bet dabar neturiu laiko. 
Tikiuosi, kai pabaigsiu studijas, laiko bus daugiau ir aš tą idėją įgyvendinsiu. Daugiau laiko neatsirado.
Žinote, kada mes turime daugiausiai laiko? Kai einame į mokyklą, vienintelė problema, kad mes nežinome 
ką su tuo laiku daryti. Kiekviename sekančiame gyvenimo etape laiko žmogui lieka vis mažiau. Universitete 
vis dar būna daugmaž tokios pačios atostogos kaip mokykloje, tačiau pradėjus dirbti nieko panašaus 
negausite. Jums tikrai pasisekė, jeigu iki darbo tik 15 minučių kelio, tačiau daugelis žmonių vien kelionei 
sugaišta valandą laiko, plus pats darbo laikas (ir viršvalandžiai) galiausiai paaiškėja, jog darbo dieną nelabai 
turite laiko sau. 
Draugai. Draugai ateina ir išeina. Žmonės keičiasi, keičiasi jų gyvenimo būdas, pomėgiai, vieta, atsiranda 
šeima, lieka mažiau laiko kitiems dalykams. Tai natūralu. 
Neturiu nei vieno draugo iš mokyklos laikų ir dėl to visai nesuku galvos. Visi mano draugai yra iš 
universiteto. 
Šiais laikais, kai yra socialiniai tinklai ir kitos priemonės, draugus išlaikyti yra lengviau, tačiau, kad ir kokios 
gudrios priemonės būtų sukurtos, tikrai draugystei reikia realaus bendravimo. Nebūtina bendrauti su visais ką
jūs įtraukėte į savo virtualių draugų sąrašą, tačiau dėl kelių pačių geriausių draugų visuomet pasistenkite 
surasti laiko susitikti realybėje bent jau kartu suvalgyti picą per pietus.
Amžius. Aš nežinau kiek man metų. Savo amžių prisimenu tik tuomet, kai pildant kokią nors formą reikia 
įvesti gimimo datą. Kodėl? Todėl kad amžius yra nesvarbu. Nustojau skaičiuoti sulaukęs dvidešimt kažkelių. 
Kai tau niolika, tai labai nori būti vyresnis, kad galėtum išsilaikyti teises ar nusipirkti alkoholio, bet kai 
pasieki tą ribą, tai iš esmės pasidaro nebesvarbu. Sekanti riba – tai nuolaida 80% viešajam transportui - labai 
toli. 
Iš tiesų amžius pasijaučia tik dviem atvejais. Kai tenka bendrauti su pensininkais, kurie pasakoja kaip 
„sovietmečiu buvo geriau“, tuomet susiimi už galvos ir bandai išnykti. Antras atvejis, kai tenka bendrauti su 
kvailu jaunimėliu, tuomet galvoji: nejaugi ir aš buvau toks debilas jų amžiaus? 
Ir paskutinis dalykas, kurį matyt reikėtų pasakyti: sveikata – brangiausias turtas. Žinau, kad tai nuvalkiota 
frazė, bet nedarykit kvailysčių sveikatos sąskaita, nes kaip svarbu supranti, tik kai jos neturi.

Mintukai



Kokia yra tikroji spalvos spalva?

Turbūt visi esate girdėję apie daltonikus - žmones, kurie neskiria spalvų (pvz. nemato raudonos arba
vietoj raudonos mato žalia ir atvirkščiai). Tačiau aš norėčiau pakalbėti ne apie tai. Mes visi žinome, jog
dangus yra mėlynas, turbūt leisite man pasakyti, toks pats mėlynas kaip jūra, ar vandenynas. Mes taip pat
žinome, jog pomidorai raudoni lyg kraujas. Žolė žalia kaip krokodilas. Čia galima prigalvoti įvairių
asociacijų, tačiau ar tikrai tas dangus mėlynas atrodo taip pat man ir kiekvienam iš jūsų? Ar tikrai aš ir
kiekvienas iš jūsų matote tokius pačius raudonus pomidorus? Ar tikrai aš ir kiekvienas iš jūsų mato tokią
pačią žalią žolę? Kur čia problema? Spalvų pavadinimai tik susitarimai, kad palengvintų mums bendravimą. 
Tačiau, kas būtų jeigu jūs pažiūrėtumėte mano akimis, o aš jūsų? Ar tikrai pamatyčiau tą patį vaizdą? Galbūt 
mano matomas dangus yra raudonas, o jūsų žalias, iš tiesų? Kaip apibūdinti spalvą? Jeigu aš matau visą 
spalvų gamą, tačiau jinai kitokia negu jūsų matoma, to niekaip neįmanoma patikrinti, ar mano matomos 
spalvos yra tokios pačios kaip ir jūsų. Taigi, ar tikrai visi žmonės mato pasaulį tomis pačiomis spalvomis? 
Kaip iš tiesų atrodo mėlyna, o kaip žalia?
Jeigu tas pavyzdys per daug painus pabandysiu pateikti paprastesnį. Turbūt nekartą esate sakę „man skauda 
galvą“ ir visi jus supranta, viskas aišku - skauda galvą. Tačiau koks iš tiesų tai jausmas? Jūs manote, jog man 
ir jums skauda galvą vienodai? Kažkodėl aš tuo abejoju.
Tai tik du iš daugelio gyvenimo paradoksų. Mes dažnai naudojame žodį „skausmas“, mes dažnai daiktus
apibūdiname spalvomis, tačiau kaip apibūdinti ką tie patys žodžiai reiškia? Aš – ne jūs, jūs – ne aš. Nors
gyvename tame pačiame pasaulyje, jį suvokiame skirtingai. Ar įmanoma, kaip nors pasidalinti tuo savo 
suvokimu?
Pamąstykite.

Ar prietarai jus valdo?

Pabandykime nustatyti prietarų kilmę.
Jeigu sudaužysite veidrodį, jums nesiseks 7 metus. Senai, senai, veidrodžiai buvo prabangos prekė, o jų
gamybos metodai didžiausia paslaptis. Kadangi veidrodžių negalėjo gaminti visi kas nori, tai jų buvo
mažai, carai, kunigaikščiai, bajorai užsisakydavo veidrodžius ir juos pagaminus reikdavo transportuoti.
Savaime suprantama, jog juodąjį darbą t.y. pakrauti/iškrauti veidrodį atlikdavo darbininkai. Žinot, aš manau, 
kad jeigu toks vargšas darbininkas sudaužydavo veidrodį, tai jam po to tikrai ilgai nesisekdavo.
Ant stalo negalima laikyti trijų uždegtų lempų, nes prisišauksi nelaimę. Šis prietaras vėl gi atėjo iš senų
laikų ir susijęs su prabanga. Senais laikais žibalas buvo labai brangus, todėl savaime suprantama, jog be
reikalo deginti net keletą lempų tiesiog katastrofa anų laikų žmogui.
Jeigu pasigilintume į praeitį tikrai galėtume paaiškinti daugelį prietarų. Tiesa, neįsivaizduoju kaip galima
paaiškinti juodos katės baimę, matyt, kartais vis tik emocijos ima viršų.
Ką gi, dabar pakalbėkime apie ne tokius senus prietarus. Dažnai kartojami veiksmai tampa prietarais.
Geriausiai tai įrodo mokslininkų atliktas eksperimentas su beždžionėmis. Mokslininkai į narvą uždarė 5 
beždžiones, per vidurį ant pakylos padėjo bananą. Kai drąsiausia beždžionė užlipo ant pakylos ir norėjo 
paimti bananą ant jos buvo užpiltas kibiras šalto vandens, beždžionė išsigando paliko bananą ir pabėgo.
Tuomet pabandė antra ir atsitiko tas pats, pabandė trečia... Galiausiai beždžionės suprato, jog banano imti 
negalima. Tuomet mokslininkai išvedė vieną senąją beždžionę ir atvedė vietoj jos naują. Spėkit, ką nauja 
beždžionė norėjo padaryti? Taip, paimti bananą, bet senosios ją užpuolė ir pradėjo mušti. Naujoji suprato, jog
banano imti negalima. Mokslininkai vėl pakeitė vieną beždžionę, vėl atsitiko tas pats. Galiausiai buvo 
pakeistos visos narve esančios beždžionės t.y. nei viena realiai nežinojo kodėl negalima imti banano, tačiau, 
kai į narvą įvesdavo naują beždžionę, visos jos puldavo naujokę, kai tik ji pabandydavo paimti vaisių. Taip 
atsiranda prietarai, kai niekas nežino kodėl daro, tiesiog jeigu darysi kitaip prisišauksi nelaimę.



Aišku, jūs galite pasakyti, jog tai gyvūnai, todėl klausykite toliau, tikra istorija. Vyras grįžo namo, tuo metu 
žmona kepė kumpelį, prieš dėdama į keptuvę, jinai nupjovė abu kumpelio galus. Vyrui pasirodė, kad žmona 
be reikalo išmeta daug gero produkto, todėl jis pasiteiravo, kodėl moteriškė taip daro. Ji atsakė: todėl, kad jos
mama taip darė. Kaip tik tą dieną turėjo ateiti uošvė, taigi jai atėjus, vyras uždavė tą patį klausimą ir kaip jūs 
manote kokį atsakymą jis gavo? Tą patį. Todėl kad mama taip darė. Tuomet visi susidomėję paskambino 
uošvės mamai ir paklausė. Ši atsakė labai trumpai: todėl kad neturėjau didesnės keptuvės.
Ar kada nors susimąstėte kokius ritualus atliekate? Sustokite ir pabandykite pasižiūrėti į save iš šono, galbūt 
tai ką jūs darote yra kvailystė? Net jeigu tą patį daro visi, tai tikrai nėra mažesnė kvailystė.
Nebijokite kelti klausimus, nebijokite laužyti standartus ir nusistovėjusias taisykles. Ir netikėkite prietarais.

ignieska
Tiesa, neįsivaizduoju kaip galima paaiškinti juodos katės baimę, matyt, kartais vis tik emocijos ima viršų.
Čia viskas paprasčiau nei paprasta - juodos katės nuo senų laikų - raganų draugės. Žmonės bijojo
raganų - bijojo ir juodų kačių. Be to, katė - nepriklausomas gyvūnas, vaikšto kur nori, pas žmogų ateina
tada, kai jai reikia. Paslaptinga - taigi baugu.
Commandos
Na prietaru yra daugybe manau kad netgi kiekvienos specialybes zmogus savo darbo sriciai tikrai rastu
nemazai prietaru kai kuriuos galima paiskinti kai kuriuops ne. O kaip manote ar programuotojai serveriu
administratoriai ir kiti It s[pecialistai turi savu prietaru. beje galiu pasakyti viena labai idomu prietara
Taigi per vestuves zengent prie altoriaus jaigu nuotaka netycia uzmina vyrui Tai varkselis visa likusi
gyvenima sedes jai po padu.

Visatos sąmonė

Ar jums buvo taip, kad sugalvojote kokią idėją, o vėliau sužinojote, kad kažkas kitas ją sėkmingai 
įgyvendino?
Kai aš buvau visai mazgas, kokiu 6 metų, labai nemėgdavau laukti autobusų ar troleibusų, man buvo labai
keista, kodėl žmonės gyvenantys prie stotelės negalėtų surašyti visų pravažiuojančių autobusų ir troleibusų 
laikų, o grafiką pakabinti stotelėje. Labai akivaizdi, mano nuomone, idėja, tačiau, kad kažkas ją įgyvendintu, 
prireikė net 20 metų…
Kaip atsitinka, kad keli žmonės sugalvoja panašias idėjas, nors jas labai slėpė ir saugojo?
Mokslininkai atliko įdomų eksperimentą. Paėmė dvi grupes savanorių, pirmajai davė vieną populiarų 
laikraštį ir liepė spręsti kryžiažodį. Antrąją grupę vienai dienai visiškai atitvėrė nuo pasaulio, ir kitą dieną 
padavė tą patį laikraštį su tuo pačiu kryžiažodžiu. Ir ką jūs manote? Žmonės antrą dieną kryžiažodį sprendė 
vidutiniškai du kartus greičiau, nors nebuvo, jokio būdo, kad jie kaip nors sužinotų atsakymų variantus. Kaip 
tai galėjo atsitikti?
Ir dar vienas dalykas. Jaunikliai paukščiai pačiais pirmaisiais metais, tiksliai žino, kur jų tėvai skrenda 
žiemoti. Iš kur?
Visą tai galima paaiškinti – Visatos sąmone. Neišsemiamu informacijos ir žinių šaltiniu. Jeigu 
pastudijuotumėte garsių poetų, rašytojų, muzikantų biografiją, pastebėtumėte, jog ne vienas yra pasakęs,
kad jis nekuria, tai tiesiog kažkokia aukštesnė jėga rašo pasinaudodama jo ranka. Ne vienas genijus yra 
sukūręs idealią formulę ir po to pasakęs, jog jinai netikėtai atėjo jam į galvą arba, kad susapnavo.
Visaapimanti bendrasąmonė.
Kaip pasinaudoti jos resursais? Kodėl vienas idėjas, nuolatos sugalvoja daugelis žmonių, kitas vos keletas, o 
trečias tik vienetai?
Pabandykite įsivaizduoti, jog žmogus yra magnetas, magnetai būna skirtingų dydžių bei skirtingo stiprumo. 
Nuo ko priklauso stiprumas? Tarkime per dieną 1000 žmonių perskaitė delfi.lt (tikra tragedija delfui.), jie visi



priėjo ir įsisiurbė į galvą vienodą informaciją, vadinasi jų potencialas suvienodėjo, jie lengvai gali rasti 
bendras pokalbio temas, tačiau ir jų sugalvotos idėjos bus vienodos. Jeigu vienas iš tų žmonių perskaitė ne tik
delfi.lt, bet ir ką nors drastiškai skirtingo pvz. mano puslapį, tai jo potencialas, kitoks, ir jis gali pasiekti 
platesnį spektrą resursų iš Visatos sąmonės.
Kodėl specialistai randa originalus problemų sprendimus? Todėl, kad jie gilina žinias tam tikroje vienoje 
srityje. Jie kelia savo potencialą, kad galėtų prieiti prie aukštesnio lygio resursų. Ar jūs norėtumėte savo 
galvą teršti atsitiktiniu šlamštu?
O kas jeigu visos mintys jau yra sumintytos, jeigu žmonės tarsi radijo imtuvai, tik gauna tam tikras bangas? 
Ką jūs norėtumėte klausyti: triukšmą, ar kokią nors gerą, jūsų mėgstamą radijo stotį?
Pasiimkite laikrodį ir pabandykite vieną minutę žiūrėti į sekundinę rodyklę. Ar jums pavyko išlaikyti dėmesį,
nei karto nenukrypus mintimis į šoną? Tiems, kurie nebandė, galiu pasakyt, jog tai gana sunku (nors man 
pavyko). Deja, mūsų smegenys sugedęs radijo imtuvas ir nuolatos, nusimuša nuo pagrindinės radijo stoties, 
todėl jį reikia nuolatos reguliuoti. Ką mes pasieksime nuolatos reguliuodami savo minčių imtuvą? Yra toks 
posakis, jog pirmos dešimt į galvą atėjusių idėjų yra nieko vertos, nes jas sugalvoja visi.
Matote, pirmosioms idėjoms nereikia jokių pastangų. Ne tikite? Pabandykite sugalvoti 10 dalykų kaip
išvengti automobilių kamščių. 
Na kaip pavyko? 
Manau, buvo nesunku, o dabar pabandykite sugalvoti dar10? 
Na kaip dabar? 
Žymiai sunkiau, kodėl taip yra? Nes jums reikia sureguliuoti savo imtuvą, pasikelti savo potencialą, kad 
galėtumėte prieiti prie kokybiškesnių resursų. Jeigu norite nuolat, prieiti prie kokybiškų resursų, originalių 
idėjų, reikia save lavinti. Negalima leisti potencialui nusimušti.

Zombiai atrieda, atvažiuoja

Atšokit!
Vienas žmogus man pasakė, jog sunkiausia atstumti žmogų, kuris į tave ištiesęs rankas.
Šiandien mes kalbėsime apie zombius. Tikiuosi, visi puikiai žino, jog zombiai kažkada buvo žmonės... O
dabar tiesiog virto kažkuo... Kažkuo kas stengiasi sunaikinti aplink dar likusius gyvuosius.
Jeigu vis dėl to kas nors iš jūsų nežino kas yra zombis, siūlyčiau pasižiūrėti „Residental Evil“ („Absoliutus 
Blogis“) filmą.
Iš tiesų visiškai nesvarbu, kokį filmą jūs matėte, visuose filmuose zombiai atlieka tam tikrus specifinius
veiksmus. Pabandykime juos išvardinti. Pirmiausiai visi zombiai vaikšto taip lyg neturėtų smegenų, eina
kažkur, neaišku kur, tiesiog kartu su minia. Antra – zombiu galima tapti tik kito zombio pagalba. Iš to
seka trečia – zombiai nekenčia gyvų žmonių ir bando juos įtraukti į savo kolektyvą. Kai tik pamato gyvą 
žmogų iš karto ištiesia į jį savo rankas. Manau, esmę supratote, o dabar pagrindinis klausimas: kiek zombių 
jūs sutikote šiandien?
Atsargiai, zombiai atrieda, atvažiuoja!
O klausimas buvo visai rimtas, aš nesakau, kad jūs būtinai visi sutiksite zombį. Jūs galite sutikti zombį ir jo 
nepažinti, troleibuse visi atrodo kaip paprasti žmonės... Bet troleibusas nieko neparodo, nieko neišduoda, 
nusiveža paslaptis tyliai savo maršrutu.
Zombis visuomet yra užsivertęs darbais ar kitokia veikla, vaikšto taip lyg vaikščiotų ant žarijų, visur skuba 
tarsi būtų galvą palikęs namie ir savaime suprantama dažniausiai vėluoja. Linksmiausia dalis: ar kas nors 
bandėte pamatuoti zombio produktyvumą? Jis artimas nuliui. Kaip galima padaryti ką nors lakstant, dėl to 
kad laksto visi?
Vis tik zombiai labai gerai atlieka vieną veiksmą – kitus užkrečia zombizmu. Saugokitės. Jeigu zombis 
pamato, kokį nors laisvesnį kolegą, tuoj pat ištiesia į jį savo nusvirusias zombiškas rankas ir paprašo 



pagalbos. Jūs galite gintis... Tačiau vargšai, tie žmonės, kurie sutinka pagelbėti, iš pradžių zombis perleidžia 
tik vieną darbą, o po to dar vieną, ir dar vieną... Netikėtai pastebite, kad jūsų seni draugai dingo ir jūs vis 
daugiau laiko praleidžiate zombio kompanijoje. Zombis geria jūsų laiką, taip kaip filmuose vampyrai kraują. 
Ar šiame pasaulyje dar yra kas nors vertingesnio už laiką, kurį jūs turite?
Taip žingsnis po žingsnio jūs pats tampate tikru zombiu ir pradedate ieškoti aukų – gyvų žmonių, kuriems
galėtumėte paplatinti savo užkratą...
Tikiuosi, jūs nepažįstate nei vieno zombio, bet jeigu netyčia pastebėjote, kad zombis pradėjo gerti jūsų
laiką, vožkite jam snukin, ir bėkite šalin. Gelbėkitės kol galite, nes vėliau... Vėliau nebus.

Kur jūsų fantazijos riba?

Turbūt visi esate girdėję posakį – ir dangus ne riba. Tačiau ar šis posakis galioja, kai kalbame apie jūsų 
fantaziją? Taip, vieni žmonės turi lakesnę vaizduotę nei kiti. Ir dar kartą - taip, vaizduotę galima lavinti.
Apie vaizduotės lavinimą galėsim padiskutuoti ateityje, o šiandien man daug įdomiau būtų sužinoti, kur ta
fantazijos riba.
Pradėsiu nuo labai paprasto klausimo: ar dažnai svajojate apie ateitį? Tos svajonės tik abstrakti vizija apie 
geresnį rytojų ar jos yra apie konkrečius įvykius/žmones/vietas?
Ar mano klausimai jūsų netrikdo? Jeigu ne skaitykit toliau, noriu pasiūlyti nedidelį žaidimą. Būtų gerai, jeigu
dabar nustotumėte kramtyti ir pašalintumėte visus trukdžius. Taip pat pasistengtumėte atsipalaiduoti (tikiuosi,
jog skaitote ne darbo metu).
Užsimerkite ir pabandykite įsivaizduoti saulėlydį prie jūros.
Užteks skaityti, pafantazuokite, kokį saulėlydį norėtumėte pamatyti?
Saulėlydis.
Jūra.
Kaip sekasi?
Jau pavyko?
Gerai tuomet aš turiu jums keletą klausimų. Saulė buvo raudona ar oranžinė? Jūra buvo šviesiai ar tamsiai
mėlyna? Ar jūra bangavo? Ar dangus buvo debesuotas? Pajūris buvo smėlėtas ar akmenuotas? Tai buvo
Palanga? Jūs buvote vietas ar su kažkuo? Jūs stovėjote ar sėdėjote? Ar žuvėdros skraidė? Ar matėte baltą
jachtą plaukiančią tolumoje? Ir paskutinis klausimas: kiek valandų rodė jūsų rankinis laikrodis? 
Vieni žmonės galėjo atsakyti į daugiau, klausimų kiti – į mažiau. Man turbūt pats įdomiausias būtų 
atsakymas į klausimą: ar tai buvo tiesiog saulėlydis kaip paveikslas, ar tai buvo veiksmo vieta, kurioje jūs 
dalyvavote?
Kai jūs fantazavote apie saulėlydį prie jūros, tai greičiau tai buvo ne svajonė, o prisiminimas. Taip
prisiminimas, paskutinio jūsų matyto saulėlydžio prie jūros, arba paskutinio paveikslėlio (nuotraukos) 
matytos su saulėlydžiu. Tačiau daug įdomesnis dalykas pradėjo darytis, kai jūs pradėjote skaityti klausimus. 
Tuomet jūs dar sykį sukurdavote vaizdą galvoje ir jis pasikeisdavo. Staiga naujame vaizde atsirado debesys, 
jūra pradėjo banguoti, atsirado jachta. Beje, kokios spalvos buvo jachta? (Tikrai?) Kiek iš jūsų buvo tokie 
smulkmeniški, kad galvodami apie saulėlydį pagalvojo apie laikrodį? Manyčiau nei vienas. Tačiau kai 
perskaitėte klausimą, apie kokį laikrodį pagalvojote? O gal norėjote užduoti man klausimą: koks dar po 
velniais laikrodis?
Gerai, pereikime prie antros užduoties. Šiandien aš pasiryžęs kaip reikiant pakankinti jūsų fantaziją.
Pasirengę? Įsivaizduokite, kad jūs Marse stebite Žemę.
Dar kartą atsipalaiduokite, užsimerkite ir įsivaizduokite Marsą.
Marsas.
Žemė.
Marsas.



Kaip sekasi?
Jau sufantazavote?
Gerai. Štai jums nauja klausimų grupė. Ar Marsas buvo raudonas? Ar kur nors aplinkui buvo raudoni kalnai? 
Ar kur nors netoli nesiautė nedidelis raudonas uraganas? Ar Žemės didesnioji dalis buvo mėlyna? Ar matėte 
mėnulį? Ar matėte Saulę? Ar matėte žvaigždes? Dangus buvo juodas, raudonas ar mėlynas? Ar jūs buvote su 
skafandru? Ar jus sėdėjote ant marsaeigio? O gal jūs sėdėjote kokioje nors Marso observatorijoje? Kokie tai 
buvo metai? Ar tai buvo netolima ateitis? Koks buvo technologinis išsivystimas?
Skirtumas tarp saulėlydžio ir Marso yra tas, kad saulėlydį, blogiausiu atveju per televizorių, bet mes visi
esame matę, tačiau Marse nei vienas iš mūsų nėra buvęs. Taigi fantazuodami apie Marsą, mes visi daugiau 
mažiau galvojame apie tą patį. Tą nuomonę mes visi susidarėme iš įvairių mokslininkų viešais kanalais 
pateiktų nuotraukų bei fantastinių romanų. Todėl visi galvojame apie raudoną Marsą, apie mėlyną Žemę. 
Jeigu kas nors sugalvojo ne raudoną Marsą, o pavyzdžiui žalią, tai su tokiu žmogum norėčiau susipažinti. Vis
tik netikiu, jog toks atsirastų. Kadangi tai buvo nepirmas jūsų pratimas, tai galbūt kai kas iš jūsų pagalvojo ir 
apie daugiau detalių pvz. skafandrą. Vėl gi turbūt ne visi.
Dar nepavargote? Aš norėčiau jums duoti paskutinę užduoti.
Įsivaizduokite, kad jūs stovite Pluto planetos paviršiuje.
Atsipalaiduokite.
Užsimerkite.
Pluto.
Galvokite apie Pluto.
Kaip sekasi?
Ar jau pabuvojote Pluto?
Paskutinė serija klausimų. Pluto akmeninė planeta ar dujinė? Kokia Pluto spalva: juoda, mėlyna, balta? Ką 
jūs veikėte toje planetoje? Ar stebėjote dangų? Ar matėte žvaigždes? Ar matėte Žemę? Ar Pluto auga 
medžiai? Ar Pluto yra kalnai? Kiek ateivių buvo kartu su jumis?
Taigi, kokie rezultatai? Saulėlydį esame matę mes visi, ir visi esame matę jį skirtingą. Todėl kiekvienas iš
mūsų jį įsivaizduos vis kitaip. Marso nesame matę nei vienas, tačiau masinės informacijos priemonės 
pateikia pakankamai daug informacijos apie šią planetą ir todėl daugiau ar mažiau mes visi ją įsivaizduojam 
vienodai. Tačiau apie Pluto mes nežinome nieko. Labai sunku įsivaizduoti detaliai tai apie ką nieko nežinai. 
Prisipažinsiu man ir klausimus sugalvoti buvo sunkiausia, nes tai per daug neapibrėžta situacija, kiekvienas iš
jūsų gali sufantazuoti radikaliai skirtingus variantas, ir aš su savo klausimais šaučiau visiškai pro šalį. Koks 
tas Pluto yra grynai tik jūsų fantazijos vaisius.
Turbūt jau supratote, jog svajonės, fantazijos, vizijos lengvai ir noriai pasiduoda ta kryptimi, su kuo 
susiduriame pakankamai dažnai ir jos gali būti gana detalios. Daug sunkiau įsivaizduoti tai ko nesi matęs. 
Mūsų aplinka, domėjimosi sritys, patirtis riboja mūsų fantazija? Turbūt, kad taip.

Pasaulis be tavęs

Kas atsitiktų jeigu tu nebūtum gimęs? Pasaulis būtų kitoks. Ar kas nors pastebėtų? O kaip gi? Juk aš 
padariau, tą ir aną...
Teisingas atsakymas: pasaulis būtų lygiai toks pats ir niekas nepastebėtų, kad tavęs nėra. Kodėl?
Turbūt pirmoji mintis atėjusi į galvą: kokia gyvenimo prasmė, jeigu niekas nepastebėtų, jog manęs nėra? 
Geras klausimas. Geram klausimui reikia gero atsakymo, o aš jo neturiu.
Papasakosiu visai kitą dalyką – kodėl niekas nepastebėtų, kad jūsų nėra. Nes jūsų vietą būtų užėmęs kas nors 
Kitas – kita Onutė, kitas Antanukas. Taigi, pirmiausiai, kad jūsų trūksta nepastebėtų tėvai – jie turėtų savo 
vaiką, gimusį lygiai tą pačią dieną, pavadintą lygiai tokiu pačiu vardu, auklėtų jį lygiai taip pat kaip jus, leistų

http://www.nepo.lt/lt/nuomone/istorijos/gyvenimo-prasme---prasmes-nebuvimas/


į tą pačią mokyklą kaip jus. Jūsų taip pat nepasigestų jūsų draugai, nes jie turėtų savo draugą – kitą Onutę, 
kitą Antanuką. Ar man tęsti?
Pabadykite įsivaizduoti tokį pasaulį. Pasaulį be jūsų, bet su jumis. Pasaulį, kuriame kažkas užėmė jūsų 
vietą... Bet to juk būti negali! Juk esu aš! Aš! Aš...
O kas esi tu?
O jeigu pasaulis būtų be manęs, ir mano vietą būtų užėmęs Kitas ar būtų gimęs šis tekstas? Širdis rėkia – ne, 
bet protas tyliai kužda – taip. Dabar jūs skaitote šį tekstą, o jeigu tai nebūtumėt jūs, tai būtų Kitas, ar jis irgi 
skaitytų šį tekstą?
Ir vis tik pasaulis, be manęs, tai ne tas pats pasaulis, kažko vis dėl to trūksta. Ko? O juk tą trūkumą matyčiau 
tik aš, stebėdamas pasaulį ir suvokdamas, jog tai turėjau būti aš. Niekas kitas to nesuprastų. Trūktų manęs, 
bet kaip man apibrėžti save?
Gimimo data, zodiako ženklu, vardu, pravarde, tėvų vardais ? Bet juk Kitas tai gautų vos tik užėmęs mano 
vietą.
Ar aš galiu save apibrėžti kūnu? Ūgiu, svoriu, akių spalva, plaukų spalva, nosies smailumu, antakių 
išlenkimu, apgamų skaičiumi? Bet juk Kitas turėtų irgi viską tą patį.
O gal tuomet aš galiu save apibrėžti charakterio savybėmis? Drąsus, kalbus, gudrus, mąstantis logiškai... Čia 
kyla klausimas: kiek tavo charakteris priklauso nuo auklėjimo? Sakyčiau, kad daug. Jeigu vaikystėje tau 
viską draudė, tai be abejonės užaugęs nebūsi drąsus - visuomet lauksi leidimo. Jeigu vaikystėje tau visuomet 
liepė užsičiaupti, tai ar būsi kalbus?
Galbūt aš galiu pabrėžti save pasiekimais? Diplomu su pagyrimu? Darbu su didele alga? O ar pasiekimai 
nepriklauso nuo charakterio?
Aš žinau, kad jeigu Kitas užimtų mano vietą, tai nebūčiau aš. Aš ne toks! O koks aš? Mes mėgstame sakyti, 
jog visi žmonės yra individualybės, tai kas tuomet yra tas individualumas, kas mus atskiria nuo kitų žmonių?
Paliksiu jums viltį. Jeigu tėvai augina kelis vaikus, tai jie visuomet būna labai skirtingi. Jie pasirenka 
skirtingas profesijas, jų pasiekimai skiriasi, net jų gyvenimo trukmė skiriasi. Kodėl? O juk tėvai buvo tie 
patys? Ar todėl, kad tėvai auklėdami pirmą vaiką daug klydo, auklėdami antrą jau nekartojo tų pačių klaidų, 
o trečią išauklėjo idealiai? Jeigu tai tiesa, tai kodėl aš tuo netikiu?
Galbūt yra kažkas ko mes nepaveldime, ko mes neišmokstame, ko neįmanoma išauklėti. Kažkas kas mus 
skiria nuo Kitų, ką mes atsinešame su savimi ateidami į šį pasaulį?
Ir turiu dar vieną klausimą sau: iš kur tas noras viskuo abejoti ir maištauti? Ar tik ne iš kito pasaulio?

Inflatera
Aš nebūčiau tokia tikra, kad manęs nepastebėtų, tiksliau nepasigestų. Esu linkusi tikėti, kas jei vietoj manęs 
būtų gimusi kita mergina, ji tikrai būtų visiškai kitokia, nei aš. Ir galbūt pasaulyje atsirastų žmogus, kuriam 
tiesiog kažko trūktų, ko jis ilgėtųsi, bet negalėtų gauti, t.y. manęs. Aišku, gal kiek per daug susireikšminu, bet
mane pačią kartais aplanko jausmas, kad turėtų būt koks nors žmogus, kuris mane suprastų, o apsižvalgius 
jo nematyti. Ir kodėl visą charakterio formavimąsi priskiri tėvams? Yra daugybė kitų šaltinių: draugai, 
kolegos, perskaitytos knygos, pamatyti filmai, patirti gyvenimo įvykiai, įvairūs susidūrimai su įvairiais 
žmonėmis įvairiose situacijose... Būtent daugybė šių ir kitų faktorių ir daro mus individualybėmis. Ir net jei 
kažką ypatingo atsinešame su savimi vos gimę, tai esu tikra, kad tas kažkas vis tiek kinta ir labai priklauso 
nuo įvairių aplinkybių. Net vienintelė smulkmena gali visiškai pakeisti žmogų. O kur dar kitų įtaka (pats 
kažkada rašei apie tai: http://www.nepo.lt/lt/nuomone/istorijos/diena-be-itakos/). Na, o viena iš galimybių, 
kodėl kyla noras viskuo abejoti ir kartu maištauti, gali būti ta, kad per daug šiame pasaulyje dalykų, kurių 
nesuprantame arba kuriuos galvojome, kad suprantame, o po kurio laiko pasirodė, kad klydome. Juk 
kažkada visi manė, kad žemė plokščia, kol to nepaneigė. O kas žino, gal kada bus paneigta ir tai, kad ji 
apvali. Taip ir atsiranda nepasitikėjimas ir abejonės supančiais dalykais.
Aurimas 
Be manęs ar tavęs pasaulis būtų kitoks. Bet mes esame labai maža, nepastebima dalis viso to kratinio. Todėl 
save kažkuom išskirti yra gan neteisinga. 



O du skirtingi žvėrys auginami kad ir idealiai tokiom pačiom sąlygom niekada nebus vienodi. Dvyniai ir tie 
yra skirtingi. Ne tik kad gimė skirtingu laiku, bet ir tuom, kad net jų genai negali būt identiški (pataisykit, jei 
klystu).
Asmenybė formuojasi per išbandymus, per pasirinktus kelius jiems įveikti.
Greta 
Dvyniai būna identiški ir neidentiški. Identiški atrodo vienodai ir turi vienodą genų rinkinį. 
Apskritai visada buvau už tai,jog nesam nepakartojami. Naivumo man tam neužtenka. Paauglystėj būčiau 
siekus savo gyvenimą įprasminti parašydama knygą,kažką sukurdama,kažką apčiuopiamo, kažkur savo 
vardą pavardę palikti.. dabar manęs ši mintis nebedžiugintų,nes kam man visai tai,kai manęs tiesiog nebus? 
Be to dabar pavyzdžių neatsiminsiu, bet ir reikšmingi žmonijai atradimai buvo ne retas atvejis padaromi 
nepriklausomai vienas nuo kito dirbančių kelių mokslininkų, tiesiog dėsningumas žmonijos vystymosi,tik vat 
kas suspėjo pirmas apie tai paskelbt, tas ir laimėjo... 
kalbant apie kūną žmogaus viskas gan paprasta- genai aplinka. Unikaliu daro mutacija - atsitiktinumas, 
pakeičiantis mūsų genus. 
ir dar.. kodėl mum taip svarbu būti unikaliais? vis ta mirties baimė,o baimė iš nežinojimo. o gal mes esam 
mažos dulkelės kažko reikšmingo, kad ir vienodos, bet vienodai svarbios/nereikšmingos.. aš matyt keista,nes 
man patinka būt minios žmogumi, kai esant keliems tūkstančiams žmonių šalia esi visai nesavrbus ir lygus. ir
kas, kad nesu vienintelė tokia, nebetrukdo man tai. nežinau, ką čia prirašiau ir kodėl :)

Laikas nėra ketvirtas matavimas

Mokykloje mus mokydavo fizikos, geometrijos. Mokykloje aiškindavo, jog 
gyvename trimačiam pasaulyje. O paklausus apie ketvirtą matavimą sakydavo, jog 
tai – laikas. Mes trimačio pasaulio gyventojai galime suvokti laiką, tačiau negalime
po jį keliauti, o keturmačio pasaulio būtybės galėtų. Deja...
Pradėkim nuo to, kad mes tikrai gyvename trimačiame pasaulyje. Jeigu kas nors 
norėtų ateiti pas mane į svečius jam neužtenka žinoti tik gatvės (vienas matavimas),
gatvė ilga. Dar reikia namo numerio (antras matavimas), tačiau namai 
daugiaaukščiai (dažniausiai), todėl dar reikia ir buto numerio (trečias matavimas), 

pagal kurį žmogus nusprendžia kaip aukštai nuo žemės pasikėlęs aš gyvenu. Taigi, dabar jau esame tikri, jog 
gyvename trimačiame pasaulyje.
Pabandykite įsivaizduoti dvimatį pasaulį. Gana paprasta, pasiimkite popieriaus lapą ir jis bus jūsų dvimatis 
pasaulis. Nupieškite namą.
Tiesa pasakius, bijodamas, kad jūsų vaizduotė per daug laki, aš pats nupiešiau dviejų kambarių namą.
Štai jis:

Namas neatrodo labai įspūdingai. Be baldų. Be baldų, todėl kad dvimačio pasaulio baldų išvaizda verta 
atskiros diskusijos. O tas pacman‘as kambaryje tai aš. Atkreipkite dėmesį, jog burna ir akis yra šone, o ne per
vidurį. Jeigu būtų per vidurį aš nei valgyt galėčiau, nei ką nors matyčiau. Tarkim čia buvo šioks toks lyrinis 
nukrypimas.



Dabar kai mes įsivaizduojame vienodai dvimatį pasaulį užduokime klausimą: koks būtų trimatis pasaulis? 
Kas per kvailas klausimas? Atsiprašau, neteisingai suformulavau klausimą. Ar laikas gali būti trečiasis 
matavimas? Žinoma. Juk vienu laiko momentu aš galėjau būti viename kambaryje, kitu kitame arba lauke. 
Stop! Juk mes esame trimačio pasaulio gyventojai ir tikrai žinome, kad laikas nėra trečiasis matavimas. Jeigu
laikas nėra, nors galėtų būti trečiasis matavimas, tai kodėl jis turėtų būti ketvirtasis? Atsakymas – neturėtų, 
nėra.
Grįžkime prie mano dvimačio pasaulio. Esu tikras, jog atkreipėte dėmesį į tai, kad mano pacman‘as turi širdį.
Klausimas: ar jis pats gali matyti tokį vaizdą? Ne. Ar kiti dvimačio pasaulio gyventojai galėtų matyti tą širdį?
Nesupjaustę pacman‘o ir be dvimačio rentgeno aparato atitikmens tikrai ne.
Žinote kur lenkiu? Jeigu mes galime stebėti pacman‘o gyvenimą dvimačiame pasaulyje, tai keturmačio 
pasaulio būtybė gali stebėti mūsų gyvenimus per namo sienas. Žiūrėti ką mes veikiame vakarais... 
Keturmačio pasaulio būtybė, be jokių aparatų gali palyginti rūkorio ir eilinio žmogaus plaučius...
BRRrrrrr.... Skamba baisokai ar ne? Tikiuosi šitoje visatos pusėje nėra nei vienos keturmečio pasaulio 
būtybės.

banditaz 
Laikas yra dimensija vien jau dėl to, kad sistema gali jame kryptingai evoliucinuoti. Matematiniu formalizmu
kalbant, kryptis nėra svarbi, žiūrint mūsų akimis - galbūt svarbi. Taigi po laiką tu gali keliauti, tačiau tik 
viena kryptimi. 
Analogiškai galima palyginti su dvimačiais elektronais, kurie dėl tam tikrų išorinių priežaščių tegali laisvai 
judėti plokštumoje x ir y kryptimis, nors juos supanti erdvė dar turi ir ir z kryptį. Jiems atrodys, kad supanti 
erdvė negali būti trimatė, nes antraip galėtų judėti z kryptimi (visgi jie ja judėti gali, bet kvantuotai). 
Per paviršutiniškai nusprendei :)

Mirtis irgi verslas

Kaip helauvynas? Turbūt apie jį daug jau prikalbėta ir prirašyta. Man šita tradicija tolima yra svetima. Tai
tik dar vienas amerikiečių būdas užsidirbti pinigų. Tačiau reiktų pasakyti, kad būtent šitoje srityje lietuviai 
jiems nenusileidžia.
Ar kada nors susimąstėte, kodėl lapkričio pirmoji būna tik vieną kartą metuose? Savaime suprantama, kalbu 
ne apie dar vieną rudens dieną... Kodėl pavyzdžiui negalėtų būti birželio pirmoji ir lapkričio pirmoji? Kodėl 
negalėtų būti tris kartus? Kodėl negalėtų būti keturis, kiekviename sezone po vieną?
Kartas nuo karto man tenka praeiti šalia kapinių... Ir koks gudruolis sugalvojo įkurdinti kapines vidury 
miesto? Kiekvieną kartą praeidamas pro jas, nepriklausomai nuo dienos ar valandos užuodžiu tą patį kvapą... 
Kaip manote kokį? Mirties? Ne, verslo.
Kiekvieną kartą praeidamas pro kapines visuomet randu bent porą bobučių prekiaujančių gėlėmis, žvakėmis 
ir kitomis „pačiomis būtiniausiomis“ prekėmis. Pirmą kartą tiesiog praėjau. Antrą kartą ėjau jau sąlyginiai 
vėlai (ne, dar nevakare) bei blogu oru ir kiek nustebau, kad tų bobučių tiek daug. Einant trečią kartą man 
stuktelėjo: juk tai verslas, geras verslas! Niekas ten nestovėtų blogu oru, jeigu neapsimokėtų.
Grįžkime prie mano ankstesnių klausimų: kodėl lapkričio pirmoji tik vieną kartą metuose? Jeigu iki to laiko 
dar nesupratote, tai mano klausimas buvo apie Visų šventųjų dieną. Kam išviso reikalinga tokia diena? Jeigu 
jos nebūtų mes netvarkytume kapinių ir nevažiuotume prisiminti savo mirusiųjų? Skamba absurdiškai, bet 
žinant lietuvių būdą, visko gali atsitikti... Tačiau nereikia man įrodinėti, kad sutvarkyti kapus, kad jie 
atrodytų gražiai užtenka vienos dienos metuose.
Ką jūs galvojate sustoję prie paminklo? Tas suknistas paminklas man kainavo 3000 litų. Paminklas tik 
akmuo (medis) su iškaltomis raidėmis, ar mirusiajam to reikia? Ar paminklas ką nors pasako apie mirusįjį, jo 
gyvenimą, jo būdą? Dažniausiai – ne. Ar paminklas reikalingas tam, kad mes gyvieji atsimintume kada 



giminė ir kada mirė mūsų giminaičiai? Tikiuosi, kad ne. Ir vis dėl to paminklas reikalingas nemirusiems, o 
mums gyviesiems, kad pasirodytume prieš kitus, kokie mes turtingi, kokie mes šauniausi ir visokiausi, 
leisdami pastatyti TOKĮ įspūdingą paminklą...
Mirusieji – gyvi, mūsų visų atsiminimuose. Taigi, ar vietoj kapų tvarkymo, nebūtų geriau gedulingi pietus, 
kuriuose susirinktų visi giminės ir prisimintų savo mirusiuosius? Būtų geriau, bet ar giminės susirinktų?
Kodėl lapkričio pirmoji tik vieną kartą metuose? O kodėl Kalėdos ir Velykos tik vieną kartą metuose?
Todėl, kad tik taip įmanoma išsaugoti išskirtinumą. Ir ypatingą atmosferą, lemiančią didesnius pardavimus... 
Visiškai rimtai. Nueikite bet kurią dieną į maximą, žvakių nerasite net su švyturiu. Tačiau savaitę iki 
lapkričio pirmosios, tos žvakės, tiesiogine to žodžio prasme lenda po kojomis ir neleidžia praeiti! Kiek 
pažįstate žmonių, kuriems kiekviena diena šventė? Kai šventė vieną kartą metuose, tai negaila nupirkti ir 
dešimt žvakučių, bet jeigu jinai būtų keturis kartus per metus, tai ir po vieną pirkti nebūtų didelio noro...
Ar kada nors pagalvojote, kiek benzino yra sunaudojama lapkričio pirmąją? Kai beprotiško ilgio eilės 
nusidriekia keliais vedančiais į kapines? Skamba absurdiškai, bet...
Turbūt čia ir baigsiu, nepaminėdamas karsto kainos.
Vieno - nelaimė, kito – laimė (pelnas).

Silvija
Mirtis yra išties labai geras verslas. VISIEMS žmonėms reikia pastogės, maisto, rūbų ir VISI žmonės
kadanors miršta, todėl iš to ir daromas geriausias biznis. Ne vien per Vėlines prekybcentriai taip
uždarbiauja, juk ir per Valentino dieną, ir per motinos dieną, jau nekalbu apie Kalėdas. Žinoma, kad
neužtenka vienos dienos metuose prisiminti mirusiesiems, bet ne vien tą dieną tvarkomi kapai, degamos
žvakutės, tai tiesiog graži tradicija. Juk gražu, kai VISOSE kapinėse dega žvakės ir atrodo tarsi tai būtų
maži miestai. O ta gedulingų pietų mintis tai šiek tiek nelogiška... Keliuose gedulinguose pietuose tektų
pabuvoti tą dieną ir kiek pačiam surengti? :D Tikriausiai ne po vieną ir ne po du mirusiuosius norėtume
pagerbti, prisiminti. Paminklas reikalingas gyviesiems, bet ne vien tam, kad prisimintų gimimo-mirties
datą. Vienose kapinėse mačiau daugiau nei šimto metų senumo kapą, berotz 1892 metų. Nėra jokio
paminklo, o tik metalinis kryžius ir lentelė, ant jos užrašyta netik gimimo-mirties data, bet ir šis tas apie
žmogų. O kalba skiriasi nuo šiandieninės, vartojamos "w" raidės, vietoj "jaunystėje" užrašyta
"jaunikaitystėje". Gaila, tiksliai nepamenu teksto, bet tai vistiek šioks toks paveldas.
Inflatera
Aš visada būnant kapinėse pastebiu, kiek dėmesio, pastangų ir pinigų skiriama kapų tvarkymui ir
puošimui. Ypač akivaizdžiai tai matosi lapkričio 1-ąją. Ir kas kartą man būna labai liūdna dėl to, kad
mirusiais rūpinamasi vos ne labiau, nei tada, kol jie buvo gyvi. Kaskart sumąstau, kad tarkim gėles reiktų
dovanoti gyviesiems, ko jie gali džiaugtis tuo, o ne tada, kai jau per vėlu. Vis tik pati niekaip nesugebu
išsiugdyti šio įpročio.
Fantasy
Kažkada leptelėjau panšiais žodžiais tai savo močiutei, sakiau kad lapkričio 1 išvis be tikslė, kam to reik
jei kapų neprižiūri visus metus ir pan, akm verta grūstis kaune per visus kamščius. Tada staiga suvokiau,
kad kasmet tai darau ir aš. Tik aš esu pasirinkus kitą tikslą. Darau tai dėl gyvųjų dėl tos pačios močiutės.
Galbūt tai palengvina mano požiūrį kaip į verslą.

Burbulai ir bangos

Jeigu klausėte nors vieno sėkmės mokytojo, tai turėjote girdėti pasiūlymus mėgdžioti sėkmingus žmones, tol 
kol galiausiai tokiais tapsite. Tačiau į mano galvą įsikalė mintis, jog žmogaus tapusio sėkmingu ir/arba 
turtingu kelias yra unikalus bei nepakartojamas. 



Savo pasakojimą norėčiau pradėti nuo Aliaskos aukso karštinės. 1896 metais Klondaiko regione prie Jukono 
upės buvo rasta aukso. Apie tai sužinoję 100.000 žmonių nusprendė, jog tai lengviausias/geriausias būdas 
praturtėti ir patraukė į šį atšiaurų regioną. Žmonių atkeliavo tiek daug, kad negi buvo įkurtas naujas miestas –
Deividsonas. 
Kaip manote kiek žmonių praturėjo Aliaskos aukso karštinės metu? Vienetai, daugelis jų taip ir liko it šūdą 
kandę, o tie, kuriems pavykdavo rasti šiek tiek aukso, dažniausiai jį pragerdavo artimiausiose užeigose. 
Įdomi detalė, kad praturėjo, ne tie, kurie pirko žemę aukso ieškojimui, bet tie, kurie pirko žemę miesto 
statymui. 
Dabar persikelkime į kiek artesnius laikus, galbūt jums teko girdėti terminą Dot Com burbulas? Viskas 
prasidėjo 1995 metais, kai investuotojai metė dideles pinigų sumas į abejotinos kokybės idėjas, kurios savo 
pavadinimuose turėjo e- arba .com. Visų kompanijų akcijos buvo įvertintos milžiniškomis sumomis. 
Burbulas sprogo 2000 metais, daugelio kompanijų akcijos tapo bevertėmis, o pačios kompanijos kelių metų 
bėgyje bankrutavo. 
Bet ne viskas taip blogai. GeoCities.com – vienas iš pirmųjų įrankių leidžiančių paprastiems mirtingiesiems 
lengvai susikurti asmenines svetaines buvo nupirktas Yahoo už $3.57 milijardus. Broadcast.com – vienas iš 
pirmųjų internetinių radijų vėlgi nupirktas to paties Yahoo už $5.9 milijardus. Gerai paieškojus greičiausiai 
rastume dar keletą sėkmės istorijų, tačiau jos skaičiuojamos vienetais, o nesėkmės dešimtimis. 
Esate girdėję apie Robertą. Kijosakį? Jis susikrovė turtus pardavinėdamas nekilnojamą turtą ir ne vienoje 
savo knygoje rekomenduoja daryti tą patį. Nekilnojamo turto burbulas sprogo ne taip jau senai Lietuvoje ir 
kitas prisipūs dar negreitai, tai kiek jūsų prisipirko nekilnojamo turto, kai buvo tam labai palankus laikas? 
Kiti sėkmės mokytojai rekomenduoja investuoti į akcijas ir fondus, bet tai tikrai nepadarys jūsų 
milijonieriais. Aš nesakau, kad jūs negalite šiek tiek pasididinti savo turto, jeigu jums pasiseks. 
Matot, problema su tais visais sėkmės mokytojais, kad iš savo pamokų turtėja tik jie patys, o ne paprasti 
mirtingieji. Kodėl taip atsitinka? Visų pirma, todėl kad kiekvienas sėkmės kelias yra unikalus ir 
nepakartojamas. 
Antra, niekada nepavyks konkuruoti prieš profesionalus, kurie tuo užsiima kiekvieną dieną (pardavinėja 
nekilnojamą turtą, akcijas), jeigu jūs tuo domėsitės tik laisvu laiku nuo darbo ir šeimos. 
Kita vertus, jeigu jau taip lengva būtų praturtėti pardavinėjant nekilnojamą turtą, Lietuvoje turėtume gerokai 
daugiau milijonierių. 
Galbūt nuskambės banaliai, bet gyvenimas lyg kompatinis diskas: situacijos kartojasi, burbulai prisipučia ir 
sprogsta. Nuolatos. Galbūt neidentiški ir ne taip dažnai, kad žmonės sugebėtų pasimokyti iš savo klaidų, bet 
tai vyksta. 
Jeigu anksti pavyks pastebėti kylančią bangą ir atsidurti ant jos keteros, tuomet galbūt tau pavyks praturtėti ir
vėliau visiems pasakoti apie savo sėkmę (ir būtinai parašyti apie tai knygą). Tačiau to pakartoti nepavyks 
šimtams bezdžionautojų, jie tik pripūs ir susprogdins burbulą. Juk tai elementaru ar ne? Kas atsitiktų, jeigu 
visi staiga imtume auginti karves ir pardavinėti pieną, nekreipdami dėmesio į tai, kiek to pieno reikia rinkai, 
kiek žmones jos sugeba suvartoti? Kitas pavyzdys, įsivaizduokite mišką ir uogas. Kuris uogautojas prisirinks 
daugiausiai uogų? Tas, kuris eis pirmas, tas kuris pramins kelią iki uogienojų kitiems. Taigi, jeigu sėkmės 
mokytojas moko kokį nors būdą, kaip praturėti, tai greičiausiai ant stalo liko tik trupiniai, o pyragas jau 
seniausiai pasidalintas ir suvalgytas. 

Kas yra vienatvė?

Dabar yra vasara. Laikas, kai malonu išsidrėbti krūmo pavėsyje ant žolės. Šiandien šilta, bet ne beprotiškai 
karšta. Jaukiai šilta. Kažkur toli už nugaros girdisi automobilių triukšmas, nes mes vis dėl to mieste, tačiau 
kiek tolėliau priešais akis tik tekantis vanduo. Kairėje pusėje kompanija triukšmingai žaidžia su kamuoliu, 
dešinėje – vaikai pliuškenasi vandenyje. Taip, tai vasara.



Po vasaros ateina ruduo, kai lapai krenta nuo medžių. Tokie rudai-geltoni, geltonai-raudoni, margi, 
įvairiaspalviai... Atitrūkę nuo medžių šakų lėtai sukasi žemyn, kol atsitrenkia į asfaltą. Tačiau paspyrus koja 
arba papūtus stipresniam vėjui vėl pakyla į orą. Tai toks sezonas, kai norisi suktis, šokti, voliotis lapų 
apsuptyje. 
Daugeliui žmonių nepatinka žiema, nes tuo metu būna baisiai šalta. Šalčio nemėgstu ir aš. Tačiau ir žiemoje 
yra smagių momentų. Kai sniegas lėtai krenta dideliais gabalais apšviestas blausaus gatvės žibinto. Kai 
šviežiai, baltai pasidengia visa aplinka. Kai eini šalia gerai nukasto kelio vien tam, kad paliktum savo baltus 
pėdsakus sniege. 
Tačiau iš visų sezonų man labiausiai patinka pavasaris. Ne, aš nemėgstu purvo, pliurzių ir balų. Man patinka
vėlyvas pavasaris. Kai jau būna šilta, bet ne taip karšta kaip vasarą. Kai viskas aplinkui pasidengia žiedais. Ir 
tuomet įkvepi visą tą aromatą į save. Ir tuomet nuskynęs pienę nuputi jos baltus pūkelius. 
Kas man yra vienatvė?
Vasarą, kai sėdėdamas prie upės negali pasakyti: žiūrėk, plaukia baidarės arba žiūrėk, skrenda oro balionas, 
nes nėra kam.
Rudenį, kai eidamas per parką negali pasakyti: pagauk krentantį klevo lapą, tai neša laimę, nes nėra kam.
Žiemą, kai brisdamas per sniegą negali pasakyti: ar girdi kaip sniegas girgžda tau po kojomis?, nes nėra 
kam.
Pavasarį, kai eidamas negali pasakyti: įkvėpk, ar užuodi?, nes nėra kam.
Tik tiek. Ir nieko daugiau.
Ar žinai tą jausmą?

Kas yra draugystė?

Tai pasitikėjimas. Ar aš galiu tavim pasitikėti? Ar aš galiu kalbėti atvirai ir būti ramus, kad mano žodžiai 
nebus panaudoti prieš mane? Ar aš galiu būti tikras, jog nesityčiosi iš mano „nelaimės“, kad ir kokia juokinga
jinai tau atrodytų? Kad apskritai nemėginsi traukti per dantį? 
(Ar pastebėjai, jog mūsų atlaidumas skirtingiems žmonėms skiriasi? Žmonėms, kurie mums patinka, 
leidžiame save labiau patraukti per dantį, nei kitiems?)
Ar aš galiu tikėtis būti suprastas ar bent jau išklausytas?
Tai atlaidumas. Ar aš galiu tikėtis, jog atsiprašysi, kai peržengsi ribą? 
Aš sakau kai, nes dviejų žmonių bendravime nuolatos yra mindžiojamos ribos ir kartais nepajaučiama, kai 
nueinama per toli. Kartais draugui jautri tema tau atrodo juokinga, netikėta, kartais niekada nebūtum 
pagalvojęs, jog ta tema apskritai kam nors gali būti jautri...
Tokiais momentais nesvarbu kas yra teisus, o kas ne. Žmogus, kuris peržengė ribas, turėtų atsiprašyti, nes tik 
taip galima išsaugoti draugystę. Kai vienas jaučiasi įskaudintas, o kitas teisus neįmanoma išsaugoti 
draugystės. 
Tai supratingumas. Tuos pačius reikalavimus, kuriuos keliu tau, privalau taikyti ir sau. Aš kartais paliesiu 
temas ar užduosiu klausimus, kurių galbūt liesti neturėčiau. Greičiausiai tą aš padarysiu nesąmoningai. 
Greičiausiai aš net nesuprasiu, jog tave įžeidžiau, įskaudinau. Ar tu būsi pakankamai protingas, jog tą 
pasakytum vietoj to, kad rengtum sudėtingus keršto planus ar kviestum į dvikovą? 
Aš pažadu atsiprašysiu, aš pažadu nusileisiu, net jeigu manysiu, jog esu teisus, nes turėti draugų yra daug 
smagiau, nei sėdėti vienam visada teisiam. 
Galbūt pasakysi, jog draugystė yra tai kas tiesiog veikia, tačiau jeigu pamėginsi paanalizuoti, tai suprasi, kad 
jinai veikia dėl dalykų, kuriuos čia paminėjau, net jei paminėjau ne visus.



Kaupiamoji sėkmė

Biblijoje yra pasakyta: Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta 
ir tai, ką jis turi, MT 25,29.
Sunku sugalvoti geresnį sakinį, kuris taip paprastai apibūdintų kaupiamąją sėkmę ir kaupiamąją nesėkmę. 
Visi puikiai žino, jog J.K. Rowling išgarsėjo savo Hario Poterio knygų serija. Baigusi ją, autorė norėjo imtis 
ko nors kito, todėl parašė knygą ir išleido ją po slapyvardžių. Kaip sekėsi naujajai autorės knygai? Ne kaip, 
jai grėsė tapti vienai iš tų knygų, kurios guli knygynuose, bet niekas jos nepakelia nuo lentynos. Leidėjai 
nenorėdami prarasti savo investuotų lėšų paskelbė, jog tą knygą parašė J.K. Rowling, kas atsitiko tuomet? 
Knyga per dieną iš niekam nežinomos tapo perkamiausia visuose topuose. 
Aišku, norit parodyti kas yra kaupiamoji sėkmė pavyzdžių nereikia ieškoti taip toli, galim paimti čia pat 
vietinį iš Lietuvos. Ar knyga „Vilko valanda“ tokia populiari ir sėkminga, dėl to jog yra tokia gera, ar dėl to 
jog jos autorius labai gerai žinomas veikėjas? 
Turbūt jau supratote, jog kaupiamoji sėkmė reiškia, jog sėkmė praeityje, leis jums patirti didesnę sėkmę 
dabartyje. O sėkmė dabartyje, jums padės patirtį dar didesnę sėkmę ateityje. Tarsi save programuotumėte vis 
didesnei sėkmei su kiekvienu žingsniu.
Jeigu pažvelgtume į uždarą šiuolaikinių mokslininkų pasaulį, pamatytume, jog ten vyksta lygiai tas pats. 
Sėkmingiausiais mokslininkais laikomi tie, kurie yra gausiausiai cituojami kitų mokslininkų. Dažniausiai 
cituojami mokslininkai gauna daugiausiai dėmesio, todėl tampa cituojami dar dažniau. Čia tiesa pasakius yra 
ir šios toks neigiamas dalykas, kai vienas mokslininkas sako kitam, jeigu tu pacituosi mane, aš pacituosiu 
tave. Jaunam ir perspektyviam mokslininkui sunku patekti į tokį uždarą ratą, kaip ir jaunam rašytojui sunku 
prasimušti, kai leidyklos atmeta po šimtą rankraščių per dieną.
Manau, jūs puikiai galėtumėte pasiūlyti daugiau tokių situacijų pavyzdžių.
Klausimas: ar galima padidinti kaupiamosios sėkmės šansus? Turbūt visi suprantate, jog sėkmė, todėl ir 
vadinama sėkme, nes yra atsitiktinis dalykas. Tačiau, manau sutiksite, jog žmogus perkantis loterijos bilietus,
turi daugiau šansų laimėti toje loterijoje, nei jų neperkantis. (Pastaba: bilietą galima gauti dovanų arba tiesiog
rasti.)
Atsakymas – taip, kaupiamosios sėkmės šansus galima pasididinti. Kaip? Net senovės lietuviai turėjo tokį 
posakį „Svotų kraštas“, supratote užuominą? 
Šiais laikais daugelis žmonių daro klaidą (o aš pats ypač dažnai), manydami, jog viską galima sutvarkyti 
internetu nepakeliant užpakalio nuo jų jaukaus fotelio. Tačiau bendravimas ir dalyvavimas įvairiose 
konferencijose yra būtent tas dalykas, kuris padidina jūsų kaupiamosios sėkmės šansus. Dalyvaudami 
konferencija, jūs visiškai atsitiktinai galite susipažinti su jums aktualios srities specialistu, kuris vėliau jūs 
rekomenduos kam nors ar atves naują klientą.
Įsivaizduokite situaciją: yra du visiškai identiški duonos kepaliukai, jie atrodo taip, jie pagaminti taip, jie 
kainuoja tiek pat. Tačiau pirmąjį pagamino Petras, kurį buvote sutikę keletą kartų konferencijose, jis nėra 
jūsų draugas, bet su juo visuomet malonu pabendrauti, o antrąjį - visiškai nežinomas žmogus. Kurį 
pasirinktumėte? Aš negaliu skaityti jūsų minčių, tačiau aš pasirinkčiau Petro ir daugelis žmonių taip pat. 
Tačiau mes gyvename realiame pasaulyje ir puikiai suprantame, kad nebūna dviejų identiškų dalykų. 
Daugelis žmonių vis tiek pasirinktų Petro gaminį, net jei jis turėtų neesminių trūkumų ar būtų nereikšmingai 
brangesnis. 
Aptarėme kaupiamąją sėkmę ar egzistuoja kaupiamoji nesėkmė? 
Apie nesėkmę labai sunku kalbėti, todėl kad yra labai mažai drąsių žmonių, kurie linkę viešai prabilti apie 
savo nesėkmes, tačiau yra dar mažiau žmonių, kurie nori tai klausyti. Visi tarsi narkomanai, nori klausyti 
istorijų apie sėkmingus žmones, tačiau ką gali pasakyti sėkmingas žmogus išskyrus tai, kad jam velniškai 
sekasi?
Amerika yra labai tolerantiška šalis visiškai priešingai nei Europa. Tačiau Europa vis tiek yra rojus palyginus
su Japonija, kur ištikus nesėkmei žmonės tiesiog nusižudo. Todėl ryšiuosi dastiškam teiginiui. Amerikoje 



kaupiamoji nesėkmė neegzistuoja, nes nesėkmė vertinama kaip teigiamas dalykas. Japonijoje kaupiamoji 
nesėkmė taip pat neegzistuoja, nes žmonės atima sau gyvybę patyrę pirmą nesėkmę ir nebėra ką kaupti. 
Taigi, jei kaupiamoji nesėkmė egzistuoja, tai tik Europoje. Tarkime, kad jūsų pirmasis verslas bankrutavo, 
kaip manote, antrajam verslui gauti paskolą nuėjus į banką bus lengviau ar sunkiau?

Motyvacija?

Kai nieko neturi, tai nieko ir nereikia

Turbūt dar neseniai teko girdėti pasakymus, jog Sovietų sąjungoje gyventi buvo geriau. Iš tiesų raudonoji
imperija čia ne prie ko, jums turbūt bus sunku patikėti, bet JAV irgi seniau buvo gyventi geriau. Tai kur iš
tiesų yra bėda?
Kada paskutinį kartą buvote parduotuvėje? Tai turbūt pakankamai kvailas klausimas, nes daugelis jūsų
atsakytų „šiandien“ arba „vakar“. Paimkime kaip pavyzdį maisto prekių parduotuvę, kiek duonos rūšių tenai 
yra? Daug, gerokai per daug. Problema yra tame, jog žmogus gana lengvai gali palyginti tris daiktus ir iš jų 
išsirinkti sau patinkanti, tačiau kai daiktų yra daugiau žmogus, pasimeta, pradeda dvejoti ir nežino ką 
pasirinkti. Seniau buvo geriau, seniau nebuvo iš ko rinktis.
Tarkim aš noriu išsirinkti pomidorų padažą, galiu rinktis tarp aštraus ir švelnaus. Švelnus man nepatinka,
todėl renkuosi aštrų, deja, taip buvo seniau. Dabar norėdamas nusipirkti aštrų pomidorų padažą turiu rinktis 
iš: aštraus, ugninio, pikantiško, česnakinio, pipirinio, šašlykams, aštraus su daržovėmis, aštraus su paprika... 
Jeigu pasirinksiu pikantišką, tai grįžęs galvosiu gal reikėjo pasirinkti česnakinį, jeigu pasirinksiu česnakinį tai
grįžęs galvosiu gal reikėjo pasirinkti...
Mokslininkai atliko įdomų eksperimentą. Jie surinko dvi grupes studentų, juos apmokė padaryti geras
fotografijas, semestro gale pasakė, kad jūs galite padaryti dvi labai geras fotografijas. Kai jos buvo padarytos 
pirmai grupei pasakė, jog studentas tuoj pat turi pasirinkti vieną fotografiją, o kitą atiduoti jiems, nes jinai 
bus siunčiama į mokslininkų centrą už n kilometrų nuo universiteto, kas reiškė, kad studentas antrosios 
fotografijos daugiau niekada nepamatys. Žiauroka ar ne? Antrajai grupei pasakė, kad jie taip pat turi 
pasirinkti dabar, tačiau fotografijos į centrą bus išsiunčiamos tik po keturių dienų, taigi jeigu persigalvos 
galės ateiti pasikeisti. Atlikus apklausas po poros dienų paaiškėjo, jog daugiau nei 80% pirmos grupės 
studentų buvo patenkinti savo sprendimu ir manė, jog išsirinko gražesnę nuotrauką. Tuo tarpu antroje grupėje
taip manančių skaičius vos siekė 50%. Praėjus daugiau nei 4 dienoms, t.y. terminui per kurį antros grupės 
studentai galėjo pasikeisti fotografiją, apklausa buvo pakartota. Pirmos grupės skaičiai nelabai skyrėsi, o 
antroje, neskaitant to jog beveik niekas nesinaudojo galimybe pasikeisti fotografijos į kitą, patenkintų 
skaičius šiek tiek padidėjo, bet iki pirmosios grupės rezultatų jiems dar buvo toloka. Taigi išvada paprasta: 
kai neturime pasirinkimo, susitaikome su tuo ką gauname, tuo tarpu kai galime rinktis, po to nuolat 
kankinamės dėl savo sprendimo.
Kitais metais mokslininkai nusprendė kartoti eksperimentą tik šį kartą jie iš karto studentų paklausė, kurioje 
grupėje jie norėtų dalyvauti: pirmoje – kur vieną fotografiją reikia atiduoti iš karto ar antroje – kur turėtų 
keturias dienas apsisprendimui. Kaip manote kurią grupę pasirinko dauguma studentų? Antrą. Jeigu būtų 
žinoję pirmojo eksperimento rezultatus greičiausiai rinktųsi kitaip, tačiau... Keista, kad žmogus renkasi 
kančią savo noru.
Taigi, seniau gyventi buvo geriau. Kokia iš tiesų laimingo gyvenimo paslaptis?
1) Sumažinti savo lūkesčius. Na gerai, aš pasirinkau pikantišką kečupą, galbūt jis nėra toks skanus kaip aš
tikėjausi, bet kito pikantiško nėra, nėra nieko geresnio.



2) Niekada nesigailėti savo sprendimo. Net jeigu duotos keturios dienos pasikeisti fotografijai aš privalau 
apsispręsti dabar ir daugiau to sprendimo nesvarstyti. Kaip sakoma „aukščiausio teismo sprendimas 
neapskundžiamas“.
3) Prisiimti atsakomybę už savo sprendimus. Tai pat sunkiausias dalykas, žmonės labai kratosi atsakomybės. 
Kai atėję į parduotuvę renkatės pomidorų padažą, tai pagalvojate; „aha, Jeronimas sakė, jog pikantiškas yra 
skanus, jį ir paimsiu“. Spėkit kas pirmiausiai bus apkaltintas, jeigu jums kečupas nepatiks? Jeronimas, juk tai 
jis patarė... Hm, o prie ko čia jis, jeigu sprendimą priėmėte patys?
Kokia laimingo gyvenimo paslaptis? Skaitykite pavadinimą, viskas labai paprasta.

Gulinčių nieks nemuša

Šiandien prisiminiau tokį multiką iš vaikystės apie labai drąsų kiškį. Kiškis eidavo mišku įspirdavo kokiai 
nors lapei ar meškai po to atsiguldavo ir pareikšdavo: gulinčių niekas nemuša.
Ir iš tiesų, jeigu pažiūrėtumėte į gyvenimą: gulinčių niekas nemuša. Atsimenu, kažkada mokykloje per 
biologijos pamoką buvo užduotis suprojektuoti kosminį laivą, kuris galėtų ilgai keliauti kosmosu ir ieškoti 
žmonėms tinkamų gyventi planetų: reikėjo paskaičiuoti ko ir kiek imsim, kaip apgyvendinsit žmones ir t.t. 
Mes susėdom su draugu ir nupiešėm laivo pjūvį iš šono, sudalinom jį į aukštus, aukštus sudalinom į patalpas. 
Nupiešėme augalų plantacijas, vandens talpyklas, gyvenamąsias patalpas, sugalvojome kaip turėtų veikti oro 
kondicionavimo sistema. Pririnkome įvairių linksmų dalykų kaip pvz. gaminti puodelius iš ledo – iš jų būtų 
galima gerti šaltą arbatą, be to puodukas ekologiškas ir panaudojus jis tiesiog ištirpsta. Parengėm labai stiprų 
darbą, pristatinėjom maždaug 15 minučių, paskui mus dar 10 minučių kamantinėjo, kodėl darėte taip, o ne 
anaip, kodėl iš viso pasirinkote tokį sprendimą...
Kiti klasiokai nebuvo tokie kruopštūs: jie nupiešė apskritimą, sudalino jį lyg picą į šešias dalis ir tiesiog 
užrašė „žmonės“, „bažnyčia“, „sodai“, „valdymas“, „variklis“, „fabrikas“. Pristatė per porą minučių ir 
niekam nekilo jokių klausimų...
Bijote kritikos? Nieko nedarykite, nes gulinčių niekas nemuša.
Ne, ką jūs aš nenoriu sakyti, jog gulėkite per dienas išvertę pilvus prieš saulutę, kaip kokie driežai susirangę 
ant kelmelio. Nors jūs greičiausiai pagalvojote, kad būtų labai smagu. Tačiau ar jus patenkintų tokios pačios 
egzistencijos sąlygos kaip driežo? Manęs ne. Tokiu atveju belieka viena išeitis – nebijoti kritikos, net gi 
sakyčiau priešingai – laukti jos.
Jeigu jūs padarėte darbą ir negavote jokios kritikos jums nekyla įtarimas kodėl? Galbūt jūsų darbas nieko 
vertas? Arba niekas nesuprato ką jūs padarėte. Bet kuriuo atveju tai nėra gerai. Ir jeigu paimtume priešingą 
situaciją: kuo svarbesnę žmogui sritį pajudinsite, tuo aršesnė kritika bus. Bėda ta, kad kuo aršesnė kritika, tuo
mažiau joje logikos ir argumentų, tai būna jau nenormali kritiką, iš kurios jūs tikėtumėtės sužinoti savo 
klaidas ir jas pataisyti, o tik emocijos.
Visi žmonės daugiau ar mažiau yra konservatoriai, jie prisitaikė prie esamų sąlygų ir nenori nieko keisti.
O čia staiga iššokate jūs su savo idėjomis, kaip patobulinti, pagerinti jų gyvenimą. Na, jau ne... Taip lengvai 
jums nepavyks. Jeigu teko mokytis istoriją, tai turbūt girdėjote apie technologinę revoliuciją, kai fabrikuose 
atsirado mašinos. Iš pradžių žmonės negalėjo su tuo susitaikyti ir bijojo, kad mašinos atims iš jų darbus. Jie 
kėlė maištus, daužydavo mašinas. Tačiau kaip matome dabar, mašinos ne tik, kad neišnyko, bet dar ir sukūrė 
daugiau darbo vietų žmonėms.
Kritika turbūt vienintelė sritis, kur buvimas per vidurį yra geriausia, nes jeigu pasitrauksite į vieną kraštą – 
kritikos nebuvimas, reiškia, kad arba jūs nieko nedarote, arba niekam neįdomu, o jeigu pasitrauksite į kitą 
kraštą – labai arši kritika, reiškia, jog paprasčiausiai jūsų kažkas nemėgsta. Bet kuriuo atveju tai nieko 
nepasako apie jūsų pasiekimus.
Kritikuokite, tačiau nepasiduokite emocijoms.



Atkaklumas gerai ar blogai?

Viena moteris aptvare laikė vilkus. Ir vieną dieną jinai išgirdo kažkokį keistą bumtelėjimą į aptvarą, kuriame 
gyveno žvėrys. Ji pažvelgė pro langą ir pamatė mielą zuikutį, kuris įsibėgėjęs bandė peršokti tvorą, bet jam 
nesisekė. Zuikis įsibėgėdavo, šokdavo, tačiau tvora buvo per aukšta ir jis atsitrenkęs, nukrisdavo žemėn. Bet 
zuikio būta nepaprasto. Kiekvieną kartą nukritęs, jis vėl keldavosi, paeidavo atgal įsibėgėdavo ir vėl šokdavo.
Sakoma, kad atkakliems ir dievai padeda, po eilinio įsibėgėjimo, zuikis pašoko taip aukštai, kad sugebėjo 
peršokti tvorą ir nusileido vidury aptvaro. Jūs turbūt galite įsivaizduoti, kaip nustebo vilkai, bet dar labiau 
nustebo pats zuikis.
Turbūt puikiai suprantate, kaip baigėsi šita istorija, todėl nepasakosiu detalių ir jums siūlau negalvoti apie tai 
kaip rožinis drambliukas šoka baletą.
Apie ką ši istoriją? Aš nežinau ar jums teko girdėti, tačiau bent jau aš pastoviai užtinku vieną dalyką. Ar 
žinote, kuo skiriasi nugalėtojai ir palaimėjusieji? Sėkmingi ir nelaimingieji? Teiginys yra toks: nugalėtojai
niekuomet nepasiduoda. Kad iliustruoti šį teiginį pateikiamas pavyzdys su Tomu Edisonu, jam prireikė 1000 
bandymų, kad sukurtų lemputę. Tai tikras įvykis, bet...
Grįžkime prie mano papasakotos istorijos. Zuikis tikrai buvo atkaklus, tačiau ar tai ką jis pasiekė jūs 
pavadintumėte sėkme? Aš ne. Taigi mano teiginys – atkaklūs gali būti ir visiški idiotai (dažniausiai taip ir 
būna). Lyderiai privalo žinoti, ko siekia, privalo žinoti tikslą. Jeigu zuikis būtų žinojęs, kad aptvare vilkai 
greičiausiai nebūtų šokęs per tvorą (išskyrus tuos atvejus jeigu zuikis yra teroristas arba kamikadzė).
Nebūkite užsispyrę, jeigu žinote kad tas dalykas neatneš jums naudos, arba dar blogiau pakenks jums.
Nebūkite užsispyrę, jeigu nežinote koks prizas slepiasi po juoda dėže. Čia prisiminiau seną žaidimą, rodomą 
per rusų kanalą – „stebuklų laukas“. Aš dabar neatsimenu visų taisyklių ir prie kokių sąlygų taip atsitinka, bet
situacija yra tokia: atnešama į salę juoda dėžė, kurioje guli prizas. Prizas gali būti mašinos rakteliai arba 
tiesiog saldainis. Žaidimo vedėjęs pasiūlo vietoj prizo juodoje dėžėje imti pinigus. Pradeda nuo nedidelių 
sumų - 100, o baigia 500 kartų didesne suma, tačiau žaidėjas nepasiduoda. Vedėjui nusibosta įkalbinėti 
žaidėją, ir jis pasiūlo išimti prizą iš juodos dėžės – bananas. Kaip sakoma geriau briedis tvarte, nei žvirblis 
dangui.
Taip, kad tik atkaklumas nieko neduoda, daugiau svarbiau žinoti ko nori.

Motyvacija: pyragas ar botagas?

Kai kalbame apie motyvaciją, yra keturi žmonių tipai ir juos reikia motyvuoti šiek tiek kitaip. Šie keturi tipai 
susidaro sujungus dvi asmeninių savybių grupes, kurias ir norėčiau pristatyti.
Pirmoji grupė.
Bėgliai – visuomet bėga nuo problemų. Jie nepajudins nei piršto, jeigu aplinkybės nekels grėsmės, jų 
gyvybėms arba komfortui. Niekada nemaniau, kad ką nors gali motyvuoti problemos arba grasinimai, tačiau 
būtent taip reikia motyvuoti bėglius. Paimkime paprastą pavyzdį: reikia susitvarkyti kambarį.
Norėdami motyvuoti bėglį turėtumėte pasakyti kažką tokio: „Jeigu nesusitvarkysi kambario, jame prisikaups
daug dulkių, maisto trupinių, todėl atsikraustys gyventi tarakonai ir vorai. Juk tu bijai vorų.“ arba „Jeigu 
nesusitvarkysi kambario, tai šiemet pas tave neateis Senis Šaltis.“. Jeigu man kas nors ką nors panašaus 
pasakytų, tai į pirmą teiginį mano atsakymas būtų: „Gerai, pažiūrim kaip atsikraustys tarakonai.“, į antrą 
„Taip jam ir reikia, pats kaltas.“. Ką gi, aš visai nesenai sužinojau, apie tokius žmones ir kol kas jų 
nesupratu.
Alpinistai – visuomet kopia į sėkmės viršukalnę. Kitaip sakant, parodyk žvaigždę ir pabandysiu ją nuskinti. 
Tokius žmones darbui gali motyvuoti, ne problemos, bet galimybės pasiekti kažką aukštesnio, kažką 
nepaprasto. Nelabai sugalvoju, kokios supergalimybės, gali atsiverti sutvarkius kambarį, todėl paimkim kitą 
pavyzdį, kodėl reikia sukurti populiarų tinklapį: „Jeigu tu sukursi populiarų bei įdomų tinklalapį ir 



reguliariai jį atnaujinsi, tai sulauksi daug lankytojų, galėsi iš puslapio užsidirbti, sulauksi darbo pasiūlymų, 
tavo straipsnius norės publikuoti kiti portalai bei žurnalai ir netgi gali gauti apdovanojimų.“ Kaip tokia 
motyvacija?
Antroji grupė
Norėdamas apibūdinti antrą grupę pasinaudosiu dviem skambiais žodžiais: intravertai, ekstravertai.
Nežinau ar tikroji jų prasmė tikslai tiks tam ką aš noriu pasakyti, galbūt geriau būtų naudoti kokius nors
lietuviškus tarkim: vidinukai, kieminukai?
Intravertai, arba kitaip vidinukai, tai žmonės, kurie viską sprendžia savo viduje. Jie privalo priimti 
sprendimą patys, prieš tai pasitarę spėkit su kuo? Savaime aišku pačiu savimi. Taigi, jeigu norite, kad toks 
žmogus, padarytų tai ką jūs norite, nesakykite jam ką daryti, palikite laisvę apsispręsti pačiam. Tokiu atveju 
geriausiai sakyti: panašioje situacijoje aš pasielgiau, taip ir taip, bet tu pats geriau žinai, ką daryti.
Jeigu vėl prisiminsim pavyzdį su kambario tvarkymu tai: „Kai tvarkau kambarį aš pirmiausiai nusivalau 
dulkes nuo sekcijos ir palangių, po to išsiblizginu langus, o galiausiai išsisiurbiu kilimą, na bet ką aš čia 
aiškinu, čia juk tavo kambarys, tu turi tvarkytis pats“.
Ekstravertai arba kieminukai (nuo žodžio kiemas (praxadnoj dvor)), tai žmonės, kurie linkę bendrauti ir 
prieš kažką padarydami mėgsta išklausyti gausybę patarimų. Kitaip sakant, neleiskit jiems spręsti, nes 
atsakymo galite ne tik jūs, bet ir jūsų vaikai nesulaukti. Jeigu jūs pasakysite: “Pirmiausiai nusivalyk dulkes 
nuo sekcijos, o po to išsisiurbk kilimą“, tuomet galite tikėtis rezultatų ir gana greitai.
Taigi sudėliojus visus į manomus variantus gauname keturias žmonių grupes, kurias savaime suprantama 
reikia motyvuoti skirtingai. Jeigu paimsime ekstravertą bėgiką, tuomet norėdami, kad jis susitvarkytų
kambarį turėtume sakyti kažką tokio: „Jeigu nesusidėsi žaislų į vietą, tai naktį eidamas į tualetą, užkliūsi, 
pargriūsi ir susilaužysi koją. Juk tu tikrai nenori mėnesį gulėti su gipsu? Na gerai, kamuolius sudėk į pintinę,
o mašinėles į stalčių.“
Koks esu aš? Kaip jau supratote, jeigu kas nors man pasako, kad turėsiu problemų, aš atsakau: „gerai 
pažiūrim“, taigi aš alpinistas. Aš taip pat mielai išklausau visų patarimų, kuriuos man žmonės siūlo, tačiau 
vis tiek po to darau taip kaip noriu. Kad aš paklausyčiau žmogaus patarimo, aš privalau jį gerbti, man visiškai
švilpt ant jo amžiaus, šeimyninės padėties, statuso visuomenėje, jis gali būti ir Lietuvos respublikos 
prezidentas, bet jeigu aš manau, jog jis tapšnojo, man jo patarimas po dvylikos ir pasielgsiu priešingai. 
Supratot kur lenkiu?
O kokie žmonės esate jūs?

Išmokite pasakyti "NE"

Kartą skaičiau istoriją, kuri man labai patiko ir dabar norėčiau ja pasidalinti su jums.
Tai pasakojimas apie švyturio prižiūrėtoją. Jis turėjo tam tikrą kiekį alyvos, kurį naudodavo vakarais 
švyturiui apšviesti, kad laivai neužplauktų ant seklumų. Tai buvo jo darbas ir jis jį dirbo visą gyvenimą.
Jis taip pat buvo labai geras žmogus, todėl kai vieną vakarą jo kaimynas pasibeldė į švyturį ir paprašė 
paskolinti alyvos apšviesti savo būstui, jis mielai pasidalino. Kitą vakarą vienas keliauninkas užėjo 
pasiskolinti alyvos, kad galėtų pasišviesti sau kelią, nes nenorėjo keliauti patamsyje. Sekantį vakarą pas jį 
atėjo moteriškė pasiskolinti alyvos, nes be jos negalėjo paruošti savo vyrui vakarienės... 
Tokį pasakojimą būtų galima tęsti ir tęsti, pas jį vis ėjo žmonės, o jis mielai skolino alyvą, bet vieną vakarą 
jinai ėmė ir pasibaigė. Ir kaip manote kas atsitiko tuomet? Švyturys nebedegė, laivai nežinojo kur plaukti, 
ėmė dužti. 
Ko pamoko ši istorija? Pabandykite pažiūrėti į savo gyvenimus. Kaip dažnai žmonės į jus kreipiasi pagalbos?
Ar jūs visiems ir visada esate pasiryžę padėti? Jeigu alyva – tai jūsų laikas, jūsų energija, ar tikrai ją visą 
esate pasiryžę paaukoti dėl kitų? Jeigu taip, tai kas liks jums? NIEKO! Jeigu jūs neprižiūrėsite savo švyturio, 
tai ko pasieksite savo gyvenime? NIEKO! Jeigu nežinosite koks jūsų gyvenimo tikslas, tai tik švaistysite 



savo alyvą veltui, kitiems žmonėms. Supraskite, jog nesate nemirtingi, todėl skirkite savo laiką sau, o ne 
kitiems.
Nesakau, kad reikia būti užsispaudusiu storžieviu ir niekam niekada nepadėti, bet pirmiausiai turi būti JŪSŲ 
tikslas, JŪSŲ problemos, JŪSŲ gyvenimas. Nebandykite išgelbėti viso pasaulio, nesistenkite padėti visiems 
iš eilės, nes jie tik jūs išnaudos ir paliks be nieko. Padėkite, padėkite trims savo geriausiems draugams, nes 
jie tikrai nesistengs jūsų išnaudoti, o kreipsis tik tuomet kai jūsų pagalba tikrai būtina. Bet atminkite 
svarbiausią dalyką: jeigu norite padėti kitiems, pirmiausiai turite padėti sau. Jeigu norite spręsti kitų 
problemas, pirmiausiai išspręskite savo!
Apibendrinant, dažnai žmonės bijo pasakyti „NE“, kaip čia galima atsisakyti jeigu, prašė pagalbos? Bet 
pagalvokite, ar tikrai tam žmogui reikia pagalbos, ar tikrai tam žmogui reikia būtent JŪSŲ pagalbos? „Bet 
jeigu pasakysiu ne prarasiu draugus“, jeigu žmonės į jus kreipiasi, tik tuomet kai jiems būna blogai, tai, 
nenoriu jūsų nuvilti, bet jūs neturite draugų, jūs tik atpirkimo ožys, nosinė, į kurią galima nusišnypšti, 
nusišluostyti ašaras ir pamesti. 
Tiesiog pasakykite „NE“.

Veidrodėli, veidrodėli...

Šiandien iš ryto atsikėliau, apsimiegojęs nuėjau į vonią, pasižiūrėjau į veidrodį ir 
išsigandau...
Turbūt visi esate girdėję pasaką apie karalienę, kuri pažvelgusi į stebuklinga veidrodį 
sako: „Veidrodėli, veidrodėli, pasakyk kas pasaulyje gražiausia“. Sužinojusi, kad ne 
ji, o kažkokia kaimietė, nusprendė ją nunuodyti.
Veidrodžiai, visur yra veidrodžiai. Gyvename kreivų veidrodžių karalystėje. Ar tikrai 
norite tikėti visais veidrodžiais, juk net ne visuomet galite nustatyti jų kreivumo 
laipsnį.
Žmonės irgi veidrodžiai, kaip kitaip mes sužinosime kas esame, jeigu ne pagal tai ką 
jie sako? Jeigu jie mus giria mūsų savęs įvertinimas kyla, jeigu peikia – krenta. Tačiau
ar tikrai mes galime tikėti viskuo ką jie sako? Ne, dažniausiai mes patikime 
žmonėmis, kuriuos pažįstame ilgą laiką ir ignoruojame nepažįstamųjų pastabas. O kas 

jeigu jūsų pažįstami beviltiški pesimistai? Jeigu kasdien mūsų atspindys veidrodyje yra blogas, galiausiai 
mes iš tiesų tampame tokiais, kaip mus kiti piešia. Norite atspėti, kas būna, kai pažįstami yra optimistai ir 
pavaizduoja mus geriau nei iš tiesų esame? Mokslininkai atliko eksperimentą, prieš mokslų metų pradžią 
mokytojams pasakė, jog tam tikrą grupė moksleivių yra žymiai protingesni, nei kiti, nors iš tiesų buvo 
atvirkščiai. Mokslo metų pabaigoje tie moksleiviai buvo pirmūnai!
Prie to pačio galiu papasakoti istoriją ir iš savo gyvenimo. Mokykloje man iš lietuvių kalbos vis išeidavo 5, 
na tikrai nebuvau labai geras mokinys, turbūt ir dabar pastebite klaidų mano tekstuose. Bet vieną kartą 
lietuvių kalbos mokytoja susirgo, ir ją turėjo pavaduoti kita, tą trimestrą man išėjo 7. Vėliau man visuomet 
išeidavo 7. Kvaili veidrodžiai, graudu žiūrėti, kai tavo atspindys jame visiškai nepriklauso nuo tavo pastangų.
Remdamiesi tokiais veidrodžiais mes dažnai nusprendžiame, ne tik ar esame gražūs, šaunūs, tai įtakoja 
sprendimus, kuriuos priimame, tai įtakoja mūsų gyvenimą. Kartą aš su motina ginčijausi apie mano darbą ir 
jinai pasakė: "tu nevertas tos algos, turėtum ją gražinti". Ką?!
Aš neabejoju, kad ir jūsų gyvenime pasitaikė panašios situacijos. Galbūt kas nors pasakė, kad ir jūs nevertas 
tos algos kurią gaunate arba tokios gražios mašinos, šaunios žmonos, puikių vaikų... Vardinti galima ilgai, 
tačiau klausimas kaip jūs pasielgėte? Atsisakėte algos, pardavėte mašiną, išsiskyrėte su žmoną, išžudėte 
vaikus? Tikiuosi, kad ne. Kas geriau gali žinoti, ko jūs vertas, jeigu ne jūs pats? Ar jūs tikrai norite tikėti 
veidrodžiais, kurie piešia tik juodą gyvenimą?



Sako, jog po laimės ateina nelaimė. Jūs tuo tikite? Jeigu, atsakėte „taip“ tai kaip tuomet jūs galite džiaugtis 
laime, kaip jūs galite laukti sėkmės, jeigu jai atėjus jūs iš karto imate bijoti nelaimės ir nerimauti? Savaime 
suprantama, jeigu taip mąstysite tai tuomet tikrai niekuomet laimė neateis pas jus.
Pakeiskite tą posakį: po laimės ateina dar didesnė laimė. Netikėkite kreivais veidrodžiais, bent kartą per 
dieną užsidėkite rožinius akinius. Niekas kitas, tik jūs žinote kas jūs esate ir ko jums reikia, būkite optimistai,
norėkite daug!
Man patinka tas katinas iš paveiksliuko. Katinas žiūri į veidrodi ir ten mato liūtą. Liūtas – gražus, išdidus, 
narsus, džiunglių valdovas. Linkiu ir jums įsigyti tokį veidrodį.

Kas jus verčia pykti?

Meilė ir pyktis - tai du labai panašus jausmai, tiesa, galbūt pyktis nėra toks malonus, tačiau toks pat 
beatodairiškas ir akinantis, neleidžiantis pamatyti realaus pasaulio.
Jeigu paklausčiau kas verčia jus pykti, greičiausiai pradėtumėte vardinti begalinį sąrašą:
Petras, Jonas, Ona, Marytė, Antanas... Jie visi tokie idiotai, kaip juos žemė nešioja?
Stop.
Vakar Petras išpylė pieną, jis toks atgrubnagis, kaip galima tokiu būti? Kaip galima ant jo nepykti?
Stop! Kaip iš viso galima ant ko nors pykti? Negi Petras taip ėmė ir specialiai išpylė tą pieną? Aišku, kad ne, 
jis tai padarė ne tyčia. Tai kaip ant jo galima pykti?
Jonas, vakar ant manęs rėkė, kaip galima ant jo nepykti? Kaip galima toleruoti tokį elgesį?
Kada nors bandėte ugnį gesinti ugnimi? Nesakau, kad tai nėra neįmanoma, bet kodėl tuomet visos gaisrinės 
mašinos būna pripildytos vandens, o ne ugnies?
Mano vienas draugas yra pasakęs: „Pykstantys žmonės, iš šono atrodo kaip sugedę žaislai. Juos reikia už 
jausti, nes jie nežino ką daro.“ Užjauskite tuos, kurie yra akli ir valdomi pykčio. Būkite geresni už juos, 
būkite vanduo, o ne ugnis.
Kas jus verčia pykti? Turbūt prie mano jau minėtų situacijų, galėtumėte pridėti dar begalę, bet kam to reikia? 
Ar tikrai jus verčia pykti kiti žmonės? O gal jūs patys? Juk jausmai kyla iš jūsų pačių, o ne iš kitų.
Aš suprantu, kad sunku laikytis ramiai, kai ant jūsų rėkia, bet kada nors pabandykite. Vienas pilietis, 
rėkdamas ant manęs pasakė tokius žodžius: „Aš nesuprantu, kaip tu gali ramiai sėdėti ir nieko nedaryti, čia 
jau virš visko, peržengei visas ribas jau.“ Tuo metu aš galvojau:“ o kas jam darbo? Juk mano čia mano 
problemos ne jo„. Visų pirma, nesistenkite reaguoti iš karto, jums iš to geriau tikrai nebus, antra 
susitaikykite, kad visko kontroliuoti negalite ir trečia, kadangi negalite visko kontroliuoti, tai kam nervintis, 
ramiai reaguodami padarysite žymiai daugiau.
Suprantu, kad kai rėkia ant jūsų sunku susitvardyti ir nepykti, bet pabandykite. Prisiminkite ką nors linksmo 
ar malonaus. Tai apie ką jūs galvojate įtakoja, jūsų jausmus. Kodėl turėtumėte gadinti savo nervus, kai ant 
jūsų rėkia? Jeigu jam patinka save žudyti, tai tegul tai daro vienas, jums nebūtina sutikti su pasiūlytomis 
žaidimo taisyklės, jums tikrai nereikia palaikyti jam kompanijos.
Aišku, yra ir kitų dalykų, kurie nervina. Tarkim, žmonių veiksmai. Bet prieš susinervindami, pagalvokite, ar 
tikrai žmogus norėjo jums pakenkti, galbūt taip padarė ne tyčia? Jeigu jis padarė ne tyčia ir neketino jums 
kenti, tai kam ant jo pykti?
Bet aš žinau! Jis tai daro tyčia, jis visą laiką taip daro!
Nesiginčysiu, pasitaiko ir tokių situacijų. Bet jeigu jis tai daro tyčia ir jūs reaguojate – pykstate, padedate 
rėkti, tai kas tuomet laimėjo, jūs ar jis? Jeigu jis tai daro tyčia, vadinasi jis norėjo jūs sunervinti. Jūs tarsi 
marionetė tampoma už virvučių, kaip jums tai patinka? Jūsų pyktis, skatina, tą žmogų taip elgtis. Jeigu jūs
neskatintumėte, jis nesielgtų. Rimtai, pats geriausias dalykas ignoravimas, negavus taip laukiamo atsako kelis
kartus iš eilės, jam pabos taip elgtis. Kas tuomet laimėtojas, o kas pralaimėjęs?



Būna ir dar viena situacija, kai vieno ar kito asmens pasirodymas, tik pasirodymas, sukelia pykti. Tačiau to 
žmogaus, pasirodymas patalpoje tikrai nėra pykčio priežastis. Prisiminkite, ką jis padarė, kodėl negalite jam 
atleisti? Jis išdavė jūsų pasitikėjimą? Na gerai, išmokote, kad nereikia juo daugiau pasitikėti, o kam pykti? 
Juk tai įvyko senai. Pagalvokite apie ką nors linksma.
Kas jūs verčia pykti? Niekas kitas, tik jūs pats. Ar jums tai patinka?

Laukti neverta

Seku, seku pasaką...
Šį kartą norėčiau papasakoti vieną seną pasaką, kurią aš pats esu girdėjęs nekartą, jūs greičiausiai ją esate
girdėję taip pat, galbūt negi sugebėtumėte papasakoti geriau už mane. Bet kas pirmesnis, tas šustresnis.
Vieną dieną varna pamatė ant palangės didžiulį gabalą sūrio, griebė jį ir nuskrido į pamiškę. Sūrio gabalas 
buvo per didelis, kad jį nurytų, todėl pasidėjo ant žemės ir ruošėsi lesti. Tuomet išgirdo, jog į pamiškę atbėga
lapė. Todėl pasiėmė sūrį ir užplasnojo ant šakos, sėdi laukia kol lapė nubėgs savo keliu.
Bet lapė niekur nenori bėgti, vaikšto ratais aplinkui medį ir mąsto kaip tą sūrį pasiekti.
- Kaip sekasi, tau varnelę? – paklausė lapė, tačiau varna nekreipė dėmesio į tokį paklausimą, galu gale, 
pilna burna atsakyti ir negalėjo.
- Ką ten turi? – nepasidavė lapė, bet vėl gi nepavyko.
- Varnele, varnele, tavo balselis labai gražus, gal padainuosi? – pabandė savo laimę dar kartą lapė.
- Ar tikrai? – sukarksėjo varna ir sūris iškirto iš jos burnos. Lapė prarijo sūrį ir nubėgo į mišką.
Koks šitos pasakos moralas? Laukti neverta.
Žinau, ne tokio moralo tikėjotės, bet pasvarstykim logiškai.
Pirmiausiai norėčiau pasakyti, jog aš nesakau, kad turėtumėte tuoj pat šokti pro langą, ar lįsti pirmam 
pasitaikiusiam troleibusui po ratais. Šios istorijos moralas yra: jeigu tiksliai žinai ko nori – laukti neverta. 
Šiuo atveju lapė tiksliai žinojo ko norėjo – valgyti ir tuoj pat ėmėsi priemonių tam tikslui pasiekti. O kas būtų
atsitikę, jeigu lapė būtų atsisėdusi prie medžio ir laukusi? Tiesa pasakius, bet kas: varna galėjo nuskristi, 
varna galėjo sugalvoti kaip suvalgyti sūrį sėdint ten aukštai, galėjo atbėgti medžiokliniai šunys ir sudraskyti 
lapę, galų gale galėjo tiesiog pradėti lyti.
Aišku, jeigu lapė būtų nenorėjusi to sūrio, o tarkim norėjusi sūrio su pelėsiu, galbūt tokiu atveju būtų buvę 
galima palaukti, kol tas sūris varnos burnoj supelys... Bet turbūt patys puikiai suprantate, jog tuomet geriau 
pasiieškoti jau gatavo sūrio su pelėsiu.
Labai dažnai žmonės gyvenime susiduria su dviem problemom (nebūtinai abiem): nežino ko nori arba žino 
ko nori, tačiau nieko nedaro. Ar jus kamuoja kuri nors iš šių dviejų bėdų?
Šiandien, kalbėsime apie antrąją. Ar jums būna taip, kad norėtumėte ką nors padaryti, tačiau tiesiog sėdite ir 
nieko nedarote? Kodėl? Kas trukdo? Ar pastebėjote, jog darbai patys savaime nepasidaro? Ar pastebėjote, 
kad jeigu tik sėdite ir svajojate, svajonės nevirsta realybe? Dar reikia kažką padaryti!
Paimkim pati banaliausią pavyzdį: mokykloje visi nori gauti dešimtukus. Bet yra ir kita medalio pusė, kuri 
vadinasi: „kitą savaitę aš tikrai pradedu mokytis.“ Turbūt nereikia sakyti, kad rytojus niekada neateina? „Aš 
pažadu, kad kitą mėnesį tikrai mokysiuosi ir kitam kontroliniui pasiruošiu žymiai geriau“.
Ir paskui apsidarai: ooo šūdas! Aš su tuo pažadu ne tik baigiau mokyklą, bet ir universitetą. Kitas mėnuo vis 
dar neatėjo...
Manau analogiškų situacijų gali surasti kiekvienas savo gyvenime. Aš jau negaliu ištesėti būtent šito pažado, 
bet galbūt jums dar nevėlu? Ko jūs laukiat? Imkitės veiksmų dabar! Ir vėliau žinosite, kad gavote tiksliai tai 
ko norėjote. Ir nebereiks svarstyti, o kas jeigu... Nieko. Jūs savo proga jau pražiopsojote, „jeigu“ neatsitiko ir 
niekada neatsitiks.
Nelaukite geresnio oro, nelaukite palankesnio vėjo – plaukite dabar.
Viskas, viskas, viskas prasideda dabar.



Trys.
Du.
Vienas.
Dabar!

Exuss
Aišku, jeigu lapė būtų nenorėjusi to sūrio, o tarkim norėjusi sūrio su pelėsiu, galbūt tokiu atveju būtų
buvę galima palaukti, kol tas sūris varnos burnoj supelys... Geriausias vieta čia :DDDD Istorijos tęsinys:
bėgo lapė su sūriu ir įkrito į duobę, o ten jau sėdi vilkas, meška ir zuikis. Vilkas išsitraukia kortas ir sako:
- Žaisim pokerį, o tas, kas sukčiaus, gaus į ryžą smailų snukį!

Ko žmonės nori

Vaikystėje žaisdavau tokį žaidimą. Šilta/šalta. Šilčiau, šilčiau, dar šilčiau, karšta. Karšta. KARŠTA!!! 
Vaikiški žaidimai labai paprasti ir logiški. Vienas paslėpė kokį nors daiktą ir pasakinėja kitam kaip jį surasti. 
Suaugusiųjų žaidimai daug sudėtingesni. O gal reiktų sakyti tiesmukiškai – tiesiog saviapgaulė?
43 things yra labai įdomi svetainė, kuri leidžia žmonėms susivesti savo gyvenimo tikslus, taip pat pažiūrėti 
kokius tikslus išsikėlė kiti žmonės. Vakar atkreipiau dėmesį į šimtą populiariausių tikslų ir nuliūdau. Penki 
populiariausi tikslai yra: 1) Numesti svorio 2) Nešvaistyti laiko veltui (ang. stop procrastinating) 3) Parašyti 
knygą 4) Įsimylėti 5) Būti laimingu. Kiek iš šitų penkių tikslų jūs priskirtumėte ir sau? 
Tie norai tokie paprasti, žemiški, neįkvepiantys, nemotyvuojantys ir neįgyvendinami... Na, nevisi, kai kurie 
įgyvendinami... Bet kaip pavyzdį paimkime būti laimingu. Ką reiškia būti laimingu? Ar katinas laižantis 
valerijoną yra laimingas? Ar būti laimingu - tai šypsotis šešias dienas per savaitę? O gal šypsotis dvidešimt 
dienų per mėnesį? Kaip pamatuoti, kad esi laimingas? O jeigu neįmanoma pamatuoti, tai kaip tuomet pasiekti
tikslą?
Būti laimingu turi ir dar vieną medalio pusę. Žmonės ant prozako yra laimingi. Ar kas nors matėte? Jie 
užsikala dozę ir tampa tokie kaip robotai iš senų filmų: nulis emocijų, reakcija į aplinką sulėtina, judesiai 
pasidaro kampuoti. Kad žmogus tikrai jaustųsi, jog gyvena, jam reikia visos vaivorykštės emocijų. Vieną 
dieną – laimingas, kitą – pakylėtas, trečią – susimąstęs ir t.t. Nors tai skamba truputi absurdiškai, tačiau 
būdamas tik laimingas žmogus negali patirti gyvenimo džiaugsmo. Džiaugsmas - tai skambus vaikiškas 
juokas. Ir jeigu jis trunka ilgiau nei akimirką, tai galbūt reiktų pasitarti su psichiatru?
Man rodos čia ne medalis, o visas kubas. Būti laimingu - tai dabartinė būsena. Tai ne ateitis, tai ne tikslas. 
Jeigu tikslas būtų tapti laimingu, tuomet išgėrei butelį alaus, tapai laimingu, atsižymėjai varnelę, kad pasiekei
tikslą, išsiblaivei ir sieki tapti antrą kartą laimingu. O būti... Tapai laimingu, praėjo kažkiek laiko, vėl 
nelaimingas ir tikslas kaip ir nepasiektas...
Šio tikslo tiesiog pasiekti neįmanoma. Kiek neįmanomų tikslų yra jūsų sąraše? 
Šešioliktoje vietoje yra susirasti daugiau draugų. Kodėl ne susirasti vieną draugą? Kodėl ne susirasti dešimt 
draugų? Kiek yra daugiau? Ar skaičiuosim kaip maži vaikai: vienas, du, trys ir daug? 
Aštuoniasdešimt penktoje vietoje yra „Niekada nenustoti mokytis“ kaip po galais tokį tikslą pasiekti? 
Iš viso šimtuko maždaug trisdešimt procentų tikslų pasiekti yra neįmanoma. Kas trečio tikslo pasiekti 
neįmanoma! Tai kam tuomet reikalingi tikslai? Jeigu tai tik svajonės ar fantazijos, tai kodėl tuomet į topą 
nepateko: „skaityti kitų žmonių mintis“ arba „tapti nematomu“?
Geras tikslas yra labai konkretus. Pavyzdžiui perskaityti knygą „Mažasis Princas“. Ne belenkokią knygą, ne 
daugiau knygų. Vieną konkrečią knygą vieną kartą. Niekas nesako, kad vėliau aš tos knygos negaliu 
perskaityti dar dešimt kartų, jeigu man labai patiks. Galu gale, galima išsikelti tikslą perskaityti knygą 
„Mažasis Princas“ antrą kartą. 



Puikus tikslas yra ne tik konkretus, bet ir turi tikslią datą. Pavyzdžiui perskaityti knygą „Mažasis Princas“ iki 
šių metų Kalėdų. Pasižymiu kalendoriuje, pasiskaičiuoju kada turiu vėliausiai pradėti, kiek laiko turiu tikslui 
įgyvendinti. 
Idealus tikslas ne tik yra labai konkretus ir turi tikslią datą, bet dar yra toks didelis, jog įkvepia tuoj pat imtis 
kokių nors veiksmų. Nemanau, jog skaityti knygą būtų toks didelis tikslas, jog motyvuotu tuoj pat imtis 
veiksmų. Kita vertus jūsų tikslas įsigyti raudoną Ferrari, tai tikrai nereiškia, jog vidury nakties turite lėkti iki 
artimiausios atstovybės, pilnai užtenka susižinoti adresą, telefono numerį, kainą... Žengti pirmą žingsnį, kad 
ir koks jis būtų.
O kas jeigu nepavyko? Bandyti iš naujo. Iš tiesų, prieš bandant iš naujo pirmiausiai reiktų atsakyti į klausimą:
kodėl nepavyko? Ar laiko tarpas skirtas tikslui įgyvendinti buvo nerealistiškas? Ar atsitiko kokie nors iš 
anksto nenumatyti dalykai? Kaip visa to išvengti ateityje? Pakeiskit ką nors ir bandykit.
Ar dabar jūsų tikslai tapo realistiškesni ir mažiau saviapgaulės juose?

Horizonto problema

Originalus terminas „horizonto problema“ buvo suformuluotas sprendžiant dirbtinio intelekto uždavinius. 
Tačiau mane ši idėja sužavėjo, nes tai yra labai artima gyvenimo prasmės metaforai.
Horizonto problema. Įsivaizduokite, kad jūs kuriate šachmatų žaidimą ir jūsų programa numato tris ėjimus į 
priekį. Taigi, jeigu su jūsų programa žaistų profesionalas numatantis keturis ėjimus į priekį, tuomet programa
neturėtų jokių šansų laimėti. Tikiuosi pagrindinę mintį perpratote, todėl dabar pakalbėkime apie gyvenimo 
metaforą. 
Turbūt matėte vieną kitą filmą apie drąsius vikingus raguotais šarvais. Greičiausiai taip pat esate matę ir bent 
vieną Karibų piratų dalį, bebaimiai nuotykių ištroškę piratai plaukiantys į pasaulio kraštą. Filmai geri, tačiau 
kaip buvo realybėje? Deja, realybė nebuvo tokia graži. Ilgą laiką daugelis laivų plaukiodami stengėsi per 
daug nenutolti nuo kranto, o jeigu plaukdavo į Indiją, tai kelionė užtrukdavo labai ilgai. Ir jų nenoras leistis 
giliau į vandenyną turėjo rimtą priežastį. Jeigu jūs tikėtumėte, jog Žemę laiko trys drambliai stovintys ant 
milžiniško vėžlio, ar plauktumėte per vandenyną? Nė velnio, kas jeigu priplaukę pasaulio kraštą, jūs imsit ir 
nukrisit? 
Indija aš, aišku, paminėjau ne veltui. Vienas žmogus vis dėlto tikėjo, kad Žemė yra apvali ir nutarė surasti 
kitą kelią į Indiją. Aš kalbu apie Kolumbą. Jis ryžosi ilgam išleisti žemės kraštą iš laivo akiračio. Tiesa, čia 
pasireiškia horizonto efektas: Kolumbui niekada nepavyko apsilankyti Indijoje, jis atplaukė į Ameriką. Kas 
galėjo pagalvoti, jog egzistuoja dar vienas žemynas?
O dabar grįžkite prie labiau žemiškų reikalų. Kokia prasmė sodinti obelis? Sodindami jūs tikite, jog obelys 
duos vaisių ir duos skanių vaisių. Jūs to nežino, jūs negali kontroliuoti oro sąlygų, ar numatyti kitų veiksnių. 
Čia jums ne matematinės lygties sprendimas. Vienintelė priežastis sodinti yra jūsų tikėjimas, jog ten kažkur 
už horizonto jūsų laukia saldus atpildas. Jeigu nebūtų jūsų tikėjimo, tuomet jūs nesodintumėte. 
Kodėl kažką darote? Kodėl einate į universitetą? Todėl, kad tikite kažką gauti ten už horizonto. Pavyzdžiui 
diplomą. Jo nėra čia ir dabar, jis bus geriausiu atveju po keturių metų. Bet jūs tuo tikite.
Jeigu jūs gyvenime niekuo netikėtumėte ar galėtumėte ką nors pasiekti? Ar gyvenimas neatrodytų beprasmis,
jeigu nieko nesiektumėte? 
Horizonto problema yra ta, jog jūs nematote kas jūsų laukia. Galbūt miškas. Galbūt jūra. Jeigu jūs 
grybautojas, tai tikėjimas prieiti mišką verstų jus judėti pirmyn.
Horizonto problema galbūt neatsako į viso gyvenimo prasmės klausimą, bet suteikia jėgų ir paspirties judėti 
trumpuose etapuose. O visa kita juk nesvarbu. Didelės kelionės pradedamos mažais žingsneliais.



Tai manai, kad esi unikalus?

Esi unikalus? Deja, turiu tave nuvilti: tu toks nesi. Galbūt tau mama sakė: tu esi vienintelis, unikalus ir 
nepakartojamas? Melavo. Tu nesi nei unikalus, nei nepakartojamas. Nors galbūt esi vienintelis jos vaikas. Ar 
ir šituo klausimu melavo?
Įsivaizduok pasaulį, kuriame visi žmonės būtų unikalūs ir nepakartojami. Tuomet medicina būtų kaip 
kauliukų žaidimas su giltine. Gerai, jeigu giltinė tik eilinis žaidėjas, bet jeigu giltinė kazino savininkas... 
Tuomet žodis psichologija neturėtų prasmės, žmonės būtų nenuspėjami. Bet jie tokie nėra. Visi žmonės nori: 
numesti svorio, parašyti knygą, įsimylėti, būti laimingi, vesti/ištekėti, apkeliauti pasaulį...
O tu netoks? Tu nenori nei vieno to dalyko? Tai galbūt tu vis dėl to esi unikalus?
Galbūt netyčia turi rentgeno nuotrauką? Jinai kuo nors skiriasi nuo kitų žmonių? 
Fiziškai tu esi lygiai toks pats kaip tas bičiukas kur lifte stovėjo tau iš kairės. Tu esi tokia pati kaip ta 
didžiakrūtė blondinė, kuri troleibuse klausė rusiško muzino iš savo telefono ant viso garso. Tačiau... Gal kaip
nors dvasiškai? Galbūt turi išskirtinį talentą? Kitokią karmą? Kitaip – originaliai mąstai? Kitaip jauti pasaulį?
Ne!
Galbūt tu esi išskirtinis savo klasėje. Galbūt net gi savo mokykloje. Galbūt net gi savo miestelyje, jeigu jis 
nepatenka tarp dešimties Lietuvos didžiausių miestų (Žinau, dabar visi susimąstė koks miestas yra devintoje 
vietoje). Tačiau tokių kaip tu Panevėžyje yra dešimt. Tokių kaip tu Vilniuje yra šimtas. Tokių kaip tu 
Lietuvoje yra tūkstantis, o Europoje daugiau nei dešimt tūkstančių. 
Netiki? Kuo tu išskirtinis? Moki groti smuiku? Tokių pilnos muzikos mokyklos. Moki gražiai piešti? Tokių 
pilnos dailės mokyklos. Dar ką nors išskirtinio moki? Tikrai?
Niekada nesek miniai iš paskos, nes tai gali būti laidotuvių procesija. Turbūt tokių panašių minčių esi 
girdėjęs ne vieną kartą, tačiau kas atsitiktų, jeigu visi žmonės tokiomis mintimis vadovautųsi? Jie 
išsivaikščiotų į skirtingas puses. Nebūtų įmanoma sukurti tokio dalyko kaip partija, jau nekalbant apie 
valstybę... 
Tai kad nesi unikalus nėra blogai. Kaip tik priešingai, tai yra net gi labai gerai. Tu gali užimti darbą kito 
žmogaus, kuris yra toks pats kaip tu, moka dalykus tokius pats kaip tu. Tu gali su kolegomis aptarti vakar 
žiūrėtą „Turtuoliai irgi verkia“ seriją taip lyg tai būtų pats didžiausias jūsų visų gyvenimo nuotykis. Tu gali 
nueiti pas daktarą ir jis akimirksniu nustatys diagnozę, nes toks žmogus kaip tu pas jį buvo atėjęs vakar. 
Pačiu blogiausiu atveju tu gali paskambinti į psichologinės pagalbos liniją ir ten žinos ką tau pasakyti, nes...
Būti unikaliu, tai reiškia nepritapti prie žmonių... Tai reiškia nerasti savo vietos po saulę, tai reiškia būti 
nesuprastam... Tokių žmonių yra, bet jų nedaug, todėl greičiausiai tu nei vieno nepažįsti. Džiaukis tuo. 
Džiaukis, kad nesi unikalus. Džiaukis, kad aplinkui pilna panašių į tave žmonių, su kuriais lengva rasti 
bendrą kalbą.

vap
Šįkart galėčiau oponuoti. Viskas priklauso, ką laikysime unikalumu.
Imkime atitikmenį su kokteiliu. Kiekviena sudedamoji dalis nėra unikali, bet vienas prieskonis, kuris sudarys 
mažiau nei 1 procentą tūrio, tą kokteilį padarys išskirtiniu. Praktiškai niekada neįmanoma pagaminti dviejų 
identiškų kokteilių. Taip pat niekuomet nebus dviejų identiškų žmonių, tai unikalumas?
 Kalbi, apie mokėjimą groti smuiku, ir kad tokių šimtai, o gal tūkstančiai. O kiek iš jų groja smuiku, tapo ir 
sakykime gamina alų namuose. Tokių bus vienetai.
Sakai, kad negalima sukurti valstybės iš unikalių žmonių? Negalima sukurti partijos? Tik keliose valstybėse 
yra viena partija, viena tiesa. Partijos, grupės kuriamos ne iš vienodų, o iš panašių žmonių. Man tai skirtingi
dalykai.
p.s. dėl posakio, tu esi vienintelis, unikalus ir nepakartojamas. Aš taip pat nesutinku. Perfrazuočiau į tu esi 
vienintelis, unikalus, bet deja pakartojamas ir pakeičiamas.
Exuss



Aš tai siūlau visų pirma išsiaiškinti per kurią vietą matuojate unikalumą.
Labiausiai unikalus žmogus yra savo vidumi, gyvenimo patirtimi. Galite klonuoti Hitlerį, bet jūs niekada 
neužauginsite jo tokio pačio! Hitleriui didelę įtaką padarė pirmasis pasaulinis karas, kuriame jis tarnavo 
eiliniu. Naujai auginamam Hitleriui tiesiog neįmanoma suteikti pirmojo pasaulinio karo tos pačios patirties, 
pergyvenimų.
Net identiški dvyniai bus visiškai unikalūs. Vienam panižo galva, kitam kažkodėl ne. Vienas eidamas laiptais 
suklupo, kitas kažkodėl ne. 
O tai, kad gyvename toje pačioje aplinkoje, kalbame ta pačia kalba, dirbame tuos pačius darbus, dar nedaro
mūsų visų vienodai mąstančių, jaučiančių ir kaupiančių tokią pačią gyvenimo patirtį.
Radau mindgasmic puslapyje tokią citatą: "Autentiška patirtis pasakys daugiau, nei tūkstančiai žodžių, kurie
yra ne kas kita, bet kažkieno pakartotos mintys. Esame tai, ką patiriame."

Kodėl žaidimuose žmonėms sekasi geriau nei gyvenime?

 Kita to paties klausimo versija: kodėl kompiuteriniuose žaidimuose laimi daugybė žmonių, tačiau realiame 
gyvenime sėkme mėgaujasi mažuma? 
1) Aiškios taisyklės. Žaidime visuomet aišku, ką reikia daryti norint laimėti. Pavyzdžiui, turbūt sunku 
sugalvoti paprastesni žaidimą nei Tetris. Reikia iš krentančių figūrų sudėlioti horizontalią liniją užpildančią 
visą ekraną, jinai nusibrauks ir taip gausi taškus. Viskas. Viena taisyklė. Žaidime Super Mario taisyklių yra 
dar daugiau: 1) reikia vengti vežlių, rombų, besikandžiojančių gėlių; 2) reikia daužyti galvą į sieną ir lubas 
bei rinkti monetas ir grybus, kurie yra labai naudingi 3) reikia daug šokinėti. Rodos tiek pagrindinių taisyklių.
Sudėtingesniuose žaidimuose daugiau taisyklių, o gyvenime? Baigti universitetą čia taisyklė? Diplomas yra 
gerai, bet yra gerai gyvenančių ir be diplomo... Geriau vesti ar gyventi vienam? Dauguma žvaigždžių yra 
vedę daugiau nei vieną kartą. Pavyzdžiui Larry King yra vedęs 8 (Dieve, ir kaip man pasisekė tokį pavyzdį 
surasti?) Čia kyla klausimas, o ką galima laikyti sėkmingu gyvenime? Todėl pereiname prie antro punkto.
2) Aiškus tikslas. Žaidime visuomet aišku, ką reikia padaryti norit pasiekti pergalę. Super Mario uber super 
tikslas yra išlaisvinti princesę. Tačiau turime mažesnius vieno lygio tikslus – pakelti vėliavą prie pilies. O 
koks yra gyvenimo tikslas?
Gyvenimas prasideda gimimu ir baigiasi mirtimi, ar mirtis yra gyvenimo tikslas? Bijau, kad ne. Tai koks 
tuomet yra gyvenimo tikslas? Ar įmanoma surasti vieną universalų gyvenimo tikslą visiems žmonėms? 
Kas yra gyvenime žaidimo vieno lygio atitikmuo? Dešimtmetis? Metai? Mėnuo? Savaitė? Diena?
3) Visada turi antrą šansą. Žaidime Super Mario turi tris gyvybes, kas reiškia, jog nesėkmės atveju galėsi 
pratęsti savo žaidimą praktiškai nuo tos vietos kur žuvai. Net ir tuo atveju, kai tau labai nesiseka irgi nieko 
tokio, tiesiog teks žaidimą pradėti iš naujo. 
Gyvenime, turi tik vieną gyvybę, todėl verčiau ją saugok. 
Tarkim kas nors tau pasiūlo investuoti į akcijas ar nekilnojamą turtą. Jeigu tai būtų žaidimas, tai sukištum 
viską iki paskutinio cento ir žiūrėtum kas atsitiks, blogiausiu atveju žaisdamas iš naujo taip nesielgtum. 
Gyvenime taip elgtis negali, reikia pasilikti pinigų juodai dienai, reikia logiškai pasverti pasiūlymą ir pasitarti
su specialistais arba dar geriau – tapti specialistu. Gyvenime rizikuoti neapsimoka, nes atgal nebegrįši, o 
nesėkmės atveju nuostoliai gali būti nepakeliami. 
4) Gali pasimokyti iš savo klaidų. Tarkim, kad žaidime įsibėgėjus nušokama du kart toliau nei tiesiog 
šokant iš vietos. Todėl nepasisekus pirmą kartą, antrą kartą padarysi išvadas ir toje pačioje situacijoje 
pasielgsi kitaip. Gyvenime nebūna tokių pačių situacijų. Gyvenime neįmanoma pasimokyti iš savo klaidų, 
nes skirtingi žmonės tose pačiose situacijose elgiasi skirtingai. Net jeigu antra situacija nuo pirmos skiriasi 
vieninteliu dalyku - tuo, jog antroje situacijoje yra katinas, rezultatai pasikeičia. 
Kažkas yra pasakęs, jog žmogus yra sudėtinga mašina be vartotojo instrukcijos. O jeigu tik būtų ta vartotojo 
instrukcija, kokie laimingesni mes būtume, kiek daugiau mes pasiektume...



Skirtumas tarp “turėčiau“ ir „padariau“

Visą gyvenimą galima būtų padalinti į turėčiau daryti ir jau padariau. Nėra tokio dalyko kaip darau dabar, 
nes jeigu iš tiesu esi rimtai užsiėmęs, tai aplinkinis pasaulis tau neegzistuoja.
Ar pastebėjai, jog turėčiau daryti labai retai virsta jau padariau? Kodėl?
Ar mėgsti morkas? Aš ne. Galbūt tai susiję su tuo, jog vaikystėje man sakydavo: Turėtum valgyti morkas, 
nes tai sveika akim. Ar matei kiškį su akiniais? Tokia logika vadovaujantis galima paklausti: ar matei 
alkoholiką su akiniais? Jeigu, ne - vadinasi turėtum gerti, tai sveika tavo akim... 
Aišku, morkas aš turėčiau valgyti...
Vaikystėje viskas labai paprasta, tačiau vėliau gyvenimas darosi vis sudėtingesnis. Tuomet atsiranda tokie 
dalykai kaip turėčiau baigti universitetą. Turėčiau studijuoti [specialybė]. Turėčiau dirbti [pareigos]. Turėčiau
vesti iki [amžius]. Turėčiau susilaukti vaikų iki [amžius]. Turėčiau mankštintis iš ryto. Turėčiau kasdien 
nubėgti po penkis kilometrus. Turėčiau sveikai maitintis. Turėčiau laikytis dietos. Turėčiau... ?
Kodėl turėčiau daryti yra taip sunku? Galbūt todėl, kad to daryti neturėtum? Galbūt neturėtum studijuoti 
universitete, o vietoj to baigti kolegiją? Galbūt tau visai nereikia laikytis dietos? 
Gyvename ne izoliuotoje visuomenėje, čia joks žmogus nėra vieniša sala vidury vandenyno. Toks gyvenimo 
būdas turi daugybė privalumu, bet, deja, turi ir trūkumų. Vienas iš jų – kitų žmonių įtaka tavo gyvenimui. 
Nori tu ar ne, bet kiti žmonės vis tiek įtakos tavo gyvenimą. Gali pasistengti sumažinti vienų ar kitų žmonių 
tau daroma įtaką. Ir tikrai turėtum stengtis sumažinti tau daromą neigiamą įtaką. 
Įtraukti į sąrašą: turėčiau pasistengti sumažinti man daromą, kitų žmonių neigiamą įtaką. 
Beliko vienintelis klausimas: kurie žmonės daro neigiamą įtaką? Bet nesijaudink dėl to, aš tau galiu patarti. 
Stop!
Sunku sugalvoti ką nors labiau užknisančio, nei žmonės, kurie patarinėja, ką turi daryti, kai to patarimo 
neprašei. O kas yra turėčiau daryti, jeigu ne kitų žmonių patarimai tau?
Žinai, tu turėtum stoti universitetą, nes su diplomu gali kandidatuoti geriau apmokamą darbą ir tikėtis 
turtingesnės senatvės. Žinai, tu turėtum pagaliau vesti, nes aš labai noriu anūkų. Tu turėtum laikytis dietos ir
šitie skanūs pusrytainiai po 100 litų, kaip tik tau gali padėti.
Turėčiau daryti yra tai ką tau patarė kiti žmonės daryti. Yra daugybė žmonių aplinkui, kurie geriau žino ką tu
turėtum daryti: draugai, tėvai, giminės, atsitiktiniai praeiviai, reklama, policininkai, kunigai, popiežius, 
seimas, vyriausybė, politikai, galų gale vien jau buvimas lietuviu reiškia, kad turėtum daryti tą, o ne kitą 
dalyką...
Priklausomai nuo to koks tu esi kietakaktis, sutinki su absoliučiai visais, arba sugebi apsiriboti tik artimiausiu
savo ratu. Taip kitų žmonių pasakymai tau turėtum daryti virsta turėčiau daryti, bet ne jau padariau. Kodėl?
Todėl!
Todėl, kad tai nėra tavo asmenybės dalis. Turėčiau daryti taip sunku paversti jau padariau, nes tai 
prieštarauja misijai, kurią tu gimei atlikti šitame pasaulyje. Todėl tai nėra tikrasis tavo gyvenimo kelias, todėl
kad tai nėra tavo noras. Tu nenori to daryti, todėl ir atsiranda turėčiau daryti, bet nedarau...
Aš nesakau, kad visi kitų žmonių patarimai tau yra blogi. Pavyzdžiui turėtum mesti rūkyti virsta turėčiau 
mesti rūkyti, bet tai nėra tavo asmenybės dalis. Dabar tu kaip asmenybė esi rūkorius. Tu neįsivaizduoji savęs 
nerūkančio, todėl taip sunku atsisakyti savo įpročio, kurio atsisakymas būtų naudingas ir tau pačiam, ir 
aplinkiniams.
Turėčiau daryti niekada netampa dalykai arba veiksmai, kurie yra išvien su tavo dabartinėmis vertybėmis. 
Tai kam tu pritari giliai viduje, pasąmonės lygyje, visuomet lengva, malonu ir linksma daryti. Prieštaravimai 
ir atidėliojimai kyla, kai reikia eiti prieš savo vertybes. Greičiausiai, atsitikus tokiai situacijai dažnai net 
nesupranti to. Tiesiog turėčiau daryti, bet nesidaro ir viskas...
Tai ką turėčiau daryti ar neturėčiau daryti?
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Aš nežinau lengvo atsakymo į šitą klausimą.
Jeigu atrastum savo gyvenimo tikslą, misija, savo vietą po saule, jeigu gyventum savo svajonių gyvenimą, 
tuomet nekiltų prieštaravimų tarp tavo vertybių ir aplinkinio pasaulio, tuomet nebūtų turėčiau daryti. Kaip 
atrasti save? Aš nežinau. 
Jeigu pakeistum savo asmenybę, jeigu prisitaikytum prie kitų lūkesčių, tuomet prieštaravimai dingtų. Tai 
skamba kaip savęs išdavimas, bet ne visuomet tai yra blogai. Kartais nauja asmenybė gali būti daug geresnė 
už ankstesniąją, bet šitas kelias nėra nė kiek lengvesnis už pirmąjį. 
Yra ir trečias variantas: nedaryti nieko, tiesiog kaupti turėčiau daryti, bet nedarau dalykų skaičių iki 
begalybės. 
Aš negaliu nuspręsti už tave, bet noriu paklausti: ar daug tavo gyvenime yra turėčiau daryti, bet nedarau? 
Jeigu taip, tai gal tu sėdi ne tuose rogėse ir laikas būtų išlipti?

Tai ką užmirštate yra daug svarbiau, nei tai ką atsimenate

Sako, ko išmoksite ant pečių nenešiosite. Bet aš jums turiu kitą įdomią mintį pamąstymui. Tai ką užmirštate 
yra daug svarbiau, nei tai ką atsimenate. Tai ką užmirštate daug stipriau lemia kokia asmenybe tapsite, nei tai
ką atsimenate. 
Gražus teiginys, bet aš nežinau kaip jį argumentuoti. Kaip argumentuoti tai ko neatsimeni? 
Tarkim, koks nors žmogus jus stipriai įžeidė. Po penkių metų jūs sutinkate tą žmogų kokiame nors renginyje.
Kaip jūs elgsitės? 
Jeigu įžeidimą užmiršote, tai galbūt apsidžiaugsite sutikę pažįstamą veidą. Galbūt tiesiog nepastebėsite ir 
mėgausitės renginiu. Jeigu įžeidimo nepamiršote, tai viso renginio metu galvosite koks tas žmogus blogas ir 
kaip jį pažeminus, todėl renginys jums atrodys labai nevykęs, net jeigu jame dalyvaus aukščiausios klasės 
savo srities specialistai. 
Kitą dar vieną pavyzdį. Tarkim, jūs atostogaujate dvi dienas. Pirmą dieną nueinate į pliažą ir koks nors 
kvailas šuo prakanda jūsų pripučiamą čiužinį, išdykę vaikai užkasa smėlyje jūsų akinius nuo saulės, o 
grįžtant dar sulyja smarkus lietus. 
Antrą dieną jūs susipažįstate su įdomiais žmonėmis, jie jus pavaišina pietumis prabangiame restorane, 
pasikviečia į golfo klubą, kurio narystės jūs neįpirktumėte, ir dieną praleidžiate diskutuodami jums 
įdomiomis temomis. 
Klausimas: geros ar blogos buvo atostogos? Ar rekomenduosite draugams vykti ten kur buvote jūs? Ar 
pasirinksite tokias pačias atostogas kitais metais?
Viskas priklauso nuo to kurią dieną užmiršite ir kurią atsiminsite. Jeigu užmiršite pirmą dieną – atostogos bus
nuostabios. Jeigu užmiršite antrą dieną – atostogos bus siaubingos. 
Mes daugiau užmirštame nei atsimename. 
Per dieną patiriate daug įvykių: sėdėjimas paskaitose, darbas, dantų valymasis, ėjimas į parduotuvę, 
stovėjimas eilėje prie kasos, kelionė autobusu, pasivaikščiojimas parke, pusryčių darymasis, indų plovimas, 
klausimas mėgstamos dainos per radiją ir t.t. Tačiau kiek iš tiesų atsimenate po dienos? Po savaitės? Po 
mėnesio? Po metų? 
Kiek prisimenate įvykių iš savo vaikystės? Aš nedaug, labai nedaug. 
Tai ką naujo išmokstate ar sužinote praplečia jūsų mąstymą. Tai su kuo susipažįstate atveria jums naujas 
galimybes. Pamiršimas veikia priešingai. Tai ką užmirštate siaurina jūsų ateities pasirinkimo kelius. Bet tai 
nėra blogai, mažiau pasirinkimo variantų, mažiau dvejonių, lengviau apsispręsite ir greičiau pajudėsite į 
priekį. 
Sako, kad jeigu katė vieną kartą užšoka ant karštos keptuvės, tai po to visą gyvenimą apeina pečių dideliu 
ratu. Jūs ne katė. Nesėkmės užmiršimas leidžia jums bandyti dar kartą. Pamiršimas padeda apsaugoti jus nuo 
nelogiškų baimių. Pamiršimas suteikia jums antrą šansą. 



Tai ką išmokstate padaro jus specialistu. Tai ką užmirštate parenka kokios srities specialistu jus tapsite.

10000 valandų taisyklė arba kodėl mes neturime daug milijonierių

Malcolm Gladwell savo knygoje Išskirtys: sėkmės istorija teigia, jog norint tapti ekspertu bet kurioje srityje 
reikia tam praleisti 10.000 valandų, norėčiau pasidalinti savo mintimis ir interpretacijomis apie tai ką 
perskaičiau.
10.000 valandų yra daugiau nei dešimt metų praktikavimosi trys valandos per dieną arba dvidešimt valandų 
per savaitę. Būtent tiek laiko reikia, kad taptum ekspertu bet kurioje srityje ar tai yra muzika, ar krepšinis, 
ar ... [įrašykite savo pasirinkimą].
Galbūt esate girdėję, jog Mocartas pradėjo kurti muziką šešių metų? Tačiau darbai, kurie dabar laikomi 
šedevrais buvo parašyti Mocartui sulaukus 21 metų. Ar galite suskaičiuoti kiek laiko jis jau kūrė muziką?
Grupė Beatles iki savo garsiausių albumų išleidimo kartu grojo dešimt metų. O karjeros pradžioje Hamburgo 
klubuose grodavo po 8 valandas per dieną, kiekvieną dieną. Kiek grupių šiais laikais tiek daug koncertuoja? 
Tapti milijonieriumi yra keturi būdai. Pirmas – laimėti loterijoje, bet mes visi puikiai žinome kaip sekasi 
tiems kas laimi pinigus: lengvai gauta, lengvai pamesta. Antras – paveldėti, deja, tiems, kurie paveldi labai 
dažnai sekasi ne ką geriau nei loterijų laimėtojams. Trečias – pavogti, galima ir taip praturtėti, bet labai 
dažnai gresia nemokamas maitinimas. Ketvirtas – tapti ekspertu kurioje nors srityje. 
Tikiuosi mes jau sutarėme, jog tapti ekspertu kurioje nors srityje reikia 10.000 valandų, kad būtų paprasčiau 
sakysim – dešimt metų. Tačiau vien tik tapti ekspertu ne gana reikia dar vieno dalyko. Kaip manote koks tas 
dalykas? 
Nebijoti rizikuoti. 
O čia prasideda įdomioji dalis. Kada žmogus turi geriausią laikotarpį daryti avantiūras? Keturis metus, kai 
studijuoja universitete. Mokykloje dar daugeliu atveju yra per jaunas ir reikia klausyti tėvų. Vėliau, po 
universiteto (galbūt kažkada tame pačiame universitete) atsiranda mergina, kuri tampa žmona, o tuomet 
pabyra vaikai. Tu negali daryti kvailysčių, negali rizikuoti, nes reikia išlaikyti šeimą, tuomet svarbu stabilios 
pajamos. Jeigu taip pasisekė, jog žmona uždirba tiek daug, jog gali leisti vyrui daryti avantiūras, tai labai 
šaunu, bet taip pasitaiko retai. Dažniausiai reikia abiejų žmonių algų, kad išlaikyti ir padoriai aprengti vaikus,
todėl nei vienas, nei kitas šeimos narys negali rizikuoti tuo ką turi. Kitą vertus, jeigu esi programavimo 
ekspertas, kodėl turėtum vargintis, jeigu turi šiltą vietą IBM, Google, Facebook?
Kai studijuoji universitete, kurį laiką esi už nieką neatsakingas išskyrus save patį, tuomet gali įgyvendinti 
savo slapčiausias svajones ir sukurti naujos kartos Facebook, vienintelė problema tuo metu jau turi būti savo 
srities ekspertas. 
Kad universitete jau būtum kietas, kurioje nors srityje, kada reikia pradėti? Vėliausiai dvylikos metų. Kiek 
žmonių būdami dvylikos metų žino ko nori ir kryptingai siekia savo tikslo? Daugelis būdami aštuoniolikos 
nežino kur nori stoti, tai ką kalbėti apie dvylikamečius? 
Daugelis dvylikamečių tiesiog ima tai ką gauna iš gyvenimo ir tuo džiaugiasi. Jeigu būdami dvidešimties jie 
tampa šokių ekspertais, tai tik tėvų dėka, kurie juos mažus užrašė į vieną ar kitą mokyklėlę ar būrelį. Va čia ir
yra įdomioji dalis, jeigu tėvai anksti atkreipia dėmesį į tai ką vaikas mėgsta daryti ir ima jį skatinti, tai gali 
išauginti lyderį, kuris galbūt pakeis pasaulį. Arba bent jau sugebės uždirbti tiek, kad pakeistų savo ir tėvų 
gyvenamąją aplinką. Tačiau kiek lietuvių vaikų lanko įvairiausius būrelius, o ne tiesiog trina asfaltą ar keičia 
facebook statusą? Skaičių neturiu, todėl spėsiu iš palubinsko – 10%? 
Aš nesakau, kad vaikai privalo neturėti vaikystės, nestumdyti mašinėlių, nežaisti su barbėmis. Bet tuomet 
reikia suprasti, jog jie bus tokie patys kaip jų tėvai – santechnikai, elektrikai... Tai nėra blogai, visokių 
žmonių reikia, bet juk būtų malonu užauginti genijų? O pats genijus be kitų pagalbos tikrai neužaugs.
Ar negalima tapti ekspertu vėliau? Žinoma, kad galima. Bet yra keletas niuansų. Kai dirbi, firma neinvestuos 
į papildomas žinias, kurios nepadės jai daugiau uždirbti. Kad dirbtum gruščiku nereikia tapti sunkiasvorių 



čempionu. Ir vienoje ir kitoje profesijoje reikia kilnoti sunkius daiktus, tačiau viena iš jų laikoma prestižine ir
rodoma per televiziją, o kita ne. Vienoje uždirbama daug ir nevartojama alkoholio, kitoje kiekvieną 
penktadienį nuplaunamos praėjusios darbo savaitės dulkės. Toks yra skirtumas tarp eksperto ir eilinio 
darbuotojo. 
Jeigu esi geras darbuotojas, tai dažniausiai nesėdi vietoje, o lėtai bet užtikrintai kili karjeros laiptais. Aišku, 
kylant laiptais didėja ir alga, bet tuo pačiu keičiasi ir atsakomybės, pareigos, dalykinės sritys, kitaip sakant tu 
niekada netapsi ekspertu, jeigu dalykas ties kuriuo koncentruojasi keisis greičiau nei kas dešimt metų. 
Ką aš noriu pasakyti, tai jog būdamas aštuoniolikos esi dar pakankamai kvailas, jog tikėtum, kad gali pakeisti
pasaulį ir neturi ką prarasti, jeigu nepavyktų, todėl gali nebijoti rizikuoti, tačiau būtent tokiame amžiuje 
daugelis dar nežino ko nori ir nėra atsakę į klausimą: kas aš esu?

Kur tu gyveni?

Rojaus paieškos Skaistykloje žiūrint į Pragarą.

Turbūt jau girdėjot, kad mokslininkai paskaičiavo, jog šie metai patys karsčiausi per paskutinius 400.
Praėjusieji buvo karsčiausi per paskutinius 200. Už praėjusieji buvo karsčiausi per paskutinius 10 metų...
kas gi Žemei darosi?
Žemė virsta Rojum. Jūs turbūt visi įpratę girdėti posakį „degsit pragare“, tačiau Dantės „Dieviškojoje
komedijoje“ Liuciferis yra užšalęs pragare. Taigi ugnis vs ledas. Rojus vs pragaras. Kas yra kas?
Bet kuris kraštutinumas yra blogai, galima paimti pavyzdį iš bet kurios srities ir tai akivaizdžiai pamatysim. 
Sakykim vienas žmogus rizikuoja per daug, dega nuo adrenalino kaip ugnis, o kitas niekada nerizikuoja, 
miega užšalęs lede. Jeigu tai būti pinigų investavimas, tai pirmasis nuolat išloštų, bet tuoj pat praloštų dideles
pinigų sumas, o antrasis netgi neužsiimtu investavimu. Žodžiu, rezultatas galutinis tas pats nei vienas nei 
kitas neturi pinigų. Jeigu tai būtų automobilių lenktynės, tai pirmasis nuolat pirmautų, bet niekada nebaigtų 
lenktynių, nes sudaužytų savo transporto priemonę, antrasis visada baigtų lenktynes, bet būtų paskutinis. 
Vėlgi abu liktų be prizų.
Tuomet kas yra rojus, o kas yra pragaras? Nei viena nei kita. Rojus – tai gyvenimas, kurį susikuri pats.
Pragaras – tai gyvenimas, kurį sukuria tau kiti. Skaistykla – tai sąžinės balsas trukdantis mėgautis Rojumi, 
bet saugantis mus nuo Pragaro. Taip jau gaunasi, kad žmogus priverstas žengi viena koja rojuje kita pragare. 
Tiems kurie norėtų mėgautis išimtinai rojumi, siūlyčiau užsidaryti kur nors aukštai kalnuose vienuolyne, nes 
kitaip jums nepavyks išvengti žmonių norinčių „pagerinti“ jūsų gyvenimą...

Diena be įtakos

Neseniai perskaičiau, jog vienas žmogus per dieną įtakoja, bent keturis (dėl konkrečių skaičių, aišku, galima 
ginčytis) kitus. Tuomet pagalvojau, kad reikėtų surengti dieną be įtakos ir ėmiau ją kruopščiai planuoti.
Visų pirma, turiu pasakyti, kad, deja, aš negaliu pakviesti jūsų prisidėti prie šios idėjos, nes tai jau būtų mano
įtaka jums.
Taigi, jeigu aš išeinu kur nors ir manęs koks nors žmogus paklausia valandų, nepriklausomai nuo to, ar jam 
pasakau tiesą, ar meluoju, aš tam žmogui padarau įtaką, nes jis priiminės savo sprendimus atsižvelgdamas ir 
mano nurodytą laiką. Jeigu aš išeinu ir nusišypsau gražiai mergaitei arba negražiam berniukui, galbūt dėl to 
jos/jo diena bus geresnė ir vėl aš būsiu padaręs įtaką. Blogai, reikia to išvengti.
Vadinasi tą dieną negalėsiu niekur eiti iš namų.



Jeigu aš visą dieną sėdėsiu namie, kas nors gali užeiti pas mane į svečius, jeigu aš atidarysiu duris ir ką nors 
pasakysiu, vadinasi aš jam padarysiu įtaką. Blogai. Vadinasi teks apsimesti, jog nieko namuose nėra. 
Jeigu aš sėdėsiu namie ir apsimesiu, kad manęs nėra, tai žmogus susinervinęs, dėl to jog niekas neatidarė
durų, gali paskambinti ir paklausti kur aš dingau. Aš, aišku, negalėsiu jam pasakyti, kad nesu namie ir turėsiu
ką nors pameluoti pvz. kad žvejoju su draugais Trakuose. Skambinantysis dar sykį susinervins ir grauš nagus 
iš pavydo. Blogai. Vadinasi, teks išjungti telefoną.
Jeigu aš sėdėsiu namie, atsitvėręs nuo viso pasaulio ir prieisiu prie lango norėdamas pažiūrėti koks oras, o 
tuomet koks nors žmogus eidamas gatve pakels akis į mano buto langus bei pamojuos, o aš jam pamojuosiu 
atgal atsakydamas, jis pagalvos koks mielas tas žmogus iš antro aukšto ir taip aš jam padarysiu įtaką. Blogai. 
Vadinasi visą dieną negalėsiu artintis prie langų, todėl geriausiai bus gulėti lovoje.
Jeigu aš atsitvėręs nuo viso pasaulio sau ramiai gulėsiu lovoje ir nieko nedarysiu, bet koks nors žmogus užeis
į mano puslapį ir perskaitys kokį nors įrašą, o perskaitęs pagalvos: „vo čia kietai parašyta, nuo šiandien ir aš 
taip darysiu“, tai vadinasi aš jam būsiu padaręs įtaką, nors nevisai tiesiogiai ir to visai nenorėjau. Blogai. 
Vadinasi man reikia ištrinti visus savo internetinius puslapius.
Jeigu aš sau guliu lovoje nereaguodamas į aplinką bei ištrynęs visus savo sukurtus puslapius ir į vieną iš tų 
puslapių ateina pastovus lankytojas ir staiga nieko neranda, jis, aišku, susinervina. Jeigu jis mane pažįsta 
gerai, jis parašys el.laišką klausdamas kas atsitiko. Jeigu jis mane pažįsta labai gerai ims skambinti ir klausti 
kas atsitiko. Aš, aišku, būsiu išsijungęs telefoną. Jeigu jis mane pažįsta labai, labai gerai, tai susinervins dar 
kartą, šį kartą, dėl to kad nekeliu telefono. O tai jau nėra blogai, tai – šūdas.
Dėliok kaip nori, tačiau niekaip neišeina, kad neįtakotum tyčia ar netyčia bent vieno žmogaus kiekvieną 
dieną.
Jeigu būtum ponas Niekas, tai niekam ir nerūpėtum, bet šiais laikais, kai yra internetas ir visos kitos 
technologijos, tiesiog neįmanoma pasprukti iš šiuolaikinio pasaulio. Gal būt prieš 100, 200 metų diena be
įtakos vadintųsi – eilinis pirmadienis. O dabar dieną be įtakos teks atidėti iki geresnių laikų.

Čia ir dabar

Pakalbėkim apie utopinį pasaulį. Įsivaizduokite, kad gyvenate tik čia ir dabar. Nėra vakar, nėra rytoj. Nėra 
praeities, nėra ateities. Tik ši diena. Koks būtų jūsų gyvenimas?
Na gerai, iš tiesų yra ir vakar, ir rytoj, tiesiog jūs nieko neatsimenate. Atsimenate tik šiandien. Cha! Nieko 
naujo ir nieko įdomaus, pagal šitą idėją yra pastatytas ne vienas detektyvas. 
Bet juk aš nekalbu apie detektyvus, aš kalbu apie gyvenimą. Ar gi nebūtų nuostabu, jeigu eidami kiekvieną 
dieną pro parduotuvę galėtumėte stebėtis jos vitrina? Ar gi tai nebūtų nuostabu kiekvieną dieną pažvelgti pro 
langą ir pamatyti, jog gėlės žydi? Ar tai nebūtų nuostabu pamatyti skrendantį drugelį ir vytis jį? Ar gi tai 
nebūtų nuostabu iškišus liežuvį gaudyti snaiges?
Bėda ta, kad jeigu tai vieną kartą darėte, tai kažkodėl antrą kartą nekartojate. Jeigu vieną dieną atsikėlę 
pastebėjote, kad gėlės pražydo sode, tai kitą dieną jas paprasčiausiai ignoruojate. Yra daug svarbesnių 
dalykų! Ar tikrai?
Ar gali būti kas nors svarbiau už džiugesio akimirką? Nepamiršk išjungt arbatinuko!
Ar gali būti kas nors svarbiau už laimingą žmogų?
Dabar jūs turite savo praeitį, savo ateitį... Atsiprašau, savo iliuzijas, kurios norėtumėte, jog virstų ateitimi. O 
jeigu gyventumėte tik čia ir dabar nereiktų iliuzijų, nebūtų nusivylimo, kai jos neišsipildo. Kiekvienas įvykis 
gyvenime būtų naujas atradimas, nauja patirtis ir daug, daug emocijų.
Emocijos štai kas svarbu! Įvykiai nesvarbu, žmogus neatsimena įvykių, žmogus atsimena emocijas. Kaip jūs 
manote, ką geriau atsimintumėte po 10 metų: nuobodžias atostogas prie Karibų jūros ar kaip šuo Palangoje 
prakando jūsų pripučiamą čiužinį? Rodos nedidelė smulkmena, bet kažkodėl neigiamos emocijos būna 



žymiai stipresnės. Po 10 metų greičiausiai nejausite to pykčio šuniui, kurį jautėte tuomet, bet prisiminsit patį 
įvykį puikiai... O juk gyvenant čia ir dabar to niekada nebūtų atsitikę...
Tave paliko vaikinas ir ką tu veiki? Sėdi ant sofos apsikabinusi baltą pliušinį meškiuką ir verki. Galvoji koks 
jis buvo šaunus... Karočia idealizuoji praeitį, jis aišku visą laiką buvo kiaulė, bet dabar... Dabar jis kažkaip 
tapo šauniu... Ir jeigu kas nors kitas pasako, jog esi labai graži, pasižiūri į jį lyg jis iš tavęs ko nors norėtų... 
Na, greičiausiai jis iš tavęs tikrai kažko nori, bet tai nereiškia, jog meluoja. Pasižiūri ir paklausi: jeigu aš esu 
tokia graži kaip tu sakai, tai kodėl mane paliko? Kai tave palieka, kažkodėl tampi stora, nors svarstyklės 
skirtumo ir nepastebėjo... 
Patirtis - praeitis, kaip jums jinai patinka? Apie ką jūs galvojate?
Dievinu žiūrėti žinias per televizorių, norit atspėti kokia mėgstamiausia žinių dalis? Ne, ne orų prognozės, 
kriminalai. Tiesiog sadomazochistų rojus. Žiuri kriminalus, o ten sako: Panevėžyje mėlynas Golf'as išvažiavo
į priešingo eismo pusę ir rėžėsi į iš priešpriešų atvažiuojantį sunkvežimį, trys lengvosios transporto 
priemonės keleiviai mirė vietoje. O tuomet pradedi galvoti: o JezusMaria, tai juk galėjo būti mano pažįstami,
parodyk lavonus, parodyk numerius, parodyk lavonus, parodyk numerius, parodyk lavonus, parodyk 
numerius, parodyk lavonus... Ai va numeriai 563, mano pažįstamo numeriai yra 221 ir išviso mano 
pažįstamas turintis mėlyną Golf'ą gyvena ne Panevėžyje, bet Šiauliuose. 
Ką taip nebūna? 
Turbūt girdėjote, jog žmogus, iš naudoja tik 10% savo smegenų? Žinote, ką aš pasakysiu? AČIŪ DIEVUI, 
kad tik tiek! Apie ką jūs galvojate?
Apie ką jūs galvojate, kai vakare einate tamsia gatve namo? Atsimenu, praėjusį penktadieni žiūrėjau filmą, 
ten nuo medžių nušoko, gremlinai ir suėdė žmogų... Šūdas, bet ten juk buvo Splibergo filmas... Nu, bet vis 
tiek gali iš krūmų iššokti koks nors skustagalvis ir pripjauti mane. Arba atbėgti pasiutęs šuo ir sukandžioti... 
Taip nebūna?
Ant rankos iššoko raudonas guzas, apie ką jūs galvojate? Tai tikriausiai neurozinis limfmazgių 
somatotropinis kiaulių gripas... Nežinau, kas tai yra bet skamba baisiai, visokių baisių žodžių galite 
pasiklausyti žiūrėdami Sveikatos ABC, beje, praėjusią savaitę pasakojo apie tokią ligą... Nuostabu ar ne? 
Žmogus išnaudoja tik 10% savo smegenų ir tas pačias pasitelkia tam, jog gąsdintų save ir įsivarytų įvairių 
baimių!
Žmogus, nuo gyvūnų skiriasi, tuo jog tuo, jog žmogus turi protą, sąmonę, o gyvūnas viso labo yra valdomas 
instinktų... Žinote, ką tai reiškia? Kad vienas žmogus turi daugiau baimių nei visi gyvūnai sudėjus kartu. 
Žmogus, turi sąmonę, psichiką, kitaip sakant, žmogus gali būti psichinis ligonis, o gyvūnas ne... 
Jums tikrai patinka jūsų gyvenimas? Jums patinka galvoti apie tai kas gali blogo atsitikti jums, jūsų 
giminaičiams, jūsų pažįstamiems? Ar nebūtų geriau gyventi čia ir dabar? Džiaugtis tos pačios rožės kvapu 
kiekvieną dieną?
Tik čia ir dabar.

Ateitis, kurios mes bijome

Turiu klausimą: kas yra ateitis?
Ar ateitis yra tai kas turėtų įvykti rytoj?
Ar ateitis yra tai kas aš įsivaizduoju, kad turėtų įvykti rytoj?
Siūlau eksperimentą: ar kada nors bandėte eiti užsimerkę? Daugelis greičiausiai – taip. Ir kaip sekėsi?
Pavyzdžiui einate šaligatviu (tik ne gatve!) ir užsimerkiate, kas atsitinka? Ar nebaisu atsitrenkti į kokį nors 
praeivį? Baisu, net jei jų ten nėra... O jeigu staiga atsiras? Ar neatrodo, jog medžiai pasislinko arčiau kelio? 
Ar neatrodo, kad jų šakos pasidarė žemesnės ir ilgesnės? Ar neatrodo, kad staiga kažkas pristatė kelio ženklų 
ir elektros stulpų vidury šaligatvio? Ar neatrodo, kad kelias pasidarė nelygesnis ir padaugėjo duobių?



Kai aš pabandžiau eiti užsimerkęs tai susigūžiau ir pradėjau eiti gerokai lėčiau nei paprastai... Visur 
vaidenosi baubai...
Kai atsimerki staiga pastebi, jog ir pėsčiųjų aplinkui nėra ir medžiai gerokai atsitraukia nuo pagrindinio kelio,
o elektros stulpai iš viso įsikūrę kitoje gatvės pusėje... Tuomet vėl pradedi žingsniuoti normaliu tempu.
Taigi, arba kai užsimerki, tie medžiai specialiai atsistoja ant kelio ir iš kanalizacijos išlenda nykštukai 
trukdantys eiti arba viso to net nebuvo ir tai tėra tik mūsų lakios fantazijos vaisius.
O kas jeigu pabandytumėte lipti laiptais užsimerkę? Viskas priklauso nuo to, ar galima laikytis už turėklų ar 
ne. Jeigu galima laikytis už turėklo, tai lipti labai paprasta, nes visuomet žinai kada baigiasi laiptai, kada 
reikia pasisukti. Jeigu negalima, tai irgi yra lengviau nei eiti gatve – vienintelė kliūtis gali būti nulipantis 
žmogus. Visi laiptai dažniausiai būna vienodo aukščio, galbūt kiek sunkiau susiorientuoti, kai laiptai baigiasi 
ir reikia pasisukti...
Nors užsimerkus laiptais lipti lengviau nei eiti šaligatviu, vis tik ir laiptais lipu lėčiau nei, kad tai daryčiau 
atsimerkęs...
Pabandykit ir jūs.
Ir trečiasis. Čia jau nereikia daryti jokio eksperimento, manau visi gali atsakyti į klausimą dabar: ar puikiai 
orientuojatės tamsiame savo kambaryje?
Kodėl aš pasakoju apie šiuos eksperimentus?
Esu išgyvenęs daugybę nelaimių, o tik viena kita jų man yra nutikusi iš tikrųjų. Markas Tvenas
Kas yra ateitis? Ateitis – tai ėjimas užsimerkus. Gana paprasta eiti, kai tave kas nors vedasi už rankos, kai 
gali pasiimti už turėklo, deja, taip atsitinka nedažnai. Turbūt vaikystę galima vadinti vedimu už rankos. 
Tačiau vaikystė baigiasi ir turi eiti pats vienas. Vienam eiti į nežinomybę baisu. Mes to nemėgstam. Ir vis dėl
to kartais reikia. Tuomet mes prisigalvojam, kad mūsų laukia įvairūs baubai. Keista, tuomet kai ateiname į 
vietą (atsimerkiame) pastebime, jog jokių baubų ten nebuvo.
Ką dar turėčiau pasakyti? Žmonės nemėgsta dažnai vaikščioti užsimerkę, žmonės nemėgsta dažnai nerti į 
ateitį, kurios neišmano, žmonės nekenčia nežinomybės. Jiems žymiai labiau patinka gerai ištyrinėtas jų 
kambarys, kuriame patamsyje orientuojasi kaip žuvis vandenyje. Mes žmonės esame linkę susikurti komforto
zoną už kurios ribų stengiamės neišlįsti, nes ten laukia daug baubų... Ir vis dėl to kartais tenka... Aš nežinau, 
kas manęs laukia po mėnesio, aš nežinau, kas manęs laukia po savaitės, aš nežinau, kas manęs laukia rytoj... 
Galbūt nieko, bet aš bijau.

Algis 
As tai kaip tycia, pries koki menesi penktadienio vakara ejau nusikales is darbo namo (nusprendziau pareiti 
peskom, kad galva prapustu) ir sumasciau, kad reikia pabandyti eiti uzsimerkus :) Tikslas - 50 zingsniu tiesiu
ir placiu saligatviu. Tai pirma karta atsimerkiau po 10 zingsniu. Antra karta - po 20. Trecia karta, kad ir 
kaip stengiausi atrodo, kad akys pacios atsimerke, nesugebejau ju sulaikyti, na bet galiausiai praejau 55 
zingnius :) Apie pojucius sunku ir papasakoti - reikia isbandyti patiems. Atorodo labai paprasta - uzsimerki 
ir eini tiesiai, bet viskas pasikeicia po pirmu 3-5 zingsniu...
Vadimas 
Man teko patirti vieną nuostabesnių ėjimų užsimerkus, kai tave veda už rankos artimas žmogus. Tai nebuvo 
lygus platus kelias su toli nutolusiais medžiais. Ne, tai buvo reali gatvė, pilna mašinų, tai buvo šaligatvis, su 
statmenais kraštais, tai buvo gatvė išrausta ekskavatoriaus bei judriu mašinų srautu. Nepaisant to, aš 
pasiklioviau tuo žmogumi, kuris mane vedė. Jausmas buvo išties stebuklingas. Net prisimenu, kaip ciniškai 
tvirtinau, kad čia turi būti kliūtis, nors jos ten nebuvo. Tikriausiai taip yra ir gyvenime: einame užmerktomis 
akimis į ateitį: vieni skuba, kiti - trypčioja vietoje, treti pasikliauja patikimu vedliu. :) išbandykit kada, išties 
geras jausmas.
Greta 
Visi šie įrašai mane nuteikia optimistiškai. Ne, neišgąsdinsi. Nes man kartais baisu vaikščiot tuo pačiu keliu 
visiškai blaiviom plačiai atmerktom akim, nes kartais norisi užsimerkti, suktis vietoj kol apsvaigs galva ir 
pasukti nežinia kur. Vis tiek labiausiai bijom, jog ateities nebus,o ne kokia ji bus..

http://mintys.nepo.lt/index.php?data=2007-06-05
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Žiurkių lenktynės

Antanas kaip visuomet atėjo linksmai nusiteikęs į darbą, tiesiog jis rytais tingėdavo galvoti, todėl nežinojo 
nei vienos priežasties būti liūdnu. Pasisveikino su kolega ir apsidairęs nustebo:
- O kur Petras? – nustebti tikrai buvo ko, juk Petras visuomet ateidavo pirmas ir išeidavo paskutinis. Jis toks
darbuotojas į kurį reiktų lygiuotis kaip į geriausią pavyzdį.
- Jis laimėjo, - atsakė kolega trumpai ir aiškiai, iš Antano veido dingo šypsena.
Ką gi, vėliau ar anksčiau laimi visi. Toks visuotinis gamtos dėsnis. Aišku šiek tiek gaila, jog daugiau 
nepamatys Petro ir negalės pasiginčyti, kuri realybės šou, žiūrėto vakar per televiziją, dalyvė yra gražesnė. 
Reikia manyti, jog dabar, kai Petras laimėjo, jo gyvenimas bus žymiai geresnis ir įdomesnis.
Tiesa, Antaną, kaip ir mus visus truputėli neramino ta pergalė. Laimėti žiurkių lenktynes galima tik kojomis į
priekį.

Ar žinote kas yra žiurkių lenktynės? Tiems, kurie laiko 
žiurkėnus, tai pamatyti bus labai paprasta: įdėkite ratą į 
narvelį, pasodinkite žiurkėną ir stebėkite. Jeigu žiurkėnas ne
tinginys, tai jis ims bėgti. (Tiems, kas neturi žiurkėno, teks 
apsilankyti Kikoje arba Zoologijos sode.) Žiurkių ratas yra 
nuostabus dalykas, žiurkėnas jame gali nubėgti šimtus 
kilometrų ir kelias niekada nesibaigs, BET, deja, deja, jis 
niekur neveda.
Aišku į žiurkes visuomet malonu pažiūrėti, bet ar 
niekuomet nesusimąstėte apie tai, kad kažkas žiuri į jus? 
Didesnes žiurkes bėgančias didesniame rate, dėl didesnio 
žiūrovo?
Kaip atrodo žmogaus žiurkių ratas? Atsikeli septintą 
valandą ( įrašykit savo kėlimosi laiką), papusryčiauji,
eini į darbą, ten prasėdi aštuonias (o kai kurie ir daugiau 
valandų) grįžti namo siaubingai pavargęs, vat čia ir 
domiausia, jog pavargęs ne fiziškai, kadangi, daugelis iš 
mūsų dirba ne fizinį darbą, bet pavargęs 

morališkai/psichologiškai, pavalgai vakarienę, pažiūri televizorių, kad būtų apie ką ryt kalbėti su kolegomis 
ir eini miegoti, nes ryt darysi tokius pačius veiksmus.
Taip atrodo standartinis žiurkių ratas – ciklas kurį kartojame kasdien. Nesakau, jog visų yra toks pats, jis šiek
tiek varijuoja, bet esmės nekeičia. Dar labai dažnai sukdamiesi žmonės galvoja: greičiau ateitų savaitgalis. 
Savaitgalis ateina ir praeina, taip greitai, jog net nepastebi. Ir vėl viskas sukasi ratu. Ir jūs tai vadinate 
gyvenimu?
Kai buvau jaunesnis, galite pabandyti paieškoti pirmųjų mano minčių, labai bijojau patekti į žiurkių ratą.
Dabar aš sėdžiu jame, atsiprašau, bėgu.
Smagu būti naiviu idealistu, bet... Bet sistema lėtai girgždėdama suka savo girnas, nesvarbu kaip lėtai, tačiau 
jinai veikia. Kai aplinkui visi bėga toje sistemoje, nedaug pasirinkimo teturi, visi laukia kol tu prisijungsi ir 
tapsi sistemos dalimi, niekas neklausia nori tu to ar ne. REIKIA!
Reikia suaugti. Reikia susirasti darbą, kuriame galėtum praleisti devynias ir daugiau valandų per parą.
Reikia vesti. Reikia auginti vaikus. Reikia… Tiesiog reikia! O jeigu aš nenoriu? Ar kas nors klausė tavo 
nuomonės?! Reikia ir taškas.
Taip darote jūs, nes taip darė jūsų tėvai, nes taip darė jų tėvai, nes taip darė jų tėvai, nes taip darė jų tėvai...
Amžinas ciklas? Dar vienas ratas?



Išleiskit mane iš narvelio!
Kasdien darant tuos pačius veiksmus, nejučia kylą klausimas: o koks gyvenimo tikslas? Ar tai ką aš turiu, yra
viskas ką galima turėti? Aš juk ne žiurkė, tai kodėl turėčiau bėgti ratu? Kodėl turėčiau dalyvauti lenktynėse, 
kurių laimėti nenoriu?
Daug klausimų ir nei vieno atsakymo. Nesuprantu ir nemanau, jog suprasiu žmones bėgančius žiurkių ratu ir 
tuo labai besidžiaugiančius. Tegul jie lenktyniauja... O aš... Yra tik vienas būdas nelaimėti žiurkių lenktynių 
– nedalyvauti. Visa bėda, kad kai sistema tave įtraukė ir apraizgė savo lanksčiais čiuptuvais, lengvai 
nepabėgsi. Jeigu kas nors pamatysit išėjimą iš lenktynių trasos praneškit man.

Auksinis pavadėlis

Kažkada turėjau šuniuką. Mielas padaras. Kai išeidavom pasivaikščioti, jis visuomet būdavo prisegtas ant
trumpo pavadėlio, kad nepabėgtų ir nekvailiotų. Kita vertus tas mūsų vaikščiojimas žiūrint iš šono turėjo 
atrodyti truputėli keistai ir juokingai. Jis tempdavo, o aš sekdavau paskui. Dažniausiai. Bet ne visuomet.
Kartais aš norėdavau nueiti į kokią nors konkrečią vietą, tuomet jis galėdavo spyriotis ir tampytis, bet vis
tiek eidavome ten kur noriu aš.
Mielas padaras.
Šuns ir šeimininko santykiai labai gerai iliustruoja viršininko ir darbuotojo santykius. Kiekvieną dieną
darbuotojas ateina į darbą ir gali daryti ką nori, kol daro tai ką privalo padaryti. Tol kol viršininkas
patenkintas jo rezultatais. Kai viršininkas pamato, jog rezultatai kažkokie įtartini, ką daro? Timptelį už
pavadėlio. Liaudiškai tariant kviečiasi ant kilimėlio.
Mielas padaras. Grįžti namo ir šuo vizgina uodega, džiaugiasi tave matydamas. Ateini į ofisą ir visi 
sveikinasi su viršininku džiaugiasi jį matydami.
Numeti algą, tai jis šokinėja iš džiaugsmo, griebia ir bėga į savo vietą. Ar aš parašiau algą? Turėjo būti kaulą.
Šuniui gerai, nereikia niekuo rūpintis, sukti galvos, jis turi stogą, gauną maistą, jis niekada neklausia ir 
nesusimąsto iš kur maistas atsiranda. Su darbuotoju lygiai tas pats. Jis turi stalą ir gauna algą, bet niekuomet 
neklausia iš kur tie pinigai atsirandą. Darbuotojas turi socialines garantijas ir iliuzija, kad kada nors gaus 
pensiją, kurios jam užteks pagyventi likusius metelius.
Mielas padaras tas darbuotojas.
Visa bėda, kad nesvarbu ar tu šuo ar tu darbuotojas, grandinė, net jei ir nematoma arba labai ilga, reiškia tik 
vieną dalyką – kitame grandinės gale rasi šeimininką. (Jeigu netyčia radai šunį, vadinasi ne į tą grandinės dalį
patekai.) O jeigu yra šeimininkas, vadinasi jis bet kuriuo momentu gali truktelti grandinę ir pasakyti: fuu, 
negalima, į kampą, į būdą .
Man visiškai nesvarbu grandinė iš virvės ar iš aukso, grandinė yra grandinė. Atskleisiu jums vieną paslaptį, 
net jeigu grandinė suvyta iš siūlų, jos nutraukti neįmanoma. Grandinės tvirtumas priklauso nuo darbuotojo 
veislės. Paprastam darbuotojui galima padaryti grandinę ir iš popieriaus, tuo tarpu direktoriui grandinės jau 
reikia iš metalo pvz. sidabro. Visai ne todėl, kad popierinę jis nusitrauktų, o todėl, kad gražia grandine galėtų 
pasipuikuoti prieš kitus. Grandinė - tai statusas. Mūsų visuomenėje taip jau priimta, kad kuo geresnės 
kokybės grandinė, tuo labiau tu esi gerbiamas žmogus.
Ką tu darai? Nedirbi?!.
Tiesa, žmogus ne šuo ir yra net gi vienas labai didelis skirtumas. Ar matėte laisvus šunis? Bukim sąžiningi, 
laisvi šunys – tai valkatos. Jie eina kur nori kada nori, bet valgo tai ką randa prie konteinerių ar panašiose 
vietose, o nuo lietaus slepiasi po medžiu ar automobiliu. Niekada nenorėčiau patekti į tokią padėti, tačiau 
žmogus ne šuo. Laisvas žmogus tikrai ne tas, kuris maisto ieško konteineryje. Tačiau laisvas žmogus gali eiti 
kur nori, kada nori. Tik vienas klausimas, kaip mums gyvenant vergų visuomenėje pamatyti tokį žmogų?



Jūs galite pasakyti, nu ir kas, man gerai taip kaip yra, grandinė manęs nesmaugia. Žinot, jūs galite neabejoti, 
jog šeimininkui irgi gerai, vakar jis nusipirko geltoną Lamborghini. Pats mačiau. Taip, žinau, automobilis tik 
daiktas ir jis nedaro žmogaus laimingo. Bet už kieno pinigus šeimininkas nusipirko tą automobilį?
Pašnibždėsiu į ausį: atsarginis ratas, priekinis kairys žibintas, vairas ir dešinys saugos diržas priklauso būtent 
jums. Tai kaip?
Visi taip daro, nepasiteisinimas. Na... ir aš taip darau, bet aš nesiteisinu ir taip, tai dar vienas pasakojimas 
apie žiurkių lenktynes, tiesiog dabar aš sėdžiu prabangesnėje vietoje ir vaizdas man atsiveria daug geresnis.

Savarankiškumas

Kartą aš draugo paklausiau:" kodėl tu gyveni Vilniuje?". Jis atsakė: "Kaune gyvena mano tėvai, jie nuolatos
reguliuoja mano gyvenimą, o aš noriu būti savarankiškas, nepriklausomas"
Šį karta nusprendžiau pamąstyti apie savarankiškumą, kiek mes jo turime ir kiek mums jo reikia?
Žmogus dėl savarankiškumo pradeda kovoti nuo mažens.
Pirmasis etapas. Kai mažas vaikas, pagaliau pats pabando užsirišti batus jis žengia pirmą žingsnį į kovą už 
savo savarankiškumą. Tėvams pasiūlius pagalbą vaikas išdidžiais pareiškia: "Nereikia aš pats!". Tačiau 
dažnai žengiant pirmus žingsnius į savarankiškumą, tenka susidurti su realių pasauliu - niekas to nenori.
Įsivaizduokite tėvai skuba į darbą, o prieš tai dar reikia nuvesti vaikus į darželį. Vaikas kuičiasi, bando 
užsirišti pats savo batus, tačiau jam nesiseka. Galiausiai tėvai susinervina aprėkia vaiką ir užriša jam batus. 
Pirmasis žingsnis svarbus pačiam asmeniui, tačiau ar daugiau kam nors jis rūpi? Kodėl mes taip dažnai 
žlugdome vaikų iniciatyvą? Suaugusieji visą laiką bėga, skuba gyventi, dėl vaikų, viskas tik dėl vaikų, o čia 
kažkoks snarglius niekaip negali užsirišti bato... Juk suaugusieji žino kaip tai greitai ir gerai padaryti, kam 
gaišti tiek laiko? Tačiau, kodėl jie nenori prisiminti kaip patys badė tą batą užsirišti, kaip patys siekė 
nepriklausomybės? Deja, pasaulis yra grubus ir niekas net nesusimąsto, kad truputis kantrybės, galėtų jį 
paversti geresniu.
Vaikas auga jis vis daugiau dalykų bando daryti pats, ne tik užsirišti batus. Man labai buvo sunku sugalvoti 
koks galėtų būti antrasis etapas. Juk tiek daug dalykų tenka daryti pirma kartą savarankiškai.
Bet galiausia aš sugalvojau, kas yra svarbiausia.
Antrasis etapas. Ėjimas į penktą klasę. Dabar daug kas paklaus, kodėl ne į darželį, kodėl ne į pirmą klasę? 
Aš jau minėjau, kad daug ką vaikui reikia daryti pirmą kartą vienam, kaip ir pasilikti visą dieną darželyje ar 
mokykloje. Tačiau tiek į darželį, tiek į mokyklą labai dažnai vaikus atveda tėvai, o po darbo ateina jų 
pasiimti. Visą dieną vaikai bendrauja su viena mokytoja ar auklėtoja, tuo tarpu penktoje klasėje viskas 
keičiasi. Penktoje klasėje jau labai retai, kada vaikus tėvai lydi į pamokas, jiems tenka patiems susipažinti su 
nauja grupe, pamokos jau nebevyksta viename kabinete kaip seniau, nuolat reikia eiti iš vieno kabineto į kitą,
kiekvieną dalyką vedą vis kita dėstytoja.
Trečias etapas. Galvodamas apie trečią etapą niekaip nesugalvojau, kokio amžiaus piliečiams jis
pasireiškia ir negaliu garantuoti, jog visiems, bet... Žmogus auga ir jam reikia vis daugiau savarankiškumo, 
jam nepatinka, kad tėvai kontroliuoja ką jis veikia po pamokų, su kuo draugauja, todėl atsiranda naujas 
draugas "niekas" ir jis gyvena naujoje vietoje "niekur". Jeigu jūsų vaikas nepasakė kur išeina, galite neabejot,
jog "niekur" jį tikrai rastumėt. Labai dažnai į bet kokį klausimą apie veiklą po pamokų gausit atsakymą iš n 
raidės.
Ketvirtas etapas. Paskutinė savarankiškumo stadija - vaikas išsikrausto iš tėvų namų ir pradeda gyvenimą 
vienas. Kiek tęsiasi ši stadija priklauso nuo įvairių faktorių, bet dažniausiai nelabai ilgai. Ne, ką jūs, niekas 
negrįžta atgal pas tėvus. Žmonės ilgai kovoję dėl savo savarankiškumo ir jį gavę supranta, kad jis nieko 
vertas ir tuomet savo visus pinigus bei kitą turtą, savo širdį ir kitus organus atiduodą priešingos lyties atstovui
(dažniausiai). Tuo baigiasi jų nepriklausomybė ir kova. Dauguma supranta, kad savarankiškai neišgyventų, 



juk taip malonu, kai kas nors tavimi rūpinasi, juk kartais nuo karto reikia kokio nors patarimo, protingo 
žodžio ar truputi užuojautos. Toks jau gyvenimas, kad vienas lauke ne karys.
Tuomet aš paklausiau: "ar tėvai tau sako, kada turi keltis ir eiti gultis? Ar tau jie sako kokį filmą galima 
žiūrėti, o kokio ne? Ar tau jie sako kaip turi mokytis, ar kur turi dirbti? " Mano draugas atsakė - ne. Aš
paklausiau dar vieno klausimo: "Jeigu viską sprendi pats, tai esi savarankiškas ir nepriklausomas net
gyvendamas su tėvais ar ne?"

Moksliuko užrašai

10 patarimų sėkmei pakinkyti

Pagaliau baigiau sesija! Ne tik baigiau, bet baigiau tik devynetas ir dešimtais, pasigirsiu, tai geriausias
rezultatas per visą mano mokymosi universitete istoriją. Netverdamas džiaugsmu, norėčiau pasidalinti
sėkmingo mokymosi paslaptimis.
1. Pasirinkti teisingą mokymosi būdą. Jeigu pastebėjote, vienus dalykus atsimenate geriau, kitus blogiau. 
Pavyzdžiui, aš žymiai geriau atsimenu dalykus, jeigu paskaitoje ne tik sėdėjau, bet ir konspektavau, o 
blogiausia, kai reikia išmokti teorija, kurios per paskaitas negirdėjau.
Kuriuos dalykus jūs atsimenate geriau priklauso nuo jų pateikimo būdų ir nuo jūsų pačių - kokiu būdu 
pateikta medžiagą jūs geriausiai atsimenate. Yra tris variantai: vaizdinis pateikimas (65% žmonių, geriausiai 
atsimena medžiagą pateikta tekstu, piešiniais ir t.t.), garsinis pateikimas (30% žmonių geriausiai atsimena 
medžiagą, kuri buvo perskaityta garsiai), praktinis pateikimas (5% žmonių geriausiai atsimena medžiagą, 
kuri pateikta praktiškai pvz. sprendžiant uždavinius ). Suraskit būdą kuris tinka jums labiausiai ir naudokit jį.
2. Planuoti mokymosi laiką. Aš pastebėjau, jog man žymiai geriau sekasi, jeigu šešias dienas skiriu po 
viena valanda mokymuisi, nei, kad vieną dieną šešias valandas. Kodėl? Paaiškinimas labai paprastas - 
nuovargis. Žmogus negali išlaikyti ilgai koncentracijos ties vienu dalyku (todėl pamokos mokykloje trunka 
tik 45 min.). Be to, ilgas koncentracijos išlaikymas skatina įtampą, o įtampa - nuovargį. Taip pat jus nuolat 
blaško aplinka. Jeigu jau esate pasiryžę viską išmokti per vieną dieną, tai bent jau darykit kas valandą 
nemažesnes nei 15 minučių pertraukas, o dar geriau ilgesnes.
3. Geras miegas. Geras miegas prieš egzaminą, manyčiau, irgi yra dalis įvertinimo. Žmonės be maisto gali 
išgyventi ilgiau nei be miego. Nesuprantu, tų kurie sėdi paskutinę naktį ir bando iškalti, po to neišsimiegoję 
eina į egzaminą. Ne laikas šunis lakinti, kai reikia medžioti. Aišku, jeigu mokymasis paskutinę naktį atitinka 
jūsų punktą nr. 1. Tai į šį galit nekreipti dėmesio, bet aš neabejoju, jog pabandę surastumėt efektyvesnį 
mokymosi būdą. Jūs tikrai niekada neužmigot per egzaminą?
Dar viena pastaba dėl gero miego. Nerekomenduoju prieš egzaminą eiti miegoti anksčiau nei jūs esate įpratę. 
Kas iš to jeigu jūs atsigulsit, bet negalėsit užmigti ir vartysitės lovoje? Dar sau nemigą įkalbėsit.
4. Pasitikėjimas savimi. Šį punktą dar būtų galima pavadinti 4.a Nesinervink. Yra žmonių, kurie iš 
prigimties yra nedrąsūs, kitiems gi pasitikėjimas ateina su žiniomis (Kuo ilgiau mokiniesi, tuo labiau esi 
tikras, jog atsimeni teisingai). Visiškai nesvarbu kaip jūs tą pasitikėjimą pasiekėte, svarbu, jog jis yra.
Kodėl? Įsivaizduokit, kad egzaminas žodžiu. Prieš mane atsakinėjęs studentas kažką burbleno tylių drebančiu
balsu ir dėstytojas jam pasakė "nesikankink, matau, jog nemoki". Ar jūs norėtumėte išgirsti tokius žodžius?
Aišku, jūs galit sakyti, jog egzaminai žodžiu vyksta nedažnai. Taip, bet tai nereiškia, jog dėl to reikia mažiau 
pasitikėti savimi. Egzamino metu, man intuicija pašnibždėjo teisingą atsakymą į vieną klausimą, bet aš 
nepatikėjau, juk intuicija taip dažnai apgauna, o nesąmonių prirašyti nesinorėjo. Taigi aš gavau 9, o juk 
galėjau gauti 10.
5. Vidinė ramybė. Šis punktas būtų 4.b Nesinervink. Neįsivaizduoju, kaip galima pasiekti vidinę ramybę



be pasitikėjimo savimi.
Girdėjot pasakymą - tylą, prieš audrą? Tai jūsų būsena prieš egzaminą.
Labiausiai erziną, kai ateini iki egzamino likus 10 minučių, o ten sėdi krūva mozachistų (žmogus, kuris 
patiria malonumą save kankindamas) ir skaito teoriją, mano, kad dar kažką išmoks. Dar sunkiau išlaikyti
vidinę ramybę, kai aplinkui visi sako: "Aš nieko neatsimenu". Tada pradedi kuistis savo atmintyje ir 
paaiškėja, jog ir tu nieko neatsimeni.
Aš labai nemėgstu egzaminų, kurie vyksta po pietų. Jeigu tai būna rytinis egzaminas, tai atsikeli,
papusryčiauji ir bėgi į egzaminą, nėra laiko nervintis. O, jeigu po pietinis, tai atsikeli, pavalgai, pavaikštai
iš kampo į kampą, tada pradedi galvoti, gal reiktų pasimokyti, gal aš dar kažko nemoku? Pradedi nervintis...
Vidinė ramybė dar svarbu, todėl, kad nervinimas turi vieną nelabai malonų šalutinį poveikį. Kalbat
abstrakčiai, tai motinos gamtos šauksmas pasimelsti. O, jeigu rėžtumėme taip jau mužikiškai, tai myžti
norisi. Na, o patys puikiai žinot, kai šlapimas spaudžia smegenis, nieko doro parašyti neišeis.
6. Sotus pilvas. Kai kurie žmonės teigia, jog žymiai geriau galvojasi, kai skrandis yra tuščias, nes tada kūnas 
nėra nukreiptas į maisto įsisavinimo procesą. Aš su tuo nesutinku. Kaip galima kažką sugalvoti, kai jūsų 
pilvas groja streiko maršus? Iš tikrųjų viskas priklauso nuo jūsų religinių įsitikinimų. Kalbant labiau
moksliškai, tai psichologinis veiksnys, jūs valgysite ar ne. Tačiau jei jūs nevalgysite prieš kiekvieną
stresinę situacija, tai iš jūsų greitai liks tik griaučiai.
7. Geras vakaras. Aš jau minėjau, kad nesu šalininkas tų kurie viską ruošiasi iš mokti per paskutinę naktį. 
Dar daugiau, paskutinį vakarą aš linkęs nesimokinti, bet skaityti anekdotus, vartyti komiksus ar žiūrėti 
komedijas. Kodėl? Viskas labai parasta, po gero vakaro, seka geras miegas, geras miegas įtakoja vidinę 
ramybę ir pasitikėjimą savimi.
8. Nepersimokykite. Šį įvykį, manyčiau įtakoja keletas veiksnių. Pirma, reikia planuoti savo mokymosi 
procesą, antra, nepasitikėjimas savimi - "aš dar nemoku sėsiu dar truputi pasimokyti". Galiausiai 
nepasitikėjimas savimi paima viršų ir jūsų smegenyse užsifiksuoja didžiulis užrašas raudonomis neoninėmis 
raidėmis "AŠ NEMOKU". Kai pradedate mokytis, niekada, niekada nesakykite: "šito išmokyti nesugebėsiu". 
Ir nepamiškit, kas per daug, tas nesveika!
Kaip matot aš skaičiuoti nemoku, tai irgi būdas gauti geresnį pažymi, nebent jūsų laikomas egzaminas yra
matematika. Kartais dėstytojas prašo įvertinti save. Neapsigaukit žymiai geriau atimti iš 10 nei pridėti prie 
nulio. Pvz. tarkim aš kažkurią klausimo dalį atsakiau nevisai teisingai tai tuomet atimkim iš 10 pusę balo. 
Gerai pagalvojus net ir 0,25 yra didelis pažymys, gal pavyks suderėti, jog atimsim tik 0,25 ? Tačiau jeigu jūs 
pasakysit: "taip aš dariau pora klaidų rašykit man 7", jūs pats save ir pakarsit. Dėstytojas tikrai nedrįs 
prieštarauti, nebent manys, jog jūs įvertinote save per gerai.
Sėkmės moksliuose. Ir pabaigai linksmesnė istorija. Kartą man išėjo lygiai 9,5 ir dėstytojas pasakė 
"Parašysiu tiek kiek nori, rinkis". Iš karto kyla klausimai: ar norit gauti 10 reikės atsakyti į teorinį klausimą, 
kurio aš, aišku, nežinau? Jeigu, taip tai kam kankintis? Jeigu neatsakysiu, ar dėlto nenukentės mano pažymys 
dar labiau? Ar aš tikrai vertas 10 gal man užteks 9? Aš jau pasirinkau, o ką pasirinktumėte jūs?

Patarimai kaip parengti gerą pristatymą konferencijoje.

Man nekartą, teko stebėti kitų pristatymus, bei juos daryti pačiam. Šiandien nusprendžiau apibendrinti visas 
savo žinias vienoje vietoje ir pasidalinti su jumis.
1. Gera pradžia - pusė darbo. Pats sunkiausias dalykas yra gerai pradėti. Kaip tai padaryti?
„KTU karjeros dienos“ renginys skirtas įmonėms save pristatyti studentams, pasiieškoti naujų darbuotojų.
Norėčiau jums papasakoti kaip savo prisistatymą pradėjo „Sekasoft“ direktorius. Pirmiausiai jis paklausė
studentų: „Kiek iš jūsų norite dirbti?“ Tokiam klausimui studentai negalėjo likti abejingi ir pakilo rankų 
miškas. Tuomet jis uždavė antrą klausimą: „Kiek iš jūsų tiksliai žino ką nori dirbti?“ Atvirai sakant, žinančių 
ko nori buvo labai nedaug, bet tai nesvarbu, jis jau sugebėjo užkariauti studentų dėmesį. Tai buvo vienas iš 



dviejų pačių geriausių pristatymų, kuriuos vis dar prisimenu nuo renginio daug laiko. Antrasis geras 
pristatymas buvo „Sonex“ direktoriaus. Jis savo pasakojimą pradėjo žodžiais: „Atsimenu prieš keletą metų ir 
aš sėdėjau šitoje auditorijoje, ir mokiausi fiziką...“ Šiais žodžiais, direktorius parodė, kad jam artima studentų
dalia, kad jis yra toks pats kaip ir jie, o ne kažkoks didelės firmos vadovas.
Taigi pirmas būdas gerai galima pradėti kalba yra - užduodant klausimą, kuris sudomintų visus klausytojus. 
Antras – parodyti, kad jūs esate toks pats kaip jie, ir visai nesvarbu, jog jūs stovite prieš juos. Jūs esate vienas
iš jų.
Dar pridėsiu trečią būdą. Galima pradėti nuo kokio nors anekdoto ar šiaip linksmos istorijos. Ypač, jeigu
jūsų pristatymas kur nors viduryje, žmonės jau bus pavargę ilgai klausyti kitus, todėl reikia istorijos, kuri
padėtų jiems atsipalaiduoti ir pamiršti nuovargį.
2. Senis šaltis ateina jums išėjus. Nedalinkite jokių lankstinukų, jokių dovanų prieš savo pristatymą. Ne
kartą taip sakiau, bet vis tiek vieną kartą patikrinau savo kailiu. Jeigu jūs išdalinsite lankstinukus, tai niekas 
jūsų neklausys, nes visiems bus įdomūs tie spalvoti paveiksliukai jūsų lankstinuke, neduok Dieve, ten dar bus
kokios nors jūsų nuotraukos Palangoje, tuomet jūsų tikrai niekas negirdės.
Na, bent jau tušinukus tikrai galima padalinti? Ne. Prieš vieną pristatymą, žmogus padalino tušinukus su savo
firmos simbolika. Paimkite į rankas tušinuką (tikiuosi pas jus tušinukas toks pat kaip pas mane), įjukite, 
išjunkite, įjunkite, išjunkite... Girdite spragtelėjimą? Norėtumėte iš girsti 100 tušinukų spragtelėjimą vienoje 
vietoje? Kai kam tai pavyko ir jis tuo neapsidžiaugė. Grįžtu prie to žmogaus, padalinęs tušinukus jis pradėjo 
savo pranešimą. Jo pranešimas buvo toks nuobodus, kad po poros minučių vienas klausytojas, pradėjo žaisti 
su savo tušinuku, po penkių minučių jį palaikė visa salė. Dar po poros minučių neapsikentęs to triukšmo 
pranešėjas nutraukė savo pasakojimą ir išėjo. Jokių dovanų, kol nebaigėte skaityti savo pranešimo.
3. Nebūkite sprinteris. Tikiuosi visi žinote, kas yra sprinteris – žmogus per rekordišką laiką, nubėgantis
nedidelius atstumus. Jeigu jūsų tikslas perskaityti pranešimą ir dingti kuo greičiau, tai kokio velnio jūs jį 
išviso skaitote? Jūs kankinate save ir klausytojus. Kas iš to jeigu jūs visą pranešimą atpilsite kaip žirnius į
sieną viršgarsiniu greičiu?
Kalbėdami keiskite kalbėjimo tempą, darykite pauzes, prie tų vietų kurias norėtumėte, kad klausytojai 
įsimintų. Taip pat nepamirškite keisti ir balso tembro, niekas neįvaro žmogui tiek nuobodulio ir mieguistumo,
kaip monotoniškas kalbėjimas. Vidury pasakojimo įterpkite anekdotus arba trumpas gyvenimiškas istorijas iš
savo patirties, parodykite, jog esate toks pats žmogus kaip ir jūsų klausytojai.
4. Bendraukite su publika. Atsimenu per vieną pristatymą aš pastebėjau, kad du žiūrovai, vietoj to, kad
klausytų manęs kalbasi tarpusavyje. Aš įsižeidžiau. Ką daryti tokioje situacijoje? Užduokite, klausimą, bet 
kokį, galite pavyzdžiui paklausti koks Petro vardas. Klausimas neturi reikšmės, tačiau jūsų parodytas 
dėmesys klausytojams jos turi. Aš būtent taip ir pasielgiau toje situacijoje. Po pristatymo abu žmonės priėjo 
prie manęs ir padėkojo už patį nuostabiausią pasakojimą, kokį jie girdėjo per visą dieną.
5. Nesikeikite. Aišku, niekas nesikeikia per pristatymus. Tačiau aš omeny turiu kitus keiksmažodžius –
techninį žargoną, tarptautinius žodžius. Aš suprantu, kad kiekvieną dieną, savo aplinkoje jūs vartojate tuos 
žodžius ir jums atrodo viskas aišku, tačiau nereikia manyti, jog visi yra lygiai tiek pat pažengę kiek ir jūs, net 
jeigu jie dirba toje pačioje srityje, galbūt jie tik naujokai. Kalbėkite paprastais žodžiais, kad paskui nekiltų 
dviprasmybių.
6. Jūs esate pats svarbiausias. Jeigu ne jūs, tai kas? Tiesiog noriu pasakyti, jog prieš pradedant pristatymą, 
ypač jeigu jūs esate pirmas, nepabijokite paprašyti visų išsijungti mobiliuosius telefonus. Jeigu jie čia atėjo, 
vadinasi jiems tai svarbu, o kas gi kitas gali būti dar svarbiau nei jūsų pristatymas?
7. Taupykite laiką. Žinokite, kiek laiko jums duota ir tilpkite į jį. Per trumpų pristatymų niekada nebūna, 
būna tik per ilgi ir nuobodūs. Geriau trumpesnis ir įdomus.
8. Gerbkite klausytojus. Jeigu pristatymo metu jums reikia ką nors demonstruoti kompiuteryje, arba 
parodyti patį pristatomą daiktą, niekada, niekada neatsukite užpakalio klausytojams. Jie čia atėjo ne to, tikrai.
Jeigu negalite visuomet stovėti priekiu, tai stovėkite šonu, susiraskite tokią poziciją, kad jums būtų patogu 
demonstruoti, tačiau veidas kiek galima daugiau būtų atsuktas į klausytojus. Juk atėjote pasikalbėti su jais, o 
ne su kompiuteriu.



9. Neskaitykite. Niekada neskaitykite viso pranešimo nuo popieriaus, jeigu įmanoma iš viso neskaitykite. Aš
suprantu, jog, tarkim, kokius nors skaičius reikia pasakyti tiksliai, tačiau visą jūsų kalba nėra tik skaičiai. 
Nebūtina iškalti visos kalbos mintinai improvizuokite truputį.
Taip pat būtų gerai, jeigu nepasakotumėte lygiai to pačio, kas yra jūsų lankstinukuose, kataloguose ar kitoje 
viešai prieinamoje informacijoje, labai tikėtina, kad jiems tai jau bus žinoma ir klausyti vėl tą patį neįdomu. 
Suraskite, ką nors naujo.
Tikiuosi šie keli patarimai jums padės, surengti gerus pristatymus ir taip pagerinti savo bei firmos įvaizdį. 
Net jeigu abejojate kai kuriais mano patarimais, tikrai nesiūlau, daryti taip kaip aš - patikrinti jų teisingumo 
asmeniškai.

Kam reikalingas diplomas?

Labai dažnai, kai klausiama, kodėl studijuoji, atsakoma dėl diplomo. Šiandien kažkaip kilo klausimas kam 
reikalingas tas diplomas?
Karo metais vienas profesorius sukūrė intelekto testą ir nusprendė jį pritaikyti lakūnų atrinkimui. Taigi karo 
lakūnus (rodos Didžiojoje Britanijoje), atrinkinėjo profesorius ir patyręs generolas. Profesorius atrinkdavo 
tuos, kurie surinkdavo aukščiausius įvertinimus intelekto teste, tuo tarpu generolas juos iš karto atmesdavo. 
Kadangi generolo ir profesoriaus nuomonės radikaliai skyrėsi, tai profesorius buvo labai nepatenkintas 
generolo sprendimais ir niekino jį.
Po karo profesorius nusprendė pasižiūrėti į rezultatus ir pastebėjo, kad generolo atrinkti lakūnai žūdavo kelis 
kartus rečiau nei jo. Tada jis nuėjo pas generolą išsiaiškinti kokia jo atrankos paslaptis. Ir generolas pasakė, 
kad atrankos metų jis užduodavo vieną klausimą: „Ką darytum skrydžio, jei metų lėktuvą atakuotų raketomis
nuo žemės?“ Pagal vadovėlį, atsakymas buvo - reikia kilti aukštyn. Būtent taip atsakiusių žmonių generolas ir
neimdavo. Visa bėda tą, kad tuos pačius vadovėlius skaitė ir vokiečiai...
Jie skirdavo aukščiau virš debesų ir numušinėdavo kylančius lėktuvus.
Žmonės su aukštu intelekto rodikliu gerai išmoksta vadovėlines tiesas ir jas linkę taikyti gyvenime, tačiau 
jiems iškyla problemos, kai reikia improvizuoti. Taigi, ko vertas diplomas kuriame vieni dešimtukai?
Nežinau, spręskite patys. Kita vertus aš nenoriu pasakyti, kad jeigu pas jus vieni penketai, tai jus gerai 
improvizuojate, nes jeigu tai būtų tiesa, tai jūsų pažymiai būtų tikrai geresni.
Jeigu paskaitytume milijonierių biografijas pastebėtume, kad dauguma jų patys iškrito arba netgi buvo 
išmesti iš universiteto. Paimkim mano mėgstamiausius pavyzdžius Bill Gates ir Steve Jobs Pirmasis metė
universitetą trečiais metais, o antrasis viso labo sugebėjo ten ištverti tik metus. Kol kiti kala milijonus, mes 
brūžiname universitetų suolus. Kodėl? Todėl, kad mes prakeikti moksliukai ir nesugebam pasitelkti 
fantazijos? Kaip pasitelkti tai ko neturi? Belieka, tik kalti, kalti, kalti... Galbūt aš klystu, galbūt jūs turite 
fantazija, galbūt jūs busite milijonieriais. Bet reikia nuo kažko pradėti, mes kas rytą keliamės, einame į tą
nuobodų universitetą, ieškome darbo...
Ir vis tik ieškant darbo daugelyje firmų prašo aukštojo mokslo diplomo. Kodėl? Negi jiems reikia kalikų be 
fantazijos, kurie mokosi tik dešimtukais? Greičiausiai ne (nors galbūt kai kam taip). Prisipažinkit, juk 
kiekvienas atsiskaitymas sukelia stresą, o sesija, kur per porą savaičių reikia iš eilės išlaikyti keletą 
atsiskaitymų, tai tikras streso maratonas. Taigi, darbdaviams nusišvilpti, ant to jūs didelis moksliukas ar ne,
visi senai žino, kad universitetas neruošia tokių žmonių, kokių reikia verslui. Diplomas tai įrodymas, kad
sugebate įveikti stresinę situacija, kad mokate planuoti savo darbus ir tą planą įgyvendinti. Vėliau gyvenime 
nebebus sesijos savaičių, bet nuo nuolat reikės planuoti savo darbus ir laiku juos įgyvendinti. Kartas nuo 
karto teks susidoroti su stresu, darbdavys priimdamas naują žmogų, nori būti tikras, kad jis sugebės 
susidoroti su iškilusiomis problemomis, o nepalūš kaip drebulė pirmam stipresniam vėjui papūtus.
Svarbiausia ne pažymys ir ne diplomas, geriau lavinkite fantazija, improvizuokit.



Pawka
Kalbant apie asmenybes, yra ir kitų pavyzdžių. Pvz Jeff Bezos. Mokykloje ir universitete buvo geriausiai
besimokantis. Paskui įkūrė Amazon.com ir yra vienas turtingiausių pasaulio žmonių. Taip, kad ne visada
aukšti balai reiškia "kalimą".

Kaip reikia organizuoti konkursus

Prieš daugiau nei metus laiko aš turėjau prizų ir organizavau savo skaitytojams konkursus. Aš labai 
stengiausi (ir nervinausi), norėdamas pasiekti aukštą konkursų organizavimo lygį.
Nuo to laiko man teko dalyvauti daugybėje konkursų ir supratau, kad nei vienas konkursas nepasiekia net 
pusę mano lygio. Ir tai yra graudžiai apgailėtina, todėl norėčiau pasidalinti bent jau keliais patarimais. 
1) Taisyklės turi būti trumpos, aiškios ir tilpti tame pačiame puslapyje, kuriame paskelbta apie konkursą. 
Žinote kokią absurdiškiausią taisyklę konkursuose man teko matyti? Taisyklės gali keistis jūsų neperspėjus. 
Kas per...? Tai yra konkursas, vienkartinis įvykis, prizas daugeliu atveju net nesiekia kelių šimtų litų 
piniginės išraiškos. Apsikritai tokio dalyko neturėtų būti niekur. 
2) Informuokite apie gautą paraišką per 24 valandas. Pakankamai dažnai (ypač mažuose konkursuose) 
reikia kažką nusiųsti el. paštu. Nusiunti ir viskas. Batai. Tyla. Iš kur man žinoti ar mano laiškas pasiekė 
tikslą? Gal nepasiekė? O jeigu nepasiekė, ar turėčiau siųsti dar kartą? O jeigu pasiekė, tai galbūt neatitinka 
kokių nors taisyklių, kurias aš skaičiau neatidžiai (punktas nr1)? Jeigu neatitinka, tai galbūt galiu ką nors 
pataisyti? Bet atsakymo nėra, tiesiog sėdi ir nerviniesi. 
Supraskite, kad net šiais laikais ne kiekvienas naudoja facebook, twitter ar skaito jūsų tiklaraštį. O paspausti 
„atsakyti“ ir parašyti „Jūsų paraiška priimta“ ar „Dėkui už jūsų paraišką“ tikrai nėra sunku. Jeigu gaunate 
tūkstančius paraiškų, atsakymus galima automatizuoti. 
3) Rinkite nugalėtojus patys. Norite atspėti, kokių konkursų aš nemėgstu labiausiai? Tų, kur laimi surinkęs 
daugiausiai komentarų, facebook like ir panašių. Tokiais atvejais dažniausiai laimi negeriausias darbas, bet 
aktyviausias spameris. O spamerių nekenčiame mes visi, ar ne?
Aš pats organizavau ne vieną konkursą ir suprantu kaip sunku išrinkti nugalėtoją, kai būna daug kandidatų 
(labai gerų arba labai blogų). Ir tas išrinkimas, kad ir kaip pažiūrėtum, visuomet lieka subjektyvus. 
Organizatoriai, kurie leidžia nugalėtojus išrinkti facebook like būdu yra mižniai bijantys prisiimti bet kokią 
atsakomybę. 
4) Informuokite nugalėtojus prieš paskelbdami viešai. Visai nesenai dalyvavau viename konkurse, savo 
tinklaraštyje, kad laimėjau paskelbė, o el.paštu informavo tik po penkių dienų. Kas per...? Jeigu jūsų požiūris 
į klientus yra toks pat kaip į konkursų dalyvius, aš stebiuosi, kaip jūs dar nebankrutavote. 
5) Priminkite apie save. Žinote kas rašo: Labas, tu laimėjai? Princai iš Nigerijos!!! Konkursai dažnai vyksta
mėnesį ar du, žmonės užmiršta, kad dalyvavo kažkur per tokį ilgą laikotarpį. Priminkite apie save, trumpai 
papasakokite koks tai buvo konkursas, įdėkite laiške nuorodą į jį. 
6) Padėkokite už dalyvavimą. Dalyvių būna šimtai, nugalėtojų vienetai. Informuokite apie konkurso 
pabaigą ir tuos, kurie nelaimėjo. Padėkokite jiems už dalyvavimą, pakvieskite dalyvauti kitą kartą. Tai yra 
smulkmena, bet tuo pačiu tai yra ir mandagumo gestas. O jeigu jūs esate verslas, tai jums turėtų būti svarbu, 
kad eiliniai žmonės susidarytų gerą nuomonę. 
Ar yra dar kažkas, ką jūsų nuomone aš pamiršau paminėti?
Labai tikiuosi, kad konkursų organizatoriai paskaitę šį tekstą pakels savo konkursų kokybę.

Mano patirtis (ir klaidos) startupų pasaulyje



Užsienyje yra organizuojamos Fail konferencijos, kuriose žmonės dalinasi savo klaidomis, tuo tarpu 
Lietuvoje tokios praktikos nėra. Lietuvoje skaityti pranešimus kviečiami tik sėkmę patyrę žmonės, kad 
užmotyvuotų klausytojus ir tuo pačiu sukeltų jiems pavydą.
Aš nesu sėkmingas žmogus, todėl manęs niekas niekur nekvies. Galu gale kiek žmonių išdrįstų pasakoti apie 
savo nesėkmes? Vis tik su nesėkmėmis dažnai pareina ir visas pluoštas neigiamų emocijų...
Pagaliau sukaupiau visą savo drąsą ir nusprendžiau pasidalinti „įspūdžiais“, labiausiai pikta būna, kai naujas 
startupas, nauja komanda, bet vis tiek būtinai nori kartoti tas klaidas, kurias pats jau išbandei savo kailiu...
1) Yra laikas tingėti ir yra laikas dirbti. Turėjau draugą su kuriuo vaikščiodavome kartu į įvairius 
verslumo skatinimo renginius, po renginių labai užmotyvuoti ir su pakilia nuotaika generuodavome savo 
verslo idėjas. Buvo įvairiausių: nuo labai elementarų (pardavinėti kojines) iki labai sudėtingų, o kai kurias net
gi kiti žmonės pabandė įgyventi (nesėkmingai) per tą laiką kol mes galvojom. Laikas bėgo, bet TOS idėjos 
niekaip nebuvo. Vėliau gyvenimo aplinkybėms verčiant mūsų keliai išsiskyrė. Paskutinį kartą, kai bendravau 
jis dirbo gruščiku Olandijoje.
Skirkite laiko idėjų generavimui, svaikite, svajokite, kritikuokite... (Žinau, pagrindinė smegenų šturmo 
(brainstrom) taisyklė sako, kad negalima kritikuoti, tačiau taip pat yra daugybė įrodimų, kad ta metodika 
neveikia) Tačiau nepamirškite iš anksto nusistatyti datos po kurios prasideda darbas arba einate skirtingais 
keliais. Ne su kiekvienų žmogum galima kurti verslą. Todėl net jei auros labai gerai sutampa, tačiau idėja 
įkvėpianti visus komandos narius neatsiranda, nesitampykite kaip snargliai ant virbalo – judėkite pirmyn.
Kiek laiko skirti idėjų generavimui? Čia jau priklauso nuo kiekvieno individualiai vieniems gal užteks 
savaitės, kitiems galbūt reikėtų poros mėnesių, tačiau netęskite to amžinai.
2) Nevisi žmonės gali būti lyderiais. Įsivaizduokite, kad dalyvaujate StartupWeekend arba panašiame 
renginyje ir komandoje jums trūksta vieno programuotojo. Pasiimate telefoną, užvedate ant žmogaus galvos 
ir praplėstos realybės (augmented reality) dėka pamatote mini cv: programuotojas moka tokias ir tokias 
kalbas. Ar gi tai būtų ne super? Suprantu, jog tai techniškai realizuojama labai sudėtingai ir mes būtume darę 
gerokai supaprastinami. Bet čia smulkmenos.
Aš pribraižiau daugybę use case, klasių ir duomenų bazių modelius, atėjo eilė ieškoti programuotojų ir 
tuomet idėjos autorius sako: Mums reikėtų daugiau pabendrauti su tokių renginių organizatoriais, kad 
įsitikintume, jog tikrai viską teisingai darome.
Dar negirdėjau, kad kas nors būtų užkalbėtas negyvai, bet nenorėčiau tapti tokio įvykio liudininku. Lyderis, 
kuris gali tik kalbėti su žmonėmis, kuriuos gerai pažįsta, nes jau kalbėjo dešimt kartų ir bijo kalbėti su 
naujais... Ką žinau...
3) Jauni vadovai nemoka formuluoti užduočių. Kai sakau „jauni“ nekalbu apie fizinį amžių, o apie 
vadovavimo patirtį. Kartą mane pasamdė startup. Užduotis labai aiški: pagerinti esančią programą. 
Klausimas: kaip pagerinti puikiai veikiančią programą nepridedant naujų funkcijų? Aš kas savaitę 
sakydavau: va padariau ta ir ta, ar gerai? Net nepažiūrėjęs atsakydavo - gerai. Po mėnesio mane atleido, 
pasirodo dariau ne tai ką reikia ir ne taip kaip reikia...
Darbuotojai gali atlikti tik tas užduotis, kurias pavedėte jiems atlikti, o ne tas apie kurias pagalvojote. Jeigu 
suteikiate žmogui kūrybinę laisvę - labai šaunu, bet pasidomėkite ar jinai nukreipta teisinga linkme.
4) Jauni vadovai nemoka deleguoti užduočių. Universitete labai nemėgdavau komandinių užduočių: o kas 
jeigu tavo kolega prastesnis programuotojas ir dėl jo lėvo kodo nukentės tavo pažymys? Bet šitą dalyką aš 
jau senai išaugau, deja, kai kurie žmonės neišauga.
Pikčiausia būna, kai vakar parašytą ir ištobulintą funkciją atėjęs kitą dieną randi „patobulintą“, o kad dėl 
tokio „patobulinimo“ po to neveikia pusę projekto, tai jau čia ne jo, o tavo bėdos. Jeigu programuotojui 
surišamos rankos už nugaros, ar jis turėtų stuksenti klaviatūra nosimi?
Susitaikykite su tuo – bus programuotojų, kurie rašys prastesnį kodą nei jūs, tačiau ne vadovo darbas jį 
taisyti. Jeigu nemokate pasitikėti žmonėmis, tai neturėtumėte dirbti vadovaujančio darbo, o jeigu problemos 
kyla tik su vienu konkrečiu asmeniu, tai nereikėjo jo apskritai samdyti.



5) Teisuolio kompleksas. Šiais laikais visi mano, kad gali kurti svetaines. Man pasisekė – ją pasišovė sukurti
architektas. Žinote, kodėl programuotojai nestato namų? Todėl be pirmo service pack‘o neišsimokėtumėte už
šildymą.
Pokalbis buvo toks maždaug toks:
Aš: Čia viskas taip negerai, kad net nežinau nuo ko pradėti...
Jis: Šita tema nesvarstoma, svetainė bus tokia, taškas.
Aš: Niekas taip svetainių nekuria yra standartai, normos, praktikos...
Jis: Mes kuriam revoliucija, nereikia žiūrėti kaip daro kiti, žiūrėdami kaip daro kiti nesukursim nieko 
originalaus.
Aš: Tavo revoliucija atrodo kaip 1990 metų dizainas...
Tiems kas per jauni, jog prisimintų kokie svetainių dizainai buvo 1990 metais, rekomenduoju pažiūrėti Let 
The Right One In, kad suprastumėte kokius jausmus mums - mačiusiems - tai sukelia.
Kiek vėliau padarius projekto pristatymą nedidelei grupei žmonių, paaiškėjo, kad visi dalykai, kuriuos iš 
anksto aš nurodžiau, kad bus blogai ir buvo blogai... Revoliucija man tarp kojų...
Jeigu tu esi santechnikas, visiškai nesvarbu, kad turi apdovanojimą iš JAV prezidento ar padėką iš pačio 
Jėzaus Kristaus, kai ofise statysim unitazą, mes tave pakviesim, o dabar būk malonus netrukdyk, rimti 
žmonės kuria rimtas svetaines.
Suprantat, laikrodis yra laikrodis ir nesvarbu ar jis jūsų telefone, kompiuteryje, radijuje ar kabo ant sienos – 
jis vis tiek rodo laiką. Dizainas nėra tik dizainas. Yra spaudos dizainas, yra interjero dizainas ir yra svetainių 
dizainas. Kiekviena sritis reikalauja savų mokslų ir savos patirties. Negalite tiesiog iš vienos srities peršokti į 
kitą. (Iš principo galite, bet dėl visų šventųjų ramybės, geriau to nedarykite)
Jeigu jau kviečiate į komandą specialistus tai pirmiausiai, dėl dievo meilės, netrukdykit jiems daryti tai ką jie 
išmano geriausiai. Aš suprantu, kad atrodo, jog idėja yra jūsų ir niekas kitas teisingai jos nepadarys tik jūs 
pats, bet dešimt metų patirtis (gerai, aš tiek kol kas neturiu) paverčia tave tos srities ekspertu. O jeigu norite 
sėkmės remkitės komanda, o ne savo nuojauta.
6) Išsirinkite nišą. Jeigu norite startuoti Lietuvoje, startuokite tik Vilniuje. Jeigu norite pardavinėti vaisius, 
pardavinėkite tik apelsinus. Aišku, kas nors paklaus: o negaliu kartu su apelsinais pardavinėti ir obuolių? Ne, 
blet negali.
Geriausias argumentas, kurį išgirdau tokioje situacijoje buvo: Coca Cola galima nusipirkti visame pasaulyje,
nesvarbu tai Lietuva, ar Australija ar bet kuri Afrikos valstybė. Kiek žinau, įmonės, kuriose dirba daugiau nei
100 žmonių nesivadina startupais. Coca Cola visame pasaulyje dirba 146.200 žmonės (įrašo rašymo metu). 
Įsikalkite į galvą tą skaičių. Kiek žmonių dirba jūsų startupe? Du? Trys? Keturi?
Žinau, jeigu darote IT produktą, tai beveik nėra jokio apribojimo sienoms. Tačiau taip pat jeigu darote 
visiems, tai darote niekams. Kartais geriau apsiriboti pasirenkant mažesnę valstybę, o kartais mažesnę 
dalykine sritį, čia jau priklauso nuo kiekvieno konkretaus atvejo.
Kodėl reikia riboti? Keli žmonės tikrai negali aptarnauti viso pasaulio ir priimti skundus/pageidavimus iš 
visų klientų. Neišvengiamai pasitaikys klaidų, kvailų sprendimų, juos geriau išbandyti ant mažesnės, tačiau 
ištikimesnės auditorijos, nei susimauti prieš visą pasaulį. Kai pilnai patenkinsite esamą rinką ir patys jausite, 
jog padarėte viską bei esate tuo patenkinti plėskitės į artimiausią gretimą rinką, kuriai reikia mažiausiai 
pakeitimų.
Jeigu jūs esate startupas nei fiziškai nei finansiškai negalite užimti viso pasaulio, tačiau atsiradus stabilioms 
pajamoms jūs galėsite bet kada ramiai išsiplėsti. Iš karto darydami visam pasauliui negalėsite koordinuoti 
marketingo ir organizuoti kryptingo augimo, o tiesiog šaudysite į žvaigždes tikėdamiesi pataikyti į mėnulį.
7) Tas žodis iš B raidės – baimė, o ką jūs pagalvojote? Viena iš priežasčių, kodėl startupai iš karto nori 
užkariauti visą pasaulį – baimė, jog didesnė kompanija nuplagijuos juos ir išstums iš rinkos turėdama 
daugiau finansų. Taip, tai greičiausiai gali atsitikti, bet jūs idėjos autoriai, vadinasi visuomet būsite vienu 
žingsniu priekyje. Visos idėjos yra kopijuojamos: vienos lengviau, kitos sunkiau, todėl kopijavimas yra 
neišvengiamas. Daug labiau reiktų susirūpinti, jeigu jūsų niekas nenori kopijuoti.
Paleiskite savo baimę.



8) Galva debesyse, kojos nesiekia žemės. Turbūt visi žinote, kad žmogus su rožiniais akiniais nemato 
realaus pasaulio? Taip ypač dažnai atsitinka startupų pasaulyje.
Viena verslumo skatinimo organizacija organizavo verslų ieškančių investicijų pristatymus ir taip pat ieškojo 
investuotoju. Bet su visu tuo reikalu buvo viena, tiesiog miniatiūrinė problemėlė: savo verslus pristatinėjo 
studentai, kuriems reikėjo 10.000 investicijų, o investuotojai norėjo investuoti dešimtis milijonų. Tokia 
visiškai nereikšminga problemėlė... Ir susidarė toks įspūdis, jog aš vienintelis pastebėjau tą neatitikimą tarp 
dviejų grupių...
Kai sapnuoji siūloma įsignybti sau, jog tą suprastum. Tokioje srityje irgi gerai būtų atlikti realybės 
patikrinimą, apie tai sekantis punktas...
9) Nemoka priimti kritikos ir patarimų. Kai kritikuojamas tavo „kūdikis“ net, jeigu tą daro profesionalai, 
savo srities ekspertai, vis tiek yra labai skaudus dalykas. Atrodo, kad jie bando sutrypti tavo svajones. Daug 
žmonių atmeta bet kokius pasiūlymus dar neišklausę jų iki galo.
Kita vertus, pačiam teko bendrauti su mentoriais, 90% tai ką jie pasako yra vandenukas. Jeigu idėja tikrai 
gerai atidirbta, tai 90% tai ką sako mentorai buvo apgalvota, apsvarstyta, paskaičiuota ir atmesta. Aš klausiau
nuobodžiai pasirėmęs galvą ir galvojau, kodėl aš nesu mentorius, aš juk irgi galėčiau tokias pievas pakalbėti. 
Ir tuo nereikia stebėtis, juk žmonės tik ką nusileidę iš Marso negali akimirksniu pasakyti ko nors naujo, 
originalaus ir naudingo.
Tiesa dar lieka 10%, kurie yra tikras auksas, kaip juos rasti? Šito aš jums nepatarsiu, turbūt geriausias būdas 
atidžiai klausytis visko ką jums sako.
10) Startuosim, kai viską turėsim. Esate girdėję apie vištos ir kiaušinio problemą? Ėjo dramblys per kaimą, 
sutrypė kiaušinį, ūkininkas neturėjo ką valgyti, todėl papjovė vištą. Gerai, čia buvo šioks toks lyrinis 
nukrypimas.
Jeigu jūsų klientai yra paprasti mirtingieji žmonės (šitas netinka, kai klientai yra verslas), startuoti reikia 
praktiškai iš karto, kai baigėsi idėjos generavimo fazė, dar neturint prototipo. Kai sukuriamas prototipas, 
atsiranda problema reikia jį pabandyti – nėra kam. Jeigu paleisite paprastą puslapį, kuriame paaiškinsite ką 
darote ir leisite žmonėms įvesti savo el.pašto adresą, kai sukursite protopitą, turėsite keliasdešimt tikrai gerų 
testuotojų.
Iš pradžių galvojau, kad brūkštelėsiu kelias eilutes, bet dabar žiūriu, kad susikaupė gerokai daugiau nei 
tikėjausi. Viską ką parašiau yra mano patirtis iš mano pozicijų, jeigu kas nors atpažinote save, neįsižeiskite, 
galbūt jūsų patirtis buvo kitokia ir iš jūsų pozicijų viskas atrodė kitaip.
O pabaigoje norėčiau dar pridurti: jeigu kuriate startup IR nebijote kritikos, rašykite - išklausysiu, patarsiu ir 
galbūt galėsiu padėti praktiškai ne tik žodžiais, bet ir darbais.

Šiandien mes dirbam

Kas yra talentas?

Greičiausiai jau esate girdėję, jog tokio dalyko kaip talentas nėra - yra tik daug praktikos. Norėdami
argumentuoti savo teiginius žmonės pateikia tokį arba panašų pavyzdį:
Profesorius Ericssonas su kolegomis tyrė 20-mečius smuikininkus. Konservatorijos dėstytojai juos
suskirstė į geriausius, vidutinius ir „žemiau vidutinių“. Ir ką? Geriausieji, pasirodo, yra groję bent
10.000 valandų, „vidutinieji“ – 7500 valandų, o paskutiniai – tik 5000 valandų.
Skaičiai tikrai gražus, bet aš nesutinku su tokiu teiginiu. Nes:
Beprotystė: daryti tą patį, dar kartą, dar kartą ir dar kartą, tikintis kitų rezultatų. Albert Einstein
Jeigu ir toliau darysite, ką visada darėte, tai ir turėsite tai, ką turite dabar. Jim Rohn



Cha! Tai vis dėlto reikalingas talentas, kurio aš neturiu... Taip ir ne. Pateiksiu pavyzdį, tarkim jūs norite tapti 
supertenisininku ir remiantis pirmuoju teiginiu, jums reiktų nuolatos kartoti tą patį veiksmą t.y. žaisti 12 
valandų per dieną tenisą. Deja, tenisas nėra žaidimas vienam žmogui, aišku, jūs visuomet galite pasitelkti į 
pagalbą mašiną, bet tikroms treniruotėms reikalingas gyvas žmogus. Kas iš to jeigu jūs lošite 12 valandų 
tenisą per dieną su žmonėmis, kurie lošia prasčiau už jus? Jūs tikrai netobulėsite, net gi priešingai – jūsų lygis
kris. Viena valanda per dieną su geresniu už save priešininku verta žymiai daugiau nei 100 su prastesniu. Tik 
kartojimas nėra nieko vertas.
Jei norite skraidyti kartu su ereliais, neplaukiokite vienoje kūdroje su antimis. T. Harv Eker
Susirasti tinkamus žmones – gerus mokytojus irgi galima vadinti talentu. Gyvenimas – komandinis žaidimas,
jeigu nesimokote iš geriausių skriaudžiate save. Jeigu iš viso nesimokote, tuomet - degraduojate.
Pateiksiu dar vieną pavyzdį. Tarkim jūs pradedate mokyti 5 metų vaiką skaityti. Pirmiausiai jūs jį mokinate 
pažinti raides, po to tas raides jungti į skiemenis, galiausiai - į žodžius. Šiuo atveju talentu būtų galima 
pavadinti savybę greitai suvokti ir padoroti gautą informaciją. Skaityti galiausiai išmoksta daugelis, tik 
klausimas: kiek laiko tai trunka?
Talentas – tai savybė su minimaliais resursais pasiekti maksimalius rezultatus. Taip, tam reikalingas 
kartojimas, bet jeigu kartodami, jūs netobulėjate, tai kam gaišti laiką?

NeARAZ
Aš kažkaip irgi maniau, kad talentas == daug darbo. Dabar manau maždaug taip: daug darbo yra būtina
sąlyga, norint ką nors "pasiekt". Tačiau kartais (dažnai?) reikia dar "kažko", kad pakilt virš tos ribos,
kurią įmanoma pasiekt vien dedant daug darbo/pastangų.
Pvz., imkim programuotojus (nes apie nieką kitą aš neišmanau...): kai kurie iš jų tiesiog nėra/nebus
puikūs programuotojai, nors ir kiek stengiasi. Jie mokosi, yra atkaklūs, sunkiai dirba, skaito, domisi ir t.t.
- bet va kažko trūksta, nors tu ką. Berods Geitso citata yra, kad pasakyt, ar kažkas bus geras
programuotojas, galima po to, kai jis turi 3 metus patirties; po to arba matosi, arba jau greičiausiai
tikrai geras nebebus. Tai turbūt ir yra tai, kas vadinama "talentu", ane?
Deril
Na.. ash savoka talentas suvokiu kazkaip kitaip.. be abejo zmogus kuris dirba srityje 10 metu darys geriau
negu zmogus dirbantis vienerius...
Talento savoka ishlenda kai kalbama apie menini darba.. kalbu ne apie tehnishkai kartojama darba.. bet
kuribiny.. ne smuikavima clasikiniu melodiju.. bet savo melodiju kurimo..
Akivaizdu kad vieniems tas kuribinis darbas einas geriau nei kitiems.. vieni sugeba nupiesht paveiksla..
kiti ne. Ir mokinasi toi paciui tarkim dailes mokykloi.. ta pati.. tiek pat laiko..
Taip zmones ishskiriami kaip talentai.
Be abejo ash talento nesieju su antgamtinem jegom. tai kas tas talentas...
Vieni zmones tiesiog turi darbui reikiamas savybes.. kiti ne.. kas tai bebutu.. klausa.. kantrybe..
nuosirdumas.. uzsispirimas.. valia.. susikaupimas.. ir tt..
Pavizdhiui programavimui reik gero abstraktaus mastymo.. jei zmogus nemgsta fantaziju pasaulio..
virtualaus pasaulio.. jei niekad to nepraktikavi ir nemato tame idomumo.. jam ir programuot tampa
sunku.
Ash pats dziaugiuos kad darbe turiu daug kurybinio darbo.. :) negaleciau jo megti je ikitaip nebutu.. ar
ash turiu talenta?
a velnias zino.. galiausiai koks skirtumas.. man jis patinka.. man jis sekas.. visa kita nesvarbu.
... va dar pamastymas.. gal zmones patys save pastumeja ish viduas i talenta.. jie labai to nori.. save mato
kaip nugaletojus toje srityje.. ir ne kitiap.. gal pasamoneje ir to pastys nesuprasdami.. :) save uzkoduoja
vienam ar kitam dalykui..
ash linkes manyt kad taip ir yra.. ;)



Ieškom darbo

Kaip jūs manote kas yra svarbiausia darbe?
Turbūt daugelis iš jūsų atsakytų - kolektyvas. Ir jūs greičiausiai būtumėte teisūs, bet... Aha, jau suklusote?
Įsivaizduokite jūs ieškote darbo, paimkite bet kurį darbo skelbimą, ten pamatysite, jog visos firmos siūlo 
draugišką kolektyvą. Jeigu kas nors ras skelbimą, kuriame parašytą, kad firmą siūlo nedraugišką, įžūlų 
kolektyvą, atsiųskite skelbimą man, aš nueisiu su jais susipažinti.
Visa bėda, kad kai ieškote darbo jūs negalite susipažinti su kolektyvu, teko sudalyvauti daug darbo pokalbių, 
dažniausiai jie vyksta su kokiu nors atrankos specialistu ir firmos direktoriumi. Kartais dar prie pokalbio 
prisijungia, koks nors vyresnysis specialistas. Ir tai viskas... Kad ir kaip būtų svarbu kolektyvas, šiuo 
klausimu tenka pirkti katę maiše... Taigi kokie svarbiausi klausimai ieškant darbo?
1) Susisiekimas. Jeigu jūs kaip aš važinėjate viešuoju transportu, tai tikrai norite, kad nuo namų iki darbo
galėtumėte pasiekti vienu troleibusu/autobusu. Dar daugiau, reikia, kad stotelė būtų sąlyginai netoli nuo 
pačios įstaigos. Aš išlipęs iš troleibuso jau sprendžiu, noriu dirbti ar ne. Aš dar nebuvau firmoje, nekalbėjau 
su potencialiu darbdaviu, o jau vertinu jį. Jeigu aš išlipu ir aplink stotelę tik griuvėsiai, kuriuose guli bomžai 
(tikra istorija), savaime suprantama, tokio vaizdelio kasdieną aš matyti nenoriu, taigi nepriklausomai kaip 
pasisuks pokalbis aš jau nusprendžiau. Jeigu išlipus reikia eiti bent pusę kilometro (3 kartus taip buvo) ar net 
daugiau... Taip, sportas sveikata, bet vis tiek mano atsakymas yra ne. Šiuo atveju jis nėra toks kategoriškas ir 
galima mėginti įtikinti mane, bet reikės tikrai pasiūlyti gerus privalumus.
Kitas atvejis jeigu turi automobilį, manyčiau, yra visiškai sąžininga paprašyti, kad apmokėtų degalų
išlaidas. Ypač jeigu savo automobiliu taip pat vykstama į įvairius darbo susitikimus.
2) Vieta. Kur jūs norite dirbti centre ar miegamajam rajone? Centro privalumas, kad pietauti galima kasdieną
vis kitoje kavinėje. Tačiau keliauti į centrą gali būti kančia dėl kamščių. Tuo tarpu keliaudami į miegamąjį 
rajoną jūs keliaujate tolyn nuo kamščių. Tikrai smagu važiuojant į darbą matyti, kad visi kamščiai stovi kitoje
gatvės pusėje. Bet čia slypi kitas trūkumas, o kur pietauti? Jeigu turite automobilį, galit nuvažiuoti iki 
artimiausios kavinės, o jeigu ne... Tuomet belieka tikėtis, jog yra bent viena netolima kavinė ir kad jos meniu 
pakankamai įdomus.
Kur geriau centre ar rajone spręskite patys, tačiau prieš eidami, pasidomėkite pietavimo galimybėmis. 
Alkanas niekas nebūna produktyvus.
3) Virtuvė. Aš visiškai rimtai. Jūs perskaitėte teisingai. Pasidomėkite kokia yra virtuvė ypač jeigu jūsų 
darbas sėdimas. Pagal įstatymus, jeigu dirbat prie kompiuterio, jūs turite teisę į 10 minučių pertraukas, kad 
pailsintumėte savo akis. Naudokitės jomis, gerkite arbata ar kavą. Aš buvau delfi virtuvėje. Taip, taip to 
pačio delfi.lt virtuvėje, vaizdelis įspūdingas. Turbūt koks šimtas puodelių sukrauta ant lentynų, tokio
vaizdelio kasdieną nepamatysi. Gaila, kad neturėjau fotoaparato. 
Grįžtant prie virtuvės, dirbant su kompiuterių greičiausiai teks spręsti sudėtingus uždavinius, reikalaujančius 
smegenų pusrutulių veiklos (nebent jūs esate buka sekretorė, kurios vienintelis tikslas visą dieną dėlioti 
soliterį) ir sėdint ilgai žiūrint į kompiuterį sprendimai ne visuomet nori ateiti, tokiu atveju trokšti kur nors 
pabėgti, atsipalaiduoti keletui minučių ir ramiai pabūti tik su savimi, kur daugiau bėgti, jeigu ne į virtuvę? 
Taigi, virtuvė turėtų būti atskira nuo kitų patalpų pageidautina su langu.
4) Patalpos. Pasižiūrėkite kokiose patalpose vyksta darbas. Kai rašau dabar, susimąsčiau: kodėl aš 
niekuomet nepaklausiau kur tas stalas prie kurio man tektų dirbti, jeigu aš sutikčiau priimti jų pasiūlymą.
Pats svarbiausias dalykas yra stalo apšvietimas, niekam nesiūlau dirbti tamsoje. Jeigu tai ką pamatysite jūsų 
netenkina iš karto prašykite, kad jums nupirktų stalinę lempa (tikra istorija).
5) Žmonės. Sugalvojau dabar rašydamas, nes iš patirties galiu pasakyti, kad buvo du aspektai, kurie man 
nepatiko. Pirmasis, kiek kolektyve žmonių rūko? Žinot, grįžti namo prasmirdusiam dūmais, kaip senais 
laikais iš kabako tikrai nemalonu. Aišku, jeigu jūs rūkote, greičiausiai jums tokių problemų nekyla. O antras 
dalykas gana absurdiškas, kai ateini darbintis, turi įrodyti, kad tu esi geras specialistas, o ar gi jie taip pat 
neturėtų įrodyti, kad yra specialistai? Deja, šitas dažniausiai paaiškėja tik dirbant, greičiausiai čia gali tekti 



pirkti katę maišę... Ir vis dėl to, tam tikrose srityse egzistuoja įvairūs sertifikatai, todėl galima drąsiai 
paklausti, kiek žmonių turi sertifikatus. Vieną kartą, man paminėjus sertifikato pavadinimą firmos 
darbuotojai pasakė: kaas? kaas? Patys suprantate ką aš galvoju apie tokia darbovietę.
6) Šefas. Šitą dalyką jums teks išsiaiškinti pokalbio metu. Ar šefas protingas žmogus, ar jis nevynioja šūdo į 
vatą? Tokius dalykus teks spręsti, pagal tai ką jis kalba ir ką nutyli. Pagal tai kaip atrodo ir kaip elgiasi. 
Nesvarstykite daug, tiesiog pasikliaukite savo nuojauta, jeigu jums nepatinka netemkite gumos, neverta 
tikrinti, kodėl jis jums nepatiko.
7) Alga ir kiti privalumai. Kiek man teko susidurti, alga yra pats didžiausias tabu, todėl niekada nežinai, 
kiek gauna kiti ir apie tai, kokios algos prašyti, gali spręsti tik pagal tai kaip pats save vertini. Niekas tau 
nepasiūlys didesnės algos nei paprašysi, tačiau niekada nepriims jeigu užsiprašysi per didelės. Čia mane 
užknisa tai, kad darbdaviai nesako kokią algą jie norėtų pasiūlyti. Jeigu jų požiūris į darbo vietą yra kitoks 
nei mano, t.y. jie nori pasiūlyti mažesnę algą, nei aš esu vertas, tai kam tokiu atveju gaišti laiką dar visokiems
pokalbiams?
Visuomet pasiklauskite kokių kitų privalumų siūlo firma (pvz. sporto klubas), jeigu jūs vis dar esate 
studentas jums ypač aktuali turėtų būti galimybė išeiti į paskaitas kada nori. Būtinai pasiklauskite, kad vėliau 
nebūtų šaukštai po pietų.
Taigi, sudalyvavote pirmame pokalbyje. Išėjote apgalvokite viską ką pamatėte ir atsakykit į klausimą ar 
norėtumėte čia dirbti? Po pirmo pokalbio greičiausiai bus antras ir galbūt net trečias. Kai firma sako, kad 
sutinka jus įdarbinti, nebūtina skubėti sutikti, jūs galite pareikalauti dar vieno pokalbio, jeigu dėl kažko 
dvejojate, būtinai viską išsiaiškinkite prieš sutikdami.
Kai sutinkate tuomet prasideda trijų mėnesiu bandomasis laikotarpis. Aš mąstau taip: trys mėnesiai tai pilnai 
pakankamas laikas, kad firma įrodytų ko yra verta. Jeigu jinai nepateisins mano lūkesčių tuomet man beliks 
tik atsidusti ir pasakyti: „man labai gaila, tačiau jūs nepraėjote bandomojo laikotarpio“. O tuomet pakelti 
sparnus ir ieškoti kitos firmos, galbūt jai pasiseks geriau.

Kodėl mes einame į darbą?

Paklausiu kitaip: ką tu veiksi rytoj? Eisiu į darbą, o kodėl klausi? Ką veiktum, jeigu neitum į darbą? 
Skaityčiau darbo skelbimus, ieškočiausi darbo. Kodėl? Kaip suprasti „kodėl“? Kodėl tu eini į darbą? Kas 
per kvailas klausimas?! Einu į darbą, nes reikia pinigų!
PYP. Neteisingas atsakymas. Aš jums pasakysiu teisingą atsakymą: nes visi taip daro! Apsidairykite aplinkui
ir atsakykite į klausimą: kiek ne pensijinio amžiaus, ne nėščių, fiziškai ir protiškai sveikų, pabaigusių 
mokslus (aukštus ir nelabai) pilnamečių neina į darbą? Antras klausimas: kodėl?
Spėju, kad 99,99% skaitytojų į pirmą klausimą atsakė – nulis. Ir į antrąjį jiems atsakinėti neteko.
Kodėl visi eina į darbą? Todėl, kad juos taip mokė gyventi: jeigu daug ir sunkiai dirbsi, tai būsi laimingas. Be
liko tik išsiaiškinti kas yra „sunkus darbas“. Statybininkui turbūt tai būtų butelis degtinės. Ar jau supratote 
kur lenkiu?
Matot, pinigai atsako į klausimą – kur? Kur jūs dirbate? Ten, kur moka jūsų pageidaujamą (minimalią) sumą.
Tačiau pinigai nepasako, kas yra darbas ir neatsako į klausimą - kodėl? Kodėl jūs dirbate?
Norėdami atsakyti į tą klausimą, panagrinėkime standartinę darbo dieną. Priklausomai nuo to kelintą valandą 
prasideda jūsų darbas ir kaip ilgai trunka jūsų kelionė, jūs keliatės: penktą, šeštą ar septintą ryte. Ar 
keltumėtės taip anksti ryte? Manau, kad 80% žmonių atsakytų – ne. Taigi pirmą priežastis, kodėl dirbate – 
anksti keltis. Tu čia kažką nušneki, koks mulkis norėtų anksti keltis? Bet kuris protingas žmogus nori, kad jo 
diena būtų ilgesnė. Jeigu nori, kad diena būtų ilgesnė, reikia trumpiau miegoti, ankščiau keltis. Taigi, galbūt 
nevisi sąmoningai tai supranta, tačiau viena iš priežasčių, kodėl žmonės dirba, yra ta, kad galėtų anksti keltis.
Kas toliau? Toliau būna pusryčiai ir kelionė į darbą. Keliaujate į darbą automobiliu? O jeigu jums nereiktų 
kasdien važinėti į darbą, ar tuomet turėtumėte automobilį? Prieš atsakydami gerai pagalvokit.
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O gal einate į darbą pėsčiom? Žmogaus smegenys geriausiai dirba, kai žmogus juda.
Yra ir dar viena priežastis. Bet kokiu būdu norėdami keliauti į darbą, jūs esate, bent jau trumpam privesti 
išeiti į lauką ir pakvėpuoti sąlyginai grynu oru. Pripažinkit, iš ryto oras visai kitoks, nei per pietus ar vakare.
O dabar įdomiausia dalis. Jūs atvykote į darbą, ką darote? Pasisveikinate su kolegomis? Pasidarote kavos? 
Paskaitote naujienas, laiškus?
Daugeliui žmonių yra sunku užmegzti naujas pažintis. Tačiau žmogus (išskyrus keletą išimčių) yra sociali 
būtybė ir jam reikia bendrauti. Žinote keista, tačiau nei darželyje, nei mokykloje, nei universitete nemoko 
kaip užmegzti naujas pažintis... Įdomu, kodėl?
Tai ką daro žmogus norintis bendrauti, tačiau nedrįstantis užmegzti naujas pažintis? Pradeda galvoti, kaip jis 
iki šiol susirasdavo draugų. Ar jau žinote kaip? Senai, senai, kažkas jį nuvedė į darželį ir ten paliko. Paliko 
visai dienai. Tokių kaip jis ten buvo daug. Jiems neliko iš ko rinktis kaip tik susipažinti ir bendrauti visą 
dieną tarpusavyje... Po to, kažkas jį nuvedė į mokyklą ir ten paliko visai dienai. Tokių kaip jis ten buvo 
daug... Į universitetą, jis jau nuėjo pats... Aha, štai kur paslaptis! Tiesiog reikia pasirinkti vietą, kurioje yra 
„įkalinta“ daug žmonių.
Kartais atrodo, kad ne žmogus pasirenka draugus, bet jam juos parenka, kažkas kitas: likimas, Dievas, 
aplinka, tėvai, žmona...
Pripažinkit, kolegos yra vienas iš svarbiausių dalykų darbe. Žmogus į darbą eina, tam kad galėtų 
pasipasakoti, sužinoti naujus anekdotus, kad galėtų aptarti vakar rodytą laidą ar serialą su kolegomis. Žmogus
eina į darbą, tam kad nesijaustų vienišas, ne pinigai svarbiausia. Sunkiausia išeiti iš darbo, kur kolektyvas yra
labai stipriai susibendravęs, tokiais atvejais žmonės, net gi sutinka dirbti už mažesnį užmokestį, nei galėtų 
gauti kitur.
Po darbo seka kelionė namo, jinai labai panaši į rytinę kelionę, tačiau vyksta į priešingą pusią. Kodėl tai 
svarbu? Nuotykis. Daugelio žmonių gyvenimas yra toks nuobodus, jog kelionė į darbą, iš darbo ir pietų 
pertrauka yra didžiausias nuotykis jų gyvenime. Baik, juokus, čia jau tikrai nusikalbi. Žmogus dirbantis 
metus, turi vieną mėnesį atostogų, kas dažniausiai susiskaido į tris savaites namuose vaikščiojimo iš kampo į 
kampą ir septynias dienas Palangoje. O tai nuotykis – net septynios dienos Palangoje! Ne Palangoje, o kur? 
Šveicarijoje, Egipte? Bet vis tiek tai tik 7 dienos iš 365! O kaip dėl kiekvieną dieną po nuotykį? Na gerai, 
kiekvieną savaitę po nuotykį?
Yra ir dar viena priežastis, kodėl žmonės taip veržiasi į darbą. Jinai vadinasi šeima: vyras, žmona, vaikai... 
Kai kurie žmonės norėdami išvengi bendravimo, jau geriau ilgiau padirbės. Apie tai galima parašyti įrašą ir 
ne vieną, todėl dabar nesiplėsiu.
Tai kodėl tu eini į darbą? O ar aš turiu pasirinkimą? Dabar tokia visuomenės santvarka.

jns_sni 
Žmonės eina į darbą, kad jų gyvenimas įgautų prasmę. Tokia mano išvada. Žinoma, galima pateikti daug 
kitokių atsakymų variacijų "įvyniotų" į kitų žodžių rinkinius, bet tikiu, jog viską būtų galima suvesti į savo 
egzistencijos įprasminimą. Ant šios žemės vaikštai ir gyveni ne vienas. Tokių kaip tu daug. Dirbdamas tu 
tampi minios dalimi, o kaip žinia žmonės mėgsta priklausyti miniai, daryti taip kaip visi. Darbas tai savęs 
užhipnotizavimas, išbraukimas keliasdešimt valandų per savaitę, vien dėl to, kad priešingu atveju mus 
persekiotų baisūs egzistenciniai klausimai, pvz., juk aš negaliu savęs tokiom nesąmonėm kamuoti, man juk 
reikia dirbti :D visa tai tik baimės dėl egzistencijos prasmingumo nuvijimas. Deja, bet tam pasitelkiamas ne 
vien darbas. Praktiškai visas gyvenimas yra laiko užpildymas pseudosvarbia veikla..dar sukurkime idealus ir
įsitikinimus, Dievą ir t.t. Štai ir pilnai uždara sistema, kurios bendras energijos kiekis nekinta :) O viskas kas
vyksta jos viduje svarbu ar ne - klausimas ne man.
Gerai, atmeskime visą šią sistemą ir kas belieka? Filosofuoti apie gyvenimo prasmę :) arba nebelieka 
daugiau ką veikti, todėl gal geriau grįžkime prie sistemos, grįžkime prie matricos. Juk taip saugiau, ar ne? 
Keletas faktų pagrindžiančių mano mintis galėtų būti milijonus loterijose laimėjusių žmonių istorijos apie 
tai, kaip išėjimas iš darbo buvo pats baisiausias dalykas jų gyvenime, nes nebeliko prasmės jų dienoms. 
Nebeliko priežasties keltis anksti ryte :) Ar žinote, kad žmonėms laimėjusiems milijonus patariama nemesti 
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savo darbo, bent jau visiškai ar kurį laiką. Tikriausiai ne dėl to, kad išeisi už matricos ribų ir tai tave 
pražudys :) o greičiau dėl to, kad gyvenimas pasikeis, greičiau į blogąją pusę:) Štai ir turime darbą kaip 
skęstančiojo šiaudą - gelbėtoją nuo niūrios realybės. Beje, Tim Ferriss, pasiekęs panašaus pobūdžio 
išsivadavimą nuo darbo taip pat pripažino susidūres su šio pobūdžio problema: kokia prasmė kai visi 
draugai dirba pačiam būt laisvam :) ir kokia gyvenimo prasmė. Išduosiu jo sprendimą šiuo klausimu: gilintis
į tai beviltiškas laiko švaistymas, geriau jį panaudokime gyvenimui, juk išsivadavus nuo darbo daugiau išties
nebelieka ką veikti :)
Galbūt tai ne išeitis, bet manau daug maloniau, nei eiti į darbą :) 
Ačiū, NePo ir visiems pasisakiusiems komentaruose. Jūsų dėka man buvo dovanota galimybė pasidalinti 
savo mažyčiu minties eksperimentu, užgimusiu dėl tokio, iš pažiūros paprasto klausimo: "Kodėl mes einame į
darbą?" :)

Trys reikalingiausi žmonės

Aš toks žmogus, kuris turi daug idėjų ir visas jas nori paleisti į pasaulį. Leiskit pasitaisyti, bando paleisti į 
pasaulį. Vienos idėjos virsta projektais ir bando užkariauti pasaulį, kitos... Kitos – ne. Iškyla klausimas: 
kodėl?
Nekalbėsiu apie sėkmingus ir nesėkmingus projektus. Išvydęs pasaulį projektas gali baigtis nesėkmingai. 
Man daug įdomiau, kodėl kai kurios idėjos miršta net netapę projektais.
Kai turi daug idėjų, tai logiška turbūt, kad (didesnei) daliai iš jų baigsis blogai.
Kartais aš mėgstu prisėsti ir pasvarstyti apie gyvenimo prasmę, pasiekimus, apie sėkmingus ir nelabai 
projektus. Taip nejučiomis išsirenki du: sėkminga ir nesėkminga ir pradedi analizuoti, lyginti, kuo vienas 
skiriasi nuo kito. Mintyse susižymi skirtumus ir imi kitą porą... Vieną vakarą aš priėjau išvados, kuria ir noriu
pasidalinti: kad bet kuris projektas būtų sėkmingas, jam reikalingi trijų tipų žmonės.
Iniciatorius – visko pradžia, žmogus, kuris sugalvoja idėją. Dažniausiai ta idėja yra pakankamai bendrinio 
pobūdžio pvz. „davai gaminam traktorius“. Iniciatorius sugalvoja idėją, bet pats jos neįgyvendina, tam 
reikalingi kiti žmonės. Kita vertus jeigu nebūtų iniciatoriaus, nebūtų idėjos, nebūtų projekto.
Vadybininkai arba vystytojai. Žmonės, kurie pasigauna projekto idėją iš iniciatoriaus ir pirmiausiai ją 
detalizuoja pvz. „gaminsim raudonus traktorius su penkiais ratais ir jie leis geltonus dūmus“. Kai idėja būna 
pakankamai konkretizuoja vadybininkai eina ieškoti žmonių, kurie užsiims jos realizavimu pvz. „reikia 
susirasti du mechanikus, dalių pardavėją ir melžėją“. Vadybininkai suranda ne tik žmones, bet ir patalpas, 
finansavimą.
Darbininkai arba juodadarbiai. Žmonės, kurie tingi galvoti ir svajoti. Jei nebūtų vadybininkų, tai darbininkai
ir iniciatoriai nerastų bendros kalbos. Tačiau dabar vadybininkai nurodo tiksliai ką turi daryti darbininkai ir 
šie imasi darbo.
Ar gali projektas būti įgyvendintas, jeigu nėra nors vienos kategorijos žmogaus? Atsakymas – ne.
Ar gali žmogus priklausyti daugiau nei vienai kategorijai? Žinoma, gali priklausyti ir visoms trims 
kategorijoms. Jeigu į tinklaraščio rašymą žiūrėti kaip į projektą tai: iniciatorius sugalvojo, kad apskritai 
tinklaraštis yra reikalingas, vadybininkas sugalvojo jam pavadinimą, parinko išvaizdą, o darbininkas kuria 
įrašus.
Mažuose projektuose vienas žmogus dažnai užima visas pozicijas. Dideliuose - kiekvienoje pozicijoje yra 
daug žmonių. Ir tikrai nereikia nustebti jeigu vienam projekte tas pats žmogus yra iniciatorius, o kitame 
darbininkas. Viskas priklauso nuo žinių, patirties, norų...
Svarbiausia, kai rinksit komanda savo projektui nepamirškite į ją įtraukti bet po vieną kiekvieno tipo žmogų.

http://www.nepo.lt/lt/nuomone/istorijos/gyvenimo-prasme---prasmes-nebuvimas/


Kaip gera, kai nereikia mąstyti

Mąstymas - pats sudėtingiausias dalykas, todėl konkurencija tokia maža. Čia ne bajeris, aš rimtai. Žmonės 
nekenčia dviejų dalykų: atsakomybės ir mąstymo. O kai nereikia mąstyti, tai apie kokią atsakomybę mes 
kalbam? Dariau, taip kaip man liepė.
Ar jums tenka daug mąstyti per dieną? Manau, kad ne. Netikit?
Pirmiausiai turbūt reiktų paaiškinti ką aš vadinu mąstymų. Pabandykit įsivaizduoti begemotą. Įsivaizduojat? 
Ne tokį. Violetinį. Stovintį ant užpakalinių kojų su balerinos sijonėliu. Moteriškos lyties. Su auskarais. Ant 
medinės scenos. Rudos scenos. Tamsiai rudos. Viršuje scenos kabo didžiuliai prožektoriai, šonuose sunkius 
bordo portjeros. Kaip sekasi sukurti tokį vaizdelį savo galvoje? Jeigu nesiseka, pabandykite perskaityti tekstą
dar kartą, tik šį kartą labai lėtai, gerai apgalvodami ir pabandydami įsivaizduoti kiekvieną žodį. Jeigu pavyko,
tai pabandykite įsivaizduoti, kaip begemotas atliko keletą šuoliukų ant scenos. Pavyko? Tai va, čia nėra 
mąstymas. Anglai turi tokį gerą žodį daydreaming. Kaip lietuviškai? Svajojimas? Hm...
Gerai pabandykime dar kartą. Ar kramtant jums reikia daug mąstyti? Šakute pasmeikite sasyską. Lėtai 
pakelkite ranką iki burnos. Pražiokite burną. Įstatykite sasyską tarp dantų. Stipriai suspauskite sasyską 
kandamaisiais dantimis. Lėtai atitraukite ranką su sasyką nuo burnos. Liežuviu prilaikykite kąsnį, kad jis 
nenusprūstų nuo dantų. Kilnokite savo dantis į viršų ir žemyn, kąsdami sasykos gabaliuką. Kartokite šį judesį
keletą kartų, kad susmulkintumėte sasyskos kąsnį į smulkius gabaliukus. Pakankamai smulkius gabaliukus 
seiliu pagalba nukreipkite į ryklę. Nurykite. Per stambius, pagaukite liežuvio paviršiumi ir nukreipkite į 
tarpą tarp dantų, pakartotiniam susmulkinimui. Skanaus. Galiu lažintis, jog iki šiol niekada nesusimąstėte 
apie kramtymo procesą. Ir nuoširdžiai tikiuosi, kad neskaitote šio įrašo prieš valgį. (Pastaba: rašant šį įrašą 
nenukentėjo nei viena sasyska.)
Kramtymas ne vienintelis dalykas, kurį atliekame automatiškai apie tai visai negalvodami. Net gi tokį 
sudėtingesnį procesą kaip sumuštinio pasidarymas dažniausiai atliekame negalvodami. Juk nepasiimam 
duonos ir negalvojam: dabar aš atsipjausiu 5 centimetrų storio duonos rėkę. Velniop pjaustymą. Aš perku 
supjaustytą duoną. Atsidarę šaldytuvą irgi dažniausiai negalvojam ką užsidėti ant duonos: yra dešros - dedam
dešrą, nėra dešros, bet yra sūrio - dedam sūrį, nėra dešros, nėra sūrio (šis įrašas ne apie krizę) yra nutelos 
(toks rudas, tipo šokoladinis kremas), tepam nutela.
Ar einant į darbą reikia daug mąstyti? Nė velnio, kiekvieną dieną tuo pačiu maršrutu, čia aukščiausio lygio 
autopilotas, kuris dar dasapnuoti leidžia.
Tai, kas tuomet yra mąstymas? Geras klausimas, kai nesusiduri, tai net nežinai, kaip jį apibūdinti. Gal įrašo 
sukūrimas yra mąstymas?
Iš tiesu šitame įraše aš tik norėjau papasakoti vieną istoriją. Kartą man teko suorganizuoti seminarą. Ar 
žinote kaip suorganizuoti seminarą?
Na pamąstykit, ko reikia?
Jeigu man būtų pasakę suorganizuok seminarą, tai nežinau, ką bučiau daręs. Turbūt bučiau daužęs galvą į 
sieną. Sako skausmas sukelia genialių minčių. (Pastaba: praktiškai pats nepatikrinau.)
Bet aš džiaugiuosi, nes šią užduotį man davė protingi žmonės. Kartu su užduotimi, jie davė man ir detalią 
instrukciją ką reikia padaryti. Nepykit visos instrukcijos čia nepateiksiu. Komercinė paslaptis. Atpasakosiu 
tik esmę.
Punktas pirmas. Nupirkti [daiktų sąrašas su įvardintu tiksliu kiekiu]
Punktas antras. Atvykti į vietą [adresas, data, laikas]
Punktas trečias. Išdėlioti rėmėjų atributiką.
Punktas ketvirtas. Pasitikti pranešėją, pasiūlyti jam visokeriopą pagalbą
Punktas penktas. Organizuoti kavos pirmą kavos pertraukėlę [laikas]
Manau mintį pagavot. Turiu pasakyti, jog seminaras buvo puikus. Klausimas turėtų būti ne kodėl, o iš kur aš 
žinau? Todėl, kad man nereikėjo mąstyti, nereikėjo nervintis, aš tiesiog viską dariau pagal tą sąrašą ir galėjau
klausytis viso seminaro.

http://www.nepo.lt/lt/nuomone/istorijos/toste-indeksas/


Kaip gera, kai nereikia mąstyti!

Tikroji nuolaidų kortelės vertė

Noriu pasidalinti savo mintimis, kodėl beveik kiekvienam verslininkui reikalinga nuolaidų kortelė.
Visus verslininkus suskirstysiu į dvi grupes: tuos kurie prekiauja ilgo vartojimo prekėmis - automobilis, 
kompiuteris, televizorius ir tuos kurie prekiauja kasdieninio vartojimo prekėmis - sviestas, batai, tušinukai. 
Pirmos grupės prekės perkamos retai. Tas pats automobilis gali tarnauti dvidešimt ir daugiau metų, tas pats 
televizorius dešimt metų gali rodyti puikiai be jokių gedimų, tas pats kompiuteris gali puikiai veikti penkis 
metus, kol taps visiškai morališkai pasenusiu. Tokiais atvejais galbūt nuolaidų kortelės ir nereikia, nes tie 
patys klientai pakartotinius pirkimus atliks retai. Tuo tarpu sviesto naujo reikia kas savaitę, batų naujų reikia 
kas sezoną, naujo tušinuko reikia kiekvieną kartą, kai kas nors jį iš tavęs pasiskolina. Tokiu atveju reiktų 
pagalvoti apie nuolaidų korteles.
Auksinė taisyklė. Nuolaidų kortelė reikalinga ne tam, kad sumažintų jūsų pelną, o tam kad jį padidintų.
Kiek turėtų kainuoti nuolaidų kortelė? Nieko. Jūsų verslas yra parduoti prekes/paslaugas, todėl ir pelnas 
turi būti gaunamas už kokybiškas prekes/paslaugas. Jeigu vis dėl to jūsų verslas yra pardavinėti nuolaidų 
korteles, neskaitykite šito straipsnio.
Kam duoti nuolaidų korteles? Jeigu nuolaidų korteles dalinsit į kairę ir į dešinę, tai tik savo noru 
susimažinsite savo prekių kainas. Jeigu norite susimažinti savo prekių kainas, nereikia nuolaidų kortelių. 
Nuolaidų kortelę turėtų gauti nuolatiniai, geriausi jūsų klientai. Kaip juos pažinti? Paprašykite atnešti šių 
metų čekių už tam tikrą sumą. Kokia suma turėtų būti? Čia jau priklauso nuo prekių, kuriomis prekiaujate. 
Jeigu prekiaujate tušinukais po 5 litus, surinkti čekių už 100 litų gali būti per sunku, jeigu prekiaujate 
pjūklais, kurio vieno kaina siekia 500 litų, čekių už 500 litų būtų per mažai. Turbūt geriausias variantas būtų 
paimti vidutinio kliento išleidžiamą sumą vienam pirkimui ir padauginti iš tikėtino/norimo gero pirkėjo 
apsilankymų per metus jūsų parduotuvėje skaičiaus.
Norint gauti knygyno Pegasas nuolaidų kortelę reikia pirkti už daugiau nei 100 litų. Aš nesu sumokėjęs nei 
karto už knygas 100 litų ir tai jums sako žmogus, pas kurį einate klausti patarimo, ką vertėtų skaityti. Per 
metus knygoms aš išleidžiu daugiau nei pusė lietuvių per dešimt metų. Nepadovanodamas man nuolaidų 
kortelės Pegasas daro didžiulę klaidą, tiesiog savo pinigus aš išleidžiu kitur. Todėl neužkelkite kartelės per 
aukštai.
Kokią nuolaidą turėtų duoti kortelė? Kintamą. Kokia turėtų pradinė nuolaida priklauso nuo jūsų kainų ir 
antkainių, tačiau, manyčiau, jog 5% kaip pradinė nuolaida yra labai sąžiningas ir geras pasiūlymas. O toliau 
nuolaida turėtų augti priklausomai nuo išleidžiamų pinigų. Kaip greitai turėtų augti nuolaida priklauso nuo 
kiekvieno verslo individualiai. Koks turėtų būti augimo stogas? 20% - 25%. Skamba baisiai ar ne? Aš 
nesakau, jog tokia nuolaida turėtų būti suteikiama visiems, tačiau jeigu koks nors žmogus nuperka tiek pat 
prekių, kiek 80% jūsų klientų, tai manau, jog jūs turėtumėte norėti užsitikrinti, jog jis pas jus lankysis dar 
ilgai.
Nežinau nei vienos nuolaidų kortelės, kuri galiotų per akcijas ar išpardavimus. Manyčiau, jog verslininkai čia
daro klaidą. Gera kortelė turėtų suteikti nuolaida ir tokiais atvejais, tiesa tik 1%. Kodėl? Nuolaidų kortelė yra 
ne tam, kad jūs savo noru sumažintumėte kainas, nuolaidų kortelė yra tam, kad žinotumėte kas, kada ir ką 
pirko. Jeigu jūs save vadinate verslininku ir paskutinis mano sakinys jus šokiravo, matyt, jums praverstų 
papildomos verslo pamokos.
Žmonės, kurie perka tik per išpardavimus, nėra jūsų draugai. Jie visuomet pirks pas tuos, kurie pasiūlys 
mažiausias kainas. Aš nenorėčiau būti tokių žmonių mėgstamiausiu pardavėju.
Kiek turėtų galioti nuolaidų kortelė? Amžinai. Jeigu kortelės įsigijimo procedūra sudėtinga, pasibaigus 
galiojimo laikui aš galiu nenorėti jos atnaujinti. Bet yra daug blogiau, kai žmonės nepastebės, jog pasibaigė 
nuolaidų kortelės galiojimas. Jie ateis apsipirkti, prisikraus gausybę prekių ir tuomet sužinos, kad jų 



nuolaidos kortelė nebegalioja. Kaip manote jie reaguos? Pasipiktins ir prižadės sau, jog daugiau niekada 
gyvenime neapsipirkinėti šitoje parduotuvėje. Ar norėtumėte, jog taip atsitiktų jums?
Kokių duomenų reikia nuolaidos kortelei? Kuo sunkesnė įsigijimo procedūra, tuo mažiau žmonių ją norės 
įsigyti. Vardas ir pavardė (iš tiesų reikalinga tik lytis), gimimo data (galima motyvuoti tuo, jog kortelė skirta 
tik pilnamečiams), el.paštas (kad galėtumėte siųsti naujienlaiškius), būtų gerai žinoti kiek žmogus uždirba, 
kokioje srityje dirba, kiek narių sudaro jo šeimą, bet neverta tikėtis, jog žmogus sutiks atskleisti tokius 
dalykus. Ir aš tikrai nenorėčiau atskleisti savo telefono numerio, bei adreso, nebent bankui arba e-
parduotuvei.
Kam iš tiesų reikalingos nuolaidų kortelės? Tam, kad galėtumėte sekti pirkėjus. Jeigu pardavinėjate kokias
nors VIP prekes, jūsų nuolaidų korteles galbūt turės tik 10 žmonių, tokiu atveju geriau žinoti ką kiekvienas 
pirkėjas mėgsta ir kada jis perka, kad galėtumėte laiku užsakyti jo trokštamą prekę ir jinai be reikalo negulėtų
sandėlyje. O jeigu turite daugiau nei 1000 tokių pirkėjų, tuomet taikytis prie kiekvieno asmeniškai gal ir 
neverta, svarbu stebėti bendras tendencijas. Aišku, tendencijas jūs galite stebėti ir taip žiūrėdami buhalteriją, 
kokias prekes pirkėjai labiausiai pirko, kokių nepirko, tačiau atsitiktiniai pirkėjai nepadės jums uždirbti 
daugiau pelno. Tik nuolatiniai pirkėjai yra jūsų geriausi draugai, todėl pasistenkite turėti prekių, kurias jie 
mėgsta, daugiau. 
Turėdami nuolaidų kortelę, kuri galioja amžinai, galėsite lyginti ne tik šį ir praėjusį mėnesį, bet ir praėjusių 
metų šį mėnesį su dabartimi. Tai jums padės nuspėti tendencijas. Be to nei vienas žmogus visą gyvenimą 
negyvena vienoje vietoje, todėl neturėtų nustebinti, jog jūsų geriausi pirkėjai iš vienos jūsų parduotuvės 
staiga perėjo į kitą, galbūt net gi kitame mieste.
Kiekvienas žmogus yra Maximos klientas, todėl jų kortelę gali įsigyti visi. Kai perku duona, kiekvieną kartą 
manęs paklausia ar turiu nuolaidų kortelę, tačiau nei karto nepasiūlė jos įsigyti. Jeigu jūs nesate Maxima, 
negalite būti šiknius. Mano jau minėtą Pegaso nuolaidų kortelę taip pat gali įsigyti visi. Pasakykite nors vieną
priežastį, kodėl turėčiau pirkti ją? Man nesvarbu, kuriame knygyne išleisti pinigus, jeigu tik gausiu tą knygą, 
kurios ieškau. Ar daug naudos gaus Pegasas, jeigu jo kortelę įsigys bobutė perkanti knygas du kartus per 
metus (prieš anūkų gimtadienį ir prieš Kalėdas)?
Nuolaidų kortelę jūs suteikiate klientui norėdami parodyti koks jis yra jums svarbus ir tuo pačiu užsitikrinti, 
kad jis rinksis jūs, o ne konkurentus, galimybė lengvai įsigyti jūsų nuolaidos kortelę nesuteiks to ypatingojo 
asmens statuso. O jeigu klientas nesijaus ypatingai pas jus, tai neteiks jums pirmenybės.

IT specialisto gyvenimo etapai

Turbūt visi esate girdėję pigų anekdotą, jog vyro gyvenimas susideda iš trijų etapų: kai tiki Seniu Šalčiu; kai 
netiki ir kai pats juo tampa. Kalbant ne taip banaliai galima sakyti, jog kiekvieno žmogaus gyvenimas 
susideda iš trijų etapų: vaikystės, paauglystės ir brandos (dar yra senatvė, marazmas ir mirtis). 
Šiandien norėčiau pakalbėti apie IT specialisto gyvenimo etapus, tuos dėsningumus pastebėjau virtualiai 
sekdamas savo kolegas. 
Vaikystė. Vaikystė prasideda tuomet, kai žmogus yra išmetamas į darbo rinką. Priešingai nuo kitų 
specialybių itišnikai turi ne tik teorines žinias, bet taip pat moka rašyti kodą t. y. savo žinias gali iškarto 
pritaikyti darbe, nors dėl to negalima sakyti, jog susirasti pirmą darbą yra lengviau nei kitų specialybių 
žmonėms. 
Tai sunkus etapas, nes turi įrodyti kitiems, jog nesi molis. Pirmiausiai, kad gautum darbą, o gavęs darbą dar 
daugybę kartų, kad gautum užduotis, kurių beždžionė pasiskolinta iš zoologijos sodo padaryti nesugebėtų.
Vaikystės metu įgyjamos žinios, kurios bus naudojamos ateityje. 
Kiek trunka vaikystė? Kartais užtenka vieno darbo, kartais žmogus pakeičia daugybę, kol nusprendžia pereiti
į antrą etapą. Aišku, kai kurie žmonės niekada nepereina į kitą etapą, o pakeičia profesija. 



Paauglystė. Kaip jūs manote ko labiausiai nori paaugliai? Laisvės, nepriklausomybės. Jie nori, jog pagaliau 
tėvai nustotų kontroliuoti ir sekti kiekvieną žingsnį. Tai laikas, kai padaromos didžiausios klaidos ir priimami
kvailiausi sprendimai.
Ko nori IT specialistai? Iš principo to paties. Tai yra metas kai jie tampa laisvai samdomais – freelanceriais. 
Pasiryžti šitam žingsniui reikia daug drąsos, tačiau kiek naujienų modulių galima parašyti svetainei, kol 
viskas užknis juodai ir norėsi ko nors naujo?
Šiame etape reikia išmokti daug naujo: valdyti savo laiką, bendrauti su klientais, teisingai įvertinti projektą ir 
svarbiausia - pasakyti „NE“. 
Tačiau po kiek laiko paaiškėja, jog ta taip siekta laisvė yra nieko verta. Nors uždirbama du kartus daugiau nei
pirmame gyvenimo etape, tačiau dirbti tenka keturis kartus daugiau, laisvo laiko gerokai mažiau. Ateina 
laikas galvoti apie trečią etapą.
Branda. Pirmieji freelanceriai turbūt buvo batsiuviai. O gal ir ne, bet tikiuosi jums patiks mano analogija. 
Jeigu batsiuvys susirgs ar sugalvos išvažiuoti atostogauti, niekas už jį batų nepataisys. Jie kaupsis užimdami 
vis daugiau vietos ir grįžus po atostogų reikės greitai padaryti daug darbo, todėl geriau iš viso neatostogauti. 
Lygiai tas pats yra su freelanceriais IT specialistais, vienintelis skirtumas, jog projektai fiziškai nesikaupia 
kambaryje ir nesmirda. 
Kai supranti, jog esi vergas klientų, kuriuos pats susiradai, laikas galvoti apie savo produktą. Internetas, 
telefonai yra daugybė galimybių įvairiems produktams, kurie galėtų būti naudingi klientams ir uždirbti 
pasyvias pajamas. Sunkiausia, aišku, surasti laiko sukurti tą produktą, kai esi smaugiamas daugybės 
deadline'ų. 
Sėkmingas projektas leidžia visiškai atsisakyti freelancingo ir atgauti malonumą savo gyvenime, kuris 
netikėtai dingo siekiant daugiau uždirbti ir aptarnauti daugiau klientų. Ne toks sėkmingas projektas leis 
susimažinti darbo krūvį ir bent jau kartais, kaip normalūs žmonės, ištrūkti atostogų.
Ar yra ketvirtas etapas? Nežinau, pagyvensim pamatysim.
Ar tai tinka kitų sričių specialistams? Jeigu yra būdas freelancinti, tuomet turi būti ir būdas sukurti savo 
produktą.

Kuo norėtum būti užaugęs?

Daugelis iš jūsų greičiausiai jau pasirinkote savo mėgstamą sritį ir turite darbą. Tačiau šiandien aš norėčiau 
pakalbėti ne apie konkrečią profesiją bet... pavadinkim tai gyvenimo būdu, nes geresnio apibūdinimo tam 
nesugalvojau.
Darbuotojas. Nesvarbu ar tu esi santechnikas ar buhalteris, net jeigu esi vadovas, vis tiek esi tik samdomas 
darbuotojas. Kylant karjeros laiptais didėja atsakomybė, tai skiria vieną darbuotoją nuo kito, tačiau kaip 
grupė vis tiek darbuotojai turi labai daug panašumų.
Privalumai. Kol ateini kiekvieną dieną į darbą, gauni garantuotą algą. Darbas kiekvieną dieną laukia tavęs. 
Sąlyginai maža atsakomybė (karjeros laiptuose jinai kinta nuo praktiškai jokios iki labai didelės, tačiau 
didžiosios masės jinai išlieka gana ribota). Tereikia būti vienos srities specialistu (IT srities darbuotojai gali 
ginčytis, jog jiems reikia mokėti daug kalbų, tačiau jų niekas neprašo taisyti troleibuso). Darbo dienos laikas 
yra fiksuotas. Kiekvienais metais gali turėti tam tikrą laisvų dienų skaičių.
Trūkumai. Tai mūsų atskaitos taškas, todėl trūkumų nėra. Jeigu pasirinktume kitą atskaitos tašką, trūkumų 
būtų daugybė. 
Verslininkas. Nevisi nori būti darbuotojais ir tai yra tikra palaima, nes verslininkai sukuria darbo vietas 
kitiems. Dažnai verslo pradžioje tenka būti visų sričių specialistu, atlikti kelių žmonių darbą, tačiau verslui 
įsivažiavus lieka tik viena pareiga – delegavimas.
Privalumai. Pats sau bosas. Galimybė daug uždirbti. Pats sprendi su kuo dirbti, o su kuo ne. Niekas negali 
tavęs atleisti.



Trūkumai. Didelė rizika, atsakomybė, nežinomybė, stresas. Darbo diena dažnai trunka ilgiau nei aštuonias 
valandas. Reikia išmanyti keletą sričių (priklausomai nuo įmonės dydžio gali tekti išmanyti: finansus, 
planavimą, marketingą, valdymą, delegavimą).
Startuperis arba dar vadinamas entrepreneris – tai tam tikra verslininko rūšis, todėl labai panašu į buvimą 
verslininku ir vis tik yra keletas skirtumų.
Privalumai. Pats sau bosas. Galimybė labai daug uždirbti. Pats sprendi su kuo dirbti, o su kuo ne. Gali daryti 
ką nori, kas tau rūpi. Galimybė pakeisti pasaulį. Galimybė susitikti su įvairiais, labai įdomiais žmonėmis.
Trūkumai. Didelė rizika, atsakomybė, nežinomybė. Darbo diena dažnai trunka ilgiau nei aštuonias valandas. 
Reikia išmanyti keletą sričių. Daug laiko tenka praleisti ieškant investuotojų. 
Freelanceris – tai tarsi verslininkas, kuris neturi pavaldinių, todėl atitinkamai trūkumai ir privalumai labai 
panašus į buvimą verslininku. 
Privalumai. Pats sau bosas. Pats sprendi su kuo dirbti, o su kuo ne. Pats sprendi kur ir kada prasideda tavo 
darbo diena ir kada jinai baigiasi. Gali daryti ką nori, kas tau rūpi. Esi atsakingas tik už save.
Trūkumai. Didelė rizika, nežinomybė. Darbo diena dažnai trunka ilgiau nei aštuonias valandas. Reikia 
išmanyti keletą sričių. Reikia pačiam susirasti darbą (klientą). Nėra atostogų.
Šiuo metu maždaug 90% žmonių yra darbuotojai, su tuo viskas yra gerai ir teisingai, taip turėtų būti visada? 
Ne. Darbuotojas – tai industrinės revoliucijos amžiaus palikimas. 
Pavyzdžiui pažiūrėkime į siuvyklą. Nuo industrinės revoliucijos pats fabrikas pasikeitė nedaug: galbūt 
atsirado kondicionierius, galbūt siuvimo mašinos tapo mažesnės ir dabar tikrai prižiūrėtoja nesinešioja 
bizūno. Tačiau darbas liko toks pats vergiškai sunkus, o atlygis siaubingai mažas. 
Vienintelė priežastis, kodėl siuvykloje dirba žmonės, nes jų darbo jėga vis dar kainuoja pigiau nei pirkti 
robotą. Jūs manote, jog robotai nesugebėtų pasiūti jums džinsų? Arba surinkti iPhone? Robotai jau senai 
surinkinėja naujus automobilius. O tobulėjant technologijoms robotus galima padaryti ne tik protingesnius 
bet ir mažesnius. Ateityje ši sritis turi pasikeisti ir tokios profesijos kaip siuvėja nebelikti. Apskritai visos 
profesijos, kurioms reikalingas tik bukas fizinis darbas turi išnykti. Vienintelis klausimas po kiek metų?
Pasidairykime po informacinio amžiaus profesijas ir kaip pavyzdį paimkime programuotojus. Dabar įmonės 
skundžiasi, jog sunku rasti darbuotojų, o geriausi išeina dirbti freelanceriais. Ir turbūt nieko keisto tame nėra, 
jeigu vieno amžiaus profesijos atstovus nesiseka priversti dirbti pagal pasenusią praėjusio amžiaus filosofiją? 
Programuotojai yra dvidešimt pirmo amžiaus Holivudo žvaigždės, todėl ir viskas aplinkui turėtų vykti 
atitinkamai. Kadangi jau prakalbome apie filmus, tai paimkime du pavyzdžius. 

Batman Begins. Kiek žmonių atėjo žiūrėti filmą dėl:
Warner Bros. Pictures – 0
Gero režisieriaus – 1%
Gerų, žinomų aktorių – 1%
Gero scenaristo – 1%
Geras filmas – 7%
Batman – 90%

Batman kaip ir James Bond, Spiderman ir keletas kitų yra gerai žinomi išgalvoti personažai, kurie sutraukia 
didelius būrius gerbėjų. Aišku, jeigu tai būtų blogas filmas jis nebūtų uždirbęs daugiau nei du kartus tiek kiek
kainavo pastatyti. Ir vis dėl to visų pirma tai yra Batman, o tik po to geras filmas.

The Expendables. Kiek žmonių atėjo žiūrėti filmą dėl:
Lionsgate - 0
Gero režisieriaus – 0
Žinomų aktorių – 98%
Gero scenaristo – 0
Geras filmas – 2%



Nesunaikinamųjų istorija visai kitokia. Iki šito filmo nebuvo jokių personažų. Pats filmo scenarijus yra gana 
kvailas. Ir nors filmas uždirbo mažiau nei Batman, tačiau net keturis kartus daugiau nei kainavo jį pastatyti. 
Kodėl? Todėl kad sunku surasti kitą filmą, kuriame būtų tiek daug žvaigždžių. Šitame filme žvaigždės yra 
viskas. 
Pavyzdžiams paėmiau du gana kraštutinius atvejus. Vieno be žinomų aktorių niekas nežiūrėtų, kito didžiulė 
dalis sėkmės priklausė nuo anksčiau kitų žmonių įdėto darbo. Tačiau statistiniame filme svarbu yra viskas: ir 
aktoriai, ir scenaristas, ir režisierius. 
Aš taip pat paminėjau dvi kompanijas: Warner Bros. Pictures ir Lionsgate. Niekas niekada neina žiūrėti filmo
vien dėl to, kad jį stato/platina viena iš paminėtų kompanijų, tačiau jį pamato net 1000 kartų daugiau žiūrovų,
nei kad jį platintų Lietuvos kino studija. Tai yra pridėtinė vertė, be kurios garsūs aktoriai, geri scenaristai, 
režisieriai ne ką peštų. 
Šiuo metu daugelyje svetainių pačioje apačioje mažytėmis raidytėmis galite pamatyti gėdingą užrašą sukūrė 
kažkokia kompanija. Sakau gėdinga, nes kompanijos dažniausiai už kokybę neatsako. Sukuria, pamiršta, 
atsikniskit. Tačiau tai turi pasikeisti.
Dėka dviejų didžiulių kompanijų – Facebook ir Google, dabar kiekvienas žmogus yra brandas. O mes visi 
puikiai suprantame, jog Žigulinis alus ne tas pats kaip Švyturio, Utenos nėra tas pats kaip Carlsberg. Tas pats 
turi galioti ir žmonėms: Arūno sukurtas puslapis nėra tas pats kas sukurtas Kazimiero. Vienas iš jų yra 
aukštesnis brandas negu kitas. 
Kaip filmų kūrėjams svarbu pasisamdyti vieną arba kitą aktorių, taip svetainių savininkams turi tapti svarbu 
pasisamdyti vieną arba kitą programuotoją, nes vieno programuotojo sukurta svetainė yra didesnis prestižas 
nei kito. 
Turi pasikeisti ir pačios svetainių kūrimo įmonės. Iš įmonių samdančių bevardžius nežinomus 
programuotojus, jos turi tapti tarsi Lionsgate, kompanijomis kurios surenka norimus freelancerius 
(programuotojus, dizainerius, rašytojus) klientui ir viską sukoordinuoja, tačiau ant galutinio produkto 
programuotojo (dizainerio, rašytojo) vardas yra svarbesnis nei pačios kompanijos. 
Žinau, kad šiandien tai atrodo kaip utopija, tačiau ateityje visi bus tik kūrybiniai darbuotojai arba kitaip 
sakant freelanceriai. Visi dirbs nuo projekto iki projekto ir po to galės ieškotis kito projekto arba atostogauti. 
Visi nepriklausys konkrečiai kompanijai, bet bendradarbiaus su tomis, kurios pasiūlys įdomesnius projektus 
ar geresnį užmokestį ar kitus privalumus. Vienintelis klausimas: po kiek laiko tai atsitiks? 
PS. Tie skaičiai apie filmus yra išgalvoti, niekas neatliko panašių tyrimų. Galbūt nesutiksite su konkrečiais 
skaičiais, bet esu tikras, jog sutiksite su proporcine jų išraiška.

Ar jūsų kompanijai reikia tinklaraščio?

Senai, senai, dar tinklaraščių mados pradžioje, pas mus atėjo valdžia ir pareiškė: nuo rytdienos mūsų 
kompanija turės tinklaraštį. Aš, aišku, paprieštaravau sakydamas, kad niekas jo nerašys. Man liepė 
užsičiaupti kaip labai neigiamam žmogui, kuris kritikuoja vardan kritikavimo.
Valdžia pati pažadėjo rašyti, be to kolektyve buvo keletas optimistiškai nusiteikusių kolegų, kurie irgi sakė, 
jog rašys. 
Kas atsitiko praėjus porai mėnesių? Valdžia niekada nerado laiko tokiems vaikiškiems žaidimams kaip 
tinklaraščio rašymas, o optimistiški kolegos paliko kompaniją, taigi, nebeliko kam rašyti tinklaraščio.
Aš, aišku, turėčiau dabar šokinėti ir kartoti: sakiau, sakiau!, bet šis pasakojimas ne apie tai. Tai kvietimas 
įvertinti savo jėgas.
Didelė kompanija visuomet gali pasamdyti rašantį žmogų, pasakyti jam: apie tą galima rašyti, apie aną 
rašyti negalima, sėsk, rašyk. Ir tai bus didelės kompanijos viešųjų ryšių, bendravimo su klientais strategijos 



dalis. Beje, jeigu aš būčiau maisto prekių parduotuvė, tai rašyčiau receptų tinklaraštį iš produktų, kuriems 
akcija tą savaitę. 
Maža kompanija negali sau to leisti, jiems vienintelė išeitis rašyti patiems, bet... 
Tinklaraštis yra kompanijos kultūra. O kultūra negali būti nuleista iš viršaus. Kultūra yra kuriama nuo pat 
pirmos kompanijos dienos ir vėliau ją pataisyti labai sunku. Kultūra – tai kaip darbuotojai bendrauja su 
klientais ir vieni su kitais, nesvarbu valdžia stebi ar ne. 
Vienos šeimos susitinka tik vieną kartą per metus – atšvęsti Kalėdas, kitos - kiekvieną vasarą važiuoja 
slidinėti į kalnus. Kompanijos kaip šeimos, daugelis vadovų nori tikėti, jog jų kompanija - tai antroji šeima, 
tačiau realybėje daugelis jų yra kaip pirmoji. Ne kiekviena kompanija gali turėti tinklaraštį ir tai normalu. 
Taigi, norite turėti tinklaraštį, ką daryti?
1) Pirmiausia pats įmonės vadovas turėtų rašyti ir tik po to pakviesti prisijungti kitus. Yra toks posakis: 
neversk daryti kitus, ko nedarytum pats, tuo labiau, jog tinklaraščio rašymas nėra tiesioginės pareigos. 
Normalu tikėtis, jog nevisi darbuotojai norės prisijungti, ne visi sugeba rašyti, todėl neverta kankinti žmonių, 
verčiau skatinti daryti, tai ką jie sugeba daryti geriausiai.
2) Nustatykite iš anksto kas bus jūsų tinklaraščio skaitytojas, t. y. kam jis skirtas? Jeigu dirbate kokioje nors 
reklamos agentūroje, tai greičiausiai rašyti būsimiems darbuotojams ir klientams yra vienas ir tas pats, tačiau 
jeigu dirbate IT srityje... Bloga mintis iš karto rašyti tinklaraštį ir klientams, ir būsimiems darbuotojams. 
Aišku, visuomet galima pabandyti kurti du tinklaraščius.
Dabar visi sako, jog trūksta IT specialistų ir turėti savo IT tinklaraštį tikrai geras būdas išsiskirti iš kitų 
kompanijų, kurios siūlo stalo futbolą. Aš nelabai žinau ką parodo stalo futbolas, bet tinklaraštis šiuo atveju 
galėtų parodyti, jog rimtai žiūrima į darbuotojų kvalifikaciją ir atėjęs žmogus tikrai galės tobulėti. Galiausiai, 
jei alga būtų mokama už įvarčių skaičių, tai darbuotojas vadintųsi futbolininku, o ne IT specialistu.
3) Nubrėžkite gaires. Rašydami tinklaraštį jūs kuriate įmonės veidą. Tikrai neįmanoma numatyti visų temų 
apie ką bus tekstai parašyti ateityje, tačiau iš anksto reikia apsibrėžti kokia yra jūsų įmonė. Gal sekretorė Eglė
(pramušė mane Kalėdinė dvasia) nori parašyti apie tai, kad jos katė atsivedė kačiukų, tačiau ar tai atitinka 
įmonės politiką? Taip, įrašas su gausybę nuotraukų, greičiausiai bus labai mielas, bet...
4) Tinklaraštis nėra pranešimai spaudai. Pranešimai spaudai, dažnai atrodo sausi, nužmoginti. Tinklaraščio 
įrašai turi turėti tą jausmą, jog tai žmogus kalba žmogui. Priklausomai nuo jūsų srities ir tikslinės auditorijos, 
jie gali būti su humoru arba be, su gausybę iliustracijų arba tik su grafikais ir diagramomis. Tačiau vis tiek tai
turi būti vieno žmogaus pasakojimas kitam, koks tas žmogus: profesorius ar vaikas, spręskite patys.
5) Rašykite reguliariai. Kaip dažnai rašyti? Nežinau. Tačiau, jeigu naujas įrašas pasirodo tik kartą per mėnesį,
tikrai turėtų kilti klausimas ar verta rašyti tinklaraštį? Įrašai kiekvieną pirmadienį yra žymiai geriau nei vieną 
savaitę penki, o po to penkias savaites nei vieno. Žmogus, kaip aš, gali turėti nuotaikas: yra nuotaika rašai, 
nėra nuotaikos nerašai. Tuo tarpu verslas nestoja, net jeigu nuotaika yra bloga, tai kodėl turėtų sustoti 
tinklaraščio įrašai?
6) Rūpinkitės. Kai yra pasamdytas specialistas labai aišku kas atsakingas už tinklaraščio priežiūrą. Tačiau, 
kai rašo kompanija, tuomet gaunasi, jog atsakingi visi. O dažniausiai, kai atsakingi visi - neatsakingas niekas.
Tik įrašo parašymu niekas nesibaigė ir negalima nusiplauti rankas. Jeigu skaitytojas parašė komentarą – 
atsakykite jam, jeigu atsitiko koks nors įvykis susijęs su jūsų tekstu - atnaujinkite tekstą, pastebėjote klaidą – 
pataisykite. Įrašo publikavimas – tai gyvenimo pradžia, o ne pabaiga.
Jeigu visi jūsų srities specialistai vegetarai, o jums labai patinka mėsa, ar dėl to tapsite vegetaru? Mados 
ateina ir praeina, o laimi kompanijos, kurios sugeba pakilti virš madų. Tinklaraštis nėra kiekvienai 
kompanijai, todėl nieko blogo, jei neturite, bet jeigu norite... Pirmiausiai sąžiningai įvertinkite ar sugebėsite 
rašyti pats, tuomet pasitarkite su kolektyvu ar jis palaikys tokią idėją. Vienas žmogus gali ridenti akmenį į 
kalną, tačiau su komanda ir smagiau, ir lengviau.



Ar jūsų įmonei reikia Facebook puslapio?

Jeigu jūs prekiaujate knygomis ar karoliais, tai greičiausiai jūsų tikslinė auditorija naudoja Facebook, ir, 
matyt, niekas šiandien nesiginčys, jog turėdami savo Facebook puslapį galite padidinti pardavimų skaičių. 
Tačiau ką daryti tuomet, jeigu jūs prekiaujate gesintuvais arba statybiniais šalmais?
Prisipažinsiu, jog mano fantazija šituo klausimu yra labai ribota ir už gesintuvą nieko geriau sugalvoti 
nesugebėjau. 
Gesintuvas - tai toks produktas, kurį gali pirkti ir paprastas mirtingasis, vis dėl to didžioji pajamų dalis ateina 
iš verslo pirkimų. Ir tai supranta, nes vargu ar koks žmogus sau pirks penkis gesintuvus, tuo tarpu verslas gali
jų užsakyti šimtais. Įsivaizduokite, kad autobusų parkui prireikė naujų gesintuvų visoms transporto 
priemonėms, čia tai būtų pirkinys!
Akivaizdu, jog autobusų parkas nesinaudoja Facebook, tačiau jo direktorius galbūt naudojasi, čia ir kyla 
mūsų dilema. 
Nevyniosiu į vatą – ne kiekvienam verslui reikia Facebook puslapio. Jeigu jūsų produktas yra plataus 
vartojimo prekės, jeigu jūsų klientai tik žmonės, tai Facebook puslapis jums reikalingas. Tačiau jeigu siauro 
vartojimo, retai perkamos kaip pavyzdžiui traktoriai, tai jums Facebook puslapio priežiūra kainuos daugiau 
nei realiai duos naudos. 
Turbūt visos leidyklos Lietuvoje turi savo Facebook puslapius, tačiau ar tikrai jie reikalingi? Juk žmonės 
knygas perka knygynuose (arba internetu) ir tik labai retas žmogus užeis į leidyklą įsigyti knygos pigiau (jei 
jinai apskritai prekiauja). Daug efektyviau būtų turėti puslapį, kuriame reguliariai būtų atnaujinamos 
naujienos ir anonsai. Tačiau leidyklos šitą mėgsta pamiršti. Jeigu įrankiai nenaudojami, tai nieko keisto, kad 
jie neduoda rezultatų. Nesvarbu kiek šakutė turi dantukų tris ar keturis, jeigu ja nesinaudoji.
Jeigu jūsų siūlomas produktas yra verslas verslui, tuomet pagalvokite apie tai, jog daugelis kompanijų 
blokuoja Facebook ir panašius puslapius savo darbuotojams. Kita vertus reklamos agentūros atveju produktas
(ar paslauga) taip pat yra verslas verslui, tačiau Facebook neretai joms yra reklamos platforma, praktiškai 
darbo įrankis. 

Facebook reikia vertinti ne kaip madą ar užgaidą, o kaip marketingo įrankį, tinkamai naudojamas jis gali 
duoti gerų rezultatų, tačiau naudojamas netinkamai, ne laiku, gali tapti galvos skausmu.

Ar jūsų kompanijai reikia svetainės?

Ir iš karto trumpas mano atsakymas – taip.
Pirmiausiai jums reikia internetinio adreso, kad galėtumėte susikurti keletą pašto dėžučių. UAB Gavno 
šuniukas gmail atrodo labai nesolidžiai. Asmeninėmis reikmėmis galite naudoti kokią tik norite pašto dėžutę, 
kokiu tik norite adresu, tačiau verslo paštas turi turėti solidų adresą. 
Jeigu nusipirkote adresą ir nukreipėte į Facebook puslapį, tai nėra pati geriausia idėja. Niekas nepakeis 
įmonės puslapio.
Ar žinojote, jog kai kurių puslapių, žmonės neturintis Facebook vartotojų, negali matyti? (Taip ir 
neišsiaiškinau, kodėl taip atsitinka). 
Niekam to nelinkėčiau, bet Facebook kartais mėgsta pablokuoti puslapius. Taip yra nutikę ir kelioms 
didelėms užsienio kompanijoms, aišku, vėliau Facebook jų atsiprašė, tačiau ar manote, kad jūs sulauktumėte 
atsiprašymo? Ką jūs darytumėte, jeigu taip jums atsitiktų? Ir kur dėtųsi jūsų lankytojai?
Jums nereikia turėti kažkokios ypatingos svetainės su daugybe flash. Užteks paprastos, net gi statinės, 
niekada neatnaujinamos. 
Kas turėtų būti jūsų svetainėje? 
Kontaktai: telefonas, adresas, žemėlapis, el. pašto adresas, galima pridėti kontaktų formą, tačiau nebūtina. 



Apie įmonę. Ką įmonė veikia, kada įkurta, trumpa istorija. Net ir kukli informacija padės jus geriau vertinti 
Google sistemoje, kas gali privilioti, jums visai netikėtai, ir vieną, kitą klientą. 
Nepamirškite pridėti punkto „Karjera“, kai ieškosite darbuotojų, galėsite siųsti nuorodą į šį puslapį arba ja 
pasidalinti savo Facebook puslapyje ir žinosite kiek žmonių peržiūrėjo jūsų skelbimą (čia su sąlyga, jeigu 
naudosite Google Analytics ar panašų įrankį). 
Jeigu esate kavinė, tai nesigėdykite įdėti meniu. Beje, PDF žiūrėti labai nepatogu, o dinamiškai 
generuojamus meniu yra labai lengva keisti ir tai užtrunka gerokai mažiau, nei sukurti naują paveikslėlį ar 
PDF failą, nors reikia investuoti daugiau lėšų į svetainę. 
Jeigu esate verslas verslui, tuomet įdėkite įgyvendintų projektų aprašymus bei klientų padėkas. Klientų 
padėkos su datomis ir pareigomis atrodo žymiai solidžiau nei padėkos nuo kažkokio Petro. 
Naujienos ir pranešimai spaudai galimas punktas, tačiau nebūtinas. Jeigu jau dedate punktą „naujienos“, 
nepamirškite parašyti bent po vieną naujieną per metus. Niekas neatrodo taip blogai kaip punktas, kuris yra 
visiškai tuščias.
Galiausiai noriu pasakyti: jums greičiausiai visai nereikia tinklaraščio, jūs galite neturėti Facebook puslapio, 
tačiau net ir labai minimalistinis puslapis yra reikalingas.

Startupu mintys

Galima kalbėti apie daug įvairių startupų aspektų, tačiau šiandien norėčiau pasvarstyti tik apie vieną – verslo 
planą. Mano mintys taip pat apsiribos telefonų programėlėmis bei internetinėmis svetainėmis. 
Geras planas yra tuomet, kai moka verslas, o ne eilinis vartotojas. Kodėl?
Visi labai gerai žinote Google, paieška (ir daugelis kitų paslaugų) eiliniams vartotojas yra nemokama, tačiau 
kompanija susišluoja milžinišką pelną iš reklamų už kurias moka verslas. Facebook taip pat suteikia visas 
funkcijas vartotojams nemokamai, o pelną gauna iš reklamų už kurias moka verslas. Čia svarbu pabrėžti, jog 
abi kompanijos nenaudoja jokių trečių šalių produktų reklamai rodyti, todėl pilnai gali kontroliuoti kainą, 
vietą, rodymo dažnį ir t.t. 
Facebook būtų galima lyginti su pažinčių svetainėmis, tačiau daugelyje pažinčių svetainių nemokama tik 
registracija, o už visas kitas funkcijas reikia mokėti. Kas gyvena geriau? 
Iš įdomesnių atvejų reiktų paminėti Duolingo – tai kalbų mokymosi svetainė. Kaip vieną iš pratimų reikia 
išversti sakinį iš kalbos kurią mokaisi į kalbą kurią moki. Duolingo pasirašė sutartį išversti didelius tekstus. 
Šiuo metu kiekvienoje srityje yra bent kelis konkurentus ir vartotojas visuomet gali pasirinkti tą, kuris prašo 
mažesnės kainos, o dažnai ir nemokamą. 
Spotify – muzikos grojimo platforma, kurį laiką buvo mokama, tačiau nesenai tapo pilnai nemokama. Ką tai 
reiškia? Konkurencija didelė, vartotojai gali rinktis alternatyvas. Spotify neturi esminio pranašumo už kurį 
vartotojai sutiktų mokėti pinigus. Spotify yra tik grotuvas, tarpininkas tarp muzikanto ir klausytojo. Spotify 
gali pridėti daugiau mygtukų ar padaryti juos gražesnius. Tačiau tą patį gali padaryti visi. Ar galima sukurti 
kažką, ko nebūtų lengva nukopijuoti?
Vartotojas kaip oras: ryte – saulė, per pietus – lietus, vakare – vėl saulė. Vartotojas gali pakeisti nuomonę, 
dėl milijono priežasčių, visiškai nesusijusių su produktu. Verslas dažniausiai būna stabilus (išskyrus, kai 
bankrutuoja) ir planuoja savo veiklą į priekį, jeigu nuspręs naudoti jūsų produktą, tai greičiausiai naudos ilgą 
laiką. 
Ir galiausiai viskas susiveda į pinigus. Kiek pinigų galite apimti iš paprasto žmogaus? Litą, dolerį, dešimt? 
Bet kuriuo atveju sumos nėra didelės, taigi reikia daug vartotojų vien tam, kad galėtumete apmokėti produkto
išlaikymą. Kiek galite paimti iš verslo? Šimtą, tūkstantį, dar daugiau? Tiesa pasakius, vienas verslas gali 
pilnai padengi išlaikymo kaštus, o antras jau duoti neblogą pelną.



Balto žmogaus profesija

Pavadinimas šiais laikais gali skambėti rasistiškai, tačiau Sovietų sąjungoje rasizmo nebuvo, todėl 
susilaikykite nuo kritikos, kol neperskaitėte iki galo.
Mokykloje man teko skaityti (analizuoti?) vieną tekstą, kuris turėjo labai panašų, o gal net identišką 
pavadinimą ir ta istorija man įstrigo visam gyvenimui. Istorijos aš jums čia ne perpasakosiu, pateiksiu tik 
esmę.
Sovietmečiu (o gal ir dabar?) žmonės buvo skirstomi į dvi grupes: juodadarbius – dirbančius sunkų fizinį 
darbą ir baltuosius – vilkinčius kostiumus, sėdinčius ofisuose. Klasikinis juodadarbių atstovas – 
šiukšlininkas, galbūt tai nėra sunkiausias fizinis darbas, tačiau pripažinkit vienas iš bjauriausių – visą dieną 
uostyti šiukšles, kraunant konteinerius ir juos išvežiojant. Klasikinis baltųjų atstovas – buhalteris, jis visą 
dieną sėdi ofise ir barškina skaičius. Tačiau ar tos profesijos iš tiesų tokios jau skirtingos?
Ar yra skirtumas tarp prostitutės ir odontologo? Norėdamas uždirbti turi priimti klientą, neaptarnausi kliento 
nebus pinigų, kiek klientų aptarnausi tiek pinigų turėsi. Užmokestį gauni už vizitą (arba už valandą). Taigi, 
tas pats? Įsižeidėte? Kai nusiraminsite, skaitykite toliau.
O dabar paimkite kitą profesiją, žmogų, kuris dirba tikrai protinį darbą. Tarkim - rašytojas. Parašyti knygą 
vienam skaitytojui, šimtui skaitytojų, milijonui skaitytojų užtrunka tiek pat laiko, tačiau atlygis kitas. Čia yra 
esminis skirtumas nuo ankstesnių profesijų: įdėtas darbas, sugaištas laikas niekaip nekoreliuoja su 
pajamomis.
Taigi, kurios profesijos atstovais norėtumėte būti? Dirbančiais tikrai protinį darbą ar valandį?
Nežinau, kaip tėvai auklėja vaikus dabar, tačiau sovietmečiu viskas buvo paprasta: baik universitetą, susirask 
darbą, dirbk jį iki pensijos, o tuomet gauk stabilią pensiją. Tai ko mokė tėvai buvo – nemaištauk, užsitikrink 
stabilų pajamų šaltinį ir ramiai gyvenk. Principe įsivaizduokite motina sako savo dukrai: tapk prostitute, nes 
tai užtikrina stabilias pajamas. Kai taip išverčiu, šokiruoja ar ne? Tačiau ar tai blogas patarimas?
Galbūt jūs ne odontologas, o batsiuvys arba siuvėjas, kepėjas, galiausiai mažos parduotuvės savininkas, 
nesvarbu, visa tai grįžta prie to paties principo. Jeigu nebūsi darbe, negausi pinigų. Vakar dienos pajamos 
greičiausiai skiriasi nuo šiandienos pajamų, o rytdienos pajamos greičiausiai skirsis nuo šiandienos, tačiau 
per mėnesį jūs vidutiniškai uždirbsite tą patį kiekį pinigų. Priklausomai nuo konkrečios profesijos jūs galėsite
gyventi šiek tiek geriau ar šiek tiek blogiau, tačiau jūs niekada netapsite milijonieriais. Tai yra stabilus geras 
gyvenimas.
O kas, jeigu jūs dirbate protinį darbą? Parduoti vieną akciją ir parduoti šimtą užtrunka tiek pat laiko, tačiau 
jūsų pajamos arba nuostoliai labai reikšmingai skirsis. Ir nuostoliai čia yra esminis žodis. Visi yra girdėję 
apie J.K. Rowling, galima sakyti, jog per naktį jinai tapo milijoniere. Esminis klausimas: ar tokį dalyką 
galima prognozuoti? Ir atsakymas yra – ne. Jeigu manote, kad taip, tai kodėl niekas to nepakartoja?
Ką veikė J.K. Rowling iki to reikšmingo momento? Kaip ir bet kuris eilinis žmogus - dirbo mokytoja. Kodėl?
Todėl, kad wannabes yra daug, o galimybių mažai. Labai daug žmonių rašo, atsiradus savilaidos galimybei jų
padaugėjo tūkstančiais kartų, tačiau daugelis iš jų turi vos vieną, kitą šimtą skaitytojų. Vienai J.K. Rowling 
tenka milijonas, apie kuriuos niekas nežino. Ir tai nėra tik rašymas. Galim kalbėti apie muziką. Ar tikrai 
pasaulinė, garsi grupė sutraukianti tūkstančius fanų į savo koncertus yra geresnė už tris pankelius grojančius 
rūsyje? Galbūt taip, galbūt ne. Tačiau esmė, jog trys pankeliai skaičiuoja centus surinkus per Gatvės muzikos
dieną, o grupė maudosi milijonuose.
Įsivaizduokite torto dalybas. Aštuoni draugai pasidalina tortą. Nei vienas žmogus negali torto padalinti 
matematiškai tiksliai, todėl vieni gabaliukai gaunasi truputi didesni, kiti truputi mažesni, tačiau iš esmės, visi 
gauna torto po lygiai ir visi būna laimingi.
Įsivaizduokite kitokias dalybas. Pirmasis draugas pasiima 7/8 pyrago ir likusią dalį pasiūlo pasidalinti 
septyniems likusiems žmonėms. Kuriose torto dalybose norėtumėte dalyvauti?
Grįžkime prie mūsų odontologų. Ar du odontologai yra konkurentai? Jūs turbūt pasakysite - taip, o aš 
pasakysiu - ne. Vienas odontologas gali nuvilioti vieną, ar kelis kito klientus, bet ne visus (Pastaba: visus 



klientus gali pavogti tik tuo atveju, jei neturėjo nei vieno savo). Kodėl negali to padaryti? Nes valandų kiekis 
paroje yra ribotas ir jis gali aptarnauti tik ribotą klientų skaičių. Būtent jie pasidalino pirmąjį pyragą.
Skirtumas tarp pačio geriausio ir pačio blogiausio tos pačios srities atstovo mėnesinių pajamų yra sąlyginai 
nedidelis. Nėra prasmės būti geriausiu, Dievas nusilenkia vidutinybėms. Nereikia turėti išskirtinio talento, 
užtenka pasirodyti kiekvieną dieną darbe.
O kas pasidalina antrą pyragą? Rašytojai, muzikantai, aktoriai, net gi startupai. Tu esi geriausias arba esi 
niekas. Tai yra milžinų ir nykštukų šalis. Tačiau nesuklyskite, nykštukų yra devynios galybės, o milžinų yra 
vos keletas, tačiau mūsų dėmesį sutraukia būtent milžinai.
Tai kurios profesijos atstovu norėtumėte būti?

99,5 cento

Ką apie jus mano pinigai?

Kaip jūs ruošiatės praturėti? Ką praturtėti? Jūs rimtai nesiruošiate praturtėti?
Apklausos parodė, kad 80% amerikiečių mano, jog senatvėje praturtės laimėję milijoną loterijoje.
Vargšai, įdomu, kokie rezultatai būtų Lietuvoje?
Ar pastebėjote, jog Lietuvoje niekas laimėjęs milijoną taip ir nepraturtėjo? Vieni iškėlė didelį tūsą draugams, 
kiti nusipirko brangią mašiną, kurią po dviejų mėnesių sudaužė, treti... Gal tęsti neverta, tiesiog 
apibendrinsiu, jog daugelio žmonių gyvenimas praėjus lygiai metams, po milijono laimėjimo, nepagerėjo,
o kai kurių netgi pablogėjo.
Galiu čia papasakoti ir kitą istoriją. Viena moteris nusirito taip žemai, kad netgi pradėjo valkatauti, kartu su 
kitais Lapių sąvartyne kapstytis ir ieškoti gerų daiktų. Po poros metų jinai vėl turėjo savo butą ir pradėjo vėl 
gyventi kaip normalus žmogus. Žinot ką jinai pasakė? „Jūs nepatikėsite, kokius naudingus daiktus žmonės 
išmeta, kiekvienas galėtų praturtėti per porą metų, jeigu tik negertų...“
Koks skirtumas tarp dviejų istorijų? Tuo, kad žmonės turi tikslą ir moka elgtis su pinigais. Palauk, bet mūsų 
niekas nemokė elgtis su pinigais... Aišku, gaila, kad nei mokykloje nei universitete tarp privalomų visiems 
dalykų nėra, nei investavimo pagrindų, nei jokių kitų pinigų valdymo dalykų, tačiau kad jūsų nemokė taip 
sakyti negalima.
Tiesa yra tame, kad, deja, jūs nesąmoningai atkartojate visus savo tėvų finansinius reikalus. Kai jiems sekėsi, 
tai ir jums sekasi, kai jiems nesisekė, tai ir jums nesiseka, visos tos bangos iš jų gyvenimo, atsikartoja jūsų 
gyvenime, skirtumas tik keliasdešimt metų... Ar tai reiškia, kad vargšai visuomet liks vargšais, o turtingi 
visuomet liks turtingi? Ne, viską galima pakeisti. Bet pradžiai reikia išsiaiškinti ką jūs manote apie pinigus.
Tiesa pasakius, tai nėra lengva, ir aš buvau nustebęs, kai pagavau save kartojanti vieną posakį: „būkim 
biedni, bet teisingi“. Stop! Tai tikrai blogas posakis, nes tai reiškia, kad visi turtuoliai yra melagiai, ar kas 
nors iš jūsų nori būti melagis? Aš nelabai, reiškia, jog nesąmoningai turiu atsikratyti visų pinigų, kad tik 
būčiau teisus... Jo... Kaip manote, ar su tokia logika aš ilgai turėčiau laimėtą milijoną? Aš bandau šį blogą
posakį iš savo smegenų ištrinti ir pakeisti kitu: Būkim, turtingi, teisingi ir dosnūs.
O kokius jūs žinote posakius apie pinigus: „kruvini pinigai“, „turtuoliai - šykštuoliai“, „nori pinigų, turi
sunkiai dirbti“, „norėti pinigų nuodėmė“, „kas nedirba, tas nevalgo“, „ne piniguose laimė“, „pinigai laimės 
neatneša“. Šlamštas, o ne posakiai, jeigu jūs jais vadovaujatės kaip tikitės praturtėti?
Parašykite, kokie posakiai asocijuojasi jūsų gyvenime su pinigais, ir neigiamus pabandysime pakeisti 
teigiamais. Tikiuosi, jog daugelis mano, kad: visaip gerai, bet su pinigais geriausia.
P.S. Kai pamatote vieną centą, ką jūs darote? Paspiriate? Bet juk tai pinigas.. Jo, jo, toks ten ir pinigas...
Ar žinojote, kad metalo iš kurio padaryta ta moneta vertė didesnė, už pačią monetos vertę? Gal laikas
perkainoti vertybes ir pasilenkus įsidėti vieną centą į kišenę?



Gyvenu internete

Juodosios skylės efektas

Juodoji skylė, tai toks kosmoso darinys, kuris į save sutraukia visą aplinkinę energiją. Galbūt ne visai
moksliškai teisingas teiginys, nesvarbu, šį kartą aš ne apie tai. Aš visai nenoriu kalbėti apie astronomiją.
Man ne dažnai tenka rašyti oficialus elektroninius laiškus, bet kartais pasitaiko... Oficialūs laiškai - daug
mandagių, oficialių frazių, tuščio gražbyliavimo... Dažniausiai tokius laiškus baigiu žodžiais „laukiu jūsų
atsakymo“, ar tai irgi laikyti mandagumo fraze? Galbūt, taip, tikrai galima laikyti mandagumo fraze, bet 
reiktų manyti, jog rašydamas tokius žodžius žmogus tikrai laukia kokio nors... bet kokio atsakymo! Taigi,
susipažinkite su juodosios skylės efektu: iš siuntėte laišką ir ... ir nieko. Nieko, jokio atsakymo, tada pradedi 
galvoti ar tikrai laiškas pasiekė adresatą, gal reikia parašyti dar vieną? O jeigu parašysiu dar vieną ar 
nepasirodysiu per daug įkyrus? Bet juk laiškas atgal negrįžo, jeigu jis nepasiekė adresato, tai kur tuomet 
dingo? Jį įtraukė interneto juodoji skylė?
Deja, juodosios skylės internete neegzistuoja, tai tik psichologinis efektas. Jūsų laiškui būti perskaitytam gali 
sutrukdyti tik „spam“ filtras arba drebantis pirštas virš „delete“ mygtuko. Kita vertus, kad ir kaip gaila būtų, 
net jeigu jūsų laiškas ir perskaitytas, niekas negali garantuoti, jog sulauksite atsakymo. Gavėjas, gali tingėti 
vargintis kažką rašyti, arba tiesiog manyti, jog esate nevertas jo dėmesio. Žinot paskutinis variantas pats 
pikčiausias. Negi taip sunku paspausti „replay“ mygtuką, jeigu tingit galit nieko nerašyti, užtektų tuščio 
laiško, aš ir taip suprasčiau, kad pasakėte „NE“, be to tuo pačiu žinočiau, kad gavote mano laišką, o kas man 
dar svarbiau, jog jį perskaitėte. Aišku, jeigu sunku paspausti „replay“ mygtuką, galima sukonfigūruoti jūsų 
naudojamą programą, kad jinai automatiškai atsakytų į kiekvieną gautą laišką...
Kai rašot laiškus draugams, visada galite nusiųsti sms žinutę ir paklausti: „ar gavai?“. O ką daryti parašius
oficialų laišką, kam tuomet siųsti sms žinutę?
Linkiu, kad jūsų laiškai visada pasiektų adresatą ir niekuomet nepatektų į juodąją skylę internete.

Pabėgimas iš realybės

BBC rašo apie tai, jog vis daugiau žmonių potencialių partnerių ieško internetiniuose žaidimuose. Pagrindinis
privalumas, jog jūs tikrai turėsite kažką bendro – tą patį žaidimą. Toliau dėstomos mintys, jog žaidime 
galima sužinoti, kaip žmogus elgiasi su pinigais, ar mėgsta rizikuoti, kaip elgiasi kritinėse situacijose. Ar 
tikrai?
Kai kurie žmonės taip įsijaučia į žaidimą, jog nebeskiria realaus pasaulio nuo virtualaus. Jie priima 
nepatogias situacijas žaidime, kaip problemas savo gyvenime ir tokie žmonės greičiausiai jaučia stresą.
Bet tikrai šiuo metu nenorėčiau bendrauti su tokiais žmonėmis.
Aš vis tik norėčiau čia atkreipti dėmesį į kitą dalyką. Kažkur skaičiau tokia mintį: gali rašyti ką nori, 
internete niekas nežino, kad tu šuo. Taigi, jeigu niekas nežino, kas tu esi iš tiesu, tai ar tikrai stebint kaip
žmogus žaidžia galima jį pažinti? Internete niekas tavęs nevaržo, gali užsidėti kokį nori kostiumą, pasislėpti 
po kokia nori kauke, kuri neturės nieko bendro su tavimi realybėje, gali net gi pasirinkti kitos lyties veikėją... 
Problema ta, kad dažniausiai virtualiuose pasauliuose žmonės bando realizuoti savo fantazijas, kurių 
neišdrįstų įgyvendinti realybėje. Realybėje jie tik labai suvaržyti menkaverčiai padarai...



Niekaip negaliu pateisinti žmonos/motinos, kuri grįžusi po darbo eina žaisti World of WarCraft, vargšas jos 
vyras... Dažnai žmonės eina į žaidimus, todėl kad kažko trūksta realiame gyvenime. Tačiau, kas kaltas, ar tik 
ne patys žmonės, kuriems trūksta?
Žaidime gali būti laisvas, nes jeigu padarysi klaidą, susikursi kitą herojų ir pradėsi gyvenimą, kaip naujas 
asmuo, kurio niekas nepažįsta. Tačiau, ar pakeitus herojaus vardą pasikeis ir jo elgesys žaidime?
Žaidime gali būti laisvas, nes jeigu žūsi, gausi kitą gyvybę ir lengvai viską galėsi pradėti iš naujo.
Realybėje turi tik vieną gyvybę, tačiau ar reikia daugiau?
Pasvarstykite, kiek iš jūsų norėtų turėti dar vieną gyvybę? Kiek iš jūsų norėtų turėti galimybę pradėti visą
gyvenimą iš pradžių, kitu vardu? Jeigu turėtumėte abi ar bent vieną iš šių galimybių, kaip pasikeistų jūsų
gyvenimas? Jeigu pasikeistų labai stipriai, pagalvokite, kas trukdo jums gyventi taip dabar? (Neabejoju,
jog sugebėsite rasti daug priežasčių)
Kažkada ir aš žaidžiau, ir išdarinėjau triukus apie kuriuos, paprastai seneliai susėdę su anūkais nekalba. 
Tačiau tikrai neverta, realiame gyvenime galima gauti ir daryti viską ko nori (aišku, jeigu žinai KO nori).
Taip, realiame pasaulyje negali šokinėti, nuo penkiaaukščio stogo, bet visa kita...
Virtualūs draugai niekada neatstos tikrų, tai kokio galo jų ieškoti žaidimuose? Negi žmonės neturi visai
fantazijos ir nebemoka susipažinti realybėje?

Exuss
Gyvenime aš mazai rizikuoju :) Kruopščiai iš anksto pasiruošiu netikėtumams.
Žaidimuose rizikuoju daug :) Ką tai rodo?
Ką duoda žaidimai, kuriuose esantys pasiekimai yra netikri? Ogi emocijas, jausmus duoda. Tarkim,
žaidžiu kokį NBA Live 2007. Tikras krepšinis? Ne. Ar kažką daugiau išmokstu apie krepšinį? Ne. Aš
sportuoju? Ne. Mano jausmai ir džiaugsmas laimėjus tikras? TAIP! Aš neapsimetu, jog džiaugiuosi, kai
pavyksta įveikti kompiuterinį priešininką. Aš iš tikro džiaugiuosi. Aš neapsimetu, jog esu supykęs, kai
pralaimiu. Aš ištikro esu supykęs (fak, kompas mane įveikė). Čia glūdi komp. žaidimų esmė ir
patrauklumo paslaptis.
Ar geriau, vis dėl to, yra žaisti su žmonėmis akis į akį? Aišku geriau. Bet neturiu tiek krepšiniu
besidominčių draugų, kad galėtume žaisti krepšinio aikštelėje. Vieniems šeima, kitiems darbais, treti
namus įsirenginėja. Nuo studijų laikų daug metų kamuolio rankose nelaikiau.
Tiesą sakant, ir ant kompo krepšinį esu labai seniai žaidęs. Gal prieš kokius du metus. Nebegrįšiu prie
šito daugiau.

Kaip nužudyti mane pokalbių programos pagalba

(šis straipsnis buvo publikuotas portale elektronika.lt ir žurnale „Kompiuterija“)
Aš greičiausiai nepirmas ir nepaskutinis aiškinantis, kad teisingai naudojantis pokalbių programa, ji gali
padidinti jūsų darbo produktyvumą, o ne sumažinti, kaip kad dažniausiai dabar būna. Dabar pabandysiu 
pristatyti keletą taisyklių kaip mano nuomonę (ne)turėtų būti naudojama pokalbių programa.
1) Elkitės taip kaip elgiatės kalbėdami telefonu. Kai skambinate sakote „labas“, galbūt jeigu skambinate į 
laidinį telefoną pridedate „gal galima pakviesti Antaną?“. Pamirškite visa tai. Jeigu turite klausimą, tai taip ir 
rašykite, taupykite savo ir kitų laiką. Žodis „labas“ turbūt labiausia nervuojantis raidžių derinys virtualiuose 
pokalbiuose. Kai kurie gali pasakyti, jog kam klausti, jeigu nežinai kada gausi atsakymą, galbūt po dviejų 
valandų jums atsakymo nereikės. Tuomet galima pasinaudoti kitomis frazėmis „QQ“ (skaitosi „kuku“) arba 
„esi?“. Blogiau už „labas“ gali būti tik „ar galiu užduoti vieną klausimą?“ mano atsakymas: „taip, jau 
uždavei“.
2) Būtinai paklauskite kaip man sekasi. Pamirškite ką jus mokė apie mandagumą, pakartosiu dar kartą 
negaiškite savo ir kitų laiko. Jeigu jūs klausite kaip man sekasi ir aš neturiu ką veikti jums teks išklausyti 



dviejų valandų pasakojimą, jeigu jums tikrai kažko kito reikia iš manęs ar galėsite laukti dvi valandas? Jeigu 
aš neturėsiu, nuotaikos ar laiko atsakysiu trumpai „gerai“, bet jeigu jūs po to prašysite kažką panašaus „gal 
galėtum padėti...“, tuomet tikrai susinervinsiu. Kam klausti, to ko nenori žinoti?
3) Visada parašykite „viso gero“. Pokalbio pabaiga yra tuomet, kai vienas iš pokalbio dalyvių parašo 
paskutinį sakinį. Jeigu po to pusvalandį, valandą ar daugiau nėra jokių replikų, tai kokio galo po dviejų 
valandų aš turiu gauti žinutę „tai aš jau einu, labos“ ? Pokalbis pasibaigė jau senai, čia jums ne telefonas.
4) Pokalbių programos statusas svarbu. Dažniausi programų statusai yra „online“ – sėdi prie kompiuterio, 
„away“ išėjęs, „N/A“ – senai išėjęs. Tačiau jeigu mano programa rodo „online“ tai visiškai nereiškia, kad aš 
sėdžiu prie kompiuterio, galbūt ten sėdi mano brolis, kuris lošia kokį nors „super mine sweeper“. Kita vertus 
jeigu statusas „N/A“, tai dar nereiškia, kad aš nesėdžiu prie kompiuterio, galbūt aš žiūriu filmą ir nenoriu, 
kad man kas nors trukdytų.
5) Reikalaukite atsakymo iš karto. Jeigu aš sėdžiu prie kompiuterio, tai greičiausiai aš dirbu ir mano darbas
man svarbesnis nei pokalbis su jumis. Kita vertus, jeigu aš nedirbu, tai turbūt todėl, kad dar 15 snukučių, 
tokių kaip jūs trukdo man tą daryti. Bet kokiu atveju aš tikrai neatsakysiu iš karto.
6) Siųskite daug nuorodų be komentarų. Dabar daugelio puslapių nuorodos yra draugiškos vartotojui
(pavyzdys: http://www.nepo.lt/lt/nuomone/publicistika/laimes-formule/), bet tikrai nevisų. Jeigu siunčiate 
nuorodas, būkite malonus pridėkite komentarą apie ką yra tas puslapis. „must read“ nėra komentaras. 
Nuorodų siuntimas be komentarų, ypač jeigu jūs nesate mano „contact list“, yra trumpiausias kelias iki 
„ignore list“.
7) Siųskite daug failų . Nesiųskite jokių failų, prieš tai neatsiklausę leidimo. Na ir kas kad aš turiu yahoo
vartotoją pokalbių programoje, bet tai nereiškia, kad aš negaliu naudoti kokio nors kito kliento (pvz. trillian), 
arba dar blogiau būti prisijungęs iš internetinio puslapio, kuris tikrai nepalaiko failų siuntimo.
Nesiųskite failo prieš tai nepapasakoję kas ten yra, jeigu tai jūsų nuotrauka, kur jūs sėdite duše su bikini, tai 
greičiausiai aš jos neturiu, bet jeigu tai koks nors trumpas filmukas kaip trys pingvinai pargriūna, tai labai 
tikėtina, jog kažkas kitas jus aplenkė ir atsiuntė man ta filmuką anksčiau.
8) Tik vienas žodis. Nerašykite po vieną žodį, nebent jūs tikrai ruošiate mane nužudyti lėta mirtimi: 
numarinti mane badu, belaukiantį, kol jūs sugebėsite pabaigti savo mintį. Tai turbūt labiausiai užknisantis
dalykas. Vieni žmonės sako, kad rašydami po vieną žodį, padaro mažiau klaidų, koks skirtumas klaidos?
Visi jas daro.
9) Naudokite daug santrumpų. Iš tiesų žinau tik vieną lietuvišką santrumpą nzn, kuri reiškia nežinau. Visos
kitos man girdėtos santrumpos yra angliškos, jeigu tas žmogus su kuriuo jūs kalbate priešingai nei jūs nėra 
virtualių pokalbių maniakas, ką jis turėtų pagalvoti kai jūs jam parašysite BRB? Begemoto rėksnio 
belaukiant? Gal kas žino originalesnį iššifravimą?

awx
šiaip gana taikliai čia parašei. pastebėjau ir mane erzinantį dalyką - prieš einant į darbą, palieku kompą
įjungtą siuntimams, ten aišku ir bendraut galima, ir grįžęs namo stebiuosi kai kurių lietuvių atkaklumu -
kas keliolika minučių to paties žmogaus: "labas, ar esi? kur tu? ei! aš su tavim kalbu!". galiausiai
paskutinis sakinys po kelių valandų nervatriobkės (kuri man apskritai jokių emocijų nesukelia)- "nu visą
dieną kalbinu, ar atsiliepsi, kiek gi galima". patinka vat kai kuriems ilgi monologai.

Virtualūs aktyvistai

Žiūrėdamas video, kuriame Groupon.com autorius pasakojo apie grupinio apsipirkimo idėjos gimimą, 
supratau, jog mes turim labai panašų požiūrį į kai kuriuos klausimus. Būtent dabar apie tuos dalykus ir noriu 
pakalbėti.



Pradėsiu nuo labai paprasto pavyzdžio – Blog Action Day. Sutarta dieną daugybė blogerių rašo kokia nors 
tema. 2010 metais ta tema buvo – vanduo. Dabar man durnam, paaiškinkit, kaip rašymas apie vandenį, 
pagerins vandens kokybę Afrikoje? 
Aišku, su Blog Action Day nėra viskas taip paprasta. Žmonės stovintys už idėjos renka labdarą įgyvendinti 
konkretiems vandens pagerinimo projektams ir tą dieną naudoja kaip nemokamą reklamos kanalą padedantį 
pritraukti tiek eilinių žmonių, tiek didelių kompanijų pinigus. Bet jeigu jūs parašę blogo įrašą manėte, jog 
pagerinote vandens kokybę Afrikoje, siūlyčiau galvoti dar sykį.
Pereikime prie kito dalyko – peticijų. Lietuviai dievina peticijas, jie jas sukuria ir siuntinėja visiems 
adresatams, kad pasirašytų. Kokia iš to prasmė? Kokia iš to nauda? 
Aš radau net du portalus peticijoms kurti peticijos.lt ir e-peticija.lt, nors tikrai nenustebčiau, jeigu jų yra 
žymiai daugiau. 
Pakalbėjime įstatymų kalba. Peticija yra kreipimasis į seimą, vyriausybę ar savivaldybės institucijas. Kreiptis
gali bet kuris asmuo (ar jų grupė) nejaunesnis nei 16 metų. Kreipimesi turi būti nurodytas: pareiškėjo 
vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas, kreipimasis gali būti pateikiamas raštu ar elektroniniu 
būdu. Kreipimasis privalo būti pasirašytas, elektroninis kreipimasis privalo būti pasirašytas elektroniniu 
parašu. Štai ir viskas, labai paprastas ir suprantamas įstatymas. 
Dabar klausimas: kas iš to, jeigu jūs pasirašysite virtualią peticiją? NIEKO! Peticiją gali teikti vienas 
žmogus, tam nereikia milijono jūsų parašų. Parašai būtų reikalingi, jeigu, pavyzdžiui, norėtumėte rengti 
referendumą. Ir atkreipkite dėmesį aš sakau parašai! Vardo ir pavardės įrašymas į kažkokį laukelį 
internetinėje formoje nesiskaito!
Todėl kitą kartą prieš pasirašydami kokią nors peticiją, gerai pagalvokite ką darote. Jūsų įrašytas vardas 
reiškia mažiau nei šuns balsas, o kaip žinote šuns balsas į dangų neina. 
Kas atsitinka su sukurtomis internetinėmis peticijomis? Geriausiai tą atsako, vieno portalo taisyklės: 
Sukurtas peticijas valdžios institucijoms ar kitiems adresatams teikia peticijos autorius ar organizacijos. 
Išversiu į žmonių kalbą – nieko!
Tai kam tai reikalinga ir kodėl jos tokios populiarios? 
Žinot, aš norėčiau būti supermenas. Mintyse įsivaizduoju, kad aš skraidau, tačiau realybėje tikrai nebandau 
šokinėti pro langus. Tas pats ir su peticijomis. Iš principo žmonės yra geri, ir jie nori prisidėti prie gerų darbų 
darymo, bet... Įsivaizduokit kiek daug laiko užima protestuoti, stovėti lauke, kai šalta, lyja, o bado protesto 
metu dar reikia viešai nevalgyti! Jau geriau pasirašyti virtualią peticiją. Žmonės mielai paaukotų pinigų 
labdarai, bet... O jeigu pritrūks dešimt litų ant naujo Mercides? O kas jeigu pasibaigs mobilkės sąskaita kaip 
tik tuo metu, kai reikia balsuoti už šokantį žvaigždūną seimūną? Jau geriau pasirašyti virtualią peticiją. 
Žmonės linkę apgaudinėti save. Jie mano, kad pasirašę virtualią peticiją prisidėjo prie gerų darbų. Tačiau 
jeigu jūs tiek daug prisidėjote prie gerų darbų, tai kodėl Lietuvoje taip blogai gyventi? Aš jums pasakysiu 
kodėl: bezdėjimas prie monitoriaus dar nepakėlė nei vienos valstybės ekonomikos!
Norit padaryti tikrai ką nors gero? Nueikite į vaikų namus. Pasodinkit ąžuolą savo kieme! Vienas pasodintas 
medis stipriau įtakos visą Žemės planetą, nei milijonas jūsų pasirašytų virtualių peticijų. Pagalvokit apie tai. 
Bet koks, net ir pats mažiausias geras darbas yra vertas daugiau...

Blogio šaltinis

Blogio šaltinis – tėvai

http://www.peticijos.lt/taisykles/
http://www.lrvk.lt/lt/veikla/komisijos/vyriausybes-peticiju-komisija/peticiju-istatymas/
http://www.e-peticija.lt/
http://www.peticijos.lt/
http://blogactionday.change.org/


Šią seriją norėjau pradėti nuo pasakojimo apie mokyklą, tačiau pagalvojęs supratau, kad atėję į darželį vaikai 
jau turi savo nuomonę. Darželyje paklausus vaikų ko jie nori būti užaugę, jie jau žino. Antanukas užaugęs 
norėtų būti statybininku, Onutė – siuvėja, Jonukas – bomžu…
Po didelės traumos – gimimo (jeigu tai malonumas, tai kodėl nei vienas neatsimena?), vaikas iš mažos 
uždaros erdvės patenką į didžiulę.. beribę... Pirmoji klaida, kurią padaro tėvai – tai vaiko kambarys. Jūs
tikrai manote, kad mažas net metų neturintis pyplys džiaugiasi turėdamas savo kambarį?
Turbūt visi žino posakį „miega kaip kūdikis“. Aš nenorėčiau taip miegoti. Kažkodėl visi įsivaizduoja, kad tas
posakis turėtų reikšti ramų miega, bet juk iš tiesų taip nėra, kūdikiai nemiega ramiai. Miegas tai tik stresinė 
reakcija į siaubą. Norėdamas nematyti pavojaus strutis kišą galvą į smėlį, vaikas irgi elgiasi panašiai, jis 
stengiasi užmigti, kad nematytų tos beribės erdvės. Vis kas ko kūdikis trokšta, tai jausti motinos šilumą. 
Pažiūrėkime į gyvūnus nei katės, nei šunys nesitraukia nuo savo vaikų nė per žingsnį, o kai kas nors nori jos 
vaikus paimti į tą žiūri labai nedraugiškai. Tačiau žmonės kažkodėl savo vaikus paguldo lovytėje dideliame 
nuosavame kambaryje...
Vaikas auga, jis dar nemoka kalbėti, tačiau jis supranta kas vyksta aplinkui ir mokosi. Kas būtų jeigu tėvai 
pakeltų ginčą vaiko akivaizdoje? Čia prisimenu vieną pasaką iš vaikystės. Tėvai žiema pasikinkę arklius 
išvežė senelius į mišką. Grįžę žiūri - vaikas tampo rogutes, ir klausia jo: „ką tu čia darai?“ o vaikas paaiškina,
kad treniruojasi ir kai tėvai pasens juos išveš į mišką. Moralas, turbūt, aiškus, net jeigu vaikas ir nemoka 
kalbėti, jis viską dedasi sau į galvą ir suaugęs taip jis gali elgtis su savo tėvais, bet blogiausia, jeigu tai 
atsisuks prieš jo vaikus.
Vaikas jau moka kalbėti, tačiau pasaulio jis nepažysta ir tenka remtis tuo ką sako tėvai, tačiau ar visuomet
tėvai būna teisūs? Pažįstu šešių metų vaiką, kuris nevieną vyresnį aplenktų rungtyje „kas greičiau išgers
bokalą alaus“. Taigi kokia ateitis laukia tokio vaiko?
Pasidairykime aplinkui, kiek daug šeimų gyvena išsiskyrę ir pasidalinę vaikus. Įsivaizduokit, kad vienišas
tėvas augina mergaitę ir ką jis gali papasakoti apie moterų pasaulį? O jeigu vieniša moteris augina berniuką? 
Kas su juo loš krepšinį, kas važiuos žvejoti, kas padės sukalti inkiliuką?
Nenoriu pasakyti, kad visi tėvai yra blogi, tačiau mes suaugusieji labai dažnai nepagalvojam ką sakom
vaikams. Kažkur skaičiau (kai noriu pasirodyti rimtas ir solidus visą laiką užmirštu svarbiausius dalykus)
teiginį, jog žmogaus charakteris, elgesys ir kitos savybės, kurios lemia sprendimus ir žmogaus ateitį
susiformuoja iki septinių metų. Taigi, gaunasi, kad tėvai labai įtakoja savo vaikų gyvenimą.
Vaikai idealizuoja pasaulį, kuria svajones, tačiau labai dažnai tėvai pasirėmę savo patirtimi jas griauna sako, 
kad tai neįmanoma. Kažkada aš buvau užsirašęs į jaunųjų žurnalistų būrelį, bet kai tėvai pareiškė, jog aš 
nemoku rašyti. Kas žino galbūt dabar būčiau garsus žurnalistas? Nepagalvokit - nesiskundžiu.
Tiesiog kartais tėvai elgiasi tikrai neapgalvotai.
Grįžkim nuo to ko pradėjom t.y. prie Jonuko. Jeigu vaikas šeimoje buvo nepageidaujamas, tai jis kas diena 
girdės piktus tėvų niurnėjimus, jam kasdiena sakys jis nevykėlis, kad jis nieko negali pasiekti ateityje. Kas 
kuo taps toks žmogus užaugęs?

Blogio šaltinis – mokykla

Kaip jau supratote praleidžiu darželį. Tai darau dėl kelių priežasčių: pirma – nevisi vaikai lanko darželius,
antra – tai ta pati mokykla tik kitas pavadinimas ir pastatas.
Atėjęs į mokyklą vaikas patenka į visiškai naują aplinką, čia jam reikia susipažinti su kitais bendraamžiais. O
kas jeigu vaikas nepritaps? Kartais klasėse pasitaiko atstumtųjų, bet taip būti neturėtų. Įdomiausia jog, jeigu 
vienoje mokykloje vaikas būna atstumtasis tai perėjęs į kitą jis gali tapti lyderių. Atstumtasis vaikas 
mokykloje neturi draugų, būna vienas, jis neišmoksta bendrauti. O kas gali pasakyti, jog šiais laikas bendrauti
nėra svarbu?
Antroji problema – tai mokytojo požiūris į mokinį. Jeigu mokytojui vaikas nepatinka, tai ką daryti tuomet?



Sakykim, kad vaikas dar tik pradinukas, dar tik mokosi skaityti ir mokytojas visiems girdint pareiškia, jog jis 
yra kvailys. Po to tą patį pasako tėvams. Ką daryti vaikui? Pirmiausia, be abejo vaikui labai svarbus tėvų 
palaikymas, o jeigu jo nėra?
Kitas dalykas, tai visai logiška manyti, jog niekas nenorėtų būti išvadintas kvailiu, taigi vaikas pabandys 
kažkaip nesutikti su šiuo teiginiu, jam pasipriešinti. Tačiau kaip gali pasipriešinti mažas vaikas dideliam 
baubui? Pagalvokit patys, ką darydavote kai nebelikdavo jokių variantų. Vienas variantas lieka visada - 
tylusis protestas. Tokiu atveju vaikas nieko nesako, tačiau būtinai nedaro taip kaip liepia mokytojas. 
Prisipažinkit, jog ir patys kartais taip elgdavotės, galbūt ne tokioje situacijoje, ne tokiomis aplinkybėmis.
Visai kitaip elgtųsi sakykim koks nors dešimtokas ar vyresnis. Toks pilietis jau moka nevieną užsienietišką, 
be abejo, necenzūrinį žodį, kuriuo gali išvadinti savo mokytoją. Aišku ir mokytojas skolingas neliktų, ir jau 
ne pastabas rašytų, bet greičiausia mažintų pažymius.
Tiek vienu, tiek kitu atveju pasirodo, kad vaikas yra blogas, jis tarsi atsiduria už įstatymo ribų. Tačiau, man 
kažkodėl neteko girdėti nei vieno oficialaus atvejo, kai blogu būtų pripažintas mokytojas.
Ne kartą teko girdėti istorija, kai mokytojas pareiškė, jog pakelsiu tau pažymį ir išvesiu šešis, jeigu stosi į 
profkę. Ką daryti tokiu atveju? Juk tai akivaizdus spaudimas.
Lietuva neturtinga šalis ir vaikai negali turėti po dvi knygas – vienas namuose, o kitas mokykloje. O juk būtų 
tikrai neblogai ar ne? Nereiktų tampyti didelių kuprinių. Neiškryptų vaikų stuburas. Kiekvienam mokytojui 
rūpi tik, jo dalykas ir jeigu bandai daryti kompromisą - neštis nevisas knygas, tai mokytojas, tuoj pat tave 
apšauks, arba net išvarys iš klasės.
Tęsiant temą, dėl to kad kiekvienam mokytojui rūpi tik jo dalykas, pažiūrėkim kiek namų darbų reikia 
padaryti. Kiekvienas mokytojas užduoda tiek, kad rodos, prie jo vieno galėtum sėdėti visą dieną. O kada 
vaikams džiaugtis gyvenimu ir jaunyste? Jeigu seniai pirdžiai nesidžiaugia tai ir kitiems nereikia?
Viena iš įdomesnių praktikų mano laikais buvo užklasinis skaitymas, nežinau ar jinai dar taikoma kur nors, 
bet mano laikais per trimestrą reikėjo perskaityti 10 knygų. Iš vienos pusės mes buvom priverti išmokti 
skaityti, tačiau iš kitos... kas galėtų pasakyti, jog tai ne akių gadinimas? Aišku, jeigu skaityti tokias knygas 
kaip „Du gaideliai“, tai didelės problemos nesusidaro, bet jeigu paėmus kokia rimtesnę nuo 100 puslapių ir 
daugiau... Daugoka ane? Prisipažinsiu, kad tada niekaip nesugebėdavau perskaityti tiek rimtų knygų.
Be mokinių tarpusavio problemų, ir mokinių ir mokytojų santykių yra ir dar vienas „didžiulis džiaugsmas“ – 
taip, tai baigiamieji egzaminai. Nervų tampymu kitaip ir nepavadinčiau. Aukšti valdžios vyrai nusprendė, jog
nervų sugadinta būtų mažiau, jeigu egzaminai vyktų dažniau... Todėl nutarė, kad reiktų juos laikyti po 
ketvirtos, aštuntos, ir dvyliktos klasių. Įdomu kodėl aš abejoju tokio sprendimo efektyvumu?
Iš tiesų pasiūlyti ką nors geresnio sunku, bet galima pabandyti. Visi puikiai žino posakį „ir savo sienos 
padeda“, tai kam gi tie egzaminų centrai? Kodėl nebūtų galima laikyti mokykloje? Ko dar norėtųsi? Kad 
elgtųsi kaip su žmonėmis. Visos tos kratos, mobiliujų atėmimas, nepadeda, bet prideda streso. Po to visus 
suvaro į kokią nors sporto salę, kur taip dušna, kad neįmanoma sėdėti ir prašau spręskit matematinius 
galvosūkius.
Kol kas tai utopija, bet pabandykit pasvajoti, jog ateinate į patalpą, kurioje egzaminą laiko tik jūsų klasė, 
patiestas kilimas, minkštos kėdės, kompiuteriai, mineralinio buteliukai. Ir visa tai stovi ir laukia jūsų 
egzamine. Manau, kad ir nervų mažiau ir rezultatai būtų geresni. O jeigu dar rezultatų nereiktų laukti porą
savaičių...

Blogio šaltinis – draugai

Niekaip negalėjau išsirinkti, kuriuo posakiu pradėti šią temą, todėl skelbiu abu: „su kuo su tapsi tuo ir pats 
tapsi“, „pasakyk man, kas tavo draugai ir aš pasakysiu kas tu“. Abu posakiai yra teisingi ir parodo kokie 
svarbus draugai yra mūsų gyvenime.
Draugai, manyčiau, antrasis pagal svarbumą, po tėvų, labiausiai įtakojantis mūsų gyvenimą dalykas.



Priešingai nei mokykla, kurios įtaka mes stengiamės atmesti, ir kuri gali mus sužlugdyti, draugai reikalingi 
tam, jog mus išaukštintų, nors tai nereiškia, kad jie bus tik teigiami herojai.
Iš kur atsiranda draugai? Na, neveltui šią tema pasirinkau po mokyklos, juk draugus mes susirandame tik 
vaikystėje, jaunystėje, nes po to prasideda darbas, atsiranda šeima ir jie užima visą mūsų dėmesį, nebelieka 
laiko draugams. Paprastai draugais tampa kaimynystėje gyventis vaikai, su kuriais mes iš pradžių einame 
žaisti smėlio dėžėje, vėliau krepšinį, futbolą ar kokius kitus žaidimus. Draugais tai pat tampa mus klasiokai, o
vėliau jau universitete, jais gali tapti ir mūsų grupiokai.
Pirmieji mūsų draugai – penkiamečiai vaikai dar nedaro didelės įtakos mūsų gyvenimui, nes, manyčiau, jog 
tokio amžiaus piliečiai vis dar mąsto daugiau spontaniškai nei sąmoningai. Tokie globalus klausimai kaip: 
„kas bus mūsų vadas?“, „ką mes darysim?“ (o darysim tą ką vadas pasakys) iškyla pora metų vėliau. 
Tokiame amžiuje, vaikai te nori turėti, tokį patį arba geresnį žaislą nei jų draugai. Taigi, pirmasis gyvenimo 
periodas priklauso tik nuo tėvų. Tačiau vaikai auga, tėvų autoritetas mažėja, o draugų didėja.
Sakoma, kad mes negalime pasirikti tėvų, bet galime pasirinkti draugus. Čia teoriškai. Ta proga norėčiau 
papasakoti vieną anekdotą. “Petriuk, kodėl tu draugauji su tokiais blogais vaikais kaip Tomas ir Marius,
o nedraugauji su gerais kaip Aurimas ir Darius?“ „Aš norėčiau, bet Aurimo ir Dariaus tėvai neleidžia
jiems su manim draugauti“ Ar tai reiškia, kad tėvai parenka mums draugus? Ne, tiesiog kartais jie mus 
stengiasi apsaugoti.
Bet užteks tų lyrinių išvedžiojimų eikim prie reikalo. Kaip jau minėjau ilgainiui tėvų įtaka mažėja, o draugų 
didėja. Kas gi kitas, jeigu nedraugai pasiūlo užtraukti pirmą dūmą? Tiesa, remiantis mūsų šalies papročiais, 
pirma taurelę šešių metų vaikui (kartais ir jaunesniam) pasiūlo vis dar tėvai, atseit paragauk, nors skonį 
žinosi. Na, o kai skonį jau žinai, draugams pasiūlius taurelę, kodėl gi reiktų atisakyti? Kas po to atremia girta 
kaip šliurė į duris ir paspaudę skambutį pabėga? Su kuo eini į klubus ir jiems pasakius: „čia pora tablečių, 
kad atsipalaiduotum“ ar gi galima atsisakyti? Vėliau reikia daugiau. Po to ant prikolo einame visi gąsdinti 
bobučių. Paskui gąsdinti pasidaro jau nebeprikolas, reikia atimti rankinuką. Tada paaiškėja, kad rankinuke 
būna pinigų, o kodėl gi nepabandžius dar kartą? Ratas sukasi, kiekvieną dieną mums reikia naujų iššūkių, 
naujų nuotykių, o kada sustoti? Pabandysi sustoti, draugai sakys nestabdyk, negi esi bailys ir nesugebi 
pasmaugti bobutės?
Greičiausia viskas yra ne taip ir galbūt nekaip blogai. Tačiau, kai esi nevienas, drąsiau, vis tik bandos 
jausmas. Jeigu visi taip daro, tai negi leisi sau būti baltai varnai. Paimkit bet kuria grupuote, pavyzdžiui 
pankai: jie rengiasi iššaukiančiai, atrodo iššaukiančiai, jie nori išsiskirti iš minios, bet vienas nuo kito jie visai
nesiskiria. Aišku, šiuo atveju, priklausymas bandai gal ir nėra taip blogai, bent jau kol neskriaudi kitų ir 
nežaloji savęs.
Kartais atrodo, jog vaikai nieko blogo nedaro, tačiau... Kai einu paskui mazgus, kraupstu klausydamas jų 
kalbų, ne gi ir aš būdamas jų amžiaus taip kalbėjau : tik kas trečias žodis ne keiksmažodis? Taip, jie nori būti 
suaugusiais, jei suaugusieji taip kalba, tai kodėl jiems negalima? Jeigu bent vieno iš jų tėvas pasako daugiau 
keiksmažodžių per valandą, nei kitų žodžių, tai vaikas taip kalba su draugais. O kadangi tas vaikas yra krutas,
tai ji mėgdžioja visi... Tai tik keiksmažodžiai, bet argi ne nuo to viskas prasideda? Argi ne nuo titulo 
„madingiausiai rajone besikeikiantis paauglys“ ?
Taip, aš ironizuoju, bet kai prie manęs priėjo visai pyplys ir pasakė: „gal turi užrūkyt?“, tuomet ironizuoti 
tikrai nesinori. Aš taip ir nuėjau išsižiojęs nesumetęs, ką tokiam mazgui atsakyti.

Blogio šaltinis – Universitetas

Baigę mokyklą visi skubame stoti į universitetą, deja, vis dar ne dėl žinių troškimo, bet dažniausiai iš reikalo 
ir dėl tėvų spaudimo.
Atėjus iš mokyklos į universitetą iš karto galima pastebėti vieną teigiama dalyką: pagaliau jus laiko 
žmonėmis. Niekas nebetujina, dabar visada turite teisę išsakyti savo nuomonę (arba beveik visada...). Bet



geri dalykai tuo ir baigiasi.
Pirmasis blogas dalykas tai, kad labai jau dažnai universitetiniai dalykai yra per daug teoriniai ir neturi jokio 
ryšio su praktika. Koks tikslas užkrauti galvą tuo ko niekada gyvenime nereikės? Ne gana to, kad jie yra 
teoriniai, bet dar atsilieka nuo šiuolaikinės realybės keliais dešimtmečiais. Kartais atrodo, kad vienas kitas 
dalykas, yra sukurtas tik tam, kad būtų už ką dėstytojui mokėti atlyginimą. Bet juokingiausia, jog aukšti 
universiteto valdžios atstovai, kurie lyg ir turėtų stengtis pateikti geresnę programą studentams, tik gūžčioja 
pečiais ir sako: „Taip, mes žinom, bet nieko negalim pakeisti. Negalim taip imti ir atleisti dėstytojo. Negalim 
panaikinti šito dalyko iš programos, nes reikia derinti viską su švietimo ministerija...“ ir t.t.
Antras blogas dalykas – dėstytojai. Jie ateina, tik tam kad išdėstytų savo dalyką, bet visiškai nesistengia 
sudominti studentų. Iš patirties galiu pasakyti, kad geriausiai dėsto tie žmonės, kurie praktikoje susidūrė su 
savo dėstoma sritimi. Tie kurie toje srityje dirbo ir nevienus metus. Kiek tokių yra universitete? Deja, 
nedaug... Taigi, kas tuomet belieka? Ką daryti, jeigu dėstytojas reikalauja atsakymo žodis į žodį kaip parašyta
jo paties išleistoje knygoje? Aš sutinku, kad skaičiuodamas matricas matematikoje daug interpretacijų 
nepadarysi. Bet kodėl negalima teorinių klausimų atsakyti savais žodžiais, taip kaip aš juos suprantu? Kodėl 
aš turiu kalti (daryti špargalkes) viską žodis žodin?
Trečias blogas dalykas – visur reikia stumti savus. Žinot, universitete yra toks stebuklingas daiktas kaip 
privalomai „laisvai pasirenkami dalykai“. Jie pateikia sąrašą, aišku, tik to fakulteto, kuriame studijuoji, 
dėstytojų dėstomais dalykais ir prašom rinktis. O jeigu manęs nedomina nei vienas dalykas iš sąrašo? Iš tiesų 
studentas gali rinktis iš visų universitete dėstomų pasirenkamų dalykų, teoriškai. Praktiškai, manot, jog taip 
lengva, pasirinkti dalyką, dėstoma kito fakulteto dėstytojų? Deja... Bet grįžkime prie sąrašo.
Įdomiausia, jog ir tas pateiktas sąrašas nėra geras, dažniausia pusė dalykų nėra dėstomi (ir turbūt niekada
nebuvo), bet niekas apie tai neinformuoja studento, o po to kai jau pasirenki, tai turėk bėda...
Universitetas, tai aukštesnis žingsnis gyvenimo link. Kokio gyvenimo? Kai buvome vaikai, darželyje 
lipdydavome visokius plastelininius gyvūnus. Deja, universitetas neskatina kūrybiškumo. Jo tikslas sukurti 
vartotojų visuomenę, neveltui dabar einant dirbti pardavėja į saulutę reikia aukštojo išsilavinimo...
Gerai, gerai aš ironizuoju. Netikit, kad universitetas neskatina kūrybiškumo? Paprastas pavyzdys, kiek iš tų, 
kurie studijuoja KTU yra girdėję apie Technoramą – KTU pasiekimų parodą. Tai taip slepiama nuo studentų,
kad... Keista, prodekanai vis skundžiasi, kad niekas nenori atstovauti fakultetui. Kandidatus pademonstruoti 
savo darbus parenka katedrų vedėjai. Neduok Dieve, atsiras koks saviveiklininkas, kuris pats užsimanys 
sudalyvauti parodoje...
Vat toks tas gyvenimas, vat toks tas universitetas. Vietoj to, kad verstų mus mąstyti, kad žadintų 
kūrybiškumą, tik moko, jog reikia laikytis kvailų taisyklių ir susitaikyti su padėtimi, vis tiek geriau nebus.
Svarbiausia viską iškalti mintinai!

Nespalvotas Gumoras

Atmazai arba 100 priežasčių nieko neveikti

1. Neturiu laiko. – pats populiariausias pasiteisinimas, kadangi jį sugalvoti gali netgi žmogus be fantazijos. 
Nesvarbu ką jūs veikiate, jūs galite visur, visada ir visiems sakyti „Neturiu laiko“.
2. Esu labai užimtas. – čia pasiteisinimo „Neturiu laiko“ kitas variantas. Norit atrodyti labai užimtam reikia 
kiek galima daugiau popierių ir kitokių šiukšlių prisidėti ant stalo, pamatę, kad iš už popierių krūvos 
negalima net įžiūrėti jūsų galvos, žmonės paliks jus ramybėje.
3. Skauda galvą – antras pagal populiarumą ir turbūt pats universaliausias pasiteisinimas, kadangi niekas 
negali patikrinti ar jums tikrai skauda galvą.



4. Ta dėžė neveikia (rodant ranka į monitorių) – visi žino, kad klysti žmogiška, bet didžiausias klaidas daro 
kompiuteris.
5. Tas daiktas pakibo/lūžo (rodant ranka į kompiuterį) – ar gi nekeista kad kompiuteriai visada veikia gerai, 
bet kaip tik tuo metu kai reikia parodyti ką padarei jiems ima ir kažkas atsitinka?
6. Tie failai tiesiog dingo – net jei jūs tikite NSO, failai niekur nedingsta, bet vis tiek tai geras pasiteisimas.
7. Laukiu skambučio/draugo/laiško – sutikite, jog laukimas labai sudėtingas veiksmas tampantis jūsų 
nervus ir sudeginantis daug kalorijų.
8. Nėra šefo – jeigu nėra valdžios kam vargintis? Be to nereiktų pražiopsoti progos pasimatuoti šefo kėdę, 
galbūt ji sutverta kaip tik jūsų užpakaliui.
9. Šefas asilas – geriausias būdas, šefui įrodyti, kad jis asilas - jį ignoruoti ir nieko nedaryti.
10. Neturiu įkvėpimo – kūrybiniam darbui būtinas įkvėpimas, aš neabejoju, jog jūsų darbas yra kūrybinis, 
net jei jūs tik valytoja.
11. Šiandien man bloga nuotaika – kaip galima sukurti gerą daiktą, jeigu bloga nuotaika? Geriau negriauti 
to kas jau sukurta
12. Esu pavargęs – net jeigu dabar rytas niekas nedraudžia jums būti perdaug pavargusiam, miegas irgi 
sunkus darbas, o geras miegas – dar sunkesnis.
14. Petras neatnešė ataskaitos – svarbiausia surasti atpirkimo ožį, ir įrodyti, kad be jo dalies jūsų dalis 
nesidaro.
15. Antanas savo ataskaita pristatė 2 valandom vėliau – kaip jau minėjau svarbiausia surasti atpirkimo 
ožį, dėl kurio jūsų darbo atlikimas galėtų vėluoti dar 4 valandas mažiausiai.
16. Jonas irgi nieko neveikia – jūs norite kolektyve būti balta varna? Labai svarbu žinoti, kada padėti atlikti 
sunkų darbą kitam žmogui.
17. Nulūžo pieštukas – visai nesvarbu, kad pieštuką, jus naudojate tik mėtymui į kolegas, lūžęs pieštukas 
sukelia stresą ir mažina jūsų produktyvumą.
18. Pasibaigė rašalas/popierius – kažkas (labai tikėtina jūs pats), pamiršo aprūpinti spausdintuvą reikiamais 
ingredientais, todėl jūs negalite atsispausdinti savo atskaitos, o jeigu negalite atspausdinti, tai kam ją rašyti?
19. Gamta šaukia... Ilgam. – jeigu jau gamta nori pabendrauti su jumis, tai šitam nepaprieštarausi, 
svarbiausia tą bendravimo malonumą užtęsti kiek galima ilgiau.
20. Parūkymas – nebūtina rūkyti, kad darytumėte parūkymus, galite tiesiog palaikyti kolegos cigaretę arba 
išgerti kavos.
21. Pirmadienis – visi žino, kad tai sunki diena, ką čia daugiau be pridursi.
22. Penktadienis – artėja savaitgalis, reikia morališkai tam pasiruošti, ar gi galima tokią dieną gadinti 
darbais?
23. Sekmadienis – čia ne aš sugalvojau, o Dievas : „švęsk sekmadienį“.
24. Negaliu susikaupti – įdomu kas blaško jūsų dėmesį?
25. Tas triukšmas! – nebūtinai statybininkai turi griauti ką nors, triukšmą sukelia ir gatvėje važiuojančios 
mašinos, o nuo triukšmo visi žinom - pradeda skaudėti galvą.
27. Mano kolega(ė) apsirengęs(usi) perdaug seksualiai – kaip aš galiu dirbti, jeigu mano žvilgsnis vis 
krypsta į vieną vietą?
28. Krepšinis – Lietuva krepšinio šalis ir tai savaime suprantama, jeigu išvardinčiau visas sporto rūšis matyt 
turėčiau daugiau nei 100 pasiteisinimų. Taip pat nepamirškite Olimpinių žaidynių.
29. Nėra interneto – šiais laikas kompiuteris be interneto nieko nevertas.
30. Sergu – žmonės sako, kad sloga - ne liga, netikėkite jais.
31. Reikia pasipudruoti nosytę. – tai pats geriausias smegenų pudravimo būdas, jeigu jūs vyras ir niekada to
nebandėte, pats laikas pamėginti.
32. Trukdote mano darbą – tas žmogus, kuris išdrįso paklausti, kodėl jūs nieko neveikiate yra tikras 
niekšas!
33. Lėva muzika – jūsų ofise skamba muzika ir ta muzika jus nepatinka? Kokios siaubingos darbo sąlygos.
34. Šito punkto vis tiek niekas neskaitys – ir nepastebės, jog prirašiau nesąmonių



35. Jeigu neskaitė ano tai neskaitys ir šito – o, jūs vis dar skaitote?
36. Pilnatis – visi žino, jog blogi dalykai atsitinka būtent per pilnatį.
37. Man atrodo, kad jūs girtas – o su neblaiviais žmonėmis savo darbo aš neaptarinėju
38. Protestuoju prieš blogas darbo sąlygas ir mažus atlyginimus – labai pasiaukojanti veikla.
39. Mąstau - vadinasi egzistuoju, kaip galima atlikti kažką neapmąsčius kaip atlikti?
40. Noriu valgyt – kaip galima dirbti, kai skrandis groja streiko maršus?
41. Aš prietaringas – ar pastebėjote, jog 13 punkto šiame sąraše nėra, 26 irgi dėl viso ko pikto.
42. Šiandien trylikta – o jeigu dar penktadienis! Siaubas.
43. Šiandien mano gimimo diena – o dovanos kur?
44. Šiandien mano vardadienis – na jeigu neatnešate dovanų, tai galėtumėte bent pasveikinti.
45. Šiandien viršininko gimtadienis – kaip tokia dieną išviso galima kalbėti apie darbą?
46. Šiandien mano draugo(ės) gimtadienis – turėkite ne vieną draugę/draugą. Nepamirškite visų 
bendradarbių, giminių ir naminių gyvūnų, tai irgi geras pasiteisinimas. Jeigu neturite naminių gyvūnų 
užsiveiskite tarakonų.
47. Profesinė diena – labai svarbu turėti ne viena profesiją.
48. Tamsu – saugokite savo akis, kaip galima dirbti patamsyje?
49. Ar matei koks gražus oras už lango? – o mes kaip kokie sėdim čia patalpoje.
50. Pavojingos darbo sąlygos – ar žinojote, jog kaktusas stovintis ant monitoriaus gali nukristi ant 
klaviatūros ir sužaloti jūsų rankas?
51. Lyja – jeigu jūs ne šlavėjas, tai neįsivaizduoju, kaip jūsų darbą galėtų įtakoti oras, bet vis tiek tai geras 
pasiteisinimas.
52. Ai, tingiu – jeigu taip sakote, jūs esate labai sąžiningas žmogus.
53. Nemoku – sakydami taip rizikuojate, susidurti su neturinčiu ką veikti žmogumi, kuris bus pasiryžęs jus 
pamokyti.
54. Bijau – žmonės bijo daug įvairiausių dalykų, ypač kai nemoka arba nežino.
55. Meldžiuosi – Lietuva laisva šalis, todėl galite išpažinti bet kokią religiją, net gi dzin-budizmą.
Žadėjau 100 ? Vadinasi melavau, be to neturiu laiko, esu labai pavargęs, skauda galva... Jeigu kokio svarbaus
nepaminėjau tikiuosi jūs rasite laiko jį užrašyti.

4 argumentai padėsiantys laimėti bet kokį ginčą

Jau perskaitėte 100 priežasčių nieko neveikti, dabar pakalbėkime apie 4 argumentus kaip laimėti bet kokį 
ginčą.
1) Eik tu šikt – vidutinio nuotolio argumentas, nurodantis ginčo dalyviui kryptį, kuria jis turėtų traukti su 
savo nuomone. Jeigu manote, kad šis argumentas per daug stiprus ir nepadorus galite naudoti artimojo 
nuotolio argumentą: Eik tu nAmo, labai svarbu pabrėžti raidę A. Na, o jeigu jūs neturite jokių stabdžių, galite
panaudoti ir tolimojo nuotolio argumentą, kuris skamba labai panašiai.
2) Į snukį nori? – vidutinio poveikio argumentas, tačiau turi net keletą trūkumų. Visų pirma prieš 
panaudojant tokio tipo argumentą reikia turėti svorio persvarą. Tarkim, jeigu jūs sveriate 90kg, o jūsų 
oponentas 60kg, tuomet viskas gerai, tačiau jeigu situacija atvirkštinė, jums vertėtų pasiieškoti draugo kuris 
taip pat svertų apie 60kg, kad sumoje jūsų argumentas būtų pakankamai stiprus. Kitas šio argumento 
trūkumas yra, jog jeigu netyčia tektų jį pritaikyti praktikoje, tuomet lieka įkalčiai oponento veide. Šiai 
kategorijai priklauso ir lengvo poveikio argumentas Darbo netekti nori?. Jis vadinamas lengvo, kadangi 
įkalčius po šio argumento panaudojimo labai lengva nuslėpti, be to jis veikia daug efektyviau, bet vėl gi labai
svarbu turėti svorio persvarą savo pusėje. Taip pat turbūt atkreipėte, jog žodis „nori“ sakomas paskutinis ir 
labai svarbu jį pabrėžti.



3) Užsikišk – vidutinio stiprumo argumentas, labai svarbu kad būtų pateiktas kiek galima garsiau, jog išgirstų
netik oponentas, bet ir kiek galima daugiau aplinkui esančių žmonių. Nedidelio stiprumo argumentas šiuo 
atveju būtų Užsičiaupk. Vis tik reiktų pastebėti, jog šitie argumentai ne visada efektyvus, ir todėl dažnai 
tenka juos paremti bent vienu argumentų iš mano anksčiau minėtų kategorijų.
4) Jau baigei? – šis argumentas priešingas argumentui Užsikišk, kadangi jį reikia pateikti kiek galima tyliau, 
dėl savo pateikimo specifikos gali tekti pakartoti kelis kartus, kadangi įsismarkavęs oponentas gali jūsų 
neišgirsti. Tai vidutinio stiprumo argumentas, kadangi jūsų oponentas bus priverstas suprasti, jog nenorite jo 
išklausyti. Lengvo pobūdžio argumentai šioje kategorijoje būtų Nu ir? arba Kas iš to?. Pateikus tokius 
klausimus oponentas pamanys, kad jūs nesupratote, kurios nors dalies jo nuomonės ir todėl pabandys 
paaiškinti, tačiau kelis kartus pakartojus tą patį klausimą, jis pagaliau nuspręs, jog esate beviltiškas ir bus 
priverstas užsičiaupti.
Sėkmingų ginčų.

10 Dievo įsakymų?

Prieš skaitydami tekstą pasitarkite su Popiežium arba jo vietininku. Galimas didelis šalutinis poveikis, net gi 
nervinis priepuolis. Žemiau pateiktame tekste negražiai atsiliepiama apie Dievą, dėl ko gali labai supykti 
Bažnyčia. (Dievas yra geras ir yra šito teksto bendraautorius, todėl nepyksta).
Taigi 10 Dievo įsakymų:
1. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.
2. Netark Dievo vardo be reikalo.
3. Švęsk sekmadienį.
4. Gerbk savo tėvą ir motiną.
5. Nežudyk.
6. Nepaleistuvauk.
7. Nevok.
8. Nekalbėk netiesos.
9. Negeisk svetimo vyro ir svetimos moteries.
10. Negeisk svetimo turto.
Perskaitykite dar kartą ir pagalvokite ar tikrai visi reikalingi? Suprantu, kad 10 ir man, ir jums, gražus 
skaičius, tačiau jeigu jų būtų mažiau būtų lengviau atsiminti, o jeigu lengviau atsiminti, tai ir lengviau 
laikytis.
Paskaitykim kartu, pradėkim nuo 9 ir 10, “Negeisk svetimo vyro ir svetimos moteries” ir “Negeisk svetimo 
turto”, o jeigu pakeistume į vieną tiesiog “Negeisk svetimo”. Koks skirtumas ko? Ar tai daiktas, ar ... Vis tiek
geisti svetimo juk negražu, pavydas jus pražudys.
Taigi jau turime tik 9, pažiūrėkime ką dar galėtume padaryti. Perskaitykite 5-8 visi tie punktai draudžia ką 
nors daryti. Visus juos galime apibendrinti „Nedaryk blogo kitam“, o jeigu dar prisiminsime naują 9 ir 
prijungsime prie šio punkto gausime „Nedaryk blogo kitam net mintimis“
Taigi, turime tik 5. Paskaitykime 4 „Gerbk savo tėvą ir motiną“. Sakykit ką norit, bet pagarbą reikia 
užsitarnauti. Visai neseniai parkuose buvo pilna „Tautos Tėvo“ skulptūrų, visuose pastatuose buvo pilna jo 
paveikslų ir kiekviena šeima turėjo jo knygą, tačiau, kai tik atgavome nepriklausomybę, iš karto visi tie 
daiktai atsidūrė šiukšlyne, kodėl? Todėl, kad pagarbą reikia užsitarnauti. Jeigu vienas iš tėvų linkęs smurtauti
ar jį reikia gerbti? Šį punktą siūlau tiesiog išbraukti.
Taigi turime tik 4. Skaitom 2 „Netark Dievo vardo be reikalo“. Ar kas nors žino Dievo vardą? Kadangi 
niekas nežino, tarti be reikalo negali, tai ir taip netaria, tiesiog išbraukiame šitą punktą.
Taigi liko tik 3. Skaitome 1. „Neturėk kitų dievų, tik mane vieną“ Kadangi Dievas yra tik vienas ir yra visur, 
tai aš niekaip negaliu turėti kitų Dievų tik jį vieną, šitą punktą irgi tiesiog iš braukiame.



Aš dar neaptariau 2. Ten sakoma „Švęsk sekmadienį“ ir kaip aš galėčiau nesutikti su tokiu punktu? Iš tiesų 
norėčiau pasakyti: švęsk sekmadienį ir šeštadienį, ir penktadienį..
Taigi 2 Dievo įsakymai:
1. Švęsk kiekvieną dieną.
2. Nedaryk blogo kitam net mintimis.
Kaip jums patinka supaprastinti Dievo įsakymai? Žinot, aš manau, kad Dievas, neturėtų įsakinėti, jis yra 
geras ir gali patarti, kai mes to norime, o nepriversti kaip nors mus elgtis.
Beje ar žinote, kad yra 10 velnio įsakymų?
1. Tu gali apleisti savo dievą ir garbinti visus, kurie tau patinka.
2. Tu gali kaltini Jėzų dėl visų savo nesėkmių.
3. Sekmadienį skirk savo malonumams.
4. Tu gali palikti savo tėvus likimo valioj ir juos ignoruoti net kai jie serga ar prašo pagalbos.
5. Tu gali sukurti mirties kultą.
6. Tu gali nesilaikyti santuokos sakramento.
7. Vagia visi, tu irgi neturėtum būti kitos.
8. Melas tai gyvenimo būdas, meluoja visi.
9. Tu gali matyti kiekvienoje moteryje malonumo šaltinį.
10. Tu gali nepasitenkinti tuo ką turi ir siekti įgyti svetimą turtą bet kokia kaina.
(Pastaba: vertimas gali būti nevisai tikslus)
Kai kurios čia pateikiamos mintys yra vogtos, tiesiog nusavintos iš kitų šaltinių.

Commandos
Na negaliu su tavim sutikti. Pirma zmona arba vyras nera daiktas taigi negali buti turtas. gebk teva ir
motina teisingai galbut smurtaujantis tevas nevertas pagarbos bet bet, autobuse troleibuse uzleisti vieta
vyriasniam zmogui ar ieinat i parduotuve pirma saves praleisti vyresny zmogu jau yra pagaarba.
Na kas del sekmadienio shiaip sutinku galima pailseti bet ir tinginiauti labai jau neverta. Toliau dievo
Tikrasis vardas yra "JACHOVA" nors shiaip su tavim sutinku. Neturek kitu dievu. O kaip manai kodel
mes lietuviai buvome pakrikshtyti. nors shiaip su tavim sutinku su tavo paprastinimu Jaigu zmones vienas
kitam neliketu bloga jaigu jaunimas gebtu vyresnio amziaus zmones. Jaigu zmones maziau pavydetu
vienas kitam turtu ar grazesnes zmonos: manau pasaulis butu grazesnis ir mielesnis. DEJa taip nera
pasaulis yra ziaurus ir jokie cia dievo isakymai nepagelbės
Exuss
Vardas?
http://yhwh.com/GINGN/gingn.htm
Transliterated into English: YHWH
With vowels added: YAHWEH
Translated: I AM WHO I AM
ignieska
Yra labai gražus lietuviškas "I am who I am vertimas: "Esu Esantysis" :) Tad darau prielaidą, jog toks
yra Dievo vardas.
Dėl paprastinimo: įdomi idėja. Bet kažkodėl viduje kyla noras stoti už tradicijas. Netrukdo man tie 10
įsakymų, žinau aš juos ir.. na, netgi laikausi..

Ekonomiškas gyvenimas

Šiais sunkiais laikais žmonės stengiasi pirkti daiktus, turinčius ekonomišką rėžimą. Dažniausiai tai toks
beveik magiškas mygtukas, kurį paspaudus daiktas atseit taupo resursus, tarkim šaldytuvas ar siurblys



taupo elektrą, automobilis – kurą. O kaip iš tiesų? Iš tiesų, tai naujas daiktas, visuomet visokeriopai geresnis 
už seną. O kaip iš tiesų? Nesvarbu, svarbu tik pats principas – žmogus mano, jog taupo... Aš irgi 
nusprendžiau taupyti ir įsistatyti tokį mygtuką savo gyvenime. Na kaip mygtuką... Nevisai mygtuką, tiesiog 
gyventi ekonomiškai ir noriu pasidalinti savo džiaugsmais.
Turiu labai didelį, net 10 kvadratų kambarį. Iš baldų jame yra: paveikslas, palangė, šviesos jungtukas ir 
miegmaišis. Aš suprantu, jūs esate nustebę, kad tiek daug baldų pas mane kambaryje. Tačiau ir man kažkaip 
gyventi reikia. Kita vertus aš labai džiaugiuosi atsiveriančiomis didelėmis erdvėmis mano kambaryje.
Virtuvė... Virtuvė yra labiau užkrauta nei kambarys, joje stovi šiukšlių dėžė, šaldytuvas – Minskas ir 
mikrobangė. Taip, nei dujinės, nei elektrinės viryklės neturiu. O kam jos reikalingos? Visus patiekalus 
galima pasigaminti mirkobangėje: pica, popkornas...
Atsidarau šaldytuvą, o ten – pasikorusi žiurkė. Bet tokia nebloga... ta prasme riebi, turbūt, kurį laiką gyveno 
pas kaimyną. Vakarienei bus mėsytė. Kai pagalvoji, tai egzotišką mėsą, net nekiekvienas ponas sau gali 
leisti. Prabanga.
Dar keletas patarimų, kaip gyventi ekonomišką gyvenimą.
Vasara labai geras laikas gyventi ekonomiškai. Kadangi šiltą, tai batų ir kojinių nereikia, visur galima 
vaikščioti basam. Šikpopieriaus irgi pirkti neverta - 15min galima nemokamai gauti kiekvieną rytą. Pro langą
mačiau, jog pas kaimyną prinoko obuoliai - bus pusryčiams. Vaisiai ir daržovės labai sveika organizmui ir 
visai nesvarbu, kad jos užaugintos ant miesto švino. O jeigu dar pridėsime prie pusryčių rytinę mankštą (lipti 
per tvorą, bėgti), kiekvienas sveikuolis gali pavydėti tokio gyvenimo.
Apskritai vasara galima prisirinkti daug visokių uogų. O jeigu prisirinkus grybų ir juos išdžiovinus, tai 
galima gyventi ekonomiškai ir rudeni. Kita vertus tikrą žiemą taip pat galima gyventi ekonomiškai, nes 
nereikia šaldytuvo.
O kaip ekonomiškai gyventi pavasari? Nežinau, bet pavasaris dar toli.

Troleibusų (autobusų) medžiotojai

Būtų labai šaunu, jeigu visi troleibusai ir autobusai būtų pririšti prie kokios nors sistemos ir pasiėmęs 
mobilųjį telefoną važiuodamas vienu troleibusu, galėtum pasižiūrėti kada realiai, o ne teoriškai atvažiuos 
kitas tau reikiamas troleibusas. Deja, taip nėra, todėl šiandien norėčiau pakalbėti apie vieną iš šiuolaikinių
žmonių grupių – troleibusų medžiotojus. Nors visame tekste minėsiu troleibusus, tačiau tiek troleibusų, tiek 
autobusų medžioklėje taikomi tie patys metodai ir terminai.
Aptarkime jų tipus:
Šokliai – tai žmonės, kurie nori peršokti į priešais važiuojanti troleibusą. Tai labai sudėtingas procesas,
reikalaujantis daug sėkmės bei truputėli įgūdžių. Visa esmė slypi tame, kad abu troleibusai turi sustoti beveik
vienu metu ir beveik vienu metu atverti duris, nes jeigu antrasis, kuriame tupi šoklys užsivėlina, tai peršokti 
tampa labai sudėtinga arba beveik neįmanoma. Kadangi palankus momentas tetrunka 1-2 stoteles, tai šokliai 
dažnai būna nervuoti žmonės. Pagrindiniai šoklių instrumentai siekiant pagerinti savo šansus: maldos, 
meditacija (taip pat gali būti naudojami angliški žodžiai iš F raidės, arba analogiški rusiški burtažodžiai).
Stabdžiai – tai priešinga žmonių grupė šokliams, jie nori peršokti į troleibusą važiuojantį paskui. Kartais
troleibusas būna toli arba iš viso net nesimato horizonte. Todėl stabdžiai visuomet atsiputę, jie niekuo 
nerizikuoja ir žino, kad reikalingas troleibusas vis tiek kada nors atvažiuos. Pagrindiniai įrankiai naudojami 
stabdžių: cigaretė, 15min ir kiti magiški daiktai pagreitinantys laiko tėkmę.
Sprinteriai – tai pati įdomiausia medžiotojų grupė, kadangi jie labai stipriai skiriasi nuo pirmųjų dviejų.
Priešingai nei kitos dvi grupės, jie medžioklę pradeda ne troleibuse, o ant žemės. Dažniausiai sprinteriai 
iššoka tarsi zuikiai iš krūmų arba iš kokios nors kitos nelabai aiškios vietos ir greitai bėga link 
nuvažiuojančio troleibuso. Jų tikslas iššokti į troleibusą prieš pat šiam uždarant duris, o jeigu troleibusas jau 
spėjo uždaryti duris, priversti tas duris atidaryti. Pagrindiniai sprinterių naudojami instrumentai: skėtis, 



krepšys ir kiti daiktai galintys atkreipti dėmesį. Aišku, tik daiktai nieko nepakeis, dar reikia ir mokėti atlikti 
hipnotizuojančius judesius, kurių sprinteriai išmoksta savo slaptose sektose, o kad neprarastų formos 
treniruojasi priešais veidrodį.
Šokliams gyvenimą trukdo kontrolieriai, nes jie dažniausiai stabdo eismą ir leidžia medžiojamam objektui 
pabėgti.
O pats keisčiausias dalykas yra šviesoforas, kartais draugas, kartais priešas, niekuomet negali žinoti ko 
tikėtis.
Sėkmingos medžioklės, kolegos.

Kovinės bobutės

Turbūt sutiksite su manimi, jog nėra nieko maloniau, nei šildomas autobusas... karštą vasaros dieną. Deja, 
vantų kaip nepardavinėjo kartu su bilietėliais, taip ir nepardavinėja... O juk galėjo tiek pinigų užsidirbti.
Kaip jau supratote norėčiau su jumis pasidalinti savo vasaros įspūdžiais. 
Kovinė bobutė. Tai toks keistas padaras, kurį galima sutikti besiganantį viešajame transporte. Ūgis: ~1,5 
metro, tokio mažo padaro, kuris besimaišo jums tarp kojų tikrai nepastebėtumėte, kol nepradėtų niežtėti 
klyno ar neįkąstų, jeigu ne kitos savybės. Tikra kovinė bobutė visuomet yra pasipuošusi išeigine juoda 
skarele ir turi medinę, rankų darbo lazdą, kartais lazdą gali pavaduoti senobinis didžiulis skėtis. 
Neapsigaukite, skėtis gali būti dar pavojingesnis ginklas, nei tradicinė lazda, skirta mušti parazitams ir 
kitiems pienburniams išdrįsusiems pastoti kelią. Kovinės bobutės visada, kartoju VISADA įlipa tik pro 
priekines duris. Labiausiai stebina šių padarų unikali savybė visuomet atsisėsti ant kėdės, nepriklausomai nuo
žmonių tūrio viename kubiniame troleibuso metre bei nuo to yra ar ne laisvų sėdimų vietų. Garsai: kovinės 
bobutės dažniausiai kalba lenkų, rusų arba kitu kovinių bobučių sunkiai suprantamu dialektu. Kvapas: tai 
unikalus jūros gaivos kvapas, kai kovinė bobutė prisėda šalia tavęs visuomet pagalvoji: "kaip norėčiau 
atsidurti kur nors už 300 kilometrų nuo šitos vietos, Palangos paplūdimys būtų nuostabu". Amžius: sunkiai 
nusakomas, vienintelis teisingas būdas jį nustatyti, pagal raukšlių kiekį veide, jeigu išdrįsite į jį pažvelgti. 
Heraklis ir tas pasirinko geriau susitikimą su Gorgonės medūzą, nei kovinės bobutės amžiaus nustatymą. 
Praktikuojančios kovinės bobutės. Kaip jau supratote iš pavadinimo tai nėra... reiktų sakyti, kol kas dar 
nėra, tikros kovinės bobutės. Jos dar neturi juodo diržo... norėjau pasakyti juodos skarelės su raudonomis 
gėlytėmis, į kurią pažvelgęs supranti kas bus kitas tame pasimatymų žaidime su giltine... Dažniausiai, bet 
nevisuomet, jos neturi kovinio ginklo - medinės lazdos. Taip įlipa pro vidurines troleibuso duris, o kalba 
normalia lietuvių kalba, bet dėl to jaudintis tikrai nereiktų, reikiamos savybės įgyjamos su patirtimi. Kaip 
sako lietuvių liaudies išmintis: visuomet gali išmokti būti didesniu šiknium, nei esi dabar. Išskirtinės 
praktikuojančios kovinės bobutės savybės: 1,2 metro. Tai ne ūgis. Skersmuo. Jeigu už jūsų stovi 
praktikuojanti kovinė bobutė ir jinai išlipa, norite jūs to ar ne, jūs irgi išlipate. Aišku, daug blogiau jeigu jūs 
stovite prie kasos ir už jūsų stovi kovinė bobutė, prekės prie kasos pavažiuoja į priekį, kovinė bobutė paeina, 
jūs irgi pavažiuojate į priekį, norite to ar ne. Blogiau už šią situacija, nebent, kai jums stovint prie kasos 
nukrinta 5 litai, o už jūsų stovi eltonas džonas. Bet nenukrypkim nuo temos. Jeigu praktikuojanti kovinė 
bobutė, įlipdama į troleibusą sustoja pasižymėti talonėlį, jūs bučiuojate jai subine, arba laukiate kito 
troleibuso. Aišku, jums gali pasisekti ir kovinė bobutė greitai pasižymėjusi talonėlį, pajudės į priekį, bet šie 
padarai nepasižymi dideliu greičiu. Jau geriau melstis kad paslaugūs vairuotojai nebūtų prisabačinę 
komposterių prie troleibuso durų. Pati žiauriausia situacija tai dvi praktikuojančios kovinės bobutės ir viena 
laisva sėdima kėdė, esu tikras, jūs mieliau stebėtumėte artėjantį uraganą.
Žinot, nesuprantu tik vieno dalyko: kodėl pravažiavus kapines, visuomet į troleibusą įlipa parodus skaičius 
praktikuojančių kovinių bobučių? Susidaro toks vaizdas, kad jos prisikėlė ir nutarė nulėkti iki akro 
pasitusinti.



Sunkus programerio gyvenimas

Perspėjimas žemiau pateiktas tekstas pilnas necenzūrinių žodžių (nu tipo techninių terminų), todėl 
nepilnamečiams ir žmonėms saugantiems savo moralę skaityti nerekomenduojama.
Hr… Tiesiog iš pykčio klykdamas žadintuvas prašo dėmesio. Pramerkiu vieną akį pasižiūriu į laikrodį be
penkiolikos devynios. Darbas prasideda už penkiolikos minučių, o aš dar guliu lovoje. Lėtai pašoku... Na
gerai, keikdamasis atsikeliu, apsirengiu ir išbėgu į autobusą. Tiesa pasakius, vos spėju ir iš tiesų tenka 
pabėgioti. Bet vos tik įlipęs drimbu į kėdę ir užsimerkiu, galėsiu pratęsti savo sapną, kurį nutraukė begėdis 
žadintuvas. Dievinu kamščius, visi pykta, pypina, o man dzin aš galiu dar ramiai pamiegoti, galiu niekur 
neskubėti, žinau, kad vis tiek jau vėluoju.
Autobusas sustoja ir aš išlipu. Pirmiausia į Mcdonaldą pasiimu BigMac, didelį bulvyčių fri ir be abejonės
Coca-Cola su ledukais. Turbūt visi žino, kad tuščiu skrandžiu nesiprogramuoja.
Be penkių dešimt, pagaliau įžengiu į ofisą ir padedu ant stalo savo pusryčius. Tuo tarpu kolegos geria rytinę 
kava. Čia toks pats šventas ritualas kaip ir japonams arbatos gėrimas, tik jis trunka gerokai trumpiau – vieną 
valandą, bet už tai du kartus per dieną. Šis ritualas, labai svarbus firmos gyvavimui, visi kolegos susėdę 
aptaria, koks blogas gyvenimas Lietuvoje, kokias nesąmones rodos lietuviški televizijos kanalai. Ir visai 
nesvarbu, kad daugelis jų nežiūri televizijos jau senokai, bet svarbiausia, visi turi savo griežtą nuomonę, 
kuria privalo pasidalinti. Kadangi aš jau nepirmą kartą praleidžiu šį svarbų ritualą, kolegos į mane žiūri 
kreivai, bet nieko nesako. Aišku, ir man gaila, kad negalėjau išsakyti savo nuomonės, bet... Šiandien 
penktadienis, pažadu kitą savaitę pasitaisysiu.
Kol aš pasikabinu savo striukę, kolegos tyliai pasišalina nuo stalo į savo darbo vietas. Ką gi teks pusryčiauti 
tyliomis, vienam. Žiaurus tas gyvenimas, nieko nepadarysi. Atsidarau Mcdonaldo maišelį ir visa patalpa 
užkvimpa bulvytėmis fri ir dar biesai žino kokiais kvapais. Kankinkitės sukos prie savo darbo stalų už tai, 
kad nenorėjote gerti su manim kavos pusryčiams.
Po pusryčių pasitikrinu emeilą. Atmetus, tuos kurie siūlo viagra ir kažkaip sugebėjo išvengti automatinių 
filtrų, korespondenciją su daro dviejų tipų laiškai: asmeniniai ir darbo. Asmeninius laiškus skaityti darbo 
metu negerai, todėl juos atidedu skaitymui po pietų. Iš karto pereinu prie darbo laišku gautų nuo kolegų, juos 
sudaro: vienas anekdotas, du flashiniai žaidimai, kuriuose būtinai turiu pagerinti kolegų surinktų taškų 
skaičių, trys jotubo video iš kategorijos „privalo pamatyti kiekvienas“ ir devyni delfio straipsniai, kuriuos 
reiktų perskaityti, jau vien dėl to, kad suprasčiau apie ką bendradarbiai kalba. Ruošiuosi kaip tik nuo to ir 
pradėti savo aktyvią darbo dieną, bet staiga kolega programeris sušunka: kas kaunterį?. Ir kas galėtų 
atsisakyti tokio viliojančio pasiūlymo?
Pasirodo yra žmonių, kurie gali ir lošiame mes tik keturiese.
Ateina Kostia, visi jo nemėgsta, jis ne prie xebros, nes vienintelis verčia visus dirbti. Kostia patraukia, pas 
karpytoją (visi tyliai atsidusta). Klausyk šytą, yra toks reikalūkas reikia sukarpyti dizainą. Karpytojas, net
nepakeldamas akių nuo monitoriaus rėkia jam atgal: Tu ką, nematai, kad aš užimtas? Pats gi moki karpyti, 
tai eik ir sukarpysi. Teisingai daro, kad neatitraukia žvilgsnio nuo monitoriaus, o tai tuoj kas nors jį 
paticharintų, gautų šūvį į nugarą ir baigtųsi visas jo CS‘as. Projektų vadovui belieka tik atsidusti: žertva ir 
nuleidus galvą traukti į savo vietą.
Į kabinetą į žengia šefas, pirmiausia pasikalba su vyr.programeriu, po to kreipiasi į mano kolegą: Klausykit, 
juk prašiau darbo metų negeiminti?. Programeris pakelia akis nuo monitoriaus ir tuoj pat gauna hedšotą, bus 
jam darbo metu sackinti. Dabar jau kolega labai piktas ir mintimis šefui sako: Klausyk tu, svolačiau, būk 
geras ir mink į savo kabą, okey? Trukdai dirbti. Ir neaiškink čia, supratai?. Aišku, garsiai šefui į akis, jis to 
niekuomet nepasakys, vis tik šefas moką labai padorią algą. Bet už akių, kodėl gi ne?
Be penkiolikos dvylika, drąsiausi jau pradeda kalbėti apie pietus. Žaidimas baigiamas, visi šiaip ne taip 
išsijudina ir dvylikta išeina. Išeina visa xebra, šį kartą užsimano prisijungti ir šefas. Gerai, bent jau, kad 
Kostia neina, jis ne prie xebros. Paprastai visos kalbos per pietus būna, koks Kostia lėvas, kaip jis padarė tą 
ar aną blogai, arba išviso nepadarė nieko. Sako, kad ankstesniame darbe jam padovanojo savižudžio rinkinį, 



mes irgi nenorėtume nusileisti. Mano pasiūlyta idėją – pripučiamą moterį - atmetė. Taip pat buvo atmestos 
idėjos: padovanoti etiketo knygą, pripilti momento ant kedės, įkalti vinį iš kėdės apačios, tiesiog duoti į 
snukį. Norisi sugalvoti kažką originalaus.
Atėjus į vietą visi keikia kavinę, kad jinai nesugeba įsigyti daugiau didelių stalų ir jos lankytojus, kurie kaip 
tyčia nusprendė pietauti tuo pačiu metu.
Du kolegos iš karto užgula įėjimo duris, kad kiti klientai, net ir labai norėdami, negalėtų patekti į vidų.
Šį kartą, laukti teko neilgai tik 45 minutes, per tą laiką atbaidėm 15 lankytojų, su matematika man sunku, gal 
kas nors pasiskaičiuos kiek nuostolio šiandien padarėm kavinei? Tiesa tai nėra rekordas, bet netoli jo.
Padavėjos pačios kaltos, kad nesupranta, jog didelė minia laukiančių žmonių atbaido kitus lankytojus.
Ką dar geriau užsisakyti pietums jeigu ne picą? Visi išskyrus šefą taip pat dar užsisako ir pusią litro alaus. 
Šefas nelabai tuo patenkintas, bet nieko nesako. O jeigu ir sakytų niekas nepasikeistų.
Kadangi, kolektyve yra moteriškių, jos valgo žymiai lėčiau, tai visi džentelmenai nenorėdami daryti joms 
spaudimo, tyliai užsisako po antrą bokalą alaus.
Visas pietų procesas užtruko maždaug dvi valandas, už tai dabar visi sotus ir laimingi lėtai traukia atgal į 
ofisą. Staiga, kažkas pasiūlo genialią mintį: o davai užeinam į maximą. Xebra maximoje ilgai stoviniuoja 
alkoholio skyriuje, bet galiausiai nusprendžia, jog šiandien gerti nesveika ir pasiima tik po du alaus, 
kiekvienas.
Pagaliau grįžus į ofisą aš sudrimbu savo kėdėje. Reiktų nueiti pasižiūrėti, kokie darbai man užrašyti, bet 
tingiu... Na, bent jau emeilus perskaitysiu.
Į kabinetą ateina Kostia pirmiausiai prišoka prie dizainerio: Kaip siseka loftas? Ar spėsim šitas reikalūkas
padaryti? Aš čia padarau naujas darbo grafikas. Dizaineris pavargusiu žvilgsniu pasižiūri į jau devintą naują
darbo grafiką per šią savaitę. Kartais atrodo, kad projektų vadovas, moka tik vieną dalyką – daryti darbo 
grafikus. Nors ne jis dar moka ir kita – užknisti žmones. Pabendravęs su dizaineriu Kostia prišoka prie 
programerio: Šitas reikalūkas yra asobina svarbus, mes jį turim padaryti šiandien, ponel pacan?. 
Programeris lėtai gurkšteli alaus iš butelio ir atsako jam: Užimtas aš, ką nematai?!. Kostia pabrukęs
uodega išeina.
Į kabinetą įeina projektų vadovė ir liepia vyr.programerui dirbti. Jis nepatenkintas užprotestuoja ir pareiškia, 
jog darbas perkeliamas į kitą savaitę. Vadovė užprotestuoja vyr. programerio protestą. Lengva jai, kavinėje 
jinai tik vieną bokalą alaus išgėrė. Vyr. programeris išsigandęs palenda po stalu, tyliai apsikabinęs čiulpia jau
antrąjį butelį alaus ir kategoriškai atsisako iš ten išlįsti. Projektų vadovei pasišalinus, jis kviečia visus 
prisijungti prie jo. Nesuprantu ir kaip taip galima žiauriai elgtis su žmonėmis, iš pykčio, net užsirūkau darbo 
vietoje. Abu nerūkantys kolegos pasipiktina mano elgesiu, ir man tenka traukti į balkoną, gerai, kad kėdė su 
ratukais, šiaip ne taip dasiiriu iki balkono. Mane palaikydami, visi kolegos išeina parūkyti.
Dizaineris griūna į sofą esančią ofise ir tuoj pat užmiega. Mes pavydžiai pagerbiam jį. Vyr. programeris 
išlindęs iš po stalo griebia mano alų ir nuskridęs užsidaro sandėliukyje. Dzin, išsiblaivys, atpirks. Aš pagaliau
sėdu prie savo darbo stalo ir atsidarau CrimsonEditor. Parašau „Select“ ir užsimerkiu galvodamas, kokius 
kintamuosius man reikia paimti iš duomenų bazės. Ofiso kėdės labai minkštos ir patogios, jų turbūt pavydi 
visi... Taip...
Pramerkiu akį, pažadinu užmigusį monitorių ir pažvelgiu į laikrodį – penkios valandos, ketvirtadienis.
Ketvirtadienis?! Ir kaip aš taip susimaišiau? Ech…. Dar valandą teks dirbti. Dizaineris, vis dar saldžiai 
miega. Karpytojas ir programeris atsistoja ir išeina žaisti pūlo. Projektų vadovė pasigedusi vyr.programerio 
atidaro sandėliuko duris, tas miega ant taburetės.
Aš tyliai atsikeliu ir einu namo galvodamas: ech ryt ir vėl gerti, sunkus tas programerio darbas...

9 būdai tapti metų žmogumi



Kiek vienais metais JAV leidžiamas žurnalas TIME paskelbia metų žmogų. Aš visai norėčiau atsidurti ant jų 
viršelio, todėl nusprendžiau pasižiūrėti kaip tapti metų žmogumi. Savo pastebėjimais nusprendžiau 
pasidalinti su jumis.
9) Rašyti pezesius, taip kaip aš dabar. 2006 metais nieko neįvyko, todėl TIME nusprendė metų žmogumi 
pavadinti TAVE, tą kuris užsiregistravo į youtube, myspace, wikipedia ar tiesiog rašo savo blogą. Tau, viso 
pasaulio vaizde paskirta net 0.25 pikselio. Kurį reikia pasidalinti su dviem kinais ir vienu indu. Galbūt 
pasiseks ir pasaulyje vėl nieko neįvykus, atsiras galimybė tapti metų žmogumi dar kartą.
8) Tapti Amerikos prezidentu. 2008 - Barrack Obama ir taip toliau... Turbūt galima drąsiai sakyti, jog pusė 
kandidatų yra prezidentai. Čia nereikia stebėtis, juk TIME yra amerikiečių žurnalas, todėl jis turi būti 
šališkas, o ne globalus. Tai suprantama ir atleistina.
7) Teisingai ištekėti. 2005 - Melinda Gates, milijonieriaus Bill Gates žmona. 1937 - Soong May-ling, 
Kinijos prezidento Chiang Kai-shek žmona. 1936 - Wallis Simpson, Anglijos karaliaus Edward VIII žmona. 
Nedaug moterų yra gavusios metų žmogaus titulą. Lengviausias būdas gauti metų žmogaus titulą, įtakoti 
teisingą žmogų. Gaila, man šis būdas netinka.
6) Pasilinksimti su stažuotoja ir pasistengti, kad visas pasaulis apie tai sužinotų. 1998 ir 1992 Bill Clinton. 
Jeigu sąžiningai aš jam pavydžiu, pasilinksmino Baltuose rūmuose, o žmona, jam vis tiek atleido. Man 
labiausiai patiko ta vieta 1995 lapkričio 17, kai Bilas kalbėjo su Kongreso nariu telefonu. Dialogas turėjo būti
maždaug toks: - Jūs man pritariate Bilai? - O taaaaip, oooo, dieve mano, taip. 
5) Dirbti KGB ir kitoms sovietinėms šnipinėjimo tarnyboms. 2007 Vladimir Putin, 1981 Lech Wałęsa. KGB
paskirtis buvo saugoti Tarybų Sąjungos valstybinę sieną, vykdyti totalinį gyventojų sekimą, šnipinėti 
užsienyje neutralizuoti, kontroliuoti, persekioti ir prireikus vykdyti represijas prieš TSRS režimo priešininkus
bei jų veiklą.... Lechas neigia kaltinimus dirbus KGB, tačiau mes neturėtume liūdėti, nes Danutė Kazimiera 
Prunskienė, netapusi 3 kartus Lietuvos prezidente, taip pat neigia kaltinimus ir turi didesnius šansus nei bet 
kuris kitas lietuvis tapti metų žmogumi.
4) Būti komunistu. 1989 ir 1987 Mikhail Gorbachev, 1985 ir 1978 Deng Xiaoping, 1983 Yuri Andropov, 
1957 Nikita Khrushchev. Būti komunistu, tai beveik tas pats kaip tapti Amerikos prezidentu, tik nedidelis 
skirtumas - nereikia klastoti rinkimų biuletenių, nes rinkimų nebūna.
3) Pradėti karą Afganistane ir Irake... Karai, kuriuose žūsta milijonai žmonių ir niekas nežino kaip tą 
beprotybę užbaigti. 2004 ir 2000 George W. Bush. Neskaitant to, kad jau paminėjau daug būdų kaip tapti 
metų žmogumi, karas yra tikrasis raktas į sėkmę.
2) Pradėti pasaulinį karą. 1938 Adolf Hitler. Nuostabus žmogus, pats, be niekieno pagalbos, priešingai nei 
daugelis žymių žmonių, parašęs knygą, kurią daugelyje šalių uždraudė... Uždraudė ne tik knygą, bet visą jo 
indėlį, į tobulesnį pasaulį - nacistų partiją ir visus jos simbolius. Už Hitlerio vardo paminėjimą daugelyje 
šalių gresia baudos. Tačiau jam skirta tik antra vieta, nes tai neblogiausias dalykas kas nutiko pasauliui.
1) Nužudyti 60 milijonų žmonių. 1939 ir 1942 Joseph Stalin. Karą pradėti gali kiekvienas bush'as, bet 
nužudyti 60 milijonų žmonių taikos metu - va čia tikras talentas. Stalinui mes turėtume būti dėkingi už tai, 
kad savo trėmimų ir represijų pagalba jis išvalė žmonijos genofondą nuo netinkamų genų, tiesa, atsikratė ir 
keliais menininkais, bet čia smulkmena palyginus su gerais darbais, kuriuos jis nuveikė planetos labui.
2001 metų žmogumi turėjo tapti Osama bin Laden, bet atrodo TIMES neišdrįso nominuoti didžiausio 
Amerikos priešo ir metų žmogumi išrinko kažkokio New York'o merą... 
[Papildimas] 2010 metais visi tikėjosi, kad metų žmogumi taps Julian Assange, bet TIMES antrą kartą 
neišdrįso nominuoti didžiausio Amerikos priešo ir metų žmogumi išrinko kažkokio socialinio tinklo įkūrėją 
Mark Zuckerberg...
Apibendrinant, vis tik lengviausias būdas tapti metų žmogumi - būti išrinktu Amerikos prezidentu, kitos 
tokios patogios vietos pradėti karą šiuo metu tiesiog nėra.



6 priežastys jaustis blogai

Ar jūsų niekada negąsdino situacijos, kai jūs būdavote per daug laimingi?
Laimingu būti negerai, tikras žmogus niekada nesišypso. Ir aš jums tai įrodysiu.
1) Jeigu jaučiuosi blogai, tai įrodo, kad esu geras žmogus. Negalima būti laimingu, kai aplinkui tiek daug 
nelaimingų žmonių, kai aplinkui tiek daug skurdo. Laimingi gali būti tik tie vagys seime. Aš juk ne toks, aš 
juk ne vagis. Aš turiu būti supratingas ir palaikyti aplinkinius.
2) Jeigu jaučiuosi blogai, tai įrodo, kad aš esu atsakingas. Žinot, kas mane labiausiai parina universitete? 
Įsivaizduokit liko valanda iki egzamino, reikia susikaupti, mokytis, pasikartoti viską ką davė dėstytojas, bet 
va ateina koks nors bambukas atsipūtęs ir ima pasakoti anekdotus, juokauti, erzinti... Kaip galima elgtis taip 
neatsakingai?
3) Jeigu jaučiuosi blogai, tai nieko neįskaudinsiu. Ar jums yra kada nors taip buvę: einate gatve ir iš priekio 
ateina besijuokiantis (iš jūsų) žmogus? Kaip tai užknisa. Visuomet pirmiausiai pasitikrinu ar sargas neišėjo 
parūkyti prie sandėliuko durų. Nesišypsok ir niekam neužkliūsi.
4) Jeigu jaučiuosi blogai, tai vadinasi esu realistas. Apsidairykit aplinkui: purvas, balos, šiukšlės voliojasi 
visur. Važiuoja mašinos - taško aplinkinius. Pavasaris? Šūdas, o ne pavasaris. STT vieną po kito areštuoja 
politikus už kyšininkavimą, tačiau kiek realiai jų buvo nuteista? Negirdėjote, įdomu kodėl? Gal todėl kad ten 
visi savi vieni kitus pridengia?
5) Jeigu jaučiuosi blogai, vadinasi gerai dirbu. Tikras darbas yra sunkus, ne taip kaip seime. O jeigu aš dirbu
sunkiai vadinasi būnu pavargęs. Koks idiotas pavargęs gali būti laimingas?
6) Jeigu jaučiuosi blogai, vadinasi esu religingas. Per daug laimingu būti yra negerai, Dievas nubaus už tokį 
nuodėmingą gyvenimą. Ypač advento ir gavėnios metu, kai svarbu susilaikyti nuo visų velnio pagundų. 
Nuolankumas ir susitaikymas yra dorybė.
O dabar sąžiningai pasakykit: ar tikite nors vienu čia parašytu žodžiu? Gal norite pasidalinti dar daugiau 
priežasčių, kodėl reiktų būti nelaimingu? 
Rimtai, negalvokite kodėl turėtumėte būti nelaimingi, apie tai už jus pagalvos kiti ir jums pasiūlys prie 
kompanijos prisijungti. Geriau džiaukitės viskuo aplinkui, raskite džiaugsmą net mažiausiuose dalykuose.

Eli 
Iš savo moteriškos pusės dar galiu pasakyti, kad dar viena iš priežasčių atrodyti (jaustis) nelaimingai, yra 
solidarizuotis su kolektyvu, nes algos mažėja, viršininkai žvėrėja, ir jeigu esi laiminga ir džiaugiesi 
gyvenimu, reiškia, tave išlaiko vyras (net jei taip nėra), dirbi savo malonumui, todėl tau reikia visais 
įmanomais būtais apkartinti buvimą darbe. Kiek gi galima žiūrėti į tuos laimingus žmones! :):)

Mano Dievas - Senis Šaltis

Ar kada nors atkreipėte dėmesį, jog Senis Šaltis yra pristatomas taip tarsi būtų Dievas, Jėzus ir Šventoji 
Dvasia viename?
Norėčiau jūsų visiškai rimtai paklausti: kuo Senis Šaltis ne Dievas?
Amžius. Dievas sukūrė pasaulį, todėl yra labai senas. Senis Šaltis taip pat yra labai senas, jau daugybę metų 
jis džiugina vaikus dovanomis.
Išvaizda. Kadangi Senis Šaltis yra labai senas, tai turbūt nieko nestebina jo ilga žila barzda. Senis Šaltis dėvi 
kepurę, paltą ir storas kelnes (jo apranga susijusi su gyvenamąją vieta). Paskutiniu metu jis linkęs dažniausiai
rinktis raudoną spalvą, tai greičiausiai kažkaip susiję su mada. Dievas taip pat turi ilgą žilą barzdą. Matyt, 
visi senukai yra panašūs. Tačiau Dievas gyvena šilčiau, todėl renkasi lengvesnius drabužius, o 
mėgstamiausios jo spalvos yra balta, mėlyna.



Vieta. Senis Šaltis gyvena Šiaurės ašigalyje, Laplandijoje. Dievas – danguje. Kitaip sakant ir vienas, ir kitas 
gyvena labai toli ir praktiškai yra nepasiekiami: nei pėškom nueisi, nei autobusu nuvažiuosi. 
Kompanija. Senis Šaltis gyvena su Snieguole, briedžiu Rudolfu bei nykštukais. Dievas gyvena su savo 
sūnum Jėzum, Marija, Šventąja Dvasia ir angelais. 
Bendravimas. Kiekvienas žmogus (vaikas) gali parašyti laišką Seniui Šalčiui. Kiekvienas žmogus gali 
sukalbėti maldą Dievui. Mane labiausiai stebina, jog tiek Dievas, tiek Senis Šaltis moka visas pasaulio 
kalbas. Tiesa, nei vienas, nei kitas į užklausimus niekada neatsako.
Veikla. Ką veikia Senis Šaltis vienuolika mėnesių per metus sunku pasakyti, bet yra manoma, jog gamina 
žaislus geriems vaikams. Ką veikia Dievas neturiu žalio supratimo.
Galios. Senis Šaltis stebi visus metus buvai geras ar blogas ir metų gale priima atitinkamą sprendimą. Dievas
stebi žmones ir baudžia juos už nuodėmes, bei palaimina už gerus darbus. Jėzus pamaitino minią penkiais 
kepaliukais duonos ir dviem žuvimis. Manote, jog tai stebuklas? Senis šaltis iš savo nedidelio maišelio 
sugeba ištraukti dovanas viso pasaulio žmonėms. Jėzus gali eiti vandens paviršiumi. Senis Šaltis per vieną 
naktį aplanko viso pasaulio namus ir padeda visiems dovanas po eglute. 
Apsireiškimas. Kiekvienais metais gruodžio mėnesį, Senis Šaltis apsireiškia iš karto daugybėje vietų. 
Dažniausiai jis renkasi prekybos centrus, koncertus, tačiau gali ateiti ir privačiai į namus. Turbūt būtų sunku 
surasti žmogų, kuris nėra matęs Senio Šalčio (ir sugebėtų perskaityti šitą tekstą). Kalbant apie Dievą, jo 
apsireiškimų, jau senokai niekas nėra matęs. 
Apdovanojimas ir bausmė. Senis Šaltis kiekvienais metais geriems vaikams atneša dovanų: Lego, 
kompiuterį ar kokį kitą populiarų tuo metu žaislą. Blogiems vaikams dažniausiai jis dovanoja megztuką. 
Dievas gyvenimo pabaigoje žmogų pasiima į dangų (jeigu jis buvo geras) arba siunčia į pragarą (jeigu jis 
buvo blogas).
Kaip matote Dievas ir Senis Šaltis yra labai panašus, tačiau po tokios argumentacijos ar galėtumėte pasakyti, 
kodėl turėčiau tikėti į Dievą, o ne į Senį Šaltį? 
Visų pirma, Senis Šaltis yra saviakas. Jis gyvena toje pačioje planetoje kaip ir aš – Žemėje, todėl globalinis 
atšilimas ir kitos bėdos jam yra tokios pat aktualios kaip ir man. Priešingai nei Dievui, kuris gyvena kažkur 
kitur. 
Antrą, Senis Šaltis yra geresnis. Kiekvienais metais jis parodo tu buvai geras ar blogas dovanų forma ir 
suteikia šansą kitąmet pasitaisyti. Tuo tarpu Dievas baudžia vieną kartą visiems laikams - po tavo mirties. 
Kuo norite tikėti - rinkitės patys.

Lietuviškos šventės

Lietuviškos (užmirštos) švenčių tradicijos

Ar pastebėjote, kad visos didžiosios lietuvių šventės susiję su religija? Vargšai ateistai.
Prieš pradedant skaityti, norėčiau paklausti kokias įvairių švenčių tradicijas žinot?
Ar žinote, kokia didžiausia šventė pavyzdžiui JAV? Nepriklausomybės diena. O kodėl pas mus tuomet 
didžiausios šventės yra religinės? Jūs jaučiatės labai religingi? Aš ne. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą. Lygiai dvidešimt 
metų. Ką jums reiškia kovo 11-toji? Eilinė nedarbo diena ar kažką daugiau? Aš asmeniškai nejaučiu didelio 
noro dalyvauti mitinguose, į kuriuos susirenka visi politikai ir pensininkai. O kodėl nebūtų galima švęsti kaip
Naujų metų? Su fejerverkais, grilijandomis, o vietoj pensininkų parado su keistais plakatais keikiančiais 
valdžią, kodėl negalėtų būti lėlių ir kaukių paradas? Kodėl tiek nedaug žmonių renkasi į minėjimus? Ar mes 
mažiau patriotai nei JAV piliečiai? Kodėl visi tokie minėjimai primena gedulo procesiją? Ar todėl, kad prie 



Stalino buvo geriau? Aš tikrai neatsimenu, bet manau, kad nebuvo geriau ir todėl turėtume džiaugtis savo 
nepriklausomybe, tačiau kur tas džiaugsmas?
Žinote, kur absurdas? Valentino diena sulaukia daugiau dėmesio nei Nepriklausomybės diena! Pirmiausiai 
reikia paminėti, jog Valentino diena turi religinį potėpį. Viena iš legendų teigia, jog Šv. Valentinas buvo 
kunigas, tuokęs poras ir už tai nukankintas. Bet kuriuo atveju, šitą šventę į Lietuvą atvedė ne bažnyčia, o 
prekybininkai. Porą savaičių iki šitos datos parduotuvės būna užverstos raudonos spalvos, širdutės formos 
šūdniekiais. O reklamos trimituoja apie specialias akcijas ir išpardavimus... Turbūt šita šventė geriausias 
pavyzdys kaip sukurti tradicijas. O kodėl nebūtų galima to pačio padaryti su kovo 11-tąją? Užvešti į 
parduotuves daiktų su nacionaline simbolika? Puodukų su Lietuvos vėliava? Paskelbti akcijas Lietuvoje 
pagamintai produkcijai? Ar man asmeniškai reiktų pakalbėti su Maximos direktoriais, kad jie imtųsi ko nors?
Pirmi metai greičiausiai nebūtų įspūdingi, bet per dešimtmetį galima užsukti tokią šventę, jog Kalėdinis 
išpardavimas atrodytų kaip treniruotė. Tai kodėl gi ne?
Valentino diena nevienintelė komercinė šventė Lietuvoje - Joninės. Joninės Lietuvoje su laužais ir paparčio 
ieškojimais švęstos nuo seno, tačiau tik 2003 metais po TV3 iniciatyvos paskelbtos nedarbo diena. Tai 
akivaizdus faktas, kokia galinga medija yra Lietuvoje. Kam naudinga, Joninės nedarbo diena? Visų pirma tai 
pačiai televizijai, žmonės neinantys į darbą gali daugiau laiko skirti televizoriaus žiūrėjimui, todėl galima 
parduoti reklamą brangiau. Aišku, ateityje iš televizijos šitą poziciją turėtų atkariauti internetas. Antra - tai 
naudinga visų alkoholinių gėrimų gamintojams ir pardavėjams. Anksčiau, jeigu Joninės pasitaikydavo vidury
savaitės, tai dirbantys žmonės negalėdavo daug gerti, o dabar kai yra nedarbo diena, gali gerti tol kol 
užsilenksi. Pats kvailiausias būdas blaivinti girtą tautą keliant akcizus ir ribojant pardavimo laiką, iš tiesų 
reiktų nesuteikti preteksto gerti. Galbūt reiktų panaikinti nedarbo dieną per Jonines?
Saulėgrįža sena pagoniška šventė įvairiose vietose/tautose turėjusi skirtingus pavadinimus. 506 metais 
bažnyčia šią datą susiejo su Jono Krikštytojo gimimo dieną ir jo garbei šventę pavadino Joninėmis. Kaip 
reiktų švęsti Jonines pagal bažnyčią? Nežinau, turbūt išklausyti mišias, išpažinti nuodėmes... Tai kodėl 
tuomet mes kūrenam laužus?
Rasos, Kupolė - tai kitas Joninių pavadinimas, pagoniškas, nesusijęs su bažnyčia. Pirmą kartą rašytiniame 
šaltinyje paminėta Rasos šventė grafo Kyburgo kelionės į Lietuvą 1397 metais aprašyme. Viena iš tradicijų 
buvo diena rinkti vaistažoles - kupoliavimas. Iš surinktų vaistažolių darydavo puokštę, kurią iškeldavo ant 
aukštos karties - tai buvo šventės simbolis - kupolė. Kartį merginos pastatydavo šalia rugių lauko, 
dainuodavo ir saugodavo nuo vaikinų, kurie turėdavo ją pagrobti iki šventės pabaigos. Šiuolaikiniam žmogui 
pirma problema iškiltų bandant atskirti vaistažolę nuo kaktuso, o pastatyti kartį šalia rugių lauko... tokio 
dalyko turbūt negali įsivaizduoti joks miestietis.
Rasos šventės metu merginos pindavo vainikus, nupintus vainikus mesdavo atgalia ranka per galvą. Iš kelinto
karto jis užsikabindavo už medžio, reikšdavo už tiek metų mergina ištekės.
Rasos šventę rinkdavosi švęsti ant kalnų ir piliakalnių, kad matytųsi iš toli. Laužus uždegdavo tik 11 valandą 
vakaro. Baigiant degti laužui per jį šokinėdavo. Jeigu vaikinui ir merginai pavykdavo peršokti laužą 
susikibus už rankų, reiškė, jog tais metais jie susituoksią. Šokinėjimas per ugnį reiškė apsivalymą nuo 
nuodėmių, ligų.
Geriausiai žinoma Joninių tradicija yra paparčio žiedo ieškojimas. Kokia prasmė ieškoti augalo, kuris 
niekuomet nežydi, žiedo? Pasirodo, baltų dievas Perkūnas vieną kartą metuose ugnies pavidalu nusileisdavo į
Žemę ir tapdavo paparčio žiedu. Tas, kuris rasdavo paparčio žiedą, galėdavo suprasti gyvūnų ir augalų kalbą,
sužinodavo tai ko anksčiau niekada nežinojo, tapdavo išmintingas, o gamta rūpinosi ir saugojo jį.
Ištrauka iš žemaičių padavimo apie paparčio žiedą: Ieškotojas turi eiti į tokį papartyną, kuris būtų taip toli, 
kad nesigirdėtų nei žmogaus balsas, nei gaidžio giedojimas ar šuns lojimas. Atvykus į vietą, šermukšnio 
lazda brėžiamas ratas. Rato viduryje tiesiama balta paklodė, statomas indas su švęstu vandeniu, dedama 
maldų knyga bei uždegta žvakė, o po paparčiu patiesiama šilkinė skepetaitė.
Taip pasiruošęs ieškotojas skaito knygą, meldžiasi ir laukia, kada ant patiestos skepetaitės nukris ugnimi 
šviečiantis bet nedeginantis, panašus į deimantą paparčio žiedas. Toliau vyksta įvairūs ieškotojo gąsdinimai,
jį puola baubai ir pragaro liepsnos, tačiau karštas tikėjimas jį gali apsaugoti. Padavimas parodo kaip stipriai 



susipynę senovinės baltiškosios tradicijos ir krikščionybė. Vis tik kalbant apie Jonines, kurių pavadinimas yra
krikščioniškas, beveik visas tradicijas drąsiai galima vadinti pagoniškomis, ko nebūtų galima pasakyti apie 
Kūčias ir Kalėdas.
Jeigu paklausčiau koks svarbiausias Kūčių patiekalas, turbūt nedvejodami pasakytumėte, jog latviški šprotai, 
be jų šventė - nešventė. Turbūt sunkiausias dalykas būtų atskirti Kūčias ir Kalėdas, daugelis rašančių apie 
šias šventes, jas suplaka į vieną, supina tradicijas, kurios skirtos konkrečiai dienai. Lietuva turbūt vienintelė 
pasaulio šalis daugiausiai tradicijų siejanti su Kūčiomis, o ne Kalėdomis.
Kūčios - paskutinė advento diena, todėl ant stalo negali būti mėsos, pieno, kiaušinio patiekalų. Ant stalo turi 
būti 12 patiekalų, kurie simbolizuoja 12 metų mėnesių arba, pagal krikščioniškąją tradiciją, 12 Jėzaus 
apaštalų. Būtinai reikia paragauti, kiekvieno patiekalo, kad metai būtų sotūs. Visi valgiai dedami į mažus 
dubenėlius, nes Kūčių vakaro stalas - tai pasninko pabaiga, apogėjus - persivalgyti nevalia. Prie stalo sėdama 
tik tuomet, kai pateka Vakarinė žvaigždė. Prie stalo susirenka visa giminė, nes šventė simbolizuoja santarvę, 
susitaikymą, atleidimą. Prieš pradėdami valgyti visi šeimos nariai sukalba maldą, padėkoja Dievui už 
praėjusius metus ir duoda laužti kitiems šeimos nariams savo plotkelę, kad jie ateinančiais metais "paimtų" 
jūsų rūpesčius ant savo pečių. Po vakarienės visa šeima ruošiasi Bernelių mišioms.
Jeigu atkreipėte dėmesį iki šiol aprašyta Kūčių tradicija yra perdėm krikščioniška, tačiau krikščionybė tik 
uždengė senąjį baltų tikėjimą, o jo nepanaikino, todėl šią naktį gausiu įvairių burtų. Sakydavo, jog 12 valanda
vanduo virsdavo vynu, o gyvuliai pradėdavo kalbėti žmogaus balsais. Kūčių vakarą po staltiese padėdavo 
šiaudų, po valgio kiekvienas šeimos narys išsitraukdavo po vieną šiaudą. Šiaudo ilgis simbolizuodavo 
gyvenimo ilgį, gumbai ir nulikimai simbolizuodavo svarbius gyvenimo įvykius, sunkumus. Sodininkai Kūčių
vakarą eidavo į sodą ir apkabindavo medžius, aprišdavo šiaudais iš po Kūčių stalo, kad vestų daugiau vaisių. 
Merginos nešdavo pirkion glėbį malkų ir, pabėrusios asloje, skaičiuodavo: jei pora — ištekės, jei poros nėra 
— dar reikės palaukti. Sudėdavo vyriškus ir moteriškus batus į sietą, paskui nežiūrėdamos griebdavo. Jei 
mergina sugriebė vyrišką – ištekės, jei moterišką – ne. Skaičiuodavo iš dubens pasisemtų šližikų, žirnių ar 
riešutų saują: jei išeina po porą, sueis į porą, jei pasilieka vienas, kitais metais dar laimė pro šalį praeis.
Kai buvau mažas, dar prisimenu, jog buvo šiaudų traukimas ir įvairūs burtai, bet neatsimenu, kada per 
šventes nepersivalgiau... Ar žodžiai "adventas" ir "pasnikas" apskritai jums ką nors dabar reiškia?
Kalėdos yra sena žemdirbių šventė, tačiau Lietuvoje jinai neturėjo tokio stipraus religinio poveikio kaip 
Kūčios. Senovės baltai ta proga aukodavo kiaulę Dievams, vėliau šį paprotį pakeitė kiaulės valgymas. 
Kiaulės galva papuošta įvairiais žalumynais (iš kur vidury žiemos žalumynai? Iš Maximos?) būdavo 
pateikiama ant stalo. Kitas svarbus paprotys - kalėdojimas. Yra dvi kalėdojimo versijos ir man nepavyko rasti
jokių datų, kurio paaiškintų kaip viena įtakojo kitą. Pirmoji - Kalėdų dieną žmonės persirengdavo seniu 
vadinamu Kalėda ir eidavo aplankyti kaimynų. Su apsilankymu susiję įvairūs ritualai ir būrimai, vėliau 
persirengėliai buvo sutapatinti su trim karaliais, o Kalėdą pakeitė Kalėdų senelis. Antroji - kalėdoti eidavo 
kunigas taip aplankydamas visus savo parapijiečius, taip pat patys neturtingiausi valstiečiai, atnešantis savo 
gerumą į namus ir gaunantys maisto.
Europoje nuo Kalėdų iki sausio 6 buvo kūrenama ugnis, po Antro Pasaulinio karo ugnį pakeitė eglutės.
Remiantis Senuoju testamentu žydai švęsdavo Paschą - išėjimą iš Egipto vergijos keturioliktą Nizan mėnesio 
vakarą, pagal mėnulio kalendorių, kai patekėdavo pilnatis. Europoje įsigalėjęs Saulės kalendorius nesutapo 
su mėnulio kalendoriumi, todėl 325 metais bažnyčia nusprendė švęsti Velykas pirmąjį sekmadienį po 
pavasarinio lygiadienio. Tad anksčiausiai Velykos gali būti švenčiamos kovo 22-ąją, vėliausiai – balandžio 
25-ąją. Pagal krikščioniškąją tradiciją Velykos simbolizuoja Jėzaus prisikėlimą. Tai prie ko čia kiaušiniai? 
Senovės Indijos filosofijoje margutis - tai Visatos gyvybės pradžia, Egipte kiaušinis tapatinamas su derliaus 
gausa. Seniausi margučiai Lietuvoje siekia XIII amžių, jų aptikta Šventaragio slėnyje. Kiaušiniams mūsų 
protėviai priskirdavo nemažai gydomųjų galių. Tikėta, kad jie gydo žaizdas, o žaliais kiaušiniais gydytas 
moterų nevaisingumas. Velykų kiaušiniams būdavo priskiriamos ypatingos galios. Tikėta, kad Velykų 
kiaušinius užkasus laukuose, pastarieji tais metais duos gerą derlių. Pasukę margutį, sužinosite, koks mūsų 
laukia pavasaris: jei smaigalys atsisuks į pietus - bus šilta, jei į šiaurę - šalta, jei į rytus - sausa, į vakarus - 
drėgna.



Pagal krikščionių tradiciją, pagrindinis Velykų valgis yra avinėlis. Atsisėdus prie stalo pirmiausiai visi 
sukalba maldą ir tuomet renkasi po margutį ir žiūri kieno margutis yra stipriausias. Stipriausias kiaušinis turi 
būti saugomas iki kitų metų (kodėl?). Po valgio visi eina ridenti kiaušinius, kam sekasi geriausiai, tam metai 
bus sėkmingiausi.
Per Velykas po namus pasikinkiusi Velykinius zuikučius vadinėjo Velykų Bobutė ir veždavo dovanas 
vaikams.
Žiūrint iš pagoniško, praktiško taško - Velykos - pavasario, paukščių grįžimo, žemės pabudimo šventė. Mūsų
kraštuose žiemos ganėtinai šaltos, todėl reikėdavo labai taupyti maistą, kartais net pabadauti. Paukščių 
parskridimas iš šiltų kraštų reiškė, kad daugiau badauti nereikės - bus ir kiaušinių, ir mėsos.
Nauji metai - turbūt vienintelė šventė, kurios populiarumo negalima priskirti nei prekybininkams, nei 
bažnyčiai. Kita vertus, tai turbūt vienintelė šventė, kurios kilmę ir tradicijas atsekti taip sunku. Manoma, jog 
naujų metų šventimas pagal pagoniškas tradicijas galėjo sutapti su Užgavienėmis. Skaičiuoti metus nuo 
sausio 1 dienos 1500 m. pradėjo vokiečiai. Europos katalikų kraštuose sausio 1-oji kaip naujų metų pradžia 
įsigalėjo 1691 metais.
Naujieji metai yra laiko atnaujinimas, kuris siejamas su periodišku žmogaus poreikiu apsivalyti, buvo 
apgalvojama, kas bloga, kas gera padaryta per metus, ieškoma būdų, kaip dvasiškai atsinaujinti. Labai svarbu
per Naujuosius metus elgtis taip, kaip norėtum, kad būtų ištisus metus: vaikai labai saugojosi, kad šią dieną 
tėvai jų nebartų, nemuštų, tai ir visus metus gerai sutars su tėvais. Jei su darbais gaišuosi pirmą metų dieną, 
tai ir visada gaišuosi. Per Naujuosius metus stengėsi sočiai ir skaniai valgyti, nes visus metus taip teks 
valgyti.
Viena labai sena tradicija buvo užrišti šiaudų kulį ant aukštos karties ir jį uždegus vaikščioti po kaimą. Ir kaip
rašo viename puslapyje: dabar yra efektyvesnių naikinimo priemonių, tai gi šį paprotį pakeitė fejerverkai.
Jeigu pažvelgtume į visų švenčių papročius, burtus ir prietarus, tai beveik visus, galėtume drąsiai suskirstyti į 
dvi grupes. Pirmoji grupė - derlius: ar metai bus derlingi, ar medžiai ves daugiau vaisių, ar orai bus geri? 
Atsivertę Maximos katalogą, atspausdintą naujausiomis technologijomis, suprantame, jog tokios tradicijos ir 
burtai, mums neberūpi... Antroji - asmeninio gyvenimo pokyčiai: ar ištekėsiu šiais metais, kaip atrodys mano 
jaunikis, iš kurios pusės jis atvažiuos? Prisijungę prie facebook ar kitos pažinčių svetainės, galim tiksliai 
sužinoti iš kur jis atvažiuos... Pažanga naikina prietarus, bėgantys metai padeda užmiršti jų kilmę... Tai kas 
lieka? Girtas jaunimas prie Joninių laužo? Žiedo, kuris radėją pradžiugins automobiliu arba pigesniu jo 
pusbroliu - mikrobange, paieškos? Šventės nebetenka savo mistikos, blizgesio, iškilnumo...
Kur yra ta riba: tarp nereikalingų prietarų stabdančių progresą ir iracionalias švenčių tradicijas, kurias reiktų 
išsaugoti?

Užgavėnių patiekalai ir tradicijos

Užgavėnės – žiemos pabaigos, džiaugsmo, juoko, pokštų, kvaitulio šventė. Kaip ir kitose lietuviškose 
šventėse, šioje glaudžiai susipynė krikščioniškos ir pagoniškos tradicijos. Užgavėnės švenčiamos visada 
antradienį, gavėnios išvakarėse, 46 dienos (arba 7 savaitės) prieš Velykas, todėl šventės data gali kisti nuo 
vasario 3 iki kovo 9 dienos.
Patiekalai
Šiais laikais bene vienintelis Užgavėnių patiekalas yra įvairių rūšių blynai. Tačiau istoriškai pagrindiniai šios 
šventės patiekalai buvo mėsiški.
Šiupinys – labiausiai paplitęs senoviškiausias Užgavėnių patiekalas. Jis verdamas iš kruopų, žirnių, miltų, 
pupelių, lašinių arba riebios kiaulienos ir kiaulės uodegos. Tikima, kad tas, kuris šiupinyje pirmasis suras 
kiaulės uodegą, pirmasis žmoną susiras.
Kiunkė – šutintos bulvės su mėsa. Bulvės nuskutamos ir kartu su mėsa sudedamos į vandenį, kurio užpilama 
mažiau negu verdant sriubą, bet daugiau negu paprastas bulves. Viskas šutinama kol bulvės gerai išverda.



Grūdai (rugių, kviečių), virti taukuose ir nusausinti.
Šaltiena – tradicinis žiemgalių Užgavėnių valgis. Ją verda iš kiaulės ausų, kojų, galvos, šiam reikalui paliktų 
nuo Kalėdinių skerstuvių.
Spurgos (pončkos), įdarytos džemu, tradicija atkeliavo iš Lenkijos.
Be abejonės taip pat kepdavo ir blynus bei sklindžius (jeigu teisingai suprantu, tai yra mieliniai blynai). O 
visus patiekalus užgerdavo miežiniu alumi, kurį specialiai užraugdavo dar per Kalėdas. 
Jeigu per Kūčias reikėdavo paragauti dvylikos patiekalų, tai Užgavėnių dieną reikėjo valgyti dvyliką kartų 
per dieną. Per Užgavėnes būtina sočiai atsivalgyti, nes jau kitą dieną prasideda gavėnia – septinių savaičių 
pasninkas iki Velykų.
Papročiai
Užgavėnių kaip ir kitų lietuviškų švenčių papročiai susiję valstiečio ūkiu, jų tikslas užtikrinti gerą bei gausų 
derlių, gyvulių produktyvumą, sveikatą, šeimos pagausėjimą (vedybas).
Užgavėnių dieną negalima verpti, austi, pančių vyti, siūti, malti. Antraip galėjai susilaukti įvairių nelaimių: 
sukirmys mėsa, lašiniai, pirštai tvinks, vištos daržus kapstys, vėjai stogus plėšys. O jei tą dieną nešukuosi ir 
netrinksi galvos, tai ji bus švari, gerai augs kasos visus metus.
Viena iš svarbesnių Užgavėnių tradicijų – pasivažinėjimai. Arklius išpuošdavo kaspinais ir varpeliais, buvo 
tikima, kuo toliau nuvažiuosi – tuo linai geriau derės, užaugs ilgesni bei bitės daugiau medaus vasarą neš. 
Norint kad linai didesni augtų, reikėjo važiuoti stačiomis. O jeigu iš rogių išvirstama, tai vis dėl geresnių linų.
Manyta, kad žiemos pabaigoje žemė esanti nusilpusi ir jai reikalinga pagalba. Taigi, tuo metu žmonės 
voliojosi, norėdami žemei perduoti savo gyvybines jėgas, kad ji atbustų, sužaliuotų, apipiltų žiedais ir duotų 
žmogui reikalingų vaisių.
Didelė reikšmė buvo teikiama ir laistimuisi vandeniu. Į vežimą įkeldavo batčką vandens prisodindavo vaikų, 
kurie mėgindavo aplaistyti visus pakeliui sutiktus žmones. O šie savo ruožtu irgi stengdavosi nelikti skolingi.
Išgirdę triukšmingai atriedantį vežimą, šeimininkai išbėgdavo iš namų su puodais ir puodeliais patys 
mėgindami aplaistyti keliauninkus. 
Taip pat buvo paprotys lieti vandenį ant bičių. Buvo manoma, kad nuo to jos vasarą gerai spiesis ir neš daug 
medaus.
Tikėdamiesi paskatinti linų ir javų augimą, Užgavėnių dieną visi eidavo suptis.
Tikėta, kad jei per metus nešiosiesi užantyje Užgavėnių valgių likučių mazgelyje pasirišusi, tai vištos bus 
dėslios ir raganos nepakenks. Jei nuo Užgavėnių valgių likusiais riebalais prieš pirmąjį pavasarinį arimą 
patepsi žagrės noragus, tai jau suartoje dirvoje usnys nežels. Jei tais taukais ištepsi kojas bei rankas ir jų 
nenusiplausi iki pat pelenų dienos ryto, šiais metais gyvatė neįkąs.
Neatsiejama Užgavėnių tradicija yra persirengėliai, kurie simbolizuoja būtybes iš kito pasaulio, todėl visi 
dalyviai rengdavosi išvirkščiais kailiniais. 
Kaukės vaizdavo senus, susiraukšlėjusius, negražius žmones (raganas) su didelėmis, kumpomis nosimis, 
tačiau visuomet su šypsena veide. Kaukes darydavo iš įvairiausių dalykų: daugkartines - iš medžio, žievės, 
vienkartines – iš popieriaus. Lengviausia pasidaryti kaukę iškerpant akis (batų) dėžėje. 
Žmonės, kurie neturėdavo kaukių išsitepliodavo savo veidus anglies suodžiai ar burokų rasalu. 
Persirengėliai triukšmaudami eidavo iš pirkios į pirkę ir šeimininkai juos būtinai turėdavo pavaišinti. O 
svečiams, net jeigu ir būdavo sotūs, vis tiek negalima atsisakyti, reikia bent kąsnelį paragauti.
Ypatingas dėmesys buvo skiriamas senberniams ir senmergėms, kurios buvo vadinamos bergždinėmis. 
Senberniams atnešdavo pliauską ar seną šuoltražį ir liepdavo graužti. Kitur susodindavo ant apverstų akėčių 
ir švilpdami veždavo per visą kaimą, o kaimo gale išversdavo į pusnį. Senmergėms kabindavo po kaklu 
pelenų maišiuką, silkės galvą ar pliauską ir varydavo per kaimą. Radę kitą senmergę, pirmąją paleisdavo ir 
pakeisdavo ją antrąja. Dar kitur rišdavo kaladę nevedusio ar neištekėjusios motinai, bausdami už tai, kad 
neištekino ar neapvesdino sūnaus ar dukros. Buvo manyta, jog senmergių nevaisingumas galįs persiduoti 
žemei motinai, ir ji negalėsianti gimdyti vaisių. Išjuokiant netekėjusias arba nevedusius, norėta parodyti, kad 
jie žemei motinai negalėtų turėti įtakos.



Šventės dėmesio centre buvo Morės vežiojimas. Skirtingose Lietuvos vietos ji buvo vadinama Kotre, 
Gavėnu, Sena Boba.
Morė – pati nelabosios žiemos dvasia. Morės galva būdavo aprišta pirma balta, o ant jos viršaus juoda 
skarele. Vienoj rankoj turėjo laikyti spragilą, kitoj – šluotą. Ją pačią papuošia apdriskusiais moterėlės 
drabužiais ir vežiojasi visur kartu su persirengėlių būriu.
Šventė baigiasi Morės sudeginimu, nors seniau buvo praktikuojami ir kiti jos sunaikinimo būdai: 
paskandinimas, užkasimas sniege.
Dar du labai svarbūs Užgavėnių personažai – Lašininis ir Kanapinis. Lašininis vaizduoja sotumą, 
persivalgymą. Jis būdavo storas, riebus, apvalaus, skusto bei ištepto lašiniais, kad net varva riebalai, veido, 
užsimaukšlinęs plačią kepurę, kartais su kiaulės galvos kauke. Kanapinis – liesas, apdriskęs, nuspurusiais 
ūsais, skrybėlę susijuosęs kanapių pluoštu, su kanapine virve vienoje rankoje ir ilga lazda Lašininiui iš kaimo
vyti kitoje.
Visą dieną vykdavo Lašininio ir Kanapinio dvikovos, kurias vakare pagaliau laimėdavo Kanapinis. 
Pralaimėjęs Lašininis pabėgdavo slėptis ir pasirodydavo jau tik per Velykas. Kanapinio pergalė simbolizuoja 
prasidedančią septinių savaičių gavėnią.
Būrimai
Jei Užgavėnių diena saulėta, pavasarį reikia anksti sėti. Jei drėgna, tą metą gerai augs javai ir bet kur pasėti. 
Jei ant stogo yra sniegas, tai ir Velykos bus su sniegu.
Užgavėnių vakare merginos eina iš kiemo malkų glėbio atnešti. Parnešusios skaičiuoja pagalius: jei būna 
lyginis skaičius, tai tais metais ištekės. 
Per Užgavėnes mergaitės, nugraužusios kaulą, muša juo į kiemo vartus ir klausosi, iš kurio krašto išgirs šunis
lojant - iš ten reikia laukti per Velykas piršlių.
Reikia tris kartus apeiti aplink pirkią ir klausytis, iš kur šunys loja: jei iš rytų – po Velykų atvažiuos bernas, 
jei iš kitur našlys. Per Užgavėnes prisiskinama vyšnių šakelių ir paženklinus, kuri kieno yra, pamerkiama į 
vandenį. Kuri šakelė ligi Velykų pražysta, tas greitai ves/ištekės, kurio tik lapai neišsiskleidžia, tai šiais 
metais dar nesusituoks, o tas, kurio sukrauna žiedus ir Velykų rytą nubyra, netrukus mirs.
Mergaitės paima tris lėkštes: į vieną įpila žemių, į antrą įdeda žiedą, o į trečią - rūtų vainiką. Užriša vienai 
akis ir paveda toliau. Paskui ji turi sugrįžti ir rinktis lėkštę. Jei nutvers už lėkštės su žiedu, tai po Velykų 
ištekės, jei su vainiku, tai liks senmergė, o jei už lėkštės su žeme, tai po Velykų mirs.
Daugelis čia paminėtų papročių ir burtų jau nebeaktualūs ir neatitinka šiuolaikinio pasaulio realijų, tačiau 
(bent jau man) tikrai įdomūs. O pabaigoje norėčiau paklausti: kokios Užgavėnių šventimo tradicijos vis dar 
gyvos pas jus? Galbūt teko švęsti kur nors užsienyje? Kokie įspūdžiai?

Velykų papročiai ir margučiai

Velykos krikščionims yra Kristaus prisikėlimo šventė, tačiau joje neabejotinai gausu ir pagoniškų papročių. 
Velykos švenčiamos pirmąjį sekmadienį po pirmos pilnaties po pavasario lygiadienio. Velykų data, 
nustatoma pagal mėnulio kalendorių, todėl jinai gali kisti nuo kovo 22 iki balandžio 25 dienos.
Velykų šventimas prasidėdavo Verbų sekmadienį (savaitė iki Velykų dienos), kuomet žmonės su verbomis 
traukdavo į bažnyčią. Su pašventintomis verbomis visi skubėdavo pas namiškius, tikėdamiesi užtikti juos 
lovoje ir išplakti. 
Seniau verbos būdavo daromos iš anksti sužaliuojančių (arba visžalių) augalų: kadagio, alyvos, tujos, beržo, 
karklo, žilvičio ar gluosnio. Tikėta, kad sprogstantys ir sužaliavę augalai turi magiškų galių, kad verba 
paliesti gyvuliai bus sveiki, o žmonės – laimingi ir gražūs.
Įvairiaspalvės įspūdingai atrodančios verbos iš sausų žolynų pradėtos gaminti tik XIX amžiuje. 



Iš bažnyčios parsineštas verbas kišdavo už šventų paveikslų ar po sija, buvo tikima, jog verbos saugo namus 
nuo blogų dvasių ir atneša laimę. Verbų šakelėmis buvo smilkomi ligoniai bei pirmą kartą į ganyklas 
išvedami gyvuliai.
Didysis ketvirtadienis – paskutinės vakarienės paminėjimo diena. Šią dieną Kristus, su apaštalais 
valgydamas paskutinę vakarienę, įsteigė Švenčiausiąjį Sakramentą bei kunigystę. Didysis ketvirtadienis – 
taip pat ir Kristaus suėmimo ir jo kančios pradžios diena. Šią dieną bažnyčiose nutildavo varpai ir vargonai. 
Jie tylėdavo iki Didžiojo šeštadienio pamaldų. 
Iki XX amžiaus pradžios ši diena dar buvo vadinama „vėlių velykomis“, kai ant kapų dedami margučiai.
Didysis penktadienis – atgailos, susikaupimo, Kristaus kančios ir mirties paminėjimo diena. Vakare 
bažnyčiose laikydavo ypatingas pamaldas, kuriose pagarbindavo kryžių – Kristaus kančios ir krikščionybės 
simbolį. Viename iš altorių įrengdavo gražiai papuoštą Kristaus kapą, į kurį kunigas pernešdavo 
Švenčiausiąjį Sakramentą. Kristaus kūnas, prie kurio nuolat buvo budima, šiame kape ilsėdavosi iki 
prisikėlimo – Velykų sekmadienio ryto.
Didįjį šeštadienį bažnyčios šventoriuje šventindavo ugnį, o bažnyčioje – vandenį. Šventintą vandenį globojo 
šeimininkas, o ugnį – šeimininkė. Parnešti ugnį ir vandenį dažnai būdavo jaunesniųjų šeimos narių prievolė. 
Tuo tarpu išsivaliusios pečius šeimininkės laukdavo namuose. Velykiniai patiekalai būdavo gaminami tik 
pečių pakūrus iš bažnyčios parsinešta šventinta ugnimi. Buvo tikima, kad šventinta ugnis į namus atneša 
laimę ir santarvę.
Šventintu vandeniu pasineštu ąsočiuose apšlakstydavo namų kertelės, ūkinius pastatus, gyvulius bei šeimos 
narius, kad ligos bei parazitai nepultų ir derlius būtų gausus. 
Tą dieną niekas nieko neskolindavo, bijant, kad su skolintu daiktu iš namų neišeitų būsimas javų derlius, 
skalsa ir sveikata.
Velykų naktį sugrįždavo Užgavėnių persirengėliai. Tiesa, dabar jų apranga įtakota religinių motyvų nebuvo 
tokia marga, įvairi ir gąsdinanti. Vieni persirengę Romos kareiviais budėdavo prie Kristaus kapo, kiti 
persirengę žydais (prisilipdę barzdas ir ūsus) stengdavosi iškrėsti kokius nors pokštus kareiviams. Kunigams 
šis paprotys pasirodė per daug pagoniškas/neetiškas ir XX amžiaus pradžioje buvo uždraustas.
Velykų šventimas prasidėdavo sekmadienio rytą, tekant saulei, Prisikėlimo pamaldomis. Tą rytą būdavo 
svarbu atsinešti bažnyčion bent keletą valgių, kad juos pašventintų.
Velykinio stalo centre be abejonės įsikurdavo indas su margučiais. Stalą puošdavo žalumynais (rugiais, 
avižomis), kurie buvo sudaiginti prieš porą savaičių. Privalomi Velykų stalo atributai: rūkyti, virti, sūdyti 
sniego baltumo lašiniai su raudonos mėsos tarpsluoksniais, kumpis, kvepiantis gardaus rūkymo dūmo 
aromatu bei krienai, vien nuo kurių kvapo ašaros bėgdavo. Ant stalo taip pat būdavo pastatomas molinis 
avinėlis – Kristaus simbolis.
Velykinių pusryčių metu pirmiausiai padalindavo vieną (pašventintą) margutį į tiek dalių, kiek buvo prie 
stalo šeimos narių. Pirmą gabaliuką į burną įsidėdavo šeimininkas ir tuomet po vieną paimdavo pagal amžių 
nuo vyriausio iki jauniausio, paskutinis gabaliukas atitekdavo šeimininkei. 
Velykų rytą, kaip ir per Kalėdas, vaikai gaudavo dovanų – margučius, tik ne nuo Senio Šalčio, bet nuo 
Velykų bobutės. Be margučių dar kartais rasdavo ir zuikio ar arkliuko formos meduolių (pyragų).
Seniau Velykos būdavo švenčiamos tris dienas. Pirmoji – skirta šeimai. Niekas neidavo į svečius ir svečių 
nepriimdavo. Buvo manoma, kad atėję svečiai atneš ir paliks savo blusas. Antrą dieną vaikai eidavo 
kiaušiniauti. Vaikas ateidavo gryčion pirštą burnon įsikišęs, jeigu vieną vadinasi vieno kiaušinio nori, jeigu 
du – tuomet du reikia duoti. Suaugusieji tuo tarpu su kaimynais margučiais keisdavosi, o jeigu važiuodavo į 
svečius, tai būtinai lauktuvių margučius veždavo. 
Trečioji Velykų diena buvo vadinama „Ledų diena“ – jis skirta tinginiavimui. Griežtai draudžiama dirbti bet 
kokius darbus, nes buvo tikima, kad vasarą gali ledai javus sumušti.
Sakoma, kad po Velykų prasideda vestuvių sezonas. Su tuo susijęs yra labai gražus Velykų paprotys – 
lalavimas. Jauni, nevedę vyrai grupelėmis lankydavo namus, kuriuose gyveno nevedusios merginos ir 
dainuodavo įvairias dainas. Merginos galėdavo apsižiūrėti vyrus ir išsirinkti sau gražiausiai dainuojantį 
jaunikį. Už dainavimą vyrai gaudavo dovanų margučių, gražiau dainuojantis gaudavo jų daugiau. Sakoma, 



kad per Velykas merginos net gi pasiklodavusios patalus prie durų, nes lalauninkai vaikščioti pradėdavo vėlai
vakare ir naktį. 
Velykų šventimas pasibaigdavo sekantį sekmadienį, kuris buvo vadinamas Atvelykiu. Paprastai tą dieną 
pabaigdavo valgyti paskutinius Velykų valgius, taip pat margindavo bei ridendavo kiaušinius (skaityti 
žemiau).
Margučiai
Kiaušinis pagonims – kosmoso, gyvybės atsiradimo, vaisingumo simbolis. Senovėje manyta, kad pradaužus 
kiaušinį iš jo išlenda gyvybės gyvatė. 
Seniausi margučiai rasti IV a. mergaitės kape prie Vormso Vokietijoje. Seniausi Lietuvoje margučiai yra rasti
Dainų slėnyje, Gedimino kalne, visi jie priskiriami XIII amžiui. 
Dabar populiariausi greiti kiaušinių dažymo būdai – cheminiai dažai ir apklijavimas lipdukais. Seniau 
kiaušiniai buvo marginami vašku arba skutinėjami. 
Skutinėjimas. Pirmiausiai kiaušinis nudažomas norima spalva, tuomet išskutinėjamas ornamentas. Tam 
reikalingas labai aštrus peiliukas. Skutinėjimas yra labai sudėtingas darbas, elgiantis neatsargiai labai lengva 
suskaldyti lukštą, o ir peiliukas greitai atšimpa. 
Marginimas vašku. Paprastai vašku ornamentuojami nedažyti kiaušiniai. Vaško spalva priklauso nuo 
kaitinimo trukmės: iš pradžių jis būna šviesus, po to gelsta, vėliau ruduoja ar net pilkėja. Kiaušinis turi būti 
kambario temperatūros, jei vaškas nuo lukšto atšoka, neprilimpa, vadinasi, kiaušinis per šaltas, reikia jį 
pašildyti. Ornamento negalima išpiešti, jei kiaušinis ar vaškas yra per karštas - įrankiu braukiant per lukštą, 
jis nutįsta. Parduotuvėje pirkta žvakė, kurioje daug parafino marginimui netinka, parafinas nusiplauna vos 
įdėjus į šiltą vandenį. Marginimo įrankiu galėtų būti adatėlė įsmeigtą į pieštuką. 
Vašku papuoštas kiaušinis pamerkiamas į dažius ir laikomas kol įgaus norimą spalvą, tuomet vašką galima 
nugramdyti arba nutirpinti trumpam įleidus kiaušinį į karštą vandenį (arba galima tiesiog palikti). 
Batika – pats paprasčiausias marginimo būdas. Kiaušinis apdedamas svogūnų lukštais, rūtų, bruknių, 
petražolių ar kitų augalų lapeliais, gėlių žiedas, blunkančiomis medžiagos skiautelėmis. Viskas suvyniojama į
marlę, apsukama siūlais ir verdama dažuose.
Margučių spalva taip pat yra svarbi. Juoda spalva simbolizavo žemę motiną; raudona spalva simbolizavo 
vaisingumą, gimimą, gyvenimą; žalia spalva reiškė pavasario augaliją, javų daigus; geltona ir ruda spalva 
reiškė subrendusius javus; mėlyna - dangų, nešantį palaimą pasėliams ir visai augalijai.
Seniau buvo naudojami augalinės kilmės dažai, spalvos išgaunamos užmerkus šiuos augalus (kartais 12 ar 
daugiau valandų): svogūnų lukštais - rusva, skroblo žieve, beržo vantos lapais - gelsvai žalia, ramunėlėmis, 
alksnio žirginiais - geltona, šieno pakratais, rugiagėlėmis - melsva, bruknių lapais, dilgėlėmis, rugių 
želmenimis – žalsva.
Vienas iš pagoniškų ritualų tvirtai įaugęs į šią šventę – margučių mušimas. Visi šeimos nariai pasiima po 
vieną margutį iš indo. Tas kuris neatsargiai išsirenka suskilusį bus lodarius ir tinginys visus metus. Išsirinkę 
kiaušinius visi stengiasi sumušti kito. Tą, kuris vienintelis sugebėjo išsaugoti sveiką margutį, sėkmė lydės 
visus metus. Buvo manoma, kad laimingą margutį reikia išsaugoti iki kitų Velykų.
Pakilę nuo vaišių stalo visi eidavo į kiemą ridinėti kiaušinių. Buvo tikima, kad kiaušiniui ridenantis žeme 
gyvybinė energija iš jo persiduoda žemei. Ridenama buvo nepaprastai, o nuo specialaus medinio lovelio. 
Ridinėti galima dvejopai: varžytis kieno margutis nuridės toliausiai arba kieno margutis užkliudys daugiau 
kitų. Užkliudyti margučiai – ridenančiojo grobis. Šį žaidimą galima tęsti, tol kol vienas žmogus laimės visus 
margučius. 
Burtai. Pasukę margutį, sužinosite, koks mūsų laukia pavasaris: jei smaigalys atsisuks į pietus - bus šilta, jei 
į šiaurę - šalta, jei į rytus - sausa, į vakarus - drėgna. 
Sumušus kiaušinį, reikia neskubėti jo suvalgyti, bet atidžiai apžiūrėti jo duobutę. Jei duobutė viršuje – metai 
bus geri, jei duobutė šone, neapvalios formos – lauk negandos.
Nors Velykų šventėje didelį vaidmenį vaidina bažnyčia, vis tik akivaizdžiai matosi, jog didžioji papročių bei 
prietarų dalis yra atėjusi iš pagoniško lietuvių tikėjimo ir yra susijusi (kaip ir visose lietuviškose šventėse) su 
derliumi, gyvuliais, šeimos sveikata bei pagausėjimu.



O kokius Velykų papročius ir prietarus išsaugojo jūsų šeima?

Kai užaugsiu, būsiu rašytojas

Tai nori būti rašytojas?

Susidarė tokia keista situacija. Žmonės, kurie prieina prie varpinės skambina pavojaus varpais, kad lietuviai 
tampa vis mažiau raštingi, abitūros egzaminuose daugėja klaidų. Kiti žmonės, prieinantys prie kitos varpinės 
skelbia apie popierinių knygų mirtį. Tačiau žmonių norinčių parašyti knygą skaičius rodos nemažėja.
Pažiūrėkite pavyzdžiui Tūkstantmečio vaikus, penktokų kategorijoje vos ne kiekvienoje laidoje pamatysite 
po du vaikus norinčius parašyti knygą. Aišku, vaikai užauga ir supranta, jog rašytojas nėra profesija ir tarp 
vienuoliktokų, dvyliktokų per visus finalus greičiausiai neatsiras nei vieno žmogaus su tokiais norais. 
Tačiau ką daryti, jeigu tu neišaugai? Ir tas noras spaudžia smegenis? 
Galbūt aš gyvenu kaime, tačiau nesu nei karto girdėjęs, jog būtų rengiamas seminaras norintiems tapti 
rašytojais. Žurnalistams – taip, prašom. Rašytojams? Hm... Tarsi įmeta į vandenį ir jeigu išplauksi – esi 
talentingas, o jeigu ne susitiksime sudužusių svajonių uoste prie alaus bokalo.
Mano sakvojaže viso labo viena knyga, todėl aš nesu labai kvalifikuotas dalinti patarimus, tačiau, kadangi, 
grandai, kuriems lenkiasi visa tauta nedalina, tai pamėginsiu aš.
Visą tai kas parašyta žemiau aš surinkau, kad išradus laiko mašiną galėčiau perduoti sau penkiolikmečiui. 
Tikiuosi, jog tai padėtų sutaupyti laiko ir galbūt išvengti vienos kitos klaidos.
Jeigu gali nerašyti – nerašyk. Tai pats svarbiausias patarimas iš visų perskaityk jį tris kartus ir gerai 
pagalvok ar tikrai nori pasinerti į kančios, skausmo, nuobodaus ir vergiško darbo pilną pasaulį? 
Jeigu nuspręsi vis tik, kad nori rašyti, tai žinok, jog kelio atgal nebėra. 
Skaityk geras knygas. Sakydamas geras knygas aš nesiūlau skaityti klasikos. Kadangi, beveik visa 
lietuviška literatūra yra šlamštas, tai greičiausiai teks skaityti vertimą. Pasirink gerą vertimą, nes, deja, 
paskutiniu metu pasitaiko labai siaubingų. Aišku, kas nors čia norės pakomentuoti: kam skaityti vertimą, 
jeigu gali skaityti originalą?
Skaitydamas formuoji žodyną. Jeigu skaitysi lietuvių kalba, o norėsi rašyti angliškai, tai iš to jokios naudos. 
Kita vertus, jeigu perskaitysi Šepskpyrą ir norėsi rašyti angliškai, iš to irgi naudos mažai, nes tai būtų tas pats
kaip dabartiniam rašytojui rašyti Donelaičio stiliumi. Nesakau, kad tai yra blogai, kaip tik priešingai, mano 
nuomone, tai būtų įdomus literatūrinis eksperimentas, vienintelė problema, jog kalbainiai ateitų asmeniškai 
tave primušti už tyčiojimąsi iš lietuvių kalbos.
Skaitykite knygas, plėskite savo žodyną.
Keliauk. Norėdamas aprašyti kokią nors gatvę, gali atsidaryti google streetview ir pasivaikščioti po ją. 
Internetas suteikia neįtikėtinas galimybes pamatyti daugybę dalykų, tačiau jis vis dar nesugeba perteikti 
patirties. 
Kur tu keisi Facebook statusą: savo rūsyje ar Eifelio bokšte, nėra didelio skirtumo, tačiau keliaudamas gali 
sutikti įvairių žmonių. Pajausti kultūros skirtumą tarp savo kaimo ir, tarkim, Berlyno. Kelionės, patirtis – 
praplečia akiratį, padaro tave įdomesniu žmogumi.
Nešok aukščiau bambos. Jeigu tau šešiolika, tai geriau nerašyk knygos apie du kandidatus besivaržančius 
dėl prezidento posto. Kiekvieną amžiaus grupę kamuoja skirtingos problemos ir sėkminga knyga pasiūlys 
kokį nors tos problemos sprendimą. Kai tau šešiolika, tai norisi tik vieno. Kai tau trisdešimt, tai … Užaugsi 
suprasi. 
Jaunų gerų autorių yra ne daug dėl vienos paprastos priežasties – gyvenimiškos patirties trūkumas. Sakoma, 
kad senas žmogus yra dešimt metų vyresnis už tave. Kai tau šešiolika, dvidešimt šešių metų žmogus yra jau 
toks senis... 



Rašyk apie tai ką geriausiai išmanai, rašyk savo bendraamžiams ar jaunesniems. 
Leisk idėjai subręsti. Jeigu tik ką pažiūrėjai „Star wars“ filmą, tai greičiausiai tavo istorija bus labai jau 
identiška tam filmui, bet jeigu palauksi ir pažiūrėsi „Star Trek“, „Babilon5“ ar dar ką nors, tuomet tavo idėjos
nutols nuo originalaus įkvėpimo šaltinio, pasidarys įdomesnės. 
Išsikelk tikslus. Nusistatyk žodžių (simbolių/puslapių) skaičių, kurį parašysi per mėnesį, tuomet per savaitę, 
tuomet per dieną. Laikykis to tikslo. Jeigu vieną dieną jo įvykdyti nepavyko, per daug nesisielok ir pabandyk 
atsigriebti kitą dieną. Nėra labai svarbu ką rašyti, svarbu, kad įprastum tai daryti reguliariai. 
Greita pradžia yra geros knygos esmė. Galbūt Džeko Londono laikais, žmonės turėdavo kantrybės skaityti 
dešimt puslapių kalnų peizažų aprašymų. Dabar neturi. Žmogus perskaitys puslapį, maksimum du, jeigu per 
tą laiką nesugebėsi jo sudominti, jis neskaitys toliau. Įvykis turi prasidėti pačiame pirmame arba antrame 
paragrafe, peizažą visuomet spėsi aprašyti veiksmui prasidėjus.
Lipk karjeros laiptais. Kvaila yra rašyti kelių šimtų puslapių romaną neparašius poros puslapių apsakymo. 
Niekas baigęs universitetą iš karto netampa TEO direktoriumi. Pradžiai pradeda nuo kokio nors paprasto 
vadybininko ir keliauja toliau karjeros laiptais. Tą patį reiktų daryti su rašymu – lipti karjeros laiptais. 
Koks būtų teisingas karjeros eiliškumas? 
Pirmas žingsnis - pradėk rašyti tinklaraštį. Jeigu nori parašyti knygą, tai kodėl nepradėti nuo ne tokio 
ambicingo tikslo – rašyti tinklaraštį? Tinklaraščio rašymas yra labai geras savęs išbandymas. Ar tau lengva 
dėlioti sakinius? Ar mintys liejasi laisvai? Ar turi ką papasakoti žmonėms? Ar gali kiekvieną dieną parašyti 
po trumpą įrašą, ar rašymą atidėlioji dėl kvailų pasiteisinimų? Ar tave skaito nepažįstami žmonės? Ar 
skaitytojai rašo komentarus? 
Jeigu tu nesugebi rašyti tinklaraščio daugiau nei metus laiko, tai tau niekada nepavyks parašyti knygos. Jeigu 
tu neturi apie ką rašyti tinklaraščio, tai apie ką bus tavo knyga? Jeigu tu nesugebi dėlioti minčių taip, kad 
patiktų nepažįstantiems žmonėms, tai kas tuomet norės leisti tavo knygą? 
Antras žingsnis – laimėti apsakymų konkursą. Žinote, ko aš labiausiai nekenčiau mokykloje? Rašinių. 
Duodavo kažkokią kvailą temą ir reikėdavo ten kažkokias pievas tauzyti. Apsakymų konkursai irgi turi kokią
nors privalomą temą. Jeigu esi bent kiek panašus į mane, tai galvoji, kad esi laisva siela ir nekenti tokių 
priverstinių rašymų. Bet, jeigu negali parašyti gero kūrinio pagal privalomą temą, iš tavęs prastas rašytojas. 
Kol nelaimėsi bent vieno apsakymų konkurso, nepradėk rašyti romano. Apsakymas - tai tarsi mažas romanas,
iš principo jis turi turėti visas tas pačias dalis: įžangą, veiksmą, kulminaciją, epilogą. Skirtumas - tik 
mažesnis veikėjų skaičius, galbūt pilnai užteks vieno. Veiksmo vieta irgi greičiausiai bus tik viena ir nesikeis.
Ir tikrai bus tik viena veiksmo linija. Kuo kūrinys didesnis tuo sunkiau apsieiti tik su viena veiksmo vieta, 
vienu veikėju ir viena veiksmo linija. 
Apsakymai trumpi, jų parašymas užtrunka trumpai. Tai geriausias būdas sužinoti kas kabina skaitytojus, kas 
veikia ir pasimokyti iš savo klaidų. Romano parašymas užtrunka ilgai ir tikrai po ilgo darbo nesinori sužinoti,
jog jis vertas nebent išmesti į šiukšlių dėžę.
Turėk planą. Kad ir kaip viliotų rašyti tai kas yra ant liežuvio galo, prieš parašydami pirmą žodį pasiruošk 
visos knygos planą. Jis neturi būti labai detalus, tačiau svarbu žinoti, kas, kur ir kodėl eina. Kodėl? 
Jeigu įžangoje ant sienos kabo šautuvas, tai pabaigoje jis turi iššauti. Šio sakinio nebūtina suprasti 
pažodžiui. Kiekvienas veikėjas, daiktas ar epizodas turi turėti kokią nors svarbią detalę. Jeigu tą epizodą 
išmetus, kūrinys nenukenčia – tuomet tas epizodas nereikalingas. Patyręs žmogus gali intuityviai sudėlioti 
viską, taip kad būtų gerai, teisingai, įdomiai. Naujokui reikalingas planas.
Nerašyk trilogijos. Aš suprantu, jog autorius įsimyli savo veikėjus ir nori, kad jie gyventų amžinai. Tačiau 
trilogija remiasi vienu klaidingu įsitikinimu – kad pirma dalis bus gera. Tu esi naujokas – pirma dalis bus 
šūdas. Koks aš niekšas, kritikuoju kūrinį jo neskaitęs! Nepriimk to asmeniškai. Tiesiog pagalvok kas bus 
tuomet, jeigu pirma dalis bloga? Rašysi dar dvi ir švaistysi savo gyvenimą veltui? O gal geriau būtų mėginti 
rašyti kitą kūrinį, kitame pasaulyje, su kitais veikėjais?
Pavyzdžiui Eragono yra net keturios knygos, tačiau tik vienas filmas. Kodėl? Todėl kad filmas yra šūdas. 



Skaitant Vilko valanda, visi pastebėjo, jog istorija yra neužbaigta. Kažko trūksta, kažkas nepapasakota. Ar 
bus antra knyga? Atsižvelgiant į tai, kad pirmoji buvo sėkminga, visai tikėtinas ir antrosios pasirodymas. 
Tačiau, bent aš, niekur negirdėjau, kad autorius kalbėtų apie trilogiją. 
Nemoki istorijos, nerašyk istorinės knygos. Taisyklė čia labai paprasta: istoriją turi išmanyti geriau, nei 
tavo skaitytojas. Ir tai galioja ne tik istorijai, tai galioja visoms sritims. Žmonės nekenčia apsimetėlių. 
Mes visi elementariai suprantame, kad Egipto faraonai ir Vytautas Didysis kartu dera tik muziejuje. Mes 
galime pasakyti antro pasaulinio karo pradžios metus, tačiau du konkrečia diena gali kilti problemos (tai 
rugsėjo pirmoji). 
Mes vargiai išvardintume daugiau nei penkis JAV prezidentus ir greičiausiai nežinosime Anglijos karalienės 
gimtadienio. Bet tą labai lengva patikrinti internete ir, jeigu mums kils abejonių, mes tą padarysim.
Tačiau yra dalykų, kurių mes nežinosime ir negalėsime patikrinti. Pavyzdžiui koks mėgstamiausias Stalino 
patiekalas? Šita gali laisvai išgalvoti, bet jeigu pasakyti, jog tai BigMac, mes tave nukryžiuosim. 
Gramatika, stilius, kalba. Aš neišlaikiau valstybinio lietuvių kalbos egzamino ir tuo didžiuojuosi, tačiau tu 
neturėtum girtis, jog nemoki lietuvių kalbos. 
Dabar kiekviena naršyklė turi kalbos tikrinimo funkciją. Šis tekstas parašytas Libre Office pagalba, kuris irgi 
turi tikrai neblogą kalbos tikrinimo funkciją. Jis žino kaip teisingai parašyti ąžuolas, tačiau, nežino, kur, 
teisingai, padėti, kablelį. Tokiu atveju reiktų perskaityti savo kūrinį bent keletą kartų. 
Aš neabejoju, jog esu palikęs vieną kitą klaidą šiame tekste, tačiau tai yra nesvarbu. Leidyklos tam samdo 
redaktorius. Nereikia būti literatūros profesoriumi, užtenka pasiekti pakankamai gerą lygį, kad žmonės norėtų
su tavim bendra(darbiau)uti. 
Tačiau gramatika yra tik viena medalio pusė, kita – stilius. Kiekvienas rašytojas turi savo unikalų stilių. Kai 
esi naujokas, tu tokio neturi ir nesistenk dirbtinai sukurti, tiesiog mėgdžiok savo mėgstamiausią rašytoją, su 
laiku tai ateis. Užgausi, išsigryninsi. 
Rašymas – tai skaitymas ir perašymas. Tęsiant ankstesnes mintis. Negalvok, jog parašysi knygą, atiduosi 
ją į leidyklą ir pamirši. Internete radau tokią legendą:

Levas Tolstojus romaną "Karas ir taika" (2000 puslapių) perrašė septynis kartus, Ernestas 
Hemingvėjus romano "Atsisveikinimas su ginklais" paskutinį puslapį perrašinėjo 39 kartus. 

Savo knygą iki išleidimo aš perskaičiau kokius šimtą, du šimtus kartų. Po to man buvo bloga nuo knygos ir 
aš jos nenorėjau daugiau matyti. Skaičiau ne tik tam, kad ištaisyti gramatines klaidas, bet ir stiliaus klaidas. 
Taip pat siekdamas pateikti geriausią kokybę kokią galiu. Nors galbūt tai šiek tiek srities specifika. Tau 
greičiausiai nereiks skaityti savo knygos tiek daug kartų, bet vieną kitą kartą perrašyti, galbūt praverstų.
Susirask mentorių. Tai mano paskutinis, bet antras pagal svarbumą patarimas. Kai esi naujokas rašai šūdą, 
tačiau esi pats taip įsimylėjęs savo raštliavas, kad to nematai. Yra tikrai nedaug žmonių, kurie sutiks paskirti 
savo laiką skaityti šlamštą ir dar patarinėti. Tačiau tai tik viena problemos pusė.
Kita problemos pusė esi tu pats. Žmonės dažnai vengia atskleisti savo kūrinius bijodami, kad pavogs jų 
idėjas. Aš irgi toks buvau. Tačiau išmanęs niekas nepavogė nei vienos idėjos. Galbūt man pasisekė? 
Į visą šitą reikalą reikia žiūrėti iš kitos pusės: tik nevykėliai turi vieną idėją. Jeigu idėją iš tavęs pavogė, 
vadinasi jinai buvo gera. Jeigu sugebėjai sugalvoti vieną gerą idėją – sugalvosi jų šimtus. 
Išsprendėm vagystės baimę, laikas pakabėti apie kritikos baimę. Kai kas nors kritikuoja instinktyvi reakcija 
būna: ką tu čia man aiškini? 
Pirma. Gal pasigydyk – nėra kritika, aš esu daug tokios gavęs. Geriausias dalykas tokius komentarus 
ignoruoti. Kritika turi būti ne apie tave, o apie tavo tekstą. 
Antra. Jeigu jau paprašei kritikos, tai išklausyk ją. Aišku, po to gali ją išmesti, bet galbūt vertėtų pataisyti 
kūrinį? Jeigu nieko nekeisi, netobulėsi.
O ką žmogui norinčiam būti rašytoju patartum tu?
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Aš esu žmogus iš IT srities ir norėčiau pakalbėti apie dalykus, kurie IT specialistams (bent jau daugeliui) 
atrodo savaime suprantami, tačiau rašytojai apie juos nekalba, nors, mano nuomone, turėtų. 
Planas. Daugelis rašytojų sako, kad jiems gaunasi intuityviai. Kai kurie naudoja įvairias rašymo metodas 
pvz. snaigė (šia tema reiktų pakalbėti plačiau ateityje). Tačiau tik nedaugelis prabyla apie planą. Koks 
skirtumas tarp žmogaus, kuriam viskas gaunasi intuityviai ir žmogaus, kuris rašosi planą? Atsakymas – 
patirtis. Parašius, redagavus daugybę kūrinių esminiai siužeto žingsniai susidėlioja savaime. Juk 
vaikščiodami negalvojame, kad reikia pakelti kairę koją, po to dešinę, viskas gaunasi savaime, tačiau pirmieji
žingsniai, kurių nei vienas iš mūsų neprisimena, nebuvo tokie lengvi. 
Kas atsitinka rašant be plano? Pabėga siužetas, atsiranda daugybė veikėjų, kurie pasirodo vieną kartą ir lyg ir 
turėtų pasirodyti antrą, bet antrasis niekada neateina. Dingsta kulminacija, siužetas vystosi, vystosi, bet tokia 
lygia kreive ir niekada stipriai taip ir ne trinkteli. Pabėga mintis, veikėjas startuoja siekdamas išgelbėti 
princesę iš drakono nagų, bet nueina į barą prisigeria ir niekada iš jo neišeina arba dar blogiau – veda 
drakoną, o princesę užmuša (Hm... galbūt tai ir nėra tokia bloga mintis?)
Nebūtina turėti plano kiekvienam puslapiui, bet kas antram būtų neblogai. O jeigu rimtai, tai plano 
sudėtingumas priklauso nuo kiekvieno žmogaus individualiai ir planuojamo kūrinio apimties, tačiau kuo 
detalesnis planas, tuo lengviau vėliau.
Tačiau kaip IT specialistas, turiu pasakyti, jog planas tai ne tik žodžių kratinys, jam reikalingas dar vienas 
labai svarbus dalykas – datos. Visi nori turėti kontraktą su leidykla, nes leidykla nustato data, kada kūrinys 
turi būti parašytas ir tai šiek tiek drausmina. Tačiau pradedantieji rašytojai tokios dalyko neturi ir tuomet 
reikia patiems drausminti save. 
Planas be datų gali būti įgyvendintas – niekada. Jeigu prie kiekvieno punkto parašysite datą, tuomet žinosite 
kada atsiliekate nuo plano ir turite pasitempti, kada skubate ir galite leisti sau šiek tiek atsipalaiduoti. 
Testavimas. Nesu girdėjęs, jog nors vienas rašytojas kalbėtų apie tokį dalyką. Bet patyrusiems rašytojams to 
ir nereikia, jie kaip patyrę virėjai žino, kad patiekalas gausis geras. Tačiau kaip naujam kepėjui pirmas blynas
prisvyla, taip pradedančiam rašytojui pirma knyga prisi... kažkas pasidaro blogo. 
Seniau, kai vienintelį savo turimą rankraštį siųsdavai leidėjui, nelabai kaip ir buvo testuoti. Tačiau dabar 
skaitmeninių technologijų eroje testuoti yra lengva.
Kaip testuoti? 
Lengviausias būdas – publikuoti savo kūrybą tinklaraščio formatu. Vienintelė problema, jog galite nesulaukti
skaitytojų, kas principe daro jūsų publikacijas bevertes. Kita vertus net ir turėjimas skaitytojų nebūtinai geras 
dalykas. 80% skaitytojų nerašo komentarų, taigi, negali žinoti jiems patiko ar nepatiko. Aišku, sekant 
lankomumą ir matant, kad lankytojai grįžta, galima tikėtis, jog jiems patiko, tačiau šitame etape svarbiausia, 
ne ką darai gerai, o ką darai blogai, nes tik žinodamas klaidas gali jas ištaisyti, o taisydamas klaidas tobulėti. 
19% skaitytojų jums paliks komentarą lygiavertį „patiko“ arba „nepatiko“, jie gali pasirinkti kitus žodžius ir 
netgi parašyti kelis sakinius, tačiau tie komentarai nesuteikia jokios vertingos informacijos. Tik 1% 
komentarų suteikia kažką tikrai vertingo. 
Kitas būdas dalyvauti rašančiųjų bendruomenėse. Lietuvoje rodos yra vienintelė rasyk.lt, jeigu kas nors 
žinote daugiau, pasidalinkite komentaruose. Jeigu rašote anglų kalba, tai yra daugybė bendruomenių, rinkitės 
pagal žanrą, apimtį ir dar ką nors. 
Vis tik geriausias požymis, jog jau pasiekėte reikiamą rašymo lygį yra prizinės vietos konkursuose. Tiesa, net
nežinau ar Lietuvoje kas nors beorganizuoja tokius konkursus. 
Agile – vienas labai gerai žinomas terminas IT specialistams. Tikiuosi specai manęs nemuš, bet į rašytojų 
kalbą šį terminą išversiu taip: rašau taip kaip gaunasi ir po to perrašau. Jeigu Levas Tolstojus savo kūrinį 
„Karas ir taika“ perrašinėjo, tai kaip gali būti kad neapsiplunksnavusiam pienburniui iš pirmo karto gaunasi 
šedevras? Negali. Rašai, perrašinėji, nesiskundi.



Rašymo mitai

Dabar pakalbėsime apie mitus, kuriuos prisigalvoja įvairūs žmonės. 
Pirmas autoriaus kūrinys yra geriausias. Neturiu supratimo iš kur ir kodėl atsirado toks mitas, tačiau jį 
kartais vis dėl to tenka išgirsti. 
Pirmiausia reikia suprasti du skirtingus dalykus: pirmas išleistas kūrinys dažniausiai būna ne pirmas 
parašytas. Jeigu kokios nors srities talentu gimstama, tai tikrai ne rašytoju. Rašytoju tampa, tai yra 
išmokstama savybė, kitaip šitas tekstas neturėtų prasmės.
Turbūt visi žino personažą Haris Poteris. 
„Haris Poteris ir Išminties akmuo“ yra pirmoji rašytojos J. K. Rowling išleista knyga 1997 metais. Ar tai 
paneigia viską ką aš tik pasakiau? Nevarykit dievo į medį. 
Rowling viename interviu teigia, jog rašyti įvairias istorijas pradėjo nuo 5 metų. Pirmoji jos pasaka vadinasi 
Kiškis (org. Rabbit). 
1983 metais Rowling įstojo į University of Exeter studijuoti prancūzų kalbą.
1990 metais Rowling persikėlė į Portugaliją dirbti anglų kalbos mokytoja. 
Kaip matote, Rowling pradėjo rašyti labai anksti, tačiau, kad jos pirma istorija būtų išleista, jai prireikė 
daugiau nei 20 metų. Be viso to, jinai nuolatos sukosi apie kalbas ir literatūrą, todėl šitą sritį turėjo išmanyti 
labai gerai. 
Galbūt nevisi sutinka su tuo, kad Hario Poterio knygos yra geros. Tokiu atveju man sunku sugalvoti, kaip jūs 
apibrėžtumėte gerą knygą, bet paimkite kitą pavyzdį. Nebula premijos laureatus: Samuel R. Delany „Babel-
17“ - septintas autoriaus kūrinys; Ursula K. Le Guin „The Left Hand of Darkness“ - antras autorės kūrinys; 
Larry Niven „Ringworld“ - trečiasis autoriaus romanas, tačiau autorius parašė labai daug apsakymų; Robert 
Silverberg „A Time of Changes“ - net keturiasdešimt antras autoriaus kūrinys, jis buvo nominuotas daugybę 
kartų, tačiau laimėjo pirmą kartą tik su šia knyga.
Jeigu pirma leidykla mane atmetė, vadinasi aš tapsiu labai turtingas. Čia yra ironiją į ne kartą girdėtas 
istorijas, jog Stephen King pirmą romaną atmetė bene tuzinas leidyklų, J.K. Rowling ne ką mažiau įtraukiant 
net gi tokias garsias kaip Penguin ir HarperCollins, ee cummings atmetė 15 leidyklų Frank Herbert – net 20. 
Tačiau tai greičiau yra išimtys nei taisyklė. Leidyklos per metus atmeta šimtus kūrinių. Jeigu atmetė jus, tai 
geriausiu atveju - jūs esate tik vienas iš minios, niekuo neišsiskiriantis. Blogiausiu – netalentingas, nemokša. 
Labai dažnai žmonės užfiksuoja savo dėmesį ant neįtikėtinų istorijų, kurios yra išimtys. Jų pasitaiko 
visuomet, bet kaip sakoma išimtys tik patvirtina taisyklę. Jeigu jus atmetė, tai tuomet geriau ne atkakliai 
atakuoti kitas leidyklas ir sulaukti to paties atsakymo, bet išsiaiškinti kas yra blogai. Susiraskit žmogų, kurio 
pasakymas, kad jūs čiulpiat jūsų neįžeistų. 
Savilaida – tai atsakymas. O koks buvo klausimas?
Šiais laikais labai dažnai sudaroma iliuzija, jog geriausias sprendimas yra leisti knygą pačiam, nei 
bendradarbiauti su leidykla. Kai kuriais atvejais, tai tikrai yra geras sprendimas. 
Pirmas atvejis – jeigu norite, kad jūsų knygą skaitytų tik jūsų mama (ir visa giminė). Jeigu pats išleisite 
knygą, tai tikrai nereiškia, kad jinai taps staiga labai sėkminga ir visi ją pirks. Greičiausiai jos nepirks niekas, 
bet galbūt jūsų nėra toks tikslas? Galbūt jūsų tikslas yra parduoti dvi knygas. Tuomet pirmyn!
Antras atvejis – jeigu esate žinomas. Jeigu esate žinomas, tuomet galite apsieiti be leidyklos ir būti tikras, kad
jūsų knyga bus perkama. Nepriklausomai nuo jos turinio ar kokybės. Kita vertus, nepriklausomai kur leisite: 
leidykloje ar savarankiškai, geriau prieš leidžiant tapti žinomu.
Bendradarbiavimas su leidykla, ypač jeigu esate naujokas, turi vieną privalumą. Rimtai, tik vieną privalumą. 
Jeigu jūs sugebate įtikinti redaktorių, jog jūsų knyga yra verta dėmesio, tuomet jūsų knyga yra gera. Galbūt 
jinai nelaimės jokių apdovanojimų, galbūt netgi nebus labai perkama, bet jūs jau žinote kaip parašyti 
skaitomą knygą nuo pradžios iki galo. O jeigu parašėte vieną sugebėsite parašyti ir antrą – geresnę. 
Naujokų problema, kad jie dažnai praleidžia kokias nors dalis, pavyzdžiui pamiršta aprašyti aplinką, 
nesukuria kulminacijos, veikėjai statiški ir plokšti, neįtraukia skaitytojų į kelionę kartu... Yra daugybė būdų 



kaip susimauti ir naujokai dažnai pasirenka daugiau nei vieną. Jeigu savarankiškai išleisite šlamštą, tai jis ir 
liks šlamštu.
„Eragoną“ parašė 15 metų vaikas. Tikiuosi visi esate girdėję, tą gražią pasaką, kaip 15 metų vaikas 
Christopher Paolini pradėjo rašyti „Eragoną“. „Eragonas“ buvo išleistas tik 2002 metais, kai autoriui tuo 
metu buvo 19. Taigi, pirmas klausimas: ar leidykla redagavo knygą 4 metus? Kažkodėl aš tuo netikiu. Jeigu 
jis rašė knygą keturis metus, ar galima sakyti, kad jinai parašyta 15-mečio? 
Bet aš jums palikau dar vieną labai malonią staigmeną: knygą išleido autoriaus tėvų leidykla! Ar jis būtų 
turėjęs šansus išleisti savo knygą kitoje, kokioje nors garsioje, leidykloje? Kažkodėl aš tuo labai abejoju.
Kaip manote kokio amžiaus debiutavo garsūs rašytojai?

Jane Austen - Sense and Sensibility (1811) 36 metai
Charles Dickens - The Pickwick Papers (1837) 25 metai
Sir Arthur Conan Doyle - A Study in Scarlet (1887) 28 metai
H.G. Wells - The Time Machine (1895) 29 metai
F. Scott Fitzgerald - This Side of Paradise (1920) 24 metai
J.R.R. Tolkien - The Hobbit, or There and Back Again (1937) 45 metai
Ray Bradbury - The Martian Chronicles (1950) 30 metų
J.D. Salinger - The Catcher in the Rye (1951) 32 metai
Ralph Ellison - Invisible Man (1952) 38 metai
Kurt Vonnegut - Player Piano (1952) 30 metų
Harper Lee - To Kill a Mockingbird (1960) 34 metai
Stephen King - Carrie (1974) 27 metai
Douglas Adams - The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (1979) 27 metai
William Gibson - Neuromancer (1984) 36 metai
Chuck Palahniuk - Fight Club (1996) 34 metai
J.K. Rowling - Harry Potter and the Philosopher’s Stone (1997) 32 metai.

Rašymas turi būti lengva. Labai dažnai žmonės sako, kad negali rašyti, nes mūza jų neaplanko. Nėra tokio 
dalyko kaip mūza ar įkvėpimas. Yra tik drausmė ir ryžtas. Sėdi ir rašai, įkvėpimas ateina rašant tekstą. 
Rašymas yra toks pats darbas kaip ir visi kiti. Kartais jis lengvas, kartais sunkus. Kaip ir bet kurioje kitoje 
srityje: daugiau dirbi - kyla tavo kvalifikacija. Daugiau rašai, rašymas darosi vis lengvesnis. 
Jeigu nori būti rašytoju – rašyk. Nesvarbu apie ką, vis tiek didžioji dalis tavo pirmųjų darbų bus labiau 
tinkami išmetimui nei viešinimui. Rašyk, bet neskubėk publikuoti. Tiesiog rašyk.

Istorijų tipai

Konstanta. Simpsonai, Pagal Džimą – šis tipas naudojamas turbūt visose komedijose. Mes turim pažįstamą 
rinkinį veikėjų. Istorijos pradžioje kas nors atsitinka, tarkim laimi milijoną loterijoje, partrenkia bobutę ar 
kokia nors kita problema. Tačiau nepriklausomai nuo to kas atsitinka, galiausiai, pabaigoje mes turim tą patį 
veikėjų rinkinį. Jeigu laimėjo milijoną, tai jį paaukojo ar išleido, ar paaiškėjo, jog bilietas netikras. Jeigu 
partrenkė bobutę, tai paaiškėjo, kad tai buvo pripučiama bobutė ar ateivis, ar dar kas nors ir todėl nereikia 
sėsti į kalėjimą. Viskas prasidėjo nuo pažįstamų veikėjų gyvenančių pažįstamoje aplinkoje, viskas tuo ir 
baigiasi.
Drama. Žaliasis žibintas: animuotos serijos , Grand Hotel – šis tipas naudojamas visuose muilo operose. Tai 
tarsi myliu – nemyliu - vis dar myliu – nekenčiu – vėl myliu amžinas ciklas. Čia veikėjai gimsta, miršta, 
išvažiuoja, atvažiuoja. Sakytum visai kaip gyvenimas, tik normaliame gyvenime nebūna tiek daug intrigų. 



Dvi linijos. Skūbis Dū: Paslapčių klubas, Aferistas – šis tipas labiausiai tinka detektyvams. Yra dvi linijos 
viena yra dabar vykstantis veiksmas pavyzdžiui kas pavogė žvejo tinklus ar atrakino seifą, antroji linija yra 
visas istorijas jungianti t. y. sezono linija. Paprastai 90% laiko yra skiriama dabartinei bylai/problemai spręsti
ir 10% laiko testinei linijai. Kiekvienoje serijoje byla išsprendžiama ir pamirštama, tuo metu antroji linija 
mažais žingsneliais juda į priekį. 
Kitokį dviejų linijų siužetą pristato Elementaru, NCIS, čia antroji linija naudojama spręsti mažesnėms 
byloms arba asmeninėms problemoms pavyzdžiui pamestas pažymėjimas, artėjantis egzaminas ar kokios 
nors šventės.
Revoliucija. Šrekas, Matrica – šis tipas nėra tinkamas serialams. Čia pagrindinis veikėjas iš užguito niekam 
nežinomo bailaus programuotojo sėdinčio tulike patyręs daugybę nuotykių tampa supermenu, karaliumi. 
Tačiau esminis dalykas, jog kartu pasikeičia ne tik veikėjas, bet ir visas pasaulis. Kai žinai kas yra matrica, 
tai niekada nenori grįžti atgal į savo sapną, kai tampi karaliumi, tai nenori sėdėti vienas pelkėje. Tokios 
istorijos yra pačios įdomiausios, tačiau joms yra labai sunku sukurti tęsinius ir nors abu paminėti filmai juos 
turėjo, tačiau visi pripažįsta, jog originalai buvo žymiai geresni nei tęsiniai. 
Iki šiol kalbėjau tik apie serialus ir filmus, tačiau tas pačias kategorijas galima pritaikyti ir knygoms. Jeigu 
pagrindinis veikėjas yra detektyvas, superherojus ar koks nors piratas, tai atlikęs darbą, misiją jis grįžta atgal 
į savo sugriuvusią pašiurę gerti alaus (konstanta). Kita vertus, jeigu veikėjas yra kareivis, tai jis gali nuo 
eilinio daryti karjerą iki generolo (drama). Arba tiesiog pakeisti pasaulį.

Ar rašyti tinklaraštį ir knygą tas pats?

Norėčiau pakalbėti kuo skiriasi tinklaraščio ir knygos rašymas. Tačiau norint sužinoti atsakymą į šį klausimą,
mums klausimą reikia apsukti ir paklausti: kuo skiriasi tinklaraščio ir knygos skaitymas?
Ką reiškia skaityti tinklaraštį?
Internete labai daug informacijos, todėl žmonės skuba filtruoti šlamštą, nenori gaišti laiko dalykams, kurie 
nėra svarbūs, įdomūs, naudingi. 
Rašant tinklaraštį labai svarbus kiekvieno įrašo pavadinimas. Jis turi būti kabinantis, nes žmonės perskaitę 
neįdomų pavadinimą nesivargins skaityti toliau. Jis turi būti ne per ilgas su teisingai parinktais žodžiais, nes 
pavadinimas taip pat svarbu google indeksavime ir tai padės privilioti naujų skaitytojų į tinklaraštį. Žodžiu, 
pavadinimas turi pardavinėti. 
Aišku, įrašo turinys taip pat svarbus, tačiau, prieš tai kas yra parašyta, dar svarbiau kaip tai parašyta. Jei 
patiko įrašo pavadinimas, prieš pradėdamas skaityti, žmogus pirmiausiai jį permes akimis. Ar yra paryškintų 
žodžių, sakinių? Ar yra kokie nors išskirti, sunumeruoti punktai? Jeigu taip, tai lankytojas pirmiausiai 
perskaitys juos. 
Ar tekstas turi pastraipas? Ar tos pastraipos nėra kilometro ilgio? Niekas nenori vargi skaitydamas tekstą, 
kuris blogai suformatuotas. 
Ir tik praėjus visus šitus punktus žmogus nuspręs perskaityti įrašą nuo pradžios iki galo. Žodžiu, straipsnis 
turi pardavinėti save kiekviename žingsnyje.
Ką reiškia skaityti knygą?
Jeigu žmogus paima į rankas knygą, tai reiškia, jog jis niekur neskuba ir turi laiko. Tai reiškia, kad 
pardavimo procesas yra jau įvykęs. Pardavimo procesas įvyko, kai žmogus pamatė viršelį, kai perskaitė 
aprašymą (arba turinį arba atsitiktinį puslapį), kai kas nors rekomendavo. Viskas daugiau pardavinėti 
nereikia, dabar reikia suteikti kokybišką turinį, nes jeigu jis užknis žmogus pasiims kitą knygą.
Kam knygoje reikalingi skyriai? Kad perskaitęs penktą skyrių, žmogus galėtų knygą pasidėti ir pasiimti rytoj.
Skaitydamas knygą skyrių pavadinimų žmogus arba neskaito, arba perskaitęs iš karto užmiršta, žmogus ne 
google. Jeigu vietoj skyrių pavadinimų būtų numeriai, pats skaitymo procesas nei kiek nenukentėtų.



Ar reikia paryškinti sakinius, išdėlioti punktus? Žinoma, jeigu autorius nori kažką pabrėžti, išskirti, tačiau kas
svarbu sprendžia skaitytojas. Jis pasiims pieštuką ir pasibrauks jam patikusį, svarbų sakinį. 
Ar e-knygos skiriasi nuo popierinių knygų? Žinoma, negali pasiimti pieštuko ir pabraukti patikusio sakinio e-
knygoje. Tačiau knyga yra knyga, nesvarbu kokioje formoje jinai būtų. Ir jeigu jau žmogus pasiryžo 
perskaityti knygą, jis tą padarys.
Apibendrinant, tinklaraščiai ir knygos yra labai skirtingi dalykai iš jų tikimasi skirtingų rezultatų, todėl ir 
rašyti reikia skirtingai. Žmonės neturi daug laiko tinklaraščių skaitymams, todėl svarbu greitai ir trumpai 
perteikti esmę. Knygų skaitytojai turi laiko, jie nori ne koncentruotų, bet plačių, išsamių žinių.

Publicistika

Darbas pagal ROWE

Kodėl jūs dirbate: dėl to kad dirbtumėte ar dėl to jog jūsų neatleistų?
Anglai turi nuostabų žodį micromanagement (kaip lietuviškai?). 
O gal jums kartais norėtųsi vidury dienos išeiti ir pasėdėti parke? Ką gi, norėčiau papasakoti apie ROWE.
Kas yra ROWE?
ROWE - Results-Only Work Environment kas lietuviškai greičiausiai turėtų verstis kaip "tik į rezultatus 
orientuota darbo aplinka". Ką tai reiškia? Visų pirma, tai jog jums nereikia sėdėti darbe nuo 8 iki 5. Galite 
ateiti į darbą kada norite, jeigu norite 14 valandą, puiku. Galite išeiti iš darbo kada norite, jeigu norite 14 
valandą, puiku. Niekam nesvarbu kada ateinate ir kada išeinate. Kiek valandų dirbate. Nereikia stresuoti, jog 
sėdite per mažai viršvalandžių. Nereikia dalyvauti įvairiuose susirinkimuose, kuriuose išvaistoma daug laiko.
Galite dirbti kada norite ir kur norite. Tai yra svarbu, nes niekas jums netrukdo (priešingai nei dideliame 
ofise). Jeigu jums patinka dirbti vidurnakti prie ežero, puiku, svarbu, jog darbas būtų padarytas laiku. 
Kaip atsirado ROWE?
2003 metais Best Buy buvo lyderiaujanti elektronikos pardavėja, tačiau susidurdavo su didele darbuotojų 
migracija, o tie kurie nemigruodavo skųsdavosi dėl didelio streso patiriamo darbe. Tuomet dvi moterys Jody 
Thompson ir Cali Ressler, dviejuose skyriuose pasiūlė atlikti eksperimentą - pakeisti darbo tvarką. Jų 
nuomone suteikimas daugiau laisvės darbuotojams leistų jiems geriau subalansuoti darbo-namų pusiausvyrą, 
laiko leidimas su artimaisiais, kai to nori arba buvimas vietose, kuriuose nori būti, sumažintų darbuotojų 
stresą. 
Iš pradžių visi į tokias idėjas reagavo labai skeptiškai: kaip kontroliuoti darbuotojus, kai nematai jų darbo 
vietoje? Kai sėdi darbo vietoje, prieini ir pamatai, kad dirba, o kaip patikrinti kai jų nėra?
Eksperimentas buvo toks sėkmingas, jog visi kompanijos skyriai užsimanė įsidiegti šią sistemą pas save. Kai 
kurie darbuotojai atsisakė paaukštinimų, vien dėl to, jog naujoje vietoje nebuvo ROWE. Kai kuriuose 
skyriuose produktyvumas padidėjo iki 30%. O pačios moterys įkūrė konsultacijų kompaniją CultureRX, kuri 
diegia šias idėjas kituose įmonėse. 
ROWE jūsų darbovietėje?
Pagalvokite kiek laiko savo darbovietėje išvaistote pokalbiams, el. laiškų (delfi) skaitymui, kavos 
pertraukėlėms. Daug? Bet juk tai nesvarbu, nes jums moka už atsėdėtas valandas, ne už rezultatus, ar ne? Ar 
nesinorėtų to iššvaistyto laiko praleisti kur nors kitur, naudingiau, maloniau? 
Na gerai, ROWE tikrai nėra vaistas nuo visų ligų, ir tikrai nėra tinkamas visoms kompanijos. Aš 
neįsivaizduoju Maximos dirbančios pagal tokią metodiką. Darbuotojams nesėdint ofise taip pat lengviau gali 
nutekėti slapta informacija, ar netgi lengviau ją pavogti. 
Kiek žinau Lietuvoje tokią metodiką taiko IBM, ar žinote daugiau kompanijų?

http://www.culturerx.com/
http://www.geekherocomic.com/2009/01/28/micro-management/


Ar jūs norėtumėte dirbti pagal tokią metodiką? Ar sugebėtumėte atskirti darbo laiką ir laisvalaikį, jeigu 
niekas jūsų neprižiūrėtų?

Atsukti laiką

Ką darytumėte, jei galėtumėte atsukti laiką atgal? Leiskit man atspėti: eitumėte miegoti? Na, bent jau dalis 
jūsų taip pasielgė praėjusį šeštadienį: atsuko laikrodžius valanda atgal ir nuėjo miegoti.
Turbūt reiktų pradėti nuo to, jog lietuviškai mes sakome "vasaros laikas", tačiau originalus angliškas 
pavadinimas buvo "Daylight saving time", kuris žymiai geriau atskleidžia idėjos esmę.
Istorija
Pirmasis laiko persukimą pasiūlė Naujosios Zelandijos gyventojas George Vernon Hudson 1895 metais. Jis 
dirbdavo pamainomis, o laisvu laiku rinkdavo vabzdžius, todėl jam labai svarbu buvo išnaudoti visą šviesų 
paros laiką.
1905 metais anglas William Willett pasiūlė savo versiją vasaros laiko versiją. Ir nuo tuomet remiamas 
politikų bandė įvesti tą laiko persukimo idėją Anglijoje, tačiau nesėkmingai.
Pirmieji vasaros laiką įsivedė vokiečiai ir jų sąjungininkai 1916 metų balandžio 30 dieną. Pagrindinė įvedimo
priežastis - taupymas. Savaime suprantama, kad karo metu kai visų resursų trūko, švaistyti šviesų paros metą,
kuriuo galima gaminti ginklus tikrai neprotinga. Vokiečiu pavyzdžiu ne už ilgo pasekė visa Europa. O 1918 
vasaros laikas buvo įvestas ir Amerikoje.
Andrikienės laikas
Nuo 1991 metų Lietuvoje buvo įvestas 2-osios juostos laikas t.y. 2 GTM, tačiau 1998 m. kovo pabaigoje 
Europos reikalų ministrės Laimos Andrikienės iniciatyva Lietuvoje buvo įvestas pirmos juostos laikas. 
Andrikienė motyvavo tokį sprendimą, tuo kad didesnioji Europos dalis gyvena būtent tuo laiku ir lietuviai 
gyvendami tuo pačiu laiku taps greičiau europiečiais.
Tačiau praktiškai pamačius, jog temsta 15 valandą greitai laikas buvo atšauktas. Vienintelis dalykas ko buvo 
pasiekta, tai kad Laimos Andrikienės vardas įėjo ilgam į istoriją, deja, neigiamu atspalviu.
Gerai tai ar blogai?
Vienareikšmiškai atsakyti į šį klausimą negalima.
Daugiausiai iš to laimi golfo klubai, kadangi žmonės po darbo šviesiu metu gali nuvažiuoti pažaisti. Tačiau 
vėlgi žvelgiant į Lietuvos perspektyvą, kiek iš jūsų žaidžia golfą?
Labiausiai pralaimi ūkininkai, nes nei gyvūnai, nei augalai laikrodžio nepersuka. Mes visi puikiai žinom, jog 
Lietuva žemdirbių kraštas, tačiau kad jie dėl to streikuotų kažkaip negirdėjau?
Ar yra ekonominė nauda? Buvo atliktas ne vienas tyrimas, tačiau jų rezultatai prieštaringi, vieni teigia, jog 
sutaupoma iki 3% elektros energijos, o kiti kaip tik teigia priešingai, jog elektros suvartojimas padidėja.
Pavasari persukus laiką tris savaites padidėja vyrų savižudybių skaičius, o rudenį pasukus laikrodį atgal 
savižudybių skaičius sumažėja. Taip pat daliai žmonių sutrinka miegas, padidėja avaringumas.
Amerikoje nuo 2 iki 6 val. ryto draudžiama prekiauti alkoholiu, tačiau vieną dieną metuose galima išgerti 
daugiau.
Traukiniai važiuojantys naktį laiko persukimo metu: vieni iš jų stovi valandą ilgiau stotyje, o kiti turi važiuoti
greičiau, kad spėtų pagal grafikus.
Dvynukai gimę penkių minučių skirtumu gali turėti skirtingas gimimo datas ir negana to, tas kuris iš tiesų 
gimė vėliau, gausis, kad gimė valanda anksčiau.
Tam tikruose vietose laikas buvo atsukamas dvidešimt ar trisdešimt minučių.
Valstybės ne vienu metu persuka laiką. JAV vasaros laiką atsuks tik lapkričio pirmą. Vasaros laikas Europos 
Sąjungoje bus įvestas 2010 kovo 28 dieną, o JAV 2010 kovo 14 dieną. Laikas Europos Sąjungoje 
persukamas 01:00 UTC, JAV - 02:00 UTC, Čilėje - 24:00 UTC ir t.t.



Daugelyje Afrikos valstybių vasaros laikas niekada nebuvo įvestas, nes ties ekvatoriumi dienos visais metu 
laikais yra vienodo ilgio.
Didesnioji dalis Azijos nenaudoja vasaros laiko.
Šiandien
Manau visi sutiksite, jog tai kas buvo aktualu karo metu prieš 100 metų, nelabai aktualu šiandien. Visų pirma
pradėkim nuo elektros taupymo. Karo metu pagrindiniai elektros energijos naudotojai buvo fabrikai 
gaminantys amunicija. O žmonės teliką žiūrėdavo žvakių šviesoje. O dabar, jeigu kas nors ir pasiryžęs sėdėti 
prie lapto žvakių šviesoje, tai jau tikrai praėjo tie laikai, kai pagauti karlsonai uždaromi fortkėse, dabar visai 
malonu įsijungti kulerį (prisipažinkit, pas ką ofise nėra kulerio?), paklausyt radiją, pasikrauti mobilkę, 
susiplakti su mikserių porą kiaušinių vakarienei, pasiskrudinti duonos arba išsikepti popkorno mikrobangej...
Kitas argumentas, jog šviesiu paros metu galima pasidžiaugti gražia gamta. Savaime suprantama, jog tais 
laikais photoshopo nebuvo, o dabar prie kompo sėdint visai nesvarbu koks oras už lango, gražia gamta gali 
pasidžiaugti bet kada.
Turiu dar vieną rimtą priežastį: man reikėjo persukti keturis laikrodis, jeigu jums keista kam man tiek daug 
laikrodžių, tai pasakysiu, jog tris iš jų nešiojuosi su savimi. Kiek laikrodžių persukti reikėjo jums?
Manau visi supranta, kodėl laiko persukimai buvo aktualu prieš 100 metų, tačiau pasaulis pasikeitė: be 
elektrinio prietaiso nei žingsnio nežengsi, pasikeitė žmonių įpročiai, tai galbūt laikas išmesti šitą atgyveną?

Rozetės...

Pradėti turbūt reiktų nuo to, jog žodis rozetė lietuvių kalboje yra nevartotinas, bet dėjom mes viską ką 
turėjom. Taigi, aš noriu jūsų paklausti: kaip manote, kiek skirtingų rozečių yra pasaulyje? Dvi? Trys? 
Penkios? Teisingas atsakymas - net ir Dievas nežino. Rimtai. Kuriam galui tiek daug skirtingų rozečių?
Elektros srovė
Pasakojimą apie rozetes reikia pradėti nuo truputėli toliau: pasakojimo apie elektros srovę - įtampą ir dažnį. 
Err... Tiesa pasakius, net tokio dalyko kaip elektros srovė neįmanoma paaiškinti paprastai, bet šiandien aš 
pasistengsiu neišsiplėsti.
Pasaulyje yra du pagrindiniai standartai: 220-240V/50Hz bei 100-127V/60Hz ir dar du išvestiniai: 220-
240V/60Hz bei 100-127V/50Hz. Konkretūs skaičiai svyruoja kiekvienoje šalyje. Latvijos, Rusijos standartas 
yra 220V/50Hz, Lenkijos, Lietuvos - 230V/50Hz (kai sakant "mes einam į Europą"), Kanados, Jav - 
120V/60Hz, Japonija vienintelė keista šalis į kurią aš parodysiu pirštu: Tokijus - 100V/50Hz, Osaka, 
Hirosima - 100V/60Hz (ką daro japonai važiuodami pas gimines?), o kitose šalyse pavyzdžiui Brazilijoje 
arba Madagaskare net tie kas buvo greičiausiai nesugebės jums paaiškinti.
Pasižiūrėkite į žemėlapį:

Elektros srovė: koks skirtumas?



Teoriškai 120V lemputės šviečia ryškiau nei analogiško 230V, tačiau 230V šildytuvai šildo šilčiau ir 
pagaminti juos pigiau nei 120V. Tačiau praktiškai nei vienas prietaisas neišnaudoja 100% savo galimybių.
Elektros srovė: kodėl?
Čia jokios romantinės ar praktiškos istorijos nėra, tik dviejų vyro ego ir verslo interesai. Kaip žinia Tomui 
Edisonui mokslai nesisekė (nebaigė net mokyklos), jis buvo praktiškas žmogus: norėdamas ką nors sukurti 
turi atlikti daug realių eksperimentų. Apie 1880 metus Edisonas pradėjo eksperimentuoti su nuolatine srove. 
Tuo metu jo tikslas buvo nukonkuruoti dujines lempas ir vienintelis pigus būdas gaminti elektrines lemputes 
su anglies gijomis, kurios galėjo pasiekti tik 100V įtampą.
Kitas žmogus Nikola Tesla (baigė Austrijos politechnikumą) buvo visiškai priešingas Edisonui. Kurį laiką 
Tesla dirbo Edisonui ir pasiūlė kintamos srovės idėją, deja, Tomas jį pasiuntė šunim šėko pjauti, kadangi 
Nikola teorija rėmėsi grynai moksliniais (matematiniais) skaičiavimais, kurių Edisonas suprasti negalėjo. 
Tesla remiamas verslininko George Westinghouse pradėjo reklamuoti savo idėjas ir taip Jav prasidėjo 
"Srovių karas".
Pirmoji kompanija gaminanti prietaisus pagal Teslos patentą Westinghouse Electric nustatė tokius standartus:
60Hz ir 110V.
Maždaug 1899 metais vietoj anglies gijų naudotų Edisono lemputėse buvo pradėtos naudoti metalinės gijos, 
kas leido pasiekti daug didesnę įtampą. Tuo pasinaudojo Vokietijos kompanija Berliner Elektrizitäts-Werke 
(BEW), norėdama apsaugoti savo monopolį nuo užjūrio konkurentų jinai nustatė standartą: 50Hz ir 220V.
Savaime suprantama, kad tais laikais niekas negalvojo apie ateities turistus. Kuriam galui koks nors 
europietis norėtų trenktis į Ameriką arba atvirkščiai?
Istorija
Dabar pagaliau galime grįžti prie rozečių. Galbūt jau supratote, iš ankstesnio pasakojimo, jog pirmasis 
elektros pritaikymas namuose buvo apšvietimas. Taigi patronai buvo taisomi lubose. Tačiau tuomet pasirodė 
antrasis namų apyvokos prietaisas - dulkių siurblys. Kaip manote kur jis įsijungdavo? Taip, teisingai 
prisisukdavo vietoj lemputės (gaila, bet nepavyko rasti iliustracijos), kas buvo švelniai kalbant nelabai 
patogu.
1904 metais Harvey Hubbell užpatentavo kištuką su dviem iešmais. Philip F. Labre pastebėjo, žmonės 
naudodamiesi kištukais dažnai būna pakratomi elektros srovės, todėl 1928 metais užpatentavo kištuką su 
įžeminimu.
Neskaitant to, jog buvo du pagrindiniai patentai žmonės aplink pasaulį sugebėjo kažkaip viską suvelti. 
Pavyzdžiui Anglijoje iki karo buvo šeši skirtingi kištukų tipai! Karo metu Anglija buvo stipriai 
subombarduota Vokietijos ir jai reikėjo viską atstatyti vos ne nuo nulio. Visko trūko. Tarp tų dalykų, kurių 
jiems labiausiai trūko buvo ir varis. Tuomet kilo problema su rozečių įžeminimu. Vis tik kažkoks gudruolis 
pasiūlė įžeminti ne rozetes, o kištukus. Karo metu anglai turėjo kolonijas Indijoje, Šri lankoje, savo kolonijas 
jie taip pat skubėjo elektralizuoti pagal namuose įprastą standartą. 1946 metais Anglijoje buvo priimtas 
naujas rozečių standartas, bet iš Indijos jie pasitraukė 1947 metais... Ups...
Toliau pateiksiu dabar naudojamus kištukus vadindamas pagal wikipedijoje nurodytus pavadinimus, tačiau iš
karto turiu perspėti, jog nėra jokio oficialaus tarptautinio susitarimo kaip vadinti vieno ar kito standarto 
kištukus.
Tipas A



Šis standartas buvo naudojamas JAV ir Kanadoje iki 1962 metų, tačiau buvo nuspręsta, kad jis nesaugus ir 
pereita prie tipo B. Šio tipo jungtukai šiuo metu naudojami Japonijoje (šiek tiek skiriasi nuo amerikietiškų).
Tipas B

Tipas B yra įžemintas tipas A. Naudojamas JAV, Kadanoje, Meksikoje, dalyje Pietų Amerikos.
Tipas C

Čia reiktų pakalbėti apie sovietinį ir europinį kištukus. Pirmajame paveiksliuke europinis - jis plonas, kad 
tilptų į daugelį skirtingų rozečių populiarių Europoje. Antrajame paveiksliuke didžiulis sovietinis.
Tipas D



Tipas D naudojamas Indijoje, Pakistane, liūdną/linksmą jo atsiradimo istoriją pasakojau anksčiau.
Tipas E

Dar vadinamas prancūzišku. Naudojamas Prancūzijoje, Belgijoje, Lenkijoje, Čekijoje. Norėčiau atkreipti jūsų
dėmesį, jog europinis kištukas, galbūt truputi stuktelėjus iš jėgos, tikrai tilps į šitą rozetę.
Tipas F

Dar vadinamas vokišku. Naudojamas Vokietijoje, Austrijoje, Bulgarijoje, Suomijoje, Graikijoje. Aš 
nesuprantu, kas tai Europai buvo užsukęs smegenėles skirtingai įtaisyti įžeminimo laidus... Vėl gi europinis 
kištukas jūsų paslaugomis.
Tipas G

Dar vadinamas anglišku. Naudojamas Anglijoje, Airijoje, Honkonge.
Tipas H



Šis tipas naudojamas tik Izraelyje ir yra nesuderinamas su jokiais kitais. Kuriam galui vienai valstybei 
nuosavas standartas? Nuotraukoje pavaizduotas senasis ir naujasis standartas, kurie tarpusavyje irgi nevisai 
suderinami...
Tipas I

Dar vadinamas australišku. Naudojamas Australijoje, Naujoje Zelandijoje, Fidži, Argentinoje. Labai panašūs 
kištukai naudojami ir Kinijoje.
Tipas J

Šveicarai irgi turi nuosavą tipą, gera naujiena yra ta, jog europinis kištukas telpa į jų rozetes.
Tipas K

Dar vadinamas danišku. Pagrinde naudojamas prie kompiuterių ir laboratorijose, namuose galima rasti tipą 
C. Nuo 2008 metų Danijoje taip pat galima rasti ir tipą E.
Tipas L



Dar vadinamas itališku.
Jeigu jau pradėjom kalbėti apie Italiją, tai ten yra dviejų tipu kištukai, kurie skiriasi diametru, atstumu tarp 
pagaliukų ir srovės stiprumu.

Todėl ten galima pamatyti net gi tokių rozečių.

Turiu prisipažinti, jog bandydamas surinkti visų tipų rozetes nusikaliau. Taip pat nepaminėjau, jog kištukai 
tarpusavyje skiriasi pagaliukų diametrų, atstumu tarp jų ir srovės stiprumu. Taip pat nepaminėjau visų 
valstybių, kur kokie tipai naudojami, tiesiog paėmiau po keletą valstybių kaip pavyzdžius. Pasižiūrėkite į 
kištukų žemėlapį.

Ateitis



Nei gamintojams, nei turistams tikrai nėra priimtini tokie skirtumai. Norint keliauti aplink pasaulį, reikia 
vežtis kartu visą sunkvežimį adapterių.
Ar mes turime vilties? Taip, bet tai neateis labai greitai. Yra net gi du variantai: pirmasis - fantastinis, antrasis
- tas, kuriuo aš tikiu.
2008 metais Intel kompanija pristatė eksperimentinį būdą apšviesti lemputę perduodant elektros srovę per 
atstumą.

Vis tik, kol tokie prietaisai bus pritaikyti kasdieniniam praktiniam naudojimui mes galime ir nesulaukti, todėl
geriau pakalbėkime apie antrąjį variantą.
USB. Mano MP3 grotuvas pasikrauna per USB ir net neturi laido pakrauti per elektrą. Naujus mobiliuosius 
telefonus taip pat galima pasikrauti per USB. Jūs taip pat galite įsigyti siurblį veikiantį per USB, tiesa, jo 
išmatavimai kol kas dar neleidžia išsiurbti jūsų kambario, bet manau ateityje jis užaugs.
Matot, USB ir Afrikoje USB. Manau, jau greitai "žulikai" elektra2USB tapsi įprasti visų namų rozetėse.

Gatvės spalvos

Filosofų vadinamas amžinas klausimas - kas atsirado pirmiau: višta ar kiaušinis. O aš jums norėčiau užduoti 
kitą klausimą - kas atsirado pirmiau: šviesoforas ar automobilis? Jeigu aš užduodu šitą klausimą, matyt, 
jumyse jau sušnibždėjo įtarimas. O gal net gi žinote teisingą atsakymą?
Pirmuoju automobiliu laikomas 1769 metais prancūzo Nicolas Joseph Cugnot suprojektuotas ir M. Brezin 
sukonstruotas garu varomas traktorius skirtas armijos sunkiajai artilerijai tampyti. Tiesa, jis turėjo tik tris 
ratus ir važiavo 2km/h greičiu.
Tai kaip su šviesoforu?
Šviesoforo istorija
Pirmasis šviesoforas buvo įrengtas 1868 metų gruodžio 10 dieną Londone prie Didžiosios Britanijos 
parlamento. Masinė automobilių gamyba prasidėjo maždaug po keturiasdešimt metų, tuo metu, kai buvo 
pastatytas šviesoforas, daugelis važinėjo karietomis ir jis buvo pastatytas dėl daugėjančių pėsčiųjų sužeidimų 
bei problemų sureguliuojant karietų eismą. Šviesoforą sukūrė John Peake Knight. Knight ilgą laiką dirbo 
geležinkelyje, kur panašus šviesoforai jau senai reguliavo traukinių eismą. Pirmasis šviesoforas buvo dujinė 
lempą su dviemis spalvomis - žalia ir raudona, prižiūrėtojas turėdavo perjungti svirti taip pakeisdamas 
spalvą. Šviesoforas susilaukė didžiulio palaikymo, tačiau 1869 metų sausio 2 dieną įvykus dujų nuotėkiui 
šviesoforas sprogo nužudydamas prižiūrintį policininką.



Pirmasis "modernus" elektrinis šviesoforas buvo pastatytas 1914 metų rugpjūčio 5 dieną East 105th Street ir 
Euclid Avenue gatvių sankryžoje Cleveland, Ohio, JAV. Jį sukūrė policininkas Lester Wire. Šviesoforas taip 
pat turėjo dvi spalvas - žalią ir raudoną.
Pirmasis trijų spalvų šviesoforas buvo pastatytas 1920 metais spalio mėnesį Woodward sankryžoje Michigan 
Avenue, Detroit, Michigan, JAV. Jį sukūrė (taip pat policininkas) William Pott. Sistema taip pasiteisino, jog 
sekančiais metais buvo pastatyta dar 15 šviesoforų.
Įdomu, tai kad visame pasaulyje, nors eismo taisyklės ir skiriasi, šviesoforas yra toks pats. Tačiau man 
ramybės neduoda klausimas: kodėl žalia - geltona - raudona?
Įvairiuose šaltiniuose tvirtinama, jog šviesoforai į gatves atėjo iš geležinkelio. Taigi nusprendžiau pakapstyti 
geležinkelio istoriją, kaip manote, ką aš ten radau?
Pirmą kartą naudoti šviesą traukinių eismui reguliuoti buvo pasiūlyta 1823 metais. Buvo siūloma naudoti 5 
žibalines lempas ir primygtinai siūloma naudoti tik baltą šviesą, nes kitos spalvos blogai matėsi patamsyje iš 
toli.
Pirmą kartą spalvoti šviesoforai panaudoti 1834 metais Liverpool ir Manchester, UK. Pirmieji spalvoti 
šviesoforai turėjo dvi spalvas: baltą ir raudoną. Pirmieji trispalviai šviesoforai turėjo tris spalvas: baltą - 
važiuok, viskas gerai; žalią - atsargiai, mažink greitį, raudoną - stok. Tokį spalvų pasirinkimą lėmė žibalinių 
lempų gebėjimas skleisti šviesą. Balta buvo matoma aiškiai iš toli. Raudona, buvo matoma ne taip gerai, kaip
balta, bet vis tiek daug geriau nei daugelis kitų spalvų. Žalia matoma šiek tiek prasčiau nei raudona. Mėlyna, 
violetinė naktį iš viso nematomos, todėl negalėjo būti naudojamos. Geltona tam tikromis oro sąlygomis 
pasidarydavo per daug panaši į žalią, todėl atskirti iš toli būdavo neįmanoma, todėl jos naudojimas irgi 
atkrito. Aišku, jeigu šviesoforas pirmą kartą būtų sukurtas jau esant elektrai, tai būtų visai kitų spalvų istorija.
Įvedus miestuose elektrą, reikėjo keisti ir traukinių signalų taisykles, nes balta šviesa pasidarė per daug dažna
ir galėjo klaidinti mašinistus. Pirmą kartą oficialios taisyklės pakeitė baltą šviesą žalia 1892 metais Anglijoje.
Tačiau priėmus tokį sprendimą, nebeliko spalvos reiškiančios "atsargiai". Tuo tarpu Amerikoje pirmą kartą 
balta spalva pakeista žalia 1895 metais, amerikiečiai mėgo naudoti mėlynas lempas reiškiančias "atsargiai", 
todėl jiems anglų problemų nekilo.
Pirmą kartą geltona, kuri tiksliau buvo ne geltona, o gintarinė arba oranžinė, panaudota kaip "atsargiai" 
spalva 1899. 1928 metais vis dar nebuvo jokių oficialių taisyklių, tačiau derinys žalia - geltona - raudona, jau 
buvo naudojimas visur. 
Be abejonės traukinių reguliavimo taisyklės įtakojo kelių šviesoforo sukūrimą. Tačiau tai vis tiek neatsako į 
klausimą: kodėl šviesoforas yra toks koks yra? Pavyzdžiui pirmasis šviesoforas turėjo dvi spalvas: žalią ir 
raudoną? Kodėl? Tais laikais traukinių reguliavime buvo paplitusios: balta ir raudona. Aišku, galima 
suabejoti ir informacijos šaltinių teisingumu (Wikipedia).
Pirmasis trispalvis šviesoforas nesiskyrė nuo šiuo laikinio, tačiau kodėl? Atsižvelgiant į tai jog Amerikoje 
populiari "atsargiai" spalva buvo mėlyna, kodėl ne žalia - mėlyna - raudona? Matyt, kai kurie dalykai tiesiog 
priklauso nuo žmogaus nuotaikos, ar kitų atsitiktinių aplinkybių/galimybių, apie kurias po beveik 100 metų 
sunku sužinoti.
Kodėl policijos švyturėliai mėlyni?
Antro pasaulinio karo metu gestapas pradėjo naudoti mėlynus švyturėlius ant savo automobilių, kad 
sąjungininkų bombonešiams būtų sunkiau aptikti pritemdytus Vokietijos miestus. Mėlyna spalva yra 
blogiausiai matoma tamsoje... Po karo švyturėlius iš gestapo perėmė policija ir kitos tarnybos. Aš suprantu 
vokiečių norą apsaugoti savo miestus ir taip pat jų poreikį greitai nuvažiuoti į įvykio vietą, bet nuo karo 
praėjo jau... Šiais laikais Lietuvoje policijos švyturėliai dažniausiai būna dviejų spalvų: mėlyni ir raudoni, bet
kaip greitoji ir gaisrinė? Gal reiktų pereiti prie raudonų arba gintarinių (kuriuos dabar naudoja saugos 
tarnybos), juk naktį jie pastebimi žymiai geriau.
Kodėl gaisrinės raudonos?
Tiesa pasakius, jos raudonos ne visur. Kai kuriuose šalyse, dėl geresnio matomumo gaisrinės dažomos 
geltonai arba ryškiai žaliai. Mokslininkai teigia, jog raudona yra maskuojanti spalva ir padeda gaisrinės 



automobiliams susilieti su aplinka, todėl rekomenduoja naudoti geltonos - žalios derinį. 1961 metų 
mokslininkų studija, teigia, jog naktį praktiškai visi žmonės yra akli raudonai spalvai.
Wikipedijoje galima rasti 1906 metų gaisrininkų aparato vandeniui pumpuoti nuotrauką - jis raudonas. Čia aš
pavartojau žodį "aparatas", kadangi, jis buvo traukiamas arkliais, taigi, raudona spalva atėjo pas gaisrininkus 
dar prieš automobilių naudojimą?
Viena istorija pasakoja, jog pirmieji raudonai dažyti gaisrininkai pasirodė apie 1800 metus. Tais laikais 
brigados buvo ne miesto ar valstybės nuosavybė kaip dabar, o komercinės įstaigos, kurios varžėsi dėl 
prestižo. Raudona buvo karališka spalva ir tokios spalvos dažnai kainavo brangiausiai.
Aš sutrikęs: pasaulis toks nelogiškas, tiesiog įpročio vergas. Tai kas atrodė logiška prieš šimtą metų dabar 
mažų mažiausiai yra nelogiška, tačiau patyrinėjus atidžiau, galima pamatyti, jog tas nelogiškumas gali būti ir 
įvairių nelaimių priežastis. Kada Lietuvoje pamatysim geltonas gaisrines?

Parduokim Sodrą

Norėčiau pakalbėti apie pati didžiausią verslą Lietuvoje, kuris padaro milijardines apyvartas, turi milijonines 
skolas ir neuždirba nei cento pelno. Ką dar gero galėtumėte pasakyti apie Sodrą?
Kas yra Sodra?
Citatos iš knygutės vaikams: Jei į bėdą pakliūsi, susirgsi, susižeisi, jei dirbti negalėsi, Sodra nepaliks 
nelaimėje. Ji pirmoji atskubės tau į pagalba - ir atjaus, ir atvers piniginę.
Sodra tarytum Darbo Fėja - ji ir pati dirba, ir ragina žmones dirbti bei rūpintis savo ateitimi.
Kol esi jaunas, stiprus, sveikas dalelę savo uždirbtų pinigų reikia atiduoti į bendrą Sodros taupyklę. Tai 
taupyklė sakot? O aš visuomet įsivaizdavau Sodrą kaip kiaurą kibirą.
Sodra - visų mūsų mokytoja.
Ar čia tik man atrodo, ar iš tiesų: aš ir Sodra gyvenam ne toje pačioje Lietuvoje?
Greičiausiai nei jūs nei aš pasakom netikim. Kas yra Sodra? Jų puslapyje bandžiau surasti paprasta žmogiškai
suprantamą apibrėžimą, galiu pasakyti, jog tokio nėra. Taigi jeigu trumpai ir savais žodžiais sakant: Sodra 
organizuoja privalomąjį ir savanorišką valstybinį socialinį draudimą ir administruoja pensijų, pašalpų (bei 
kitų išmokų) mokėjimą. (Per kurį galą čia atsiranda savanoriškas?)
Ką sako skaičiai?
Atsiverčiau atlyginimo skaičiuoklę, įsivaizduokit, kad aš gaunu 1500 litų į rankas. Aš sumoku 3% Sodros 
mokestį - 57.76 Lt, darbdavys sumoka 30.98% Sodros mokestį - 596.47 Lt iš viso Sodra gauna 654.23 Lt, per
metus tai bus 7850,76 Lt. Įsivaizduokim, jog aš pradėjau dirbti 20 ir baigiau 60 metų, negana to dėl kažkokių 
mistiškų priežasčių niekas nesikeitė. Taigi per 40 metų bus sumokėta Sodrai 314.030,40 Lt.
Dabar paskaičiuokim pensiją. Kas nors man gali paaiškinti kaip pasiskaičiuoti pensiją? Vidutinė socialinio 
draudimo senatvės pensija, turint būtinąjį socialinio draudimo stažą 2009 m. 12 mėn. buvo 834,72 Lt. 
Kadangi skaičiuoti nesugebu, tai tarkim, jog gausiu tokią pensiją. Tuomet per metus gausiu 10.016,64 Lt. 
Klausimas: kiek mažiausiai metų turėčiau dar gyventi po išėjimo į pensiją, jog man atsipirktų, tai ką aš ir 
darbdavys investavo į Sodrą? Priminsiu, jog vidutinė gyvenimo trukmė Lietuvoje vyrams - 66,3 m. moterims
- 77,6 m.
Žinot, kas man nepatinka tuose skaičiuose? Tą milžinišką sumą, kurią darbdavys perveda Sodrai, aš mielai 
investuočiau į dabartinio savo gyvenimo pagerinimą. Ar gi tai nebūtų sąžininga?
Suprantu, kad dabar krizė ir visi nusivylę, tačiau radau labai įdomią investavimo skaičiuoklę. Įsivaizduokit, 
kad vietoj to, jog mokėčiau Sodros mokestį, aš 40 metų investuosiu po 57 litus kiekvieną mėnesį, metinė 
investicijų grąža tik 1% (Šiuo metu mažiausia metinio indėlio grąža yra 4%), po 40-ties metų aš busiu 
sukaupęs 33.651,83. Pagal dabartinius pensijos dydžius galėčiau gyventi tris metus. Ne daug, tikrai nedaug, o
kas jeigu aš galėčiau investuoti visą sumą, kurią gauna Sodra?
Istorija



Kaip manote, kada pirmą kartą atsirado socialinis draudimas ir kokioje šalyje?
Nekankinsiu jūsų ilgai, jį sugalvojo pirmasis Vokietijos kancleris Otto von Bismarck. Maždaug 1880 metai 
Vokietija buvo imperija valdoma imperatoriaus Vilhelmo I-ojo, tačiau praktiškai visa valdžia buvo Bismarko
rankose. Tuo metu labai augo susidomėjimas Karlo Markso ir Friedricho Engelso idėjomis bei didėjo 
socialistų populiarumas tarp paprastų žmonių. Norėdamas išvengti maišto 1881 gegužės 4 dieną Bismarkas 
pristatė savo programą, kuri įtraukė sveikatos draudimą, nelaimingų atsitikimų bei ligų draudimą ir pensijas. 
Tai buvo pirmas kartas pasaulyje, kai kalbama apie tokius dalykus. Nieko panašaus iki to laiko niekur 
nebuvo.
1889 metais buvo priimtas Senatvės draudimo įstatymas, kuris sakė, jog kiekvienas žmogus sulaukęs 70 
metų turi teisę gauti pensiją. Tuo metu gyvenimo trukmės vidurkis buvo 45 metai. Darbininkai buvo apkrauti
nauju draudimo mokesčiu, kuris kaupdavo jų pensiją, tačiau įdomiausia, kad įstatymas sakė, jog dalį įnašo 
valstybė privalo padengti iš savo lėšų. Galima sakyti, jog tai buvo paskutinis Bismarko darbas, nes 1890 
metais, sulaukęs 75 metų kancleris atsistatydino.
Bismarkas buvo didis lyderis, jis ne tik suvienijo Vokietiją, bet ir numatė Pirmą pasaulį karą. 1887 metų 
gruodį jis imperatoriui Vilhelmui II-ajam pasakė, jog Balkanuose kils karas, kuris įtrauks visą pasaulį. 
Dar keletas skaičių, kada senatvės draudimas buvo pristatytas kitose šalyje: 1891 m. Danija, 1898 m. Naujoji 
Zelandija, 1908 m. Didžioji Britanija ir Australija, 1913 m. Švedija, 1919 m. Italija ir Ispanija, 1924 m. 
Belgija, 1927 m. Kanada, 1928 m. Austrija, 1930 m. Prancūzija, 1935 m. Portugalija, 1936 m. Norvegija, 
1937 m. Suomija ir JAV, 1942 m. Japonija, 1944 m. Argentina, 1947 m. Olandija, 1948 m. Šveicarija.
Kas buvo iki to laiko? Nuo 1536 metų Anglijoje buvo "Neturtingųjų įstatymas", kuris maždaug sakė, jog 
bažnyčia privalo duoti maisto ir drabužių patiems neturtingiausiems.
Kokia turėtų būti ateitis?
Grįžkim į dabartį. Dabartinė sistema man nepatinka tuo, jog nepriklausomai nuo to kiek mokesčių 
sumokėsiu, niekas negarantuoja, jog gausiu pensiją ir pensijos dydis niekaip nepriklauso nuo sumokėtos 
sumos, galu gale įstatymai keičiasi dažniau, nei aš perku naujas kojines. Taigi, noriu pasiūlyti gana drastišką 
idėją - pilnai privačius investicinius pensijų fondus, jokios Sodros.
Tarkim, nuo 2015 metų kiekvienas sulaukęs pilnametystės pasirašo sutarti su tokiu fondu. Sunkiausia turbūt 
užtikrinti, kad po 40 metų toks pensijų fondas egzistuos. Todėl tokie pensijų fondai turėtų būti prižiūrimi 
griežčiau nei bankai ir vienas žmogus turi pasirašyti sutartis ne mažiau nei su dviem fondais, vienam fondui 
negalima patikėti daugiau nei 60% visos sumos. Fondų skaičius neribojamas, galima pasirašyti nors ir su 
dešimt iš karto. Supratu, jog keblu ir daug popierizmo iš pradžių eiti į vieną įstaigą, paskui į kitą, bet kita 
vertus - tai puiki rinka tarpininkams.
Kiekvienas žmogus pats nusprendžia kiek pinigų nori pervesti į kiekvieną pensijos fondą, bet sumoje 
nemažiau nei 10% nuo algos (nebent jis yra dirbantis pensininkas, tuomet gali nieko nepervesti). Norima 
procentą galima pasikeisti bet kada. Kodėl tokia sistema veiks geriau nei Sodra akivaizdžiai parodžiau 
aukščiau su 1% grąžos investavimu.
Žmonės kaupę pensiją privačiame fonde ir išėję į pensiją, galės pasirinkti kokio dydžio išmokas norės gauti 
kas mėnesį, o likusi suma ir toliau augins pajamas. Žmogui mirus sukauptas likutis būtų pervestas 
artimiausiam giminaičiui arba galėtų būti atiduodamas kam nors parašius palikimą.
Žmonės, kurie jau keletą metų yra dirbę, galės pasirinkti kiek nori duoti Sodrai, o kiek privatiems fondams. 
Darbdaviams būtų panaikintas Sodros mokestis, pensija būtų kiekvieno darbuotojo reikalas, aišku, jeigu 
darbdaviai nepakeltų darbuotojams algų, reiktų juos nuskalpuoti.
Ką daryti su dabartiniais pensininkais? Pagrindinė problema perėjimui prie tokios sistemos yra ta, jog 
dabartiniai dirbantieji išlaiko pensininkus. Kaip ir sakiau Sodra - tai kiauras kibiras: kiek įpilsi, tiek išbėgs. 
Atsakymas labai paprastas ir labai sudėtingas - efektyvesnis valstybės lėšų valdymas. Paaiškinkit man kaip 
seimo narė neturinti teisių, gali nuomotis automobilį?
Lietuviai ir taip moka daug įvairių mokesčių, todėl biudžete tiesiog reiktų numatyti atskirą eilutę mokėti 
pensijoms, taip pat reiktų skatinti pensijinio amžiaus žmonių užimtumą, kad jie patys užsidirbtų ir nebūtų 



valstybės išlaikytiniais. Jeigu žmonės gali kurti pridėtinę vertę valstybei, tai juos reiktų tik skatinti, o ne 
drausti.
Vis tik nebūkim beviltiški optimistai ir atsižvelkim į faktą, kad seimunai nesugebės rasti papildomų lėšų 
pensijoms mokėti, todėl reiktų įstatyme numatyti galimybę, jog privatūs pensijų fondai paskolintų 
vyriausybei pinigų su mažesnėmis palūkanomis nei bankai, tačiau pinigai gali būti panaudoti tik dabartinių 
pensininkų pensijoms mokėti. Apskritai, jeigu Sodra užsiimtų investavimu, o ne lėšų švaistymu, jai nereiktų 
niekada skolintis pinigų. Gauna Sodra milijardą litų, padeda mėnesiui su 8% palūkanomis, po mėnesio 
milijardą išmoka pensijoms, o prieauglį toliau augina. Va tokią Sodrą mylėtų visi, visai kaip toje knygutėje 
vaikams.

Naikinam darbo biržą

Po to kai Premjero sūnus per pusę metų nesugebėjo rasti darbo, Andrius Kubilius prakalbo apie būtinybę 
reformuoti darbo biržą ir jos neefektyvią veiklą. Gaila, kad Premjero dėmesio nepatraukė straipsnis apie 
moterį, kuriai darbo birža darbo nesugebėjo surasti TIK 12 metų.
Kas yra darbo birža?
Kodėl nei vienos valstybinės institucijos negali apibūdinti vienu trumpu, protingu sakiniu?
Aš norėčiau darbo biržą apibūdinti taip: vieta, kur visi norintys randa darbą. Toks apibūdinimas būtų labai 
geras, bet neteisingas. Pagal mano pateiktą apibrėžimą reiškia, kad biržos tikslas surasti darbą ir labai lengva 
pamatuoti rezultatus: rado arba nerado žmogus darbą, padaugintus iš žmonių kiekio žinom efektyviai dirba 
birža ar ne.
Darbo biržos apibrėžimas iš jos svetaines: Lietuvos darbo birža, įgyvendindama valstybines užimtumo 
garantijas darbo rinkoje, padeda ieškantiems darbo žmonėms įsidarbinti, aprūpina darbdavius reikiama 
kvalifikuota darbo jėga, įtraukia registruotus darbo biržoje asmenis į gyventojų užimtumo programas, moka 
bedarbiams nedarbo draudimo išmokas. Perskaitėt? Dabar pažiūrėkim ar teisingai supratom ką jinai daro. 1) 
Moka bedarbiams išmokas. Moka? Moka. 2) Įtraukia žmones į kažkokią veiklą. Į darbo biržą reikia ateiti 
reguliariai, jeigu esi registruotas? Reikia. Ar tuomet esi užimtas? Taip. Ar tai užimtumo programa? 
(atsikosėjimas) 3) Aprūpina darbdavius kažkuo. Nesu darbdavys, negaliu komentuoti šito punkto. 4) Padeda 
ieškantiems darbo. Duoda darbo skelbimus paskaityti? Duoda. Nors aš tą patį galiu paskaityti internete... O 
kur apibrėžime parašyta, jog jie suranda darbą? Niekur! Padėti ir įdarbinti ne tas pats. Padėti galima ir šūdą 
po nosim. O darbo birža tiesiog padeda (ant visko)...
Kaip efektyviai (ne)veikia darbo birža?
Esate girdėję žodį darboholikai? Tai tokie žmonės, kurie mėgsta per daug dirbti. Noriu jums pristatyti naują 
žodį - biržaholikai. Tai etatiniai valstybės išlaikytiniai. Manėte, jog šie legendiniai padarai seniai išnykę? 
Deja, deja... Tačiau juos galima pamatyti tik specialiuose vietose, pavyzdžiui darbo biržoje.
Dabar pagrindinė darbo biržos veikla yra mokėti pašalpas, kas iš principo yra neteisinga. Bet kadangi 
principai neteisingai, tai iš to išplaukia visa veikla, kuria pavadinti teisėta būtų gana sudėtinga. Pats 
svarbiausias dalykas užsiregistruoti darbo biržoje, kad gautum pašalpą. Pašalpos laikotarpiui pasibaigus, 
reikia įsidarbinti maždaug vienam mėnesiui, o po to vėl gali registruotis į darbo biržą, ir vėl gauti pašalpą. 
Tačiau čia ne meno viršūnė. Meno viršūnė yra dirbti nelegaliai ir tuo pat metu gauti pašalpą. Kodėl toks 
modelis veikia? Elementaru, pinigų reikia visiems, tačiau darbdaviai negali (nenori) mokėti didelių algų savo
darbuotojams. Ačiū gerai tetai darbo biržai, kuri sutinka apmokėti dalį atlyginimo išlaidų. Plius 
nepamirškime, kadangi alga mokama vokelyje, sutaupoma gana nemaža suma, kurią reiktų atiduoti valstybei 
mokesčiu pavidalu. Valstybė pralošia mažiausiai du kartus.
Socialinės apsaugos ir darbo ministras prabilo apie tai, kad dalį funkcijų reikia atiduoti privačioms įmonėms. 
Pagrindinė idėja - valstybė mokės už surastas darbo vietas. Norėčiau paklausti: ar darbo birža nepakankamai 
efektyviai švaisto lėšas, kad dar reikia mokėti privačiam sektoriui? Ministre, aš suprantu, jog jums neteko nei



karto ieškotis darbo, todėl turiu jus perspėti, kad toks metodas neveiks. Aš jums papasakosiu efektyvesnį 
metodą, tačiau iš pradžių atsipalaiduokime, ir susipažinkime su istorija.
Istorija
Kaip manote ar wikipedia visuomet teisi? Jeigu atsakėte taip, galvokit dar kartą, nes būtent šituo klausimu 
wikipedia nenorėjo man padėti, kita vertus ar vargu galima rasti daug informacijos šituo klausimu internete.
Remiantis wikipedia pirmoji įdarbinimo agentūra (savaime suprantama privati) Engineering Agency buvo 
atidaryta JAV 1893 metais Fred Winslow garsaus (ir turbūt pirmo) vadybos konsultanto. Tačiau iki antrojo 
pasaulinio karo pasaulis buvo gerokai didesnis nei vien tik JAV. Gaila, (tam tikri) žmonės tą dažniausiai 
užmiršta.
Pirmąją įdarbinimo agentūra dažniausiai laikoma 1885 metais Mr N. L. Cohen įkurta įstaiga Egham, Anglija 
(pavadinimo rasti nepavyko). Tačiau, net ir tai nebuvo pirmoji įdarbinimo agentūra. 1650 metais Henry 
Robinson atidarė Office of Addresses and Encounters, kuris teikė daugybę paslaugų, tarp kurių buvo ir 
įdarbinimas. Beje, ta įstaiga laikoma pirma pažinčių tarnyba, jei ką ją galima laikyti pažinčių svetainių 
(one.lt) proproprosenele. Įstaigos idėja ir veikimo principai buvo nukopijuoti (ir patobulinti?) nuo 1630 
metais Théophraste Renaudot Paryžiuje, Prancūzija atidarytos bureau d'adresse et de rencontre. Taip kad 
darbo biržos idėja gimė XVII amžiaus pradžioje.
Kaip turėtų veikti darbo birža?
Tikiuosi mes visi sutariam, dėl to kad įdarbinimas turi būti atiduotas į privačias rankas ir darbo paieškos turi 
būti atliekamos nemokamai? Agentūra įdarbinusi žmogų, tam tikrą laikotarpį gauna tam tikrą procentą nuo 
įdarbinto žmogaus algos. Kokį maksimalų procentą ir kokį laiką reiktų numatyti įstatyme. Jeigu kalbant 
konkrečiau mano pasiūlymas skambėtų taip: agentūra įdarbinusi žmogų, gauna sutartą procentą, tačiau ne 
didesnį nei 10% nuo algos, per žmogaus darbo įdarbintoje įstaigoje laikotarpį, tačiau neilgiau nei vienerius 
metus. Skamba taip suveltai kaip tikras įstatymas ar ne?
Kodėl toks modelis veiks? Pirma, agentūra norėdama gauti lėšas, privalės įdarbinti žmogų bent jau 
vieneriems metams. Antra, viso gero vokeliai. Agentūrai labai svarbu gauti kuo didesnį pelną, o kadangi jos 
pelnas priklauso nuo žmogaus algos vadinasi agentūra stengsis suderėti kiek galima didesnę algą ieškančiam 
darbo. Trečia, kvalifikacijos kursai bus išnaudoti prasmingai, nes agentūra siųs kelti kvalifikacija tik tuos 
žmones, kuriems tikrai galės pasiūlyti darbą.
Rožinė Lietuvos ateitis
Vakar aš pasiūliau, kad pensijos būtų kaupiamos tik privačiuose fonduose, o Sodra pilnai panaikinta.
Įsivaizduokite, kad pensijų fondą ir įdarbinimo agentūrą valdo ta pati įstaiga, kas tuomet atsitinka?
Žmogus sulaukęs pilnametystės, pasirašo sutartį su pensijų fondu. Maždaug tuo metu jis baigia ir mokyklą. 
Tuomet atsitinka labai įdomus dalykas. Kaip žinia už mokslą reikia mokėti, o kad sumokėtum reikia 
paskolos. Mūsų Super įstaiga pasižiūri į mokinio atestatą ir pateikia sąrašą specialybių, kurioms duos 
paskolą. Kadangi Super įstaiga siekia pelno, tai jinai turės sudaryti planus kokių specialybių reikės Lietuvai 
po 4 (ir daugiau) metų. Dabar daug kalbama, jog studentai studijuoja bet ką, tačiau neaišku ar baigę galės 
rasti darbo. Tačiau prie naujos sistemos automatiškai specialybės, kurių nereikės po keturių metų nesulauks 
studentų ir turės būti panaikintos. Dar įdomiau yra tai, kad jeigu koks nors garsus universitetas kokią nors 
specialybę dėsto šūdinai, tai tokios studijos irgi negaus paskolų ir turės būti panaikintos arba patobulintos. 
Taigi, viskas sueina į tai, jog studijų kokybė privalės gerokai pasitempti arba nebus studentų. Super įstaigai 
rūpi tik jos pelnas, todėl paskola suteikiama tik ten, kur žmogus galės pakelti savo kvalifikacija, kad galėtų 
dirbi brangiau apmokamą darbą.
Baigęs mokslus studentas jau turės ne vieną darbo pasiūlymą, nes Super įstaiga norės: 1) gauti pinigus už 
įdarbinimą 2) atgauti savo paskolą 3) kad pinigai pradėtų kapsėti į jos pensijų fondą.
Įsivaizduokite, kad tokioje sistemoje būtų didelė konkurencija, ką tai duotų? Be procentines mokslo paskolas,
atidedant grąžinimą penkiems metams po mokslų baigimo. Nemokama darbo suradimą, jeigu didesnę 
pensijos dalį laikysi jų fonde. Nemokamas karjeros planavimo paslaugas. Nemokamus kvalifikacijos kėlimo 
kursus.
Žinau, šiandien tai skamba kaip utopija, bet pasaulis privačiose rankose tikrai atrodo geresnis ar ne?



Tobulas verslumo skatinimo planas

Lietuva yra viena iš mažiausiai verslių Europos šalių. Nors vyksta įvairūs verslumo skatinimo renginiai ir 
tam išleidžiama nemažai ES pinigų, tačiau rezultatais pasigirti nelabai galime. Norėčiau pasidalinti savo 
mintis apie tai kaip verslumas turėtų būti skatinamas idealioje valstybėje. 
Verslumas turėtų būti diegiamas kiek galima anksčiau, todėl pirmas konkursas turėtų būti skirtas 5-12 klasių 
moksleiviams. Tiesa pasakius, konkursas idealiai tinkamas šitai kategorijai vyko ir galbūt vis dar vyksta, 
nežinau. Taip pat turiu prisipažinti, jog neatsimenu jo pavadinimo. Pagrindinė idėja, jog grupė moksleivių 
apie 4-5, nors gali būti ir daugiau, prižiūrimi mokytojos įkuria savo įmonę. Mokytojos pagrindinis vaidmuo 
yra padėti moksleiviams susidoroti su problemomis bei prižiūrėti, kad moksleiviai nepažeistų taisyklių. 
Moksleiviai įkuria įmonę pasirašydami steigimo dokumentus, aišku, netikrus, o gerokai supaprastintus, bet 
atitinkančius pagrindinę tikros įmonės įkūrimo idėja. Kiekvienas sumoka savo įnašą, už kurį gauna tam tikrą 
akcijų kiekį. Tarkim penki moksleiviai sumokėjo po 10LT, pasidalino po 20% akcijų ir surinko 50LT įstatinį 
įmonės kapitalą. Moksleiviai savo akcijas taip pat gali parduoti savo tėvams. Įdomiausia dalis, jog visas 
žaidimas vyksta tikrais pinigais, tačiau įmonės yra labai apribotos. Įmonė veikia tik mokslo metų eigoje ir tik 
mokyklos teritorijoje. Jinai gali užsiimti tik prekybine veikla. Populiariausias produktas tokiose įmonėse 
būna knygų skirtukai, ženkliukai su mokyklos atributika, taip pat prekyba saldainiais, gėrimais. Bet galima 
rasti ir įdomių tikram verslui pritaikomų idėjų pavyzdžiui rankų darbo įvairių formų muilas, 
paphotoshopintos nuotraukos. Aišku, panaikinti raudonas akis, įtaisyti jūs Maljorkos paplūdimyje, kuriame 
niekada nesate buvę ar pridėti trūkstamą giminaitį daug išmonės nereikia, bet galima sugalvoti tikrai įdomių 
ir originalių patobulinimų. 
Kadangi, įmonė yra parduotuvė, tai kažkas turi prekiauti ir už savo atliktą darbą gauti algą. Algos būna apie 
10 centų už valandą ar panašiai. Visos veiklos metu moksleiviai turi pildyti gerokai supaprastintą buhalterinę 
apskaitą. Mokslo metų gale įmonė uždaroma ir pelnas arba nuostolis yra padalinamas tarp akcininkų pagal jų 
turimą akcijų kiekį. 
Šio žaidimo didžiausias netikrumas, kad visi penki moksleiviai įkūrę įmonę tampa direktoriais. Tačiau, 
vaikai žaisdami su tikrais pinigais, net jeigu sumos labai mažos gali suprasti jų vertę, suprasti kas yra pelnas 
ir nuostolis, kad ne viskas yra taip paprasta ir lengva. 
Antrasis etapas turėtų būti skirtas vyresniems moksleiviams 9-12 klasių. Galima daryti verslo plano rašymo 
konkursus, verslo situacijų modeliavimo konkursus arba rengti ekonominių žaidimų turnyrus. Šioje srityje 
galima įvardinti Profas konkursą. Taip pat VEMP - Vadybos ir ekonomikos modeliavimo pratybos. Žaidimas
vyksta virtualioje rinkoje. Visos komandos gamina tą patį produktą pavyzdžiui pieštukus. Kiekviena 
komanda turi tam tikrą taškų skaičių ir jį gali paskirti kelioms sritims: marketingui, gamybai, tyrimas bei 
technologijų vystimui. Kai visos komandos paskirsto taškus, yra prasukamas ėjimas ir sugeneruojami 
rezultatai, kurie priklauso nuo padarytų sprendimų. Žaidimas trunka iš anksto numatytą ėjimų skaičių ir laimi
ta komanda, kuri surenka daugiausiai taškų po paskutinio ėjimo. 
Verslo įkūrimo konkursas. Konkursas skirtas 12 klasės moksleiviams bei visų kursų studentams. Konkurso 
metu dalyviai rašo verslo planus ir nugalėtojai įkuria įmones. Kažkas panašaus yra Verslauk. Didžiausias 
Verslauk trūkumas, kad konkursas vyksta tik Vilniuj. Jeigu tu esi iš Balbieriškio, kad ir kokia nuostabi tavo 
idėja būtų, tu negali laimėti. Kitas trūkumas, kadangi prizinį fondą steigia Vilniaus savivaldybė, tai verslas 
privalo būti lokalus, jeigu turėsite gerą tarptautinio ar internetinio verslo idėją, jūs niekada nieko nelaimėsite. 
Tačiau toks konkursas turėtų vykti visoje Lietuvoje nepriklausomai, kuriam mieste ar net kaime gyveni. 
Prizas galėtų būti tarkim 50.000 litų išmokamas per tris metus, jeigu nugalėtojas sėkmingai vykdo konkurso 
sąlygas. Pavyzdžiui per pirmus metus įkurti dvi darbo vietas Lietuvoje, tai padaryti visai nesunku užtenka 
pasamdyti direktorių ir buhalterį, antrais metais padidinti darbo vietų skaičių iki penkių, trečiais – dešimties. 
Skaičius, aišku, galima pakoreguoti priklausomai nuo srities. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į darbo vietų 



kūrimą Lietuvoje. Niekas nesako, jog verslas negali būti tarptautinis, kad negalit turėti vadybininkų Londone 
ar Niujorke, svarbu, kad tam tikras padalinys liktų Lietuvoje ir mažintų nedarbą. 
Paskutinis etapas yra neapribotas amžiaus – Startup konkursas. Kažkas panašaus Startup weekend Vilnius bei
Kaunas. Kadangi renginys buvo organizuotas pirmą kartą, tai buvo labai daug trūkumų. Vienas trūkumas – 
labai daug idėjų socialinės, negalinčios uždirbti pelno. Antras trūkumas – dalis žmonių susirinko tam, kad per
savaitgalį sukurtų kokią nors programą negalvodami jos vystyti toliau. Trečias trūkumas, kad verslo idėjos, 
kurios buvo pristatytos nelabai sulaukė investuotojų dėmesio. 
Šio konkurso idėja turėtų būti, esamų arba būsimų įmonių susitikimas ir susidraugavimas su verslo angelais, 
kas galėtų jas paskatinanti greitesnei tarptautinei plėtrai. Pats pagrindinis akcentas turėtų būti Startup Pitch, 
kas lietuviškai reikštų savo verslo pristatymas verslo angelams. Svarbus dalykas, kad gali dalyvauti grupė 
žmonių dar tik planuojančių pradėti verslą bei įmonės, kurios jau sėkmingai pradėjo ir nori plėstis kitose 
rinkose. 
Be konkursų taip pat reikalingi papildomi renginiai. Universitetų pasiekimų renginiai. Kiekvienas 
universitetas turi savo dienas ir organizuoja savo pasiekimų parodas, tokių renginių bėda, kad juose apsilanko
tik dekanas su dėstytojų palyda bei vienas kitas studentas, tačiau išoriniam pasauliui dažniausiai tokie 
renginiai nėra prieinami. Ne, aš nesakau, kad jie vyksta po devyniom spynom, tiesiog žmonės nėra 
pakviečiami į juos. Ar gi būtų sunku į universiteto pasiekimo parodą pakviesti visus ketvirtokus? Aš nesakau,
kad VU turėtų kviesti ketvirtokus iš Klaipėdos, bet tarkim KTU galėtų pakviesti visus kauniečius. Kodėl 
ketvirtokus? Pasirinkau atsitiktinai, bet pagrindinė mintis yra pristatyti vaikams universitetus kiek galima 
anksčiau, parodyti juos iš įdomiosios pusės, kad jie jau nuo mažens svajotų, kaip gali pagerinti pasaulį. 
Nemokami atviri visuomenei seminarai, vieną kartą per mėnesį, kuriuose pranešimus skaitytų įvairių verslo 
sričių atstovai. Tiesa pasakius, studentų atstovybės tikrai suorganizuoja nemažai nemokamų seminarų 
studentams, bet atvirumas yra problema. Dažniausiai seminarų dalyviai apribojami tik vieno konkretaus 
fakulteto studentais. 
Barcamp, irgi vykstantis vieną kartą per mėnesį, kur visi norintys galėtų skaityti pranešimus, dalintis savo 
idėjomis, o svarbiausia neoficialioje aplinkoje susirasti bendraminčių. Panašūs renginiai yra Barcamp ir 
Petcha kucha. 
Ir paskutinis dalykas, kurio reikia tai verslo inkubatoriai. Tiesa pasakius, jie irgi egzistuoja Lietuvoje, tačiau 
tai atskira respublika, kurios aš nesuprantu. 
Kaip matote, viskas ko reikia realiai yra Lietuvoje. Kai kurie renginiai vyko praeityje, kiti vis dar vyksta. Tai 
kur problema? Pirma problema, jog visi jie vyksta nekoordinuojami. Dabar padėtis, tokia lyg norėdami 
pastatyti užtvanką mėtytume akmenukus į upę, po šimto metų gausis kažkas panašaus į užtvanką, bet vis tiek 
ne tas pats. Antra problema, jog jie nepadengia visos Lietuvos, jie vyksta labai ribotoje konkrečioje 
teritorijoje. Trečia problema yra pati blogiausia, vietoj to kad jie bendradarbiautų ir pripažintų, jog mes 
stovim ant šito laiptelio ir stengsimės padaryti viską kiek galima geriau, stengiasi apjuodinti kitus, užlipti ant 
jų laiptelio, atimti dalyvius. Lygtai tai būtų įmanoma... Manau, suprantate, jog viena organizacija viso šito 
įgyvendinti nesugebės, net jeigu labai norėtų. Bendradarbiaudami ir vykdydami vieną viešųjų ryšių 
kompaniją laimėtų visi: ir organizatoriai, ir dalyviai.

Kas išrado termometrą?



Jau anksčiau išsiaiškinome šviesoforo spalvų kilmę, sužinojome, kad pasaulyje yra labai daug skirtingų 
rozečių ir aptarėme laiko atsukimo klausimą, šiandien atėjo eilė termometrui. Ar žinojote, jog Celsijaus skalę
praktiškai pritaikė, o galima sakyti ir sukūrė, ne Celsijus?
Termoskopas
Pirmąjį termometrą galima sakyti sukūrė Galileo Galilei 1593 metais (skirtinguose šaltiniuose taip pat 
nurodomos 1592, 1596 ir 1597 metų datos), tačiau tai nebuvo tikras termometras, o greičiau termoskopas 
(pirmas paveiksliukas), be to jis neturėjo skalės. Termoskopui buvo panaudotas dar Archimedo sugalvotas 
principas apie kūnus, kurie panardinti į vandenį išstumia tam tikrą jo kiekį. Galileo termometrą sudarė kolba 
pripildyta vandens ir į ją patalpinta grupė objektų. Vandeniui šylant ar šąlant keičiasi jo tankis, todėl prie 
skirtingų temperatūrų skirtingų tankių objektai kyla į viršų ar skęsta kolboje. Turbūt jūsų nenustebins, jog 
dabar tokie termometrai naudojami kambariui papuošti ir juos visai nesunku įsigyti internete.
Termoskopas buvo populiarus tarp to laikmečio mokslininkų, tačiau praktiškai nebuvo pritaikomas. Vis tik 
norėčiau atkreipti dėmesį, jog tai buvo pirmasis bandymas pamatuoti temperatūrą, kaip temperatūrą buvo 
matuojama iki to jokių duomenų nėra. Greičiausiai buvo naudojama tokia skalė: karšta, šilta, vėsu, šalta.

Pirmą praktiškai žmogaus kūno temperatūrai matuoti pritaikytą termometrą sukūrė Santorio Santorio 1612 
metais (paveiksliukas). Jo veikimas aprašytas Santorio veikale Commentaria in artem medicinalem Galeni. 
Žmogus turėdavo kvėpuoti ant stiklinio burbulo ir Santorio galėdavo pažiūrėti žmogaus savijauta pagerėjo ar 
pablogėjo. Toks termometras buvo labai netikslus, be to matavimo rezultatams įtakos turėjo oro slėgis apie 
kurį, tuo metu dar niekas nežinojo.
1654 metais Ferdinand II, the Grand Duke of Tuscany sukūrė uždarą stiklo termometrą, kaip termometro 
pagrindinę medžiagą jis panaudojo spiritą iš vyno. Šildomas spiritas plėsdavosi ir kildavo termometro skale. 
Ferdinand skalė buvo padalinta į 50 padalų ir neturėjo nulio.
1657 metais Academia del Climento of Florence pirmą kartą termometrui buvo panaudotas gyvsidabris.
1665 metais Christiaan Huygens pasiūlė termometro skalei naudoti du atskaitos taškus: vandens užšalimo 
(ledo tirpimo) ir virimo temperatūras.

http://www.nepo.lt/lt/nuomone/publicistika/atsukti-laika/
http://www.nepo.lt/lt/nuomone/publicistika/rozetes/
http://www.nepo.lt/lt/nuomone/publicistika/rozetes/
http://www.nepo.lt/lt/nuomone/publicistika/gatves-spalvos/


Niutono skalė
Apie 1700 metus Niutonas spręsdamas šilumos problemas sukūrė savo skalę. Jis pasirinko 20 atskaitos taškų 
nuo "šalto žiemos oro" iki "šviečiančių anglių virtuvės pečiuje". Deja, labai greitai jis nusivylė savo 
termometru. Niutono skalėje tirpstantis ledas reiškia 0, verdantis vanduo 33, o žmogaus kūno temperatūra 
gaunasi 12,14 laipsnio.
Rømer skalė
1701 metais danų astronomas Ole Christensen Rømer pasiūlė savo skalę. Aukščiausiu atskaitos tašku 
pasirinko verdantį vandenį ir jį pažymėjo 60 laipsnių. Žemiausiu atskaitos tašku jis pasirinko sūdyto vandens 
užšalimo momentą ir tik vėliau pastebėjo, jog nesūdytas vanduo užšąla aukštesnėje temperatūroje - 7.5 
laipsnio. Žmogaus kūno temperatūra pagal Rømer skalę yra 26.82 laipsnio.
Fahrenheito skalė

1724 metais vokiečių fizikas Daniel Gabriel Fahrenheit (paveiksliukas) pasiūlė savo skalę. Savo versiją 
Farenheitas pasiūlė po susitikimo su Ole Rømer, kurio termometras neabejotinai įtakojo mokslininko 
sprendimą. Farenheitas nuliniu tašku pasirinko ledo, vandens, amonio chlorido ir druskos mišinį, o kitu tašku 
jis pasirinko savo žmonos kūno temperatūra, kuri buvo 96 °F. Farenheitas žinojo, kad Rømer skalėje ledo 
tirpimo temperatūra buvo 7.5, norėdamas panaikinti visus skaičius po kablelio, Farenheitas pasirinko 4 kartus
didesnę skalę. Pagal mokslininko skalę ledo tirpimo temperatūra buvo 32 °F. Kalibruodamas termometrą tarp
ledo tirpimo ir žmogaus kūno temperatūros jis atžymėjo 64 padalas. Vėliau kiti mokslininkai pastebėjo, jog 
vandens virimo temperatūra buvo beveik, bet nevisai tiksliai 180 laipsnių didesnė už ledo tirpimo, todėl 
pakoregavo skalę, kad skirtumas būtų lygiai 180 laipsnių, taip žmogaus kūno temperatūra tapo 98.6 °F.
Farenheito skalė paplito po angliškai kalbančias šalis.
Réaumur skalė
1730 metais prancūzų mokslininkas René Antoine Ferchault de Réaumur pasiūlė savo skalę. Jos sukūrimui 
jis naudojo tik vieną atskaitos tašką - tirpstančio ledo temperatūra yra lygi 0, tačiau termometro kalibravimui 
pasirinko labai įdomų metodą. Jis į mėgintuvėlį sugraduota tūkstančių padalų įpylė tokią vandens ir alkoholio
mišinį, jog tirpstančio ledo temperatūra buvo lygi 1000 padalų, o verdančio vandens 1080. Deja, tuo metu 
gaminami gyvsidabrio termometrai buvo kalibruojami pagal du parametrus - tirpstančio ledo ir verdančio 
vandens, o mokslininko kalibravimo metodo gamintojai niekaip praktiškai negalėjo realizuoti, todėl iš tiesų 
skalė turi tik mokslininko pavardę, tačiau daugiau nieko bendro.
Réaumur didžiausia verte pasirinko skaičių 80, nes jis gražiai dalinasi į sveikas reikšmes: 80, 40, 20, 10, 5 
(100 dalinasi tik į 50 ir 25).
Réaumur skalė buvo paplitusi visoje Europoje ypač Prancūzijoje, Vokietijoje taip pat Rusijoje.
Delisle skalė
1732 metais Petras Pirmasis pasikvietė prancūzų astronomą Joseph-Nicolas Delisle sukurti termometrą 
Rusijai. Delisle nuliu pasirinko verdančio vandens tašką ir termometrą su numeravo tūkstančio padalų 
tikslumu. Paprastai Delisle termometrai turėdavo 2400 padalų. 1738 metais Josias Weitbrecht patobulino 
Delisle sukurtą termometrą: nuliu jis pasirinko vandens virimo tašką, o ledo tirpimo pažymėjo 150. Žmogaus 
kūno temperatūra pagal Delisle gaunasi 94.8.
Delisle termometras gyvavo 100 metų Rusijoje.
Celsijaus skalė



1742 metais švedų astronomas Anders Celsius pasiūlė savo skalę. Nuliu pasirinko verdančio vandens tašką, o
tirpstančio sniego - 100. 1744 Celsijaus mirties metais švedų botanikas Carolus Linnaeus (paveiksliukas) 
apvertė Celsijaus skalę ir termometrus užsakė savo šiltnamiams. Švedijos mokslinių prietaisų gamintojas, 
tokius termometrus pasiūlė ir kitiems savo klientams. Ši skalė tarp žmonių buvo vadinama "šimtalaipsne" ir 
tik 1948 metais Comité international des poids et mesures patvirtino Celsijaus skalės pavadinimą.
Maksimumo minimumo termometras

1782 metais anglų mokslininkas James Six sukūrė labai įdomų prietaisą - termometrą galintį išmatuoti paros 
aukščiausią ir žemiausią temperatūrą. Jį sudaro U formos vamzdelis su dviem skalėmis, vienos gale yra 
alkoholis, o kitos vakuumas. Vamzdelio U apačioje yra gyvsidabris, kuris stumdomas besiplečiančio 
alkoholio. Judėdamas gyvsidabris stumdo dvi mažas plienines žymes, kurios ir užfiksuoja didžiausius 
pokyčius nuo paskutinio paleidimo.

Kelvino skalė

1848 metais fizikas Lordas William Thomson Kelvin publikavo savo darbą On an Absolute Thermometric 
Scale, kuriame jis kalbėjo apie būtinybę nustatyti absoliutų nulį. Tuomet jis apskaičiavo, jog absoliutus nulis 
yra −273 °C. Kelvinas nesiūlė naujos skalės, o pasinaudojo Celsijaus. Jo idėjos sulaukė didelio palaikymo 
tarp mokslininkų ir vėliau kelvinas buvo patvirtintas kaip standartinis SI temperatūros matavimo vienetas. 
Rankine skalė
1859 metais škotų fizikas William John Macquorn Rankine pasiūlė skalę, kur kaip ir Kelvino atveju nulis 
reiškė absoliutų nulį. Galima sakyti, jog Rankine irgi nesukūrė naujos skalės, o pasinaudojo Farenheito skale.
Ledo tirpimo temperatūra 491.67, vandens virimo 671.67, o žmogaus kūno 557.91 laipsniai. Tačiau ši skalė 
nesulaukė net gi palaikymo tose šalyse kur naudojami farenheito termometrai.
Medicininis termometras



1866 metais anglų daktaras seras Thomas Clifford Allbutt sukūrė medicininį termometrą. Kuo jis buvo 
ypatingas? Pirmiausia jis buvo mažas tik ~6 colių (15.24 cm), bet svarbiausia tikslią temperatūrą sugebėdavo 
nustatyti per 5 minutes, tuo tarpu kai visiems kitiems mokslininkų iki to laiko naudotiems termometrams 
reikėdavo nemažiau nei 20 minučių.
Termometras šiandien
O pabaigai palikau keletą pikantiškų detalių.
Įvairiose šalyse įvairiais laikais buvo naudojamos įvairios skalės. Pirmoji šalis visiškai atsisakiusi kitų skalių 
ir pasirinkusi Celsijaus buvo Prancūzija 1790 metais. Maždaug iki 1970 metų daugelis šalių nusprendė 
susivienodinti matų sistemas, kad būtų paprasčiau tarpusavyje bendrauti ir perėjo prie Celsijaus skalės 
įskaitant ir Kanadą, Australiją, Naująją Zelandiją anksčiau naudojusias tik Farenheito. Farenheito skalę ir 
toliau naudoti nusprendė tik JAV, Belizas, Burma, Liberija ir keletas kitų šalių. Taigi Celsijaus skalė yra 
plačiausiai naudojama temperatūrai matuoti. Kelvino skalė yra naudojama išimtinai mokslininkų ir čia reiktų 
atkreipti dėmesį, jog JAV mokslininkai taip pat linkę rinktis Kelvino, o ne kokią nors kitą skalę.
Patobulėjus matavimo prietaisams paaiškėjo, jog iš tiesų ledo tirpimo temperatūra yra ne 0 °C, o 0,01 °C. 
Patikslinta buvo ir absoliutaus nulio temperatūra jinai yra ne −273 °C, o −273.15 °C, taigi gaunasi, jog ledo 
tirpimo temperatūra yra 273.16 K. Patikslinus pirmą atskaitos tašką buvo patikslintas ir antrasis, pasirodo 
vandens virimo temperatūra yra ne 100 °C, o 99.9839 °C, atitinkamai 373.1339 K.
Atsakant į temos klausimą - termometras nebuvo išrastas - jis buvo sukurtas. Termometras - tai daugelio 
mokslininkų darbo rezultatas.

Kodėl vampyrai bijo sidabro?

Visi žinome, kad nusileidus saulei vampyrai pakyla iš savo karstų medžioti žmonių kraujo. Vampyrus galima
nužudyti mediniu kuolu persmeigus jų širdį. Vampyrai taip pat bijo dienos šviesos, veidrodžių, česnakų ir 
sidabro. Man pasidarė įdomu: kuo jau tas sidabras ypatingas? 
Pirma teorija.
„Gardelijos vampyrų kronikos“ yra fantastinių knygų serija (šiuo metu yra išleistos 5 knygos) parašyta 
Colleen Gleason apie vampyrų medžiotojų šeimą. Joje pateikiama tokia teorija, kodėl vampyrai bijo sidabro: 
Pirmasis vampyras buvo Judas sugundytas Liuciferio, jis pardavė Jėzų už 13 sidabrinių. Bijodamas, kad 
Jėzus jam niekada neatleis, Judas pasikorė. Liuciferis panaudojo Judo kūną sukurti naują rasę – vampyrus. 
Greičiausiai panašių teorijų galima rasti ir kituose kūriniuose, tačiau, kadangi religija mane nelabai žavi, 
norėjau surasti kitokių paaiškinimų. 
Antra teorija.
Ši teorija šiek tiek susijusi su kitais prietarais. Vampyrai bijo dienos šviesos, nes jinai juos pražudo. Sidabras,
kai kuriose kultūrose yra laikomas tyrumo ir šviesos deivės simboliu.
Trečia teorija.
Ši teorija irgi susijusi su kitais prietarais. Kadangi vampyrai yra prisikėlę numirėliai, tai jie negali turėti 
sielos. Senovėje taip pat tikėjo, jog veidrodis parodo tikrąją žmogaus sielą, todėl vampyrai veidrodžiuose 
nesimatydavo. O veidrodžiai buvo daromi iš sidabro. 
Ko dar bijo vampyrai?
Sunku patikėti, kiek daug dalykų jie bijo. Be jau mano minėtų įžangoje, vampyrai dar bijo: bėgančio/tekančio
vandens, krintančio sniego, šventinto vandens, (baltų) rožių, garstyčių sėklų, erškėčių, kryžių. 
Kryžius yra religinis krikščionybės simbolis, todėl jį reikia aptarti atskirai. Ar vampyrai bijo kitų religijų 
simbolių? Vienareikšmiško atsakymo pateikti negaliu. Viena iš versijų yra, ta, kad vampyras bijo tos religijos
simbolių, kuriai priklausė prieš tapdamas vampyru (saugokitės ateistų). Tačiau reikia atsižvelgti ir į kitą 
medalio pusę. Vampyrai suklestėjo dėka holivudo, bet atsirado, kai krikščionių inkvizicija persekiojo 



visokius nedorėlius, todėl vampyrai yra labiau krikščioniškos nei kitų tikėjimų būtybės. Kiti tikėjimai turi 
savo blogio analogus.
Jeigu susiruošite persmeigti vampyrui širdį, pravartu žinoti, jog labiausiai tam tinka baslys padarytas iš 
gudobelės, nors galbūt jums pasiseks ir pataikysite ant neišrankaus vampyro. 
Vampyrai sutrinka prie sankryžų ir negali atskirti vienos krypties, nuo kitos.
Vampyrai negali įžengti į namus, kol jų niekas nepakvietė į vidų, todėl geriau nekvieskite nepažįstamų 
žmonių.
Ir pabaigoje norėčiau grįžti prie sidabro, kuris iš tiesų turi ypatingų savybių, tiesa, ne magijos, bet savo 
cheminės sudėties dėka. Nuo seno žinota, kad sidabras užmuša blogąsias bakterijas, bet naujausi tyrimai 
rodo, kad sidabras nesugeba atskirti gerų bakterijų nuo blogų ir užmuša jas visas. Kitaip sakant, didelės dozės
sidabro kenksmingos ne tik vampyrams, bet ir žmonėms.

Sąmoningas sapnas - Lucid dreaming

Sakoma, kad pusę gyvenimo praleidžiame miegodami, tai kodėl tas laikas turėtų nueiti veltui, jeigu jį 
galėtume išnaudoti naujai patirčiai ir pojūčiams įgauti? Taip, nauji pojūčiai yra įmanomi miegant, o tiksliau 
sapnuojant – lucid dream.
Kas tai yra?
Sąmoningas sapnas – tai kai sapnuojantysis suvokia, jog sapnuoja. Sąmoningumas dažnai ateina sapno 
viduryje suprastus, jog tai ką regi žmogus prasilenkia su logika ar fizikos dėsniais. 
Suvokimas, jog esi sapne leidžia kitaip pažvelgti į šią realybę, ją valdyti, keisti, patirti dalykus, kurie 
realybėje neįmanomi – pavyzdžiui skraidyti kaip supermenas ar pasikalbėti su žmonėmis, kurie yra mirę ar 
gyvena kur nors toli. 
Sąmoninguose sapnuose patirti įspūdžiai yra tokie tikroviški ir ryškus, jog kartais gali atrodyti kaip realybės 
įvykių prisiminimai. 
Kodėl žmonės tuo domisi?
Patirtį realybėje dažnai apriboja fizikos dėsniai, galimybės, pinigai, baimė nukentėti ar sužeisti kitą, visi šitie 
apribojimai negalioja sapnų pasauliui.
Viena iš dažniausiai minimų galimybių yra skraidymas. Sapnuose galite skraidyti kaip supermenas, kaip 
lėktuvas ar kaip paukštis. Viskas priklauso tik nuo jūsų norų.
Jeigu nepatinka skraidimas, tai galbūt norėtumėte pašaudyti iš ginklų, kurie egzistuoja tik Quake, Doom ar 
panašiuose žaidimuose? 
Kai kurie žmonės sapnuose bando narkotikus ir patiria tokius pačius potyrius lyg vartotų juos realybėje be 
jokios žalos organizmui. Kad poveikis būtų tikroviškesnis, deja, reikia būti bent kartą realybėje jų paragavus.
Daugelis iš mūsų bijo kalbėti viešai. Sąmoninguose sapnuose galite pasirepetuoti savo kalbas, dainas, 
vaidinimus prieš didžiausias pasaulio auditorijas ir, jeigu sapnuose įveiksite scenos baimę, tai ir realybėje 
įgysite daugiau pasitikėjimo savimi.
Turbūt nekartą teko girdėti istorijų, kad atsakymus į sudėtingus klausimus mokslininkai susapnavo. 
Sąmoninguose sapnuose mokslininkai gali spręsti savo problemas, atlikti eksperimentus. Rašytojai gali 
apžiūrėti veiksmo vietą ir pabudę aprašyti ją gerokai detaliau. O jeigu jūs nesate rašytojas, bet didelis Hario 
Poterio (ar kito personažo fanas) galite jį pasikviesti į savo sapnus. 
Mokslininkai norėdami žmones išgydyti nuo košmarų grupę savanorių mokino sąmoningų sapnų technikų ir 
rezultatai buvo stulbinančiai sėkmingi. Tačiau mokslininkai taip ir nesutaria, kas iš tiesų padėjo savanoriams:
supratimas, jog gali kontroliuoti savo sapnus ar tikra sąmoningų sapnų patirtis. 
Iš kur tai atsirado?
Nors terminas „lucid dream“ buvo suformuluotas tik 1913 metais olandų autoriaus ir psichiatro Frederik van 
Eeden straipsnyje „Sapnų Tyrinėjimas“, tačiau sąmoningus sapnus žmonės sapnuodavo ir gerokai anksčiau.



Sunku pasakyti, kas pirmas patyrė sąmoningą sapną, tačiau dar 415 Šv. Augustinas savo laiškuose užsimena 
apie sąmoningus sapnus. Nuo VIII a. Tibeto budistai praktikuoja „sapnų jogą“, kuri leidžia jiems išlaikyti 
visišką sąmoningumą sapno būsenoje.
Pirmasis nuolatinis sąmoningų sapnų sapnuotojas užfiksuotas rašytiniuose šaltiniuose buvo filosofas ir 
gydytojas Thomas Browne (1605–1682). 
1867m. Marquis d'Hervey de Saint-Denys išleido knygą „Sapnai ir kaip jiems vadovauti; Praktiniai 
pastebėjimai“ (org. Les Rêves et les moyens de les diriger; observations pratiques), kurioje surašė savo sapnų
tyrimus trukusius daugiau nei 20 metų. Jis teigė, jog kiekvienas gali išmokti sąmoningo sapnavimo. 
Ką apie tai mano mokslininkai?
Pirmoji knyga Celia Green „Lucid Dreams“ pripažinusi mokslinį potencialą slypinti sąmoninguose sapnuose 
buvo išspausdinta tik 1968 metais. 
Pirmieji įrodymai, kad sapnuose žmonės gali būti sąmoningi buvo gauti 1975 metais. Britų parapsichologas 
Keith Hearne susitarė su savanoriu Alan Worsley kokius akių judesius atliks sapne norėdamas įrodyti, jog 
yra sąmoningas. Tačiau Keith Hearne rezultatai nesulaukė didelio susidomėjimo, todėl laurus už pirmuosius 
mokslinius įrodymus dėl sąmoningo sapnavimo 1978 metais prisiėmė Stephen LaBerge, kuris siekdamas 
daktaro laipsnio Statfordo universitete savo tema pasirinko sąmoningą sapną ir atliko panašius eksperimentus
kaip Keith Hearne, taip pat sukūrė bei patobulino įvairius metodus padedančius greičiau patirti sąmoningus 
sapnus. 
Kaip man tai patirti?
Sąmoningas sapnavimas nėra kaip televizorius – paėmei pultelį ir įjungei kada nori, tai greičiau kaip 
šaudymas iš lanko – norint pataikyti į centrą reikia daug treniruotis (nors įmanoma ir atsitiktinė sėkmė).
Kiek sapnų pabudę iš ryto atsimenate? Aš asmeniškai dažniausiai neatsimenu nei vieno, kartais vieną ir labai 
retais atvejais du. Žmogus gali susapnuoti net septynis sapnus per naktį. 
Pirmas žingsnis į sąmoningą sapnavimą yra sapnų prisiminimas. Norėdami padidinti savo prisimenamų 
sapnų skaičių užsiveskite sapnų dienoraštį. Kaip jis atrodys – spręskite patys. Jeigu esate senamadiški, šalia 
lovos pasidėkite užrašų knygutę ir tušinuką. Jeigu negalite gyventi be technologijų, sapnus galite kaupti savo 
išmaniake. 
Pabudę neskubėkite keltis, pagulėkite užsimerkę, pabandykite prisiminti ką sapnavote. Dažnai būna, jog kuo 
labiau stengiesi sapną prisiminti tuo labiau jis stengiasi pranykti, todėl nepersistenkite. 
Užrašinėdami sapnus nesistenkite būti rišlūs ar smulkmeniški, užsirašykite tas detales, epizodus, kuriuos 
atsimenate. Kas kiek laiko peržiūrėkite savo sapnų dienoraštį, pabandykite pastebėti kokios detalės dažnai 
kartojasi skirtinguose sapnuose. 
Kartais atsitinka, jog sapną prisimeni netikėtai, vidury dienos, todėl gali būti pravartu sapnų dienoraštį turėti 
su savimi.
Antras žingsnis – savitaiga. Iš pradžių prieš užmigdami bandykite kartoti frazę „pabudęs aš prisiminsiu ką 
sapnavau“, kai jau pavyks prisiminti sapnus, pakeiskite frazę į „šiąnakt aš sapnuosiu sąmoningą sapną“ arba 
„šiąnakt sapne aš prisiminsiu, kad sapnuoju“. Jeigu į sąmoningą sapnavimą žiūrėsite skeptiškai, tai jį patirti 
bus labai sunku. Nusiteikimas yra labai svarbus. 
Trečias žingsnis – sąmoningumo kėlimas. Mes dažnai bėgame per gyvenimą nekreipdami dėmesio į 
smulkmenas. Ar dažnai atkreipiate dėmesį kaip lapai siūbuoja pučiami vėjo? Į kurią pusę linksta žolė? Ar 
dažnai pasitaiko proga stebėti kaip skruzdėlės tempia pušies spyglį? Visa tai yra smulkmenos, neįtakojančios 
mūsų gyvenimo ir todėl dažnai nepastebimos. Tačiau būtent smulkmenų pastebėjimas gali padėti suvokti, jog
sapnuoji. Dažnai sapnuose bandant įsižiūrėti į daiktą detaliau, jis staiga ima ir pasikeičia. Įpratę realiame 
gyvenime kreipti dėmesį į smulkmenas, sapne akimirksniu suprasite, jog čia yra kažkas ne taip. 
Ketvirtas žingsnis – realybės patikra. Tai skamba keistai ir kartu baisiai, kai pagalvojate, kad kas nors gali jus
stebėti iš šono. Taip, patikrinimą ar nesapnuoji reikia atlikti realybėje, kad ir kaip tai keistai skambėtų. 
Kodėl? Daugelį įpročių iš realaus pasaulio žmogus persineša ir į sapnus, taigi, jeigu įprasite nuolatos 
kvestionuoti savo būseną realybėje, tai atliksite automatiškai ir sapnuose.



Kaip atlikti realybės patikrą? Pats paprasčiausias (sukelsiantis mažiausiai nepatogumų) būdas yra pažiūrėti į 
laikrodį arba pamėginti perskaityti kokį nors tekstą (tiks sms, barų pavadinimai, alaus etiketės) sakoma, kad 
sapne to paties teksto perskaityti du kartus neįmanoma, nes raidės pasikeičia. Įjungti šviesą – sapne jungtukai
dažniausiai neveikia. Šokinėti – sapnuose dažnai gravitacija suveikia labai keistai (gali būti mažesnė arba 
nebūti išviso). Giliai įkvėpti – sapnuose kvėpuoti neįmanoma. Pažvelgti į savo rankas – sapnuose jos gali 
turėti daugiau/mažiau pirštų, būti keistos formos ar neryškios. 
Norit būti tikriems, rekomenduojama atlikti ne vieną, bet kelis realybės patikrinimus iš eilės. Taip pat reikia 
realybės patikrinimą atlikti vos pabudus, sapnuose kartais žmonės patiria netikrus pabudimus. Jums taip 
atsitikus galėsite suvokti, jog sapnuojate.
Pastaba: nerekomenduojama žiūrėti į veidrodį. Sapnuose veidrodyje pamatysite ne save, bet savo 
psichologinį atvaizdą. Jeigu niekinate/nemėgstate savęs, tai veidrodyje galite pamatyti labai baisų monstrą
Yra sukurta įvairių technikų siekiant padidinti savo šansus patirti sąmoningą sapną, kelias iš jų dabar 
aptarsime.
MILD (Mnemonic Induction of Lucid Dreams) ši technika buvo sukurta Stephen LaBerge. Jeigu nesenai 
pabudote ir prisimenate savo sapną, tai įsivaizduokite, kad sapnuojate ir suprantate, jog sapnuojate, atlikite 
realybės patikras. Tuomet po truputį keiskite sapną tarsi kurtumėte jo tęsinį. Jei nieko dar nesapnavote 
tuomet prisiminkite labiausiai patikusį sapną.
WBTB (Wake-Back-To-Bed). Nusistatykite žadintuvą maždaug 6 valandoms nuo miego pradžios ir 
pasistatykite kur nors toli nuo lovos, kitoje kambario pusėje, kad tai priverstų jus atsikelti. Priklausomai nuo 
žmogaus, vieniems gali užtekti pabudus pabūti vos keletą minučių, kitiems gali prireikti net valandos. 
Geriausia tuo metu galvoti/skaityti ką nors susijusio su sąmoningu sapnavimu. Tuomet vėl grįžkit į lovą ir 
bandykite susapnuoti sąmoningą sapną.
WILD (Wake-Initiation of Lucid Dreams) yra sudėtinga technika panaši į savihipnozę. Ji geriausiai suveikia 
žmonėms praktikuojantiems pietų miegą ar pabudus po kelių valandų miego ir bandant užmigti dar kartą. 
Pagrindinė idėja yra užmigti išlaikant sąmonę budrią, tam reikia įsitaisyti labai patogiai ir atpalaiduoti visus 
raumenis pradedant pečiais slenkant kūnu žemyn ir galiausiai baigiant veidu. Didesnius šansus sėkmei turi 
žmonės praktikuojantys meditaciją ar kitas atsipalaidavimo technikas.
Jeigu nepavyksta atpalaiduoti savo kūno raumenų galite pabandyti akių pratimą. Pirmiausiai visiškai 
užtamsinkite savo kambarį. Atsigulkite, užsimerkite ir susikoncentruokite į šviesius taškelius, kurie atsiras 
ant jūsų akies vokų. Stenkitės pakeisti tų taškelių spalvas, priversti juos judėti aukštyn/žemyn, kairėn/dešinėn
ar kitaip šokti. 
Prieš praktikuodami šią techniką, turėtumėte žinoti, jog gana dažnas šalutinis efektas yra miego paralyžius 
(skaityti žemiau). 
CAT (Cycle Adjustment Technique) yra pati paprasčiausia technika. Pirmą savaitę pabuskite 90 minučių 
anksčiau nei paprastai, ir tą laiką skirkite atilikti kiek galima daugiau skirtingų realybės patikrų. Antrą savaitę
miegokite normaliai, įprotis daryti realybės patikrinimus tam tikru metu turėtų suveikti jums sapne ir 
pažadinti jūsų sąmoningumą.
Dažnai pirmą kartą supratę, jog sapnuojate sąmoningą sapną tuoj pat pabusite. Jeigu suprantate, kad tuoj pat 
pabusite pabandykite suktis apie savo ašį, tai turėtų padėti pratęsti sapną. Kita sėkminga technika – trinti savo
rankas. 
Man niekas nepadeda patirti sąmoningų sapnų ar turiu kokių nors šansų? Vienas iš įdomiausiu prietaisų yra 
NovaDreamer. Kaip jis veikia? Jis atpažįsta kada žmogus patenka į REM miego stadiją ir pradeda siųsti 
signalus, tai gali būti įvairūs neįkyrūs garsai ar šviesos mirkčiojimai, kurie turėtų padėti suvokti, jog jūs esate
sapne. Šiuo prietaisu jau nebeprekiaujama, tačiau galite pasiieškoti jo analogų. 
Ar tai nėra pavojinga?
Ar galima mirti sapnuojant sąmoningą sapną? Jeigu kam nors taip atsitiko, tai dėl savaime suprantamų 
priežasčių, įrodimų nėra, tačiau daugybė žmonių yra patyrę savo mirtį sapnuose ir ta patirtis nebuvo itin 
maloni.



Miego paralyžius yra normali kūno būsena, kuri yra patiriama kiekvieną kartą, prieš pereinant į REM būsena.
Taip kūnas stengiasi apsisaugoti nuo nesąmoningų judesių. Miego paralyžius išnyksta iš karto, kai 
pabundate, todėl jo niekuomet nepatyrėte. 
Vis tik jeigu bandysite praktikuoti sąmoningą sapnavimą vėliau ar ankščiau jums gali tekti jį išgyventi. Tai 
yra labai nemalonus jausmas, nes negali pajudinti nei vieno raumenėlio, kad ir kaip stengtumeisi. Didėjant 
baimei gali prasidėti haliucinacijos, jog įvairūs tamsus padarai (giltinė?) kėsinasi į jus. 
Norint išsilaisvinti iš miego paralyžiaus pabandykite pajudinti savo akis, peržvelgti kambarį. Mažesnieji 
raumenys dažniausiai būna sukaustyti ne taip stipriai, todėl pamėginkite pajudinti kojų ar rankų pirštus. 
Pabandykite atlikti judesius burna, nuryti ar giliai įkvėpti. Svarbiausia nesistenkite priešintis, kai tik 
smegenys suvoks, kad jūs pabudote, paralyžius kaip mat išnyks.
Sąmoningi sapnai atveria įdomias galimybes patirti įspūdžius, kurie kitais atvejais neįmanomi, geriau pažinti 
save, išmokti ką nors naujo bei prisiminti, tai ką esate užmiršę.
O pabaigoje norėčiau paprašyti jūsų pasidalinti savo įspūdžiais apie sąmoningą sapnavimą. Ką patyrėte? Ar 
jums buvo baisu/smagu? Kokias technikas taikote siekdami patirti sąmoningus sapnus?

Gyvenimas 1912 ir progresas

Jeigu mėgstate skaityti fantastines knygas, tai turėjote nekartą pastebėti, jog mes vis dar neturime kolonijos 
Mėnulyje (jau nekalbant apie Marsą), nekeliaujame skraidančiais automobiliais, o kompiuteriai (mašinos) 
nesukilo prieš mus dėl... kažko. Tuomet nejučia kyla klausimas: ar progresas juda lėčiau nei tikisi fantastikos 
rašytojai? 
Nusprendžiau pažvelgti į prabėgusius šimtą metų bandydamas atsakyti į šį klausimą.
Kaip žinia 1912 metai išgarsėjo tuo, kad nuskendo Titanikas ir nors tai didžiausias tų metų įvykis galėjęs 
tapti didžiausiu dešimtmečio įvykiu, jei ne jį užtemdęs kitas (Pirmas pasaulinis karas), aš vis tik norėčiau 
koncentruotis į visai kitus aspektus. 
Tai koks gyvenimas 1912?
1879 m. sukuriama elektrinė lemputė. 1886 m. Josephine Cochran išranda indų plovyklę. 1890 m. išrasta 
dujinė viryklė. 1890 m. Broliai Joseph ir Louis Lumiere atidaro pirmą pasaulyje kino teatrą. 1901 m. 
sukuriamas pirmasis elektrinis siurblys. 1906 m. Willis Cartier sukuria pirmą oro kondicionierių. 1907 m. 
Alva Fisher sukuria pirmą elektrinę skalbyklę. 
Ir nors 1912 m. daugelis miestų turėjo elektrinį apšvietimą, namuose elektrinė lemputė vis dar buvo prabanga
(jau nekalbant apie kitus elektros prietaisus), daugelis naudojo dujines lempas. 
Gyvenimo stilius labai skyrėsi priklausomai nuo šeimos turtingumo. Vargšai dažniausiai gyveno viename 
kambaryje su visa šeima, tuo tarpu turtingesni galėjo sau leisti keletą kambarių (dažniausiai du pirmame ir du
antrame aukšte) ir dujomis šildoma vonią. Tiesa, daugelis tualetų tuo metu vis dar buvo medinės budelės 
šalia namo. Vietoj tualetinio popieriaus (jau tais laikais) naudojo laikraščius, o vietoj oro gaiviklių citrinas 
(ką naudojo ten kur citrininiai vaisiai neaugdavo?)
Populiariausios laisvalaikio leidimo formos – teatras ir skaitymas. Ir nors teatras neprilygo tam populiarumui,
kurį turėjo Šekspyro laikais Londone prieš kelis šimtmečius, tačiau žmonės galėjo mėgauti įdomiomis ir 
geromis pjesėmis. 
Literatūroje dominavo Sir Arthur Conan Doyle su Šerioko Holmso nuotykiais, H. G. Wells su savo 
fantastiniais romanais, Abraham Stoker su Drakula. 
1912 m. buvo prieinamas tik vienas muzikos būdas – gyva muzika. Norėdamas paklausyti muzikos turėjai 
apsilankyti užeigoje. Aišku, paprastai žmonės neidavo tiesiog klausytis muzikos – šokiai labai geras būdas 
praleisti laiką su draugais.
Kiekvienuose turtingesniuose namuose būtinai stovėdavo pianinas, todėl antrasis būdas išgirsti muziką – 
klausyti kaip groja tavo sesuo, duktė. 



Nors kinas jau buvo prieinamas tais laikais, tačiau jis atrodė visai kitaip nei dabar. Daugelis filmų trukdavo 
vos 15 – 20 minučių, buvo nespalvoti, o šalia scenos sėdėdavo pianistas ir jį „įgarsindavo“ t.y. grodavo 
atitinkamą melodiją viso filmo metu.
Žmonės taip pat mėgo dviračius, kūrėsi dviračių klubai. 
1912 m. pagrindinė susisiekimo priemonė buvo traukiniai, nors daugelis miestų turėjo tramvajus ir/arba 
autobusus. Automobiliai dar buvo labai reti, ir dažniausiai prabangos simbolis. 
Pirmoji pigi kamera sukurta 1889 m. Vis daugiau ir daugiau žmonių jas pasiimdavo važiuodami atostogauti. 
1912 m. nebuvo gimimo, mirties sertifikatų, visi įvykiai būdavo fiksuojami šeimos knygoje. Moterys 
dažniausiai gimdydavo namuose prižiūrimos kitų namiškių ir, jeigu pavykdavo rasti, daktaro. 
1912 m. liemenėle dar nebuvo standartinis moterų aprangos dalykas, o tik pradėjo skintis kelią link jų širdžių 
(ir apvalumų), tais laikais daugelis vis dar nešiojo nepatogius korsetus. Plaukų dažai pristatyti publikai tik 
1907 m. ir dar nebuvo masiškai paplitę. Lūpdažis buvo išrastas tik 1930 m. Apskritai grožio industrija 
suklestėjo tik gausėjančių filmų dėka, tuo tarpu eilinės moterys jokių pagražinimų tais laikais praktiškai 
nenaudojo.
1897 m. išrastas plastilinas. Nors daugelis populiariausių vaikų žaislų buvo mediniai arba porcelianiniai. 
Nuo 1906 m. Anglijoje neturtingi vaikai galėjo gauti nemokamus pietus mokyklose, o nuo 1909 m. buvo 
mokamos pirmos pensijos ir įstatymu nustatyta minima alga. (Tais laikais kaip ir dabar sunkiausiai dirbo ir 
mažiausias algas gaudavo siuvėjos) 
Maistas tais laikais buvo brangus, maždaug 60% savo pajamų šeimos išleisdavo maistui (įdomu kiek išleidžia
dabar?). 
1900 m. vidutiniškai žmogus dirbo 54 valandas per savaitę. Daugelis vaikų (ypač iš neturtingų šeimų) 
pradėdavo dirbti ankstyvo amžiaus. Nebuvo jokių saugumo reikalavimų, todėl darbai kasyklose vykdavo 
labai pavojingomis sąlygomis. 
Vidutinė gyvenimo trukmė Anglijoje/ JAV ~50 metų. 
Progresas
1450 m. Johannes Gutenberg sukuria pirmąją modernią spausdinimo mašiną. 1798 m. Aloisas Senefelder 
išranda litografinį spausdinimo būdą. 1846 m. Richard March Hoe sukuria spausdintuvą įgalinantį spausdinti 
20.000 puslapių per valandą iš abiejų pusių. 1868 m. sukuriama spausdinimo mašinėlė su qwerty klaviatūra. 
1905 m. Ira Rubel išranda ofsetinę spaudą. 1938 m. Chester Carlson sukuria kopijavimo aparatą. Turbūt 
nepameluosiu sakydamas, kad spauda, laikraščiai per praėjusius šimtą metų nepasikeitė. Ar tai viskas ką gali 
pasiekti žmonija? Kas toliau spaudos mirtis? 
Prieš šimtą metų spauda buvo vienintelis (neskaitant paskalų ir gandų) naujienų šaltinis, tačiau laikui bėgant 
jos reikšmė mažėjo. Dabar mes galime gauti naujienas realiu laiku, toje vietoje kur esame. Ir nors laikraščių 
tiražai mažėja, užsidaro vieni kiti silpnesni ir mažesni rinkos dalyviai, spauda vis dar laikosi pakankamai 
gerai. O senai pranašaujama jos mirties niekaip neateina. Ar po dar šimto metu vis dar galėsime skaityti 
popierinius laikraščius? Labai drąsu būtų sakyti taip ir vis tik neturime labai rimtų argumentų pasakyti ne. 
1590 m. Zacharias Janssen sukuria pirmą mikroskopą. 1933 m. Ernst Ruska sukuria pirmą elektroninį 
mikroskopą galingesnį už optinį. 1985 m. Gerd Binnig ir Christoph Gerber sukuria pirmą atominį 
mikroskopą. Prieš šimtą metų žmonės galėjo tik spėlioti apie molekules ir atomus, dabar mes juos galime 
matyti ir tyrinėti. Ar galima eiti dar giliau?
1712 m. Thomas Newcomen sukuria pirmą garo variklį. 1828 m. Ányos Jedlik sukuria pirmą elektrinį 
automobilį. 1885 m. Karl Benz benzinu varoma automobilį. 1890 m. Rudolf Diesel sukuria dyzelinį variklį. 
1908 m. Henry Ford pradeda gaminti Ford Model T – pirmąjį masinės gamybos, pakankamai pigų 
automobilį. 1939 m. pristatomas pirmas autonominis automobilis, kuriam nereikia vairuotojo. 
Visi automobilių kūrimo principai buvo puikiausiai žinoti prieš šimtą metų. Tiesa, tuo metu dar daugelis 
automobilių buvo be stogo ir be priekinių žibintų, bet jie važiavo ir turėjo keturis (arba tris) ratus. Laikui 
bėgant tobulėjo technologijos, automobiliai darėsi greitesni ir saugesni, bet kokybinio šuolio taip ir neįvyko. 
Juk elektriniai automobiliai buvo žinomi jau anais laikais. Aišku, google investuoja dideles lėšas į 
autonominį automobilį ir, jeigu pagaliau jiems pavyks sukurti pakankamai kokybišką produktą, galbūt 



priartėsime prie kai kuriuose fantastiniuose kūriniuose vaizduojamų pasaulių.... Tačiau tai neatsako į 
klausimą, kodėl mes vis dar neturime asmeninių skraidyklių (kaip pvz. Star wars)? 
1783 m. broliai Joseph-Michel Montgolfier ir Jacques-Étienne Montgolfier sukuria pirmąjį oro balioną. 1900 
m. sukuriamas pirmasis Zepelinas. 1903 m. broliai Wilbur ir Orville Wright sukuria pirmą lėktuvą su 
varikliu. 1909 m. įkuriamos pirmos komercinės avialinijos Vokietijoje. 1912 m. Pirmasis šuolis parašiutu, 
pirmą kartą lėktuvas panaudotas karo tikslais, pirmasis skrydis iš Paryžiaus į Londoną be nusileidimų (truko 
tris valandas). 1933 m. pilotas Yuri Pobedonostsev savo lėktuvu aplenkė garsą. 1939 m. Igor Sikorsky 
sukuria pirmą sraigtasparnį. Kaip ir automobiliu atveju, prieš šimtą metų žmonės žinojo visus principus ir per
laiką pagerėjo saugumas, greitis, tačiau vėl gi (neskaitant sraigtasparnių sukūrimo) nėra jokio kokybinio 
šuolio. Kodėl?
1800 m. Alessandro Volta sukuria pirmą batareiką. 1881 m. pirmoji elektrinė atidaryta Anglijoje. 1887 m. 
pastatyta pirmoji vėjo jėgainė. 1942 m. Enrico Fermi sukuria pirmą atominį reaktorių. 1956 m. pirmoji 
atominė elektrinė atidaroma Anglijoje. 1969 m. pirmoji saulės energijos elektrinė atidaroma Prancūzijoje. 
Prieš šimtą metų žmonės galėjo naudotis elektra, tačiau priešingai nei daugelyje kitų sričių matome nors 
lėtus, tačiau akivaizdžius kokybinius šuolius – atominė elektrinė, saulės jėgainė. Šioje srityje matyti lėti 
žingsniai į priekį, todėl ateityje neabejotinai vėlgi turėtume sulaukti kažko naujo. Vienintelis klausimas: ko 
laukti?
1827 m. Joseph Niepce padaro pirmą fotografiją. 1839 m. Henry William Fox Talbot išranda fotojuostelę. 
1859 m. James Clerk Maxwell padaro pirmą spalvotą nuotrauką. 1889 m. George Eastman išleidžia pigią ir 
labai paprastą Kodak fotoparatą. 1990 m. vis labiau ir labiau populiarėjant skaitmeniniams fotoaparatams 
stipriai mažėja fotojuostelių ir senųjų fotoaparatų gamyba. 2007 m. Apple išleidžia iPhone, kurio kiekviena 
sekanti versija pasižymi vis geresne fotokamera. 2011 m. išleisto iPhone 4S kamera turi net 8 megapikselių 
skiriamąją galią. Ar tai reiškia, jog paprasti skaitmeniniai fotoaparatai visiškai išnyks ir liks tik brangi 
profesionalams skirta įranga? Ar kada nors sulauksime fotoaparato, kuris sugeba kurti 3D vaizdus? Ar 
turėsime asmenines filmavimo kameras galinčias nufilmuoti ir atkurti hologramas? 
1840 m. Charles Wheatstone, William Cooke ir Samuel Morse sukuria telegrafą. 1840m. Alexander Bain 
išranda faksą. 1876 m. Alexander Graham Bell gauna telefono patentą. 1973 m. Martin Cooper sukuria pirmą
mobilųjį telefoną. Vienas dalykas, kurio tikrai nenumatė fantastikos kūrėjai - tai telefono budelių išnykimas. 
Teoriškai jos dar stovi, tačiau niekas jomis nesinaudoja. Visi laidiniai telefonai artimiausiu metu turėti 
atsidurti muziejuose. Jau dabar telefonas ne be telefonas, o daugiafunkcinis mažasis kompiuterio brolis. Be 
abejonės telefonų galimybės ir toliau didės, tačiau ar sulauksime kokio nors reikšmingo kokybinio šuolio ar 
vis tik telefonai jau pasiekė savo maksimumą?
1877 m. Thomas Edison sukuria fonografą. 1887 m. Emile Berliner pristatė gramofoną, prietaisą, kuris 
geriau atgamindavo garsus nei fonografas ir buvo pigesnis. 1935 m. sukuriamas juostinis magnetofonas. 
1963 m. Phillips sukuria kompaktines kasetes. 1980 m. Akio Morita sukuria Sony Walkman pirmą kišeninį 
grotuvą. 1983 m. prasideda masinė CD prekyba. 2000 m. Napster pasiūlo lengvą būdą keistis dainomis. 2001
m. Apple pristato iPod. 2007 m. Apple išleidžia iPhone, muzikos grotuvų rinka ima nykti, kam reikalingas 
grotuvas, kai telefonas kuo puikiausiai susitvarko su šia užduotimi?
1920 m. John Logie Baird sukuria pirmą televizorių. 1928m. sukuriami elektriniai šaldytuvai. 1930 m. Peter 
Goldmark sukuriamas pirmas spalvotas televizorius. 1950 m. Percy Spencer išranda mikrobangų krosnelę. 
Daugelio elektrinių prietaisų, be kurių jus negalite gyventi žmonės prieš šimtą metų neturėjo. 
1947 m. John Bardeen, Walter Brattain, ir William Shockley išranda tranzistorių. 1951 m. sukuriamas 
pirmasis komerciškai sėkmingas kompiuteris. 1962 m. Steve Russell sukuria pirmą kompiuterinį žaidimą. 
1963 m. Douglas Engelbart sukuria kompiuterio pelę. 1967 m. IBM sukuria diskelį. 1971 m. Ted Hoff 
sukuria pirmą mikroprocesorių. 1973 m. sukuriamas Ethernet. 1976 m. Steve Wozniak ir Steve Jobs sukuria 
Apple I – vieną iš pirmųjų asmeninių kompiuterių. IBM pristato pirmą lazerinį spausdintuvą. 1979 m. IBM 
sukuria PC. 1989 m. Tim Berners-Lee sukuria internetą. 1997 m. visos kompanijos susitaria dėl Wi-Fi 
standarto bevieliui internetui. Kompiuteris bene didžiausias išradimas, kurio nebuvo prieš šimtą metų, labai 
stipriai pakeitęs visą žmoniją, per sąlyginiai trumpą laiką, palyginus su kitais dalykais, padaręs milžinišką 



evoliuciją. Neabejotinai jis ir toliau įtakos mūsų visų likimus. Tačiau šiai dienai vis dar neturime 
savarankiškai mąstančio dirbtinio intelekto, todėl bent jau artimiausiu metu galime nebijoti jų sukilimo prieš 
žmoniją, kaip kad mėgsta gąsdinti filmų kūrėjai. 
1931 m. vokiečių armija sukuria pirmąsias raketas. 1946m. pirmosios žemės nuotraukos iš kosmoso (100 km 
aukščio). 1957 m. Sovietų sąjunga paleidžia pirmą dirbtinį palydovą – Sputniką., pirmas šuo orbitoje. 1961 
m. pirmas žmogus kosmose. 1969 m. Amerikiečiai pasivaikšto mėnulyje. Po to amerikiečiai buvo ten 
nuskridę dar kelis kartus, tačiau žmonių misijos baigėsi 1972 m. Kosmoso tyrinėjimas tuo nesibaigė. Robotai
siuntinėjami visomis kryptimis, bet kada žmogaus koja vėl palies kitos planetos paviršių?
Apibendrinimas
Gyvenimas per šimtą metų pasikeitė labai stipriai. Iš laukinių ir nekontroliuojamų (nebuvo gimimo liudijimų)
žmonės tapo labiau civilizuoti, o gal reiktų sakyti kontroliuojami? Dabar norit pirstelėti pirmiausiai reikia 
gauti pažymą už kurią dar privalai sumokėti bankui. 
Aš nemanau, kad prieš šimtą metų gyvenusį žmogų perkėlus į šiuos laikus jis sugebėtų prisitaikyti ir 
išgyventi civilizacijos centre – didmiestyje ir neišvengiamai ieškotų ramybės kaime, kur progresas taip 
stipriai nebado akių. Kita vertus aš nemanau, jog šiuolaikinį žmogų perkėlus atgal į praeitį, prieš šimtą metų, 
jis sugebėtų išgyventi: nebūtų jokių įprastų prietaisų, be kurių jis dabar nieko nesugeba padaryti.
Nors prieš šimtą metų jau buvo prieinama elektra, tačiau paprastiems žmonės jinai atrodė labiau kaip magija, 
nei normalus dalykas. Tuo metu pratiškai visi mūsų naudojami elektriniai prietaisai žengė savo pirmuosius 
žingsnius. Ir greičiausiai žmonės nejautė, bet stovėjo ant kokybinio gyvenimo virsmo slenksčio. Prietaisai, 
kurių neturėjo turtingiausi tų laikų žmonės, šiandien nėra laikomi prabangos dalykais. 
Ir nors progresas įvyko tikrai didelis, tačiau ne toks didelis kaip kad tikisi fantastikos kūrėjai. Akivaizdų 
kokybinį šuolį mes matome tik mikroskopų (nuo optinio prie elektrinio) ir elektros gavybos (nuo malūnų 
tapusių vėjo jėgainėmis iki atominių elektrinių) srityse. Kitos sritys kaip automobiliai, lėktuvai ir t.t. 
nužygiavo lėtos evoliucijos keliu. 
Vienas dalykas, ką sunku buvo įsivaizduoti prieš šimtą metų gyvenusiam žmogui – kompiuteris. Atsirado vos
daugiau nei prieš penkiasdešimt metų ir nuo užimančio visą pastatą tapo telpančių į kišenę. Jokioje kitoje 
srityje nematome tokios sparčios evoliucijos. Jeigu taip būtų vystęsi automobiliai, kokiomis transporto 
priemonėmis mes važinėtume (skraidytume?)? Kodėl taip neatsitiko jokioje kitoje srityje išskyrus 
kompiuterius? Greičiausiai, žiūrėdami tik į datas ir sausus faktus, atsakyti mes negalėsime. Reiktų pažvelgti 
giliau į žmones, jų aplinką, nuotaikas, lūkesčius. 
O baigti norėčiau liūdna gaida – manau, kad ir po šimto metų neturėsime asmeninių skraidyklių - 
automobilių.

Exuss 
Su tais atradimų datomis tai yra savotiška spekuliacija, va, atrado lemputę, skalbimo mašiną ir daugybė kitų 
super dalykų! O kur ŠIANDIEN atradimai? Atrodo, kad nustojo žmonės kurti sensacijas. Ogi šiandienos 
atradimai bus plačiai naudojami po 10 - 20 metų ar dar po ilgesnio laiko. Pvz., kelis kartus jau pavyko 
teleportuoti (kaip filme Star Trek) fotonus. Žmogų sveiką ir gyvą teleportuoti galbūt pavyks po 500 metų, bet 
į istoriją įeis data, kad pirmoji teleportacija buvo atlikta gūdžiais 2004-aisiais.
 Sraigtasparnis yra puiki skraidanti transporto priemonė, tik gal nelabai tinkama važiavimui ir parkavimui 
prekybos centruose. Tai, kad sraigtasparniai yra nėra paplitę taip, kaip automobiliai, dar nereiškia, kad 
neturime skraidančių transporto priemonių, kuriomis galėtų naudotis privatūs asmenys.
 Esminiam technologiniui šuoliui trūksta naujo energijos šaltinio, nes naftos produktai jau atgyveno. O 
elektros didžiausias minusas yra jos mažas talpumas, t.y. neturime mob. telefonų veikiančių bent jau metus 
be pakrovimo. Elektromobilio didžiausia problema irgi baterijose, nes, arba netoli važiuos, arba gerokai 
padidės svoris prikrovus daugiau baterijų (o kuo didesnis svoris, tuo daugiau energijos eikvojama, kad jis 
judėtų).
Tai gal reikėtų žiūrėti ne į tai, kaip seniai buvo kažkas atrasta, o į tai, kada tas atradimas tapo funkcionalus 
ir naudojamas ne vien tik kaip eksperimentas. Juk asmeninis kompiuteris pakeitė visuomenę, o ne tas po 



WW2 dviejų aukštų lempinis agregatas, naudojamas kariniams skaičiavimams ir moksliniams tyrimams. Yra 
ir dabar po du aukštus užimančių super kompiuterių, kuriuos naudoja žaisti šahmatais prieš didmeistrius, 
dalelių judėjimams arba branduolinėms reakcijoms skaičiuoti, tačiau ar tie super galingi kompiuteriai turi 
kokią pastebimą įtaką bendrai žmonijos gyvenimo kokybei ar technologiniam šuoliui? Net jeigu 
superkompiuterio skaičiavimais bus išrastas naujos kartos raketinis variklis, kas skristi toliau nei Mėnulis ar
Marsas, tai esminis pasiekimas bus tik tada, kai bus realiai kolonizuojamos kitos planetos. Juk, nuo to, kad 
žmogus išsilaipino Mėnulyje, kol kas realiai niekas nepasikeitė išskyrus pasididžiavimo faktą žmonijos ar 
konkrečios šalies (juk politika visur) pasiekimais.

Skara Brėjus

Skara Brea – yra geriausiai išsilaikęs
neolito laikų kaimas Orknio salyne 
vos 10 km nuo Škotijos. Labai 
dažnai jis vadinamas Šiaurės 
Pompėja, čia viskas taip gerai 
išsilaikę, jog atrodo, kad šią vietą 
gyventojai paliko vos prieš keletą 
dienų. Šiai dienai kaimelį sudaro 
aštuoni pastatai sujungti siaurais 
koridoriais.
Tai nėra tipiška neolito laikų 
gyvenvietė. Dėl medžio trūkumo 

beveik viskas buvo gaminama iš akmens. Manoma, kad neolito amžiuje gyventojai buvo klajokiai ir panašios
gyvenvietės Anglijoje ėmė kurtis tiktai Bronzos amžiuje.

Atradimas

1850 metais siaubinga audra praūžė 
Škotijoje. Skaill įlankoje audra nulupo 
daugybę žemių nuo kalvos vadinamos 
„Skerrabra“. Audrai nurimus vietiniai 
gyventojai rado namų be stogų sienas. 
Vietinis žemvaldys William Watt 
pradėjo mėgėjiškus kasinėjimus, 
atidengęs keturis namus jis darbus 
nutraukė. 1913 metais grupė žmonių 
su kastuvais užplūdo šią vietą ir 
išsinešė nežinomą skaičių artefaktų. 
1924 metais atūžusi dar viena audra 
nugriovė vieno namo sieną, todėl buvo
nuspręsta imtis rimtų saugojimo ir 
tyrinėjimo priemonių. Darbai buvo 
patikėti Ediburgo profesoriui Vere 
Gordon Childe.



Namai

Namai vidutiniškai 40 kvadratinių metrų pločio su didžiuliu kvadratu viduryje, kuriame greičiausiai kūrenosi 
ugnis.

Atsižvelgiantį į namų skaičių, bet kuriuo laikotarpiu šiame kaime gyveno nedaugiau nei penkiasdešimt 
žmonių.



Nėra aišku, ką žmonės naudojo kaip kurą 
židiniui. Gordon Childe buvo įsitikinęs, jog 
vietiniai naudojo durpes, tačiau atlikus 
detalesnius tyrimus paaiškėjo, jog durpės 
kaip kuras pradėtas naudoti gerokai vėliau, 
jau po kaimo žlugimo. Kiti įmanomi kuro 
šaltiniai: į krantą išmesti medžiai, džiovintas 
gyvulių mėšlas, nors labiausiai tikėtinas - 
džiovinti dumbliai.
Pastatuose gausu akmeninių baldų: 
drabužinės, spintos, kėdės, lovos. Kiekvienas
namas turi nedideles angas, kurios 
greičiausiai anksčiau turėjo uždaromas duris.
Kaime egzistavo sudėtinga drenažo sistema, 
kuri leido kiekviename name turėti, kaip 
tyrinėtojai spėja, primityvų tualetą.
Drabužinė stovi tiesiai priešais duris.





Iš šonu yra dvi lovos.
Didesnioji kairėje pusėje ir mažesnioji – dešinėje. Lloyd Laing atkreipė dėmesį, jog toks baldų išdėstymas 
būdingas Herbidų kultūrai gyvavusiai iki XX a. pradžios, kur didesnioji lova buvo skirta vyrui, o mažesnioji 
– žmonai.

Aštuntasis namas neturi kitiems būdingų baldų, tačiau yra padalintas tarsi į mažas kabinas. Manoma, jog tai 
galėjo būti įvairių akmens ar kaulo įrankių dirbtuvės.
Šio kaimo gyventojai greičiausiai buvo ūkininkai laikantys karves ir avis, galbūt ožkas ir kiaules, tačiau 
neretai praplėsdavo savo mitybos racioną ir žuvies patiekalais.



Artefaktai

Vietoje rasta labai daug įvairių artefaktų. Vieni iš jų galėtų būti darbo, medžioklės įrankiai: plaktukai, iečių 
antgaliai, kiti – papuošalai: karoliai, sagės.





Šiame kaime taip pat aptiktos pirmosios Europoje žmonių blusos.
Tyrimai rodo, kad žmonės šiame kaime gyveno maždaug 600 metų. Kaimas buvo įkurtas maždaug 3200 
metais prieš mūsų erą. Yra prikurta daug įvairių teorijų, kodėl staiga gyventojai išsikraustė viską palikę, bet 
vienos atrodo neįtikėtinos, o kitos tiesiog nepatvirtintos. Turbūt gyventojų išsikraustymas liks paslaptimi 
visam laikui.
Apie Skara Brėjų sužinojau iš Bill Bryson knygos Namie: trumpa privataus gyvenimo istorija.

Bulvių istorija

Cepelinai, kūgelis, vėdarai, jeigu esate tikras lietuvis, tai žinote kas tarp šių patiekalų yra bendro. Juos visus 
galima vadinti nacionaliniais lietuvių patiekalais, jie visi taip pat yra iš bulvių. Bulvės tikrai nusipelnė 
nacionalinio augalo statuso. Tačiau ar dažnai susimąstote, jog bulvės yra kilę ne iš Lietuvos ir net ne iš 
Europos?

Bulvės užkariauja Europą

http://www.nepo.lt/lt/nuomone/knygos/knyga-bill-bryson---namie-trumpa-privataus-gyvenimo-istorija/


Manoma, jog pirmasis bulves parsivežė ispanų užkariautojas Francisco Pizarro 1532 metais. Pirmąjį mokslinį
aprašymą padarė Gaspard Bauhin 1596 metais. Tačiau bulvės europiečių ypatingai nesužavėjo. 

1744 metais, kai Prūsiją užpuolė badas, karalius Frederick Didysis įsakė valstiečiams valgyti bulves.
Bulvėms užkariauti Prancūziją padėjo Antoine-Augustin Parmentier. Septinių metų kare jis tarnavo 
kariuomenėje ir buvo paimtas į prūsų nelaisvę – net penkis kartus. Kalėjime jis valgyti gaudavo ne daug, bet 
bulvių dieta padėjo jam palaikyti gerą sveikatą. Pasibaigus karui Parmentier nusprendė paskirti savo 
gyvenimą bulvių vartojimo skatinimui. Tai buvo pats geriausias laikas tokiam darbui. 
Po karūnacijos 1775 metais Liudvikas XVI pakėlė grūdų mokesčius. To pasekoje šoktelėjo duonos kainos ir 
kilo tai kas dabar vadinama Miltų maištu: įvairūs neramumai Prancūzijos miestuose. Tuo tarpu Parmentier 
skelbė, kad nereiktų kovoti dėl duonos, jeigu žmonės pamėgintų valgyti bulves. 
Jis taip pat nusprendė atlikti dar vieną triuką: įtikino karališkąją šeimą savo drabužius bei šukuosenas puošti 
bulvių žiedais bei paprašė leidimo apsodinti 40 hektarų žemės netoli Paryžiaus bulvėmis žinodamas, kad 
alkani žmonės jas išvogs. 
Iki XVIII amžiaus pabaigos bulvės paplito visoje Europoje. Manoma, jog tik 40% airių valgė kitą maistą nei 
bulves, tuo tarpu Nyderlanduose, Prūsijoje, Belgijoje, Lenkijoje šis skaičius svyravo tarp 10% ir 30%. 
Šiuo metu yra suskaičiuojama daugiau nei penki tūkstančiai bulvių rūšių.

Iš kur kilo bulvės?

Andai - ilgiausia pasaulyje kalnų grandinė, besidriekianti palei visą vakarinę Pietų Amerikos pakrantę. Jos 
ilgis - apie 7500 km, plotis – iki 600 km, vidutinis aukštis – apie 4000 m. Aktyvus ugnikalniai išsibarstę per 
visą jo ilgį sukelia žemės drebėjimus, nuošliaužas, potvynius. Net kai žemė yra seismiškai rami, klimatas 
pasirengęs iškrėsti siurprizų. Oras per kelias valandas nuo dvidešimties laipsnių šilumos gali nukristi žemiau 
nulio. 
Kalnuose gyveno daugybė nuolat tarpusavyje kariaujančių indėnų tautų: kečujai, aimarai, muiskai, močikai, 
čimu, činčai, čankai, huankai, diagitai, araukanai ir kitų. Tačiau jas visas vienijo vienas dalykas – jie valgė 
įvairias bulvių rūšis. O receptų su bulvėmis buvo tikrai nemažiau nei dabar. Indėnai jas virė, kepė, džiovino, 
šaldė įvairiais būdais.
Sunku patikėti, jog būtent tokia nedėkinga aplinka yra bulvių gimtinė. 

Bulvės – ne gamtos dovana

Kai kalbame apie įvairius augalus tarkim obuolius ar braškes, tai sakome, jog jie laisvai augo gamtoje, 
pirmykštis žmogus paragavo, jam patiko ir jis tuos augalus sukultūrino. Tačiau taip negalima sakyti apie 
bulves.
Laukinėse bulvėse gausu solatino ir tomatino – toksiškų junginių, kurie manoma turėtų augalus ginti nuo 
grybelių, bakterijų ir galbūt žmonių. Virimas dažnai panaikina tokius nuodus, tačiau net verdant virš 170 
Celijaus temperatūros, bulvėse tie toksiniai junginiai yra panaikinami tik iš dalies. 
Bulvės niekaip natūraliai negalėjo iš toksiškų tapti tinkamomis žmonėms. Kažkas turėjo imtis sudėtingo 
darbo ir išvesti tinkamas valgymui rūšis. Vien tik pradėjus galvoti apie tai - rauna stogą. Kodėl žmonės 
nusprendė, jog bulvės bus tinkamos valgyti ir verta apskritai su jomis prasidėti? Kaip jie suprato, jog 
sumažino toksinų skaičių iki tinkamų valgyti? (Jeigu būtų ragavę, būtų apsinuodiję.) Kiek laiko naujos bulvių
rūšies išvedimas užtruko? Bulvės buvo žinomos maždaug 5000 metų prieš mūsų amžių. Tais laikais žmonės 
tikrai neturėjo tokių modernių priemonių eksperimentams, kokias turime mes dabar. 
Kalnuose gyvenantys lamų giminaičiai laižydavo molį prieš užkasdami nuodingo augalo. Toksinai apspinta 
molio daleles ir pasišalina iš organizmo nepažeisdami gyvūno skrandžio. Spėjama, jog tai pastebėję vietiniai 
ėmė sodinti bulves specialiuose „vazonuose“ pagamintuose iš molio ir vandens. Tačiau kodėl žmonės būtų to
ėmęsi? Galiu sugalvoti tik vieną priežastį – aplinkui nebuvo jokių kitų augalų tinkamu maistui (kuo aš 



netikiu). Ir vis tik bulvės buvo gana neišrankios vietai ir gana gerai užderėdavo lyginant su kitais maistui 
vartojamais augalais. 
Greičiausiai tikroji bulvių kilmės istorija taip ir liks paslaptyje, tačiau tai puikiai atskleidžia kokiame 
neįtikėtiname, pilname atsitiktinumų pasaulyje mes gyvename. Kaip atrodytų pasaulis be bulvių? Gerokai 
kitaip.
Apie bulves sužinojau iš Bill Bryson knygos Namie: trumpa privataus gyvenimo istorija.

Arbata ir kava

Šiandien norėčiau papasakoti dviejų gėrimų istorijas – tai arbatos ir kavos. Priklausomai nuo šalies, vienoje 
populiaresnis vienas gėrimas, kitoje – kitas. Aišku, arbata neabejotinai yra populiariausias gėrimas pasaulyje 
(po vandens), kai kuriuose rytų šalyse arbatžolėmis net gi šeriami arklai ir karvės (įdomu ar tai įtakoja pieno 
skonį?). Tačiau Europoje šie gėrimai yra praktiškai lygiaverčiai varžovai, dar įdomiau, jog jie atsirado čia 
praktiškai tuo pat metu.

Arbata

Tikrieji gurmanai, turbūt norėtų daugiau nei vieno žodžio šiam gėrimui apibūdinti. Vieno žodžio arbatai iš 
Kinijos ar Indijos arbatmedžių, kito įvairių žolelių pavyzdžiui: liepžiedžių ar ramunėlių arbatai, trečio 
uogienei atskiestai vandenių ir t.t.
Tiesa, anglų kalboje žolelių arbata galima vadinti Tisane. 

Arbatos istorija

Remiantis legendomis kinai arbatą gėrė jau prieš penkis tūkstančius metų, savaime suprantama, jokių 
rašytinių ar daiktinių įrodimų iš tų laikų nėra išlikę.
758-760 metais poetas Lu Ju parašė pirmąją arbatos klasika tapusią knygą „Cha Jing“. Knyga tvirtina, jog 
arbatos gėrimas buvo plačiai paplitęs, joje aiškinama kaip auginti ir prižiūrėti arbatmedžius, kaip apdoroti 
arbatos lapus ir paruošti arbatą, kaip nustatyti arbatos kokybę.
801 metais budistas Saicho po dvasinių studijų Kinijoje grįžo į Japoniją ir pasėjo arbatos sėklas vienuolyne. 
815 metais pirmuoju arbatos derliumi buvo pavaišintas Japonijos imperatoriui Saga. Imperatorius susižavėjęs
gėrimu liepė užveisti jo sodus netoli sostinės.
1517 metais portugalai pasiekė Pietų Kinijos Kantoną. 1543 metais - Japoniją.
1557 metais kinai suteikė Makao prekybos monopolį portugalams. Buvo prekiaujama įvairiais daiktais tarp 
kurių pasitaikė ir arbatos.
1600 metais Anglijoje įkurta „English East India Company“ – Anglijos Rytų Indijos bendrovė. Karalienė 
Elžbieta I gruodžio 31 dieną jai suteikė mokesčių lengvatų ir privilegijų. 
1602 metais sekdami anglų pavyzdžiu, olandai įkūrė „Verenigde Oostindische Compagnie“ – Olandų Rytų 
Indijos bendrovę - ir palaipsniui įsitvirtino Indijos subkontinente. 
1610 metais olandai pirmieji laivais pradėjo vežti arbatą į Europą. Iš Japonijos per Javą VOC laivai, 
pristatydavo žalią arbatą į Amsterdamą.
1618 metais Kinijos didikai atsiuntė carui Michailui Fiodorovičiui Romanovui dovanų keletą brangių arbatos
dėžių, kurias karavanai sausumos keliais į Rusiją atvežė per Mongoliją ir Sibirą. Po 1689 metų prekybos 
sutarties tarp Rusijos ir Kinijos pasirašymo arbata tapo paklausia preke, bet plačiai vartojama ji tapo tik 
prabėgus dviem šimtams metų. Kelionė tęsdavosi nuo šešiolikos iki aštuoniolikos mėnesių. 1904 metais 
pastačius Transsibiro geležinkelį kelionės laikas sutrumpėjo iki vienos savaitės. 



1637 metais arbatos įsigyti buvo galima tik vaistinėse, nes arbata buvo geriama kaip vaistas. Be to arbata 
buvo labai brangi, todėl ją įpirkti galėjo tik aristokratai.
1657 metais pirmą kartą Tomo Džerevėjaus kavinėje (Thomas Garraway‘s „Coffee House“) buvo patiekta 
arbata, sužavėjusi anglus ir įžiebusi jų širdyse aistrą.
1662 metais Čarlzas II-asis vedė Portugalijos princesę Kateriną iš Braganzos. Naujoji karalienė buvo 
aistringa arbatos gerbėja. Karališkojo dvaro rūmuose ji pradėjo rengti arbatėles ir tuo pačiu uždraudė vartoti 
alkoholį.
XVII a. pabaiga. Visose didžiųjų Europos miestų bakalėjos krautuvėse jau imta prekiauti arbata. Vis dažniau 
ji buvo geriama ne tik kaip vaistas, bet ir tam, kad suteiktų žvalumo.
1773 metais įvyko Bostono arbatėle vadinamas JAV kolonijų protestas, prieš Didžiosios Britanijos 
sprendimą leisti Anglijos Rytų Indijos bendrovei vežti arbatą be muitų. Organizacijos „Laisvės sūnūs“ narių 
grupė įsiveržė į britų laivus Bostono uoste ir išmetė į jūrą arbatžolių krovinį. Šis konfliktas vėliau nuvedė 
prie Nepriklausomybės deklaracijos paskelbimo. 
1835 metais pirmą kartą buvo užauginta arbata už Kinijos ir Japonijos ribų. Ji buvo atplukdyta į Amsterdamą
iš Olandijai priklausančios Javos kolonijos, į kurią 1684 metais vokiečių botanikas, gydytojas Andrėjas 
Klejeris (Andreas Cleyer) atvežė arbatos sėklų. Tada jis sėkmingai išaugino keletą arbatkrūmių, bet pirmieji 
rimti bandymai Javoje auginti arbatą pradėti tik 1826 metais.
1867 metais Ceilono salos kavos plantacijas užpuolė „kavos rūdimis“ vadinamas grybas (Hemeleia vastatrix)
praktiškai viską sunaikindamas. Vietoj kavos nusprensta auginti arbatą. 
1907 metais JAV prekybininkas Tomas Sulivanas sugalvojo klientams išsiųsti arbatos pavyzdžius, sudėjęs po
žiupsnelį arbatžolių į šilkinius maišelius. Žmonės nesuprato ir į puodelius dėjo po visą arbatos maišelį. 
Tačiau šio būdo patogumas dėmesio susilaukė tik 1953 metais, kai prasidėjo masinė tokių arbatų gamyba. 
Pradžioje šilkinius pakeitė marlės maišeliais, vėliau pradėta fasuoti į popierinius.

Arbatos medis

Yra dvi pagrindinės arbatmedžio rūšys: kiniškas ir indiškas. 
Kiniškas arbatmedis – tai 3 - 4 m aukščio krūmas apvaliais ar pailgais, tamsiai žaliais lapais, baltais ar 
rausvais žiedais, jų vaisiai – mažutės briaunotos dėžutės. 
Indiškas arbatmedis yra 15 - 20 m aukščio medis, dideliais ovalo formos, šviesiai žalios spalvos lapais, jų 
vaisiai – tribriaunės dėžutės. 
Visos pagrindinės arbatos rūšys gaunamos skinant lapus nuo šių medžių. Skirtingos rūšys gaunasi skirtingai 
apdorojant lapus bei skinant juos skirtingais laikotarpiais.

Arbatos rūšys

Juodoji – populiariausia arbata pasaulyje. Gamyboje yra keturi svarbiausi žingsniai: vytinimas, 
vyniojimas, oksidavimas ir džiovinimas. Pirmiausiai lapai yra džiovinami kelias valandas, kol jie tampa 
pakankamai silpni, kad būtų suvyniojami be įtrūkimų. Taip jie įgauna savo formą. Vyniojant jie taip pat šiek 
tiek aptrinami, kad galėtų oksiduotis, tuomet patalpinami į vėsią vietą. Pasibaigus oksidacijos procesui lapai 
yra kaitinami aukštoje temperatūroje. 
Juodojoje arbatoje daugiau kofeino nei žalioje ar baltoje, tačiau jo vis tiek yra mažiau nei puodelyje kavos 
(maždaug 65% kavos puodelio). 
Juodosios arbatos kokybę nustato griežti tarptautiniai standartai, plačiau apie juos skaitykite čia ir čia.

Žalioji – yra išdžiovinama ir suvyniojama, tačiau priešingai nei juoda – visiškai neoksiduota. Turi 
viso labo 30% kavos puodelio kofeino. 

Baltoji – yra gamina iš baltų pumpurų, kurie daugiausiai džiovinti saulėje ir šiek tiek garinti. Baltoji 
arbata yra gaunama mažais kiekiais ir reikalauja labai daug rankų darbo, todėl yra brangiausia.



Ulongas (Oolong) – arbata praeina perpus mažesnį oksidacijos laiką nei juodos arbatos atveju, tai 
tarsi tarpinis variantas tarp žalios ir juodos. 

Pu-erh – ši arbata gali būti tiek oksiduota, tiek ne. Pagrindinė idėja – arbatos sendinimas, kuo senesnė
tuo laikoma geresnė. 

Raudonoji (Rooibos) – yra gaminama ne iš arbatmedžio, bet iš Pietų Afrikos krūmo Aspalathus 
linearis. Ši arbata visiškai neturi kofeino. Pagal gamybos būdą gali būti dviejų rūšių. Pirmasis būdas artimas 
kinų juodos arbatos apdorojimo procesui, antrasis – žalios. 

Matė – dar viena arbata ne iš arbatmedžio, ji gamina iš Pietų Amerikos medžio Ilex paraguariensis. 
Tai 15 metrų medis su maždaug 7cm dydžio lapeliais. Lapeliai nuskinami, tuomet džiovinami ir smulkinami, 
šis procesas kartojamas kelis kartus. Arbatoje gausu kofeino. 

Mišiniai

Turbūt nuėję į parduotuvę ne kartą matėte tokius užrašus kaip „Earl Grey“ arba „English breakfast“ tačiau 
niekada nesusimąstėte ką tai reiškia.

Earl Grey – tai juodoji arbata pagardinta bergemotų apelsinų sultimis bei citrinių vaisių (žievelių?) 
gabaliukais. 

English breakfast – tai stiprių juodų arbatų iš Asamo, Ceilono ir Kenijos mišinys. 
Jasmine – tai dažniausiai žalioji arbata praturtinta jazminų žiedų aromatu, tačiau gali būti ir kitoks 

mišinys. 

Kava

Kavos istorija nėra tokia įspūdinga, o gal reiktų sakyti labai mįslinga. Iki pasirodimo Europoje, kavos istorija 
yra daugiau legendos nei faktai ir tik vėliau jau galima atsekti jos plitimą po pasaulį.

Kavos istorija

Yra daugybė legendų apie kavos atradimą. Jinai kilusi iš dabartinės Etiopijos. Vietiniai apie šį augalą turbūt 
žinojo nuo seno. Medžiotojai bei kariai jo vaisius voliodavo gyvulių riebaluose ir prireikus energijos 
antplūdžio juos suvalgydavo. Kavamedžio lapai buvo džiovinami ir iš jų verdama arbata. Kavamedžio uogų 
gėrimą vartojo ir vienuoliai norėdami išlikti budrūs ilgų pamaldų metu. 
Maždaug apie 1000 mūsų eros metus arabų prekeiviai parsivežė kavamedžio vaisus į savo gimtąją šalį. Čia 
juos imė auginti ir vartoti. 
1453 metais Osmanų imperijos turkai atvežė pirmąją kavą į Konstantinopolį. Čia taip pat jie atidarė pirmą 
pasaulyje kavos parduotuvę pavadintą Kiva Han.
Tiesa, kartu jie padarė ir vieną labai gudrų ėjimą. Jeigu tiesiog būtų transportavę kavamedžio vaisius, tai bet 
kas juos galėtų pasisodinti ir po kurio laiko turėti savo derlių. Norėdami išlaikyti monopolį turkai prieš 
gabendami pupeles truputi pakaitindavo vandens garuose. Greičiausiai taip ir buvo išrastas gėrimas, kurį mes
dabar vadiname kava.
Toliau kava plito kartu su islamo plėtra. 
1615 metais kava pirmą kartą atkeliauvo į Veneciją. Popiežius Klemensas VIII ir jo aplinka iš pradžių norėjo 
uždrausti šį pagonių gėrimą, tačiau paragavus, jam taip stipriai patiko, kad vietoj uždraudimo, jis pašventino 
kavą. 
1653 metais atsidarė pirmieji kavos namai Anglijoje. 
1683 metais sumušti prie Vienos turkai traukdamiesi paliko maišus kavos pupelių, kurie atitenko lenkų 
kareiviui Franciszek Jerzy Kulczycki. Jis atidarė pirmuosius kavos namus Vienoje. Kulczycki pradedė 
filtruoti kavą, barstė ją cukrumi, maišė su pienu. 
1690 metais olandų kontrabandininkai iš arabų pavogė kavamedį ir pradėjo juos veisti Ceilone bei Javoje. 



1717 metais olandai padarė, kai ką neįtikėtinai kvailo. Padovanojo vieną kavamedį Liudvikui XIV, kuris 
buvo pasodintas Paryžiaus botanikos sode. 
Jūreivis Gabriel Mathieu de Clieu turėjo keliauti į Martiniką ir galvodamas, jog ją galima paversti antrąja 
Java karaliaus paprašė padovanoti kavamedžio šakelę, tačiau karalius atsisakė. Tuomet Clieu naktį įsilaužė į 
Botanikos sodo šiltnamį ir pavogė vieną sodinuką. Kelionė buvo labai pavojinga, laivas puolė piratai, 
mažėjant vandens atsargoms imta normuoti vandenį žmonėms, todėl Clieu savo vandens dalį turėjo dalintis 
per pusę su augalu. Manoma, jog būtent tas daigas yra protėvis visų Lotynų Amerikoje augančių 
kavamedžių. 
1727 metais Brazilija pastebėjusi didžiulį pelną prekyboje kava irgi užsimanė atsiriekti dalį to pyrago. 
Pulkininkas leitenantas Francisco de Melo Palheta buvo nusiųstas į Prancūzų Gvinėją su prašymu gauti 
sodinuką. Gubernatoriui atsisakius suteikti, pulkininkas suviliojo gubernatoriaus žmoną, kuri kaip 
atsisveikinimo dovaną įteikė puokštę padarytą iš kavamedžio šakelių. 
1773 metais Bostono arbatėlės protesto metu, amerikiečiai buvo raginami gerti kavą šitaip išreiškiant 
patriotizmą. 
1822 metais Prancūzijoje buvo sukurtas pirmasis espreso kavos aparatas. 1933 metais Dr. Ernest Illy 
sukonstravo pirmąjį automatinį espreso kavos aparatą, tačiau šiuolaikinis kavos aparatas buvo sukurtas tik 
1946 metais italo Achilles Gaggia.
1901 metais chemikas Satori Kato pirmą kartą sukūrė tirpią kavą, tačiau tinkamą masiniai prekybai sukūrė 
kitas chemikas George Constant Washington 1906 metais. 
1908 metais Melitta Bentz su vyru pradėjo prekiauti kavos filtrais ir filtro popieriumi. 
Istorijoje buvo daugybė bandymų uždrausti kavos namus, nes tokiuose vietose dažnai rinkdavosi politiniai 
aktyvistai nepatenkinti esama valdžia. Tačiau visi bandymai vėliau ar ankščiau žlugdavo sukėlę didelį visų 
piliečių nepasitenkinimą.

Kavamedis

Yra daugybė kavamedžio atmainų, tačiau didžiąją dalį rinkos užima dvi.
Arabica (Arabinis kavamedis) – tai visžalis krūmas išaugantis iki 5 metrų aukščio. Augalas 

dažniausiai neperneša tropikų karščio, esančio žemiau 1200–1500 m. Geriausia temperatūra augalui yra tarp 
15 ir 24 laipsnių. Vaisius – tamsiai raudonos uogos turinčios po dvi pilkas pupeles. Vienoje kavos pupelėje 
yra 1.5% kofeino.

Robusta (Didysis kavamedis) – tai krūmas išaugantis iki 10 metrų aukščio. Paprastai auga žemumose,
aukštyje iki 600 metrų virš jūros lygio. Pupelės apvalainos, spalva nuo šviesiai rudos iki pilkšvai žalios. 
Vienoje kavos pupelėje yra 2.7% kofeino.
Kavos robustos pupelėse yra dukart daugiau kofeino bei didesnio rūgštingumo, nei arabikoje, todėl kava 
gaunasi šiek tiek aštroko skonio.

Ką žmonės gėrė prieš arbatą ir kavą?

Tai turbūt pats įdomiausias klausimas visiems, deja, į jį atsakyti vienareikšmiškai neįmanoma. Populiariausio
gėrimo tradicijos priklauso nuo amžiaus ir vietos, be to, jos neišvengiamai keitėsi. 
Pats pirmas žmonėms žinomas gėrimas - be abejonės – vanduo. Tačiau, dėl bakterijų sukeliamų ligų, 
užterštumo, ypač viduramžių miestuose, vandenį gerti buvo pavojinga. 
Pieną žmonės pradėjo vartoti maždaug 9000 metų prieš mūsų erą, kartu su pirmais prijaukintais gyvuliais, 
tačiau pasterizacija išrasta tik 1863 metais. Didžiąją istorijos dalį pienas laikomas gėrimu skirtu vaikams, 
seniams ir ligoniams. 
Seniausi įrodymai, jog žmonės vartojo vyną rasti dabartinėje Gruzijos teritorijoje maždaug 7000 prieš mūsų 
erą, tuo tarpu Irane ir Armėnijoje maždaug prieš 4000 metų. Vyno gamybos scenos yra iškaltos Egipto 
piramidėse. Graikai turėjo vyno dievą – Dionizą. Viduramžių Europoje, pietinėje jos dalyje, kur gausu 



vynuogynų, vynas buvo visų klasių gėrimas, tuo tarpu šiaurinėje dalyje, dėl brangių transportavimo kainų - 
tik kilmingųjų. 
Seniausi įrodymai, jog žmonės gėrė alų yra randami Senovės Egipte ir Mesapotanijoje maždaug 5000 metų 
prieš mūsų erą. Manoma, jog senovės egiptiečiai išmokė graikus virti alų, tačiau jis neatliko didelio vaidmens
pastarųjų gyvenime. Alus suklestėjo kartu su krikščionybe, daugelis vienuolynų turėjo savo alaus varyklas, 
tai buvo dalis vienuolių siekio suteikti maisto ir gėrimų įvairiems keliautojams. 
Sidras pirmą kartą paminimas tik 55 metais prieš mūsų erą, kai romėnai įsivežė į Angliją. Apskritai sidras 
turbūt buvo vartojamas gana ilgą laiką, tačiau niekada nesulaukė tokio didelio populiarumo kaip kiti gėrimai.
Degtinė buvo išrasta maždaug 9 amžiuje, tiesa, istorikai nesutaria, tai atsitiko Rusijoje ar Lenkijoje, tačiau 
bendrai paėmus, tai nebuvo pasaulio ar net Europos gėrimas, tai greičiau „mūsų“, buvusio komunistų bloko 
teritorijos gėrimas.
Brendis pirmą kartą pagamintas tik 12 amžiuje, o didesnio susidomėjimo sulaukė 14 amžiuje. Pagrindinė 
brendžio atsiradimo priežastis: prekybininkai norėjo išgarinti iš vyno nereikalingą vandenį, kad galėtų 
transportuoti daugiau vyno.
Žolelių arbata buvo žinoma Senovės Egipte, tačiau jokios informacijos apie jos vartojimą Viduramžių 
Europoje rasti nepavyko, greičiausiai tai buvo raganų gėrimas. 

Vietoj pabaigos

Jeigu norėtumėte skaityti arbatos arba kavos istoriją, kur nors internete, tai jos pateikiamos taip lyg kitas 
gėrimas iš viso nebūtų egzistavęs. Tačiau abu gėrimai turi kofeino ir Europoje pasirodė tuo pačiu metu, todėl 
man kyla klausimas: ar istorijoje buvo tokio dalyko kaip karas tarp kavos ir arbatos? Kodėl vienų šalių 
kolonijos buvo apsodintos kavos, o kitų arbatų sodinukais? 
Dabar mums tiek vienas, tiek kitas gėrimas yra natūralus ir savaime suprantamas, bet ar taip pat buvo nuo pat
pradžios?

Exuss 
Keli faktai iš nuogirdų.
Anglai buvo arbatos monopolininkai Europoje, todėl būtent anglai labiausiai ir geria arbatą. Prancūzai 
geria tiek arbatą, tiek kavą. Italijoje arbatos negausite, jie geria (žolelių) arbatas tik kai suserga. Užtat kava 
per Italiją atėjo į Europą. Kažkada kariavo Italijos, Austrijos karalystės su arabais ir juos nugalėjo. 
Bėgdami arabai paliko daug maišų su kavos pupelėmis, kuriuos italai bandė sumaitinti arkliams, bet arkliai 
neėdė, kol pagaliau atsirado žmogus, kuris parodė kariams, kaip iš tų "kvailų nevalgomų pupelių" pasidaryti
aromatingo gėrimo.
Kai Rusijoje nutiesė geležinkelį ir arbata buvo pristatoma per kelias savaites, tai daug arbatų žinovų ėmė 
skųstis, kad blogas aromatas, kad prasta kokybė, kaltino vežėjus, kad atveža kitokią arbatą ir t.t. Buvo 
vykdomas tyrimas ir nustatė dėl ko pasikeitė arbatos skonis. Pasirodo, kai mėnesių mėnesius veždavo arbatą 
gyvuliais, tai gyvulių prakaitas per maišus prasisunkdavo į arbatos maišus (nuo lietaus tai tik iš viršaus 
uždengdavo, o tarp nešulinio gyvulio nugaros ir medžiaginio maišo nebūdavo drėgmei nelaidaus audinio).
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