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T
iesiog suvokėme, kad tie superherojai vaikšto aplink 
mus ir kartais mes patys jais tampame. O netikėtai in-
ternete atrastos meksikietės Dulcios Pinzon nuotrau-

kos, kuriose ji fiksuoja paprastus meksikiečių emigrantus, 
vargstančius dėl kasdienės duonos ir herojiškai besikabi-
nančius į gyvenimą, mums pasufleravo, kad būtent jie ir tu-
ri būti laikomi herojais: kasdien jie dirba ištisomis paro-
mis, miega susispaudę ir visus uždirbtus pinigus siunčia 
Meksikoje likusioms šeimoms. 

Žinoma, padėti kitiems irgi yra labai herojiška, tačiau tik 
tokiu atveju, jei ir pats esi susitvarkęs savo gyvenimą ir jau-
tiesi juo patenkintas. Tad pagalvokime – gal tikrai esame 
superherojai? Herojės mamos, herojai studentai, herojai 
keliautojai, herojai bedarbiai ir herojai direktoriai?

Žinoma, nepamirškime ir tų superherojų, kurie dirba tam, 
kad mes būtume sveiki. Turime galvoje ugniagesius gelbė-
tojus. Paklausti, ar gelbėti nuo ugnies – jų pašaukimas, vy-
rai gūžteli pečiais: „Dirbame savo darbą“. Kukli alga jo ver-
tinti netrukdo: malonu padėti kitiems. 

O jei netyčia pas Jus į svečius užsuktų koks nors superhe-
rojus, superveikėjas, o dar geriau – Supermenas, derėtų na-
muose turėti arbatos ir jam skirtą puodelį. Kaip jį pasiga-
minti, parodys mūsų auksarankė Lina. 

reDAKcIjoS žoDISNežinome, kokių minčių jums kyla išgirdus žodį 
„superherojai“, bet redakcijoje begalvodami 
apie straipsnius, tinkamus šiai temai, mintis 
pradėjome nuo Betmeno, Tado Blindos ir net 
romo Kalantos, o žurnalo kūrimą užbaigėme 
visai kitokiais herojais. 

Vyr. redaktorė Rasa Barčaitė
Redaktorė Dovilė Raustytė
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Kalbos redaktorė Edita Matonytė
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Dėl reklamos kreipkitės:
Aina Kunigėlytė,  
tel. +370 660  05 832, aina@laikas.lt.

UAB „Baltic Net Media“,  
Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius 

Mėnesinis žurnalas „Laikas.lt“ leidžiamas 
pirmą kiekvieno mėnesio pirmadienį. 
Medžiaga, pateikta mėnesiniame žurnale, yra 
„Laikas.lt“ nuosavybė, ją kopijuoti ir platinti 
be redakcijos sutikimo griežtai draudžiama. 
Už reklamos turinį „Laikas.lt“ neatsako.

Kaunas: verslo centrai, „Mambo Pizza“, „Bravarija“, „Coffee Inn“, „san-
dija“, „Ramzis II“, VDu, KTu, „Blue orange“, „Mio Cafe“, „Presto“, „su-
premo“ kavos namai, „City Cafe“, „Bella Italia“, „Boun Giorno“, „Pas 
stanley“, „sushi express“, „Coffe inn“, „Vero Cafe“, „Buon Giorno Taver-
na“, „Groovy“, alaus pub’as-krautuvėlė „Gyvas“, „Pjazz Oldtown“, „Cho-
colaterie“, YZYbar, kavinė „Kultūra“, Kauno kamerinis teatras, „Radha-
rane“, „101 Kepyklėlė“, „Pas Romano Paolo“, „Jums“, „Flamenco Cafe & 
Vino“ ir kt.

ŠIaulIaI: „Centro šokoladinė“, „Coffee Inn“.

VIsa lIeTuVa – „sPa Vilnius sana“.

 Naujas žurnalo numeris pasirodys birželio 4 dieną.

VIlnIus: verslo centrai, „Mambo Pizza“, „Bravarija“, „Coffee Inn“, „submarinas“, „Pica ir 
Kava“, „Bermudai“, „Tamsta,“ „Briusly“, „sotas“, „Paparazzi“, „Bambalynė“, „Orgazmus“, 
„Du drakonai“, „Cozy“, „show Makers“ šokių akademija, „Pink Milk shake“, „Pasaka“, IsM, 
VGTu, TVM, VIKO, VPu, Vu, MRu, VVTa, VDK, VDa, mokykla elC, „Crustum“ PC „Ozas“, 
„sushi express“, „sushi House“, „InDay sushi“, „Take Way“, „Milkshake Bar“, „People Bar“, 
„Guru“, „livin“, „Kibin Inn“, „Wok to Walk“, „skalvija“, „B bar“, užupio picerija, „Prie ange-
lo“, „Domino” teatras, Jaunimo teatras, Itališka vyninė, „Bunte Gans”, „Gringo“, „Balti dram-
bliai“, „Coco“, „Būsi trečias“, „soul Box“, „Bix“, „artistai“, „X club shop“, viešbučiai „Con-
gress” ir „adelita“, Kongresų rūmai, Menų spaustuvė, užupio kavinės terasa, „sPa Vilnius 
DIa“, „Vero Cafe“, vyninė „Vinchenzo mimoza“, „Šviežia kava“, Daiktų viešbutis, „Mint vine-
tu“, „Beer barell“, „Park Inn“, „Brandevino“, „Pitstoppizza“, „RawRaw“, „Žėrutis“, „Gaudos 
sPa namai“, „alaus namai“, „Muskatas“, „Puntukas“, „Jalta“, grožio salonai „salon Plus“, 
„Figaro“, „Bolero“, „eslauda“, „Performa“, „Perla“, „art of Beauty“, „Šilkinė banga“ ir  „Gro-
žio ekspertas“, kinų masažo centras QI anMO, „Gorky Bar“, „studio 9“, „The Room“, „Me-
at lovers Pub“, jogos centras „shanti“, šokių studija „Orientalija“, „Dovilės rytietiškų šo-
kių studija“.

Parodos draugai: 
Mobilusis, fiksuotas ryšys                    Fotopaslaugos internete                         Sveika konditerija                                
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Ina Peseckienė
ina@laikas.lt

„Siaubo filmo 
viešbutis“ – taip 
vilniaus apskrities 
priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos 
šeštosios komandos 
ugniagesiai 
gelbėtojai vadina 
savo senąsias 
patalpas. Pavojingas 
užduotis kasdien 
atliekantys vyrai 
normalių darbo 
sąlygų laukė 16 
metų. galiausiai prieš 
mėnesį įgyvendintas 
projektas leido 
ugnies priešams 
įsikelti į naujas, 
moderniai įrengtas 
patalpas.  



Simbolinis čiuožimas 
stulpu žemyn
Į gaisrinės pastatą įprastai už-
suka moksleivių ekskursijos 
ar įspūdžių ištroškusios mer-
gvakarių dalyvės, tačiau ro-
mantikos aptinka nedaug: 
griežta dienotvarkė, privalo-
mos pratybos ir treniruotės 
sporto salėje, nenuspėjami iš-
kvietimai į gaisrus... Padaugi-
nus iš rizikos, pavojaus svei-
katai, psichologinių sunkumų 
ir artimųjų nervų, pasidaro 
graudu. Tačiau patys ugniage-
siai apie savo darbą kalba su 
entuziazmu: riziką ir pavojų 
kompensuoja žmonių dėkin-
gumas ir… adrenalinas. 

Budi ugniagesiai kas ke-
tvirtą parą. Miegas – griežtai 
nuo 22 val. vakaro iki 6 val. 
ryto, tačiau itin budrus – bet 

kada gali pažadinti kaukian-
ti sirena. Kiekvienas pabudi-
mas naktį – it mažas infark-
tas: šoki iš lovos prie stulpo, 
nučiuoži žemyn, randi sa-
ve sėdintį gaisriniame auto-
mobilyje.

Pranešus apie įvykį ugnia-
gesiai turi per dvi minutes 
pasiekti gaisrinį automobi-
lį. Tos dvi minutės – kelias 
iki garažo, šuolis į atsparius 
ugniai drabužius ir batus. Iš-
vykdami ugniagesiai nežino, 
ko tikėtis – jiems žinoma tik 
įvykio vieta. Kelionės me-
tu, kol vyrai dedasi šalmus ir 
krūvą įrangos, pajėgų valdy-
mo centras pateikia daugiau 
informacijos. Protai veikia 
sparčiau už dalelių greitin-
tuvą: per kelias kelionės mi-
nutes turi suplanuoti, kaip 

trauksi žmogų iš suploto au-
tomobilio ar degančio buto 
trečiame aukšte.

Jie dirba darniai it laikro-
dis – kiekvienas skyrius tu-
ri savo funkcijas, kad nekiltų 

painiava: vieni eina į pasta-
tą su žarna, kiti atsakingi už 
vandens paleidimą, treti su-

renka duomenis apie žmo-
nių skaičių, laikomas degią-
sias medžiagas...

Jų įranga ir apranga sve-
ria apie 20 kg. Dirbti karšty-
je manevruojant tokio svo-
rio įrankiais nelengva, o po 
pusvalandžio persmelkti 
prakaito drabužiai sveria dar 
daugiau. Kai šalta, vos nu-
stojus darbuotis rūbai sule-
dija ir styro varžydami ju-
desius.

Superherojų kostiumai 
niekada nebuvo patogūs: ap-
siaustai, kelnaitės su timpo-
mis... Ugniagesių apsaugi-
niai kostiumai abejingų ne-
paliktų: ne dėl to, kad ryš-
kūs, o dėl to, kad visko ma-
tę. „Kasdienę aprangą turi-
me gauti kasmet, o apsaugi-

nę – priklausomai nuo susi-
dėvėjimo. Deja, dėl lėšų trū-
kumo vaikštome apiplyšę. 
Susisiūti apsauginės apran-
gos neįmanoma – siūlai tu-
ri būti specialūs, atsparūs 
ugniai“, – sako budinčios pa-
mainos vadas. 

Per metus – vos 40 
naujai parengtų 
ugniagesių
Iš tiesų norinčiųjų dirbti 
ugniagesiais stygius – rim-
čiausia problema tiek pa-
tiems ugniagesiams gelbė-
tojams, neturintiems ato-
kvėpio (kartais naktimis ky-
la po aštuonis gaisrus), tiek 
gyventojams. Per metus 
Ugniagesių gelbėtojų mo-
kykloje parengiama apie 40 
žmonių.

Paklausti, ar gelbėti nuo 
ugnies – jų pašaukimas, vy-
rai gūžteli pečiais: „Dirba-

me savo darbą“. Kukli alga 
jo vertinti netrukdo: malo-
nu padėti kitiems. „Pasitaiko 
ir bandančių atsidėkoti, pa-
vyzdžiui, kaimuose lašinių 
papjausto“, – dalijasi vienas 
skyrininkų, priešgaisrinėje 
apsaugoje dirbantis jau dvi-
dešimt metų. 

„Vienas maloniausių įvykių 
buvo Naujųjų metų naktį. Ne 
paslaptis, kad nė viena Naujų-
jų naktis neapsieina be iškvie-
timų, įprastai prieš pat vidur-
naktį ar kelios minutės po jo. 
Šiemet mums užgesinus gais-
rą žmonės pavaišino mus ar-
bata ir sumuštiniais bei, už-
jausdami, kad vidurnakčio fe-
jerverko nespėjome pamaty-
ti, surengė jį mums pakarto-
tinai“, – prisimena budinčios 
pamainos vadas.

Pastarąjį mėnesį spaudoje mūsų šalies ugniagesiai mini-
mi itin dažnai. Deja, ne tik dėl atliekamų žygdarbių, bet ir 
dėl sugriežtinto sveikatos tikrinimo, kuris, pasak jų pačių, 
nemotyvuotai retina ir taip kiekiu nepasižyminčias jų gre-
tas. Kodėl ugniagesių gelbėtojų trūksta ir kodėl jais tam-
pama? Pasakojimas apie ugniagesių kasdienius džiaugs-
mus bei vargus – pasisvečiavus naujojoje gaisrinėje.  

Per metus 
ugniagesių gel-
bėtojų mokyklo-
je parengiama 

apie 40 žmonių.
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Pratę prie streso
„Esame psichologiškai už-
grūdinti“, – teigia vyrai. Si-
tuacijos gaisre tokios, kad 
neturi nė sekundės

pamąstyti, privalai veik-
ti, tačiau naktimis guli ir gal-
voji, ką galėjai padaryti ki-
taip. Atsiriboti nuo neigia-
mų minčių ugniagesiams pa-
deda šeima. Tiesa, artimie-
siems apie gaisro siaubą ne-
pasakojama.

Neįmanoma nepastebė-
ti intonacijų, kuriomis kal-
bama apie 2007 m. gaisrą 
Žirmūnų gatvės 93 name – 
vieną kraupiausių pastaro-
jo dvidešimtmečio Vilniaus 
gaisrų. Tąkart prie daugia-
bučio buvo sutelktos vi-
sos sostinės ugniagesių pa-
jėgos, liepsnojo keli aukš-
tai. Žmonės, neištvėrę įtam-
pos ir karščio, šoko pro lan-
gus. Penki žuvo, per dvide-
šimt atsidūrė ligoninėje. Vi-
so to galima buvo išvengti, 
jei būtų laikytasi priešgais-
rinės apsaugos taisyklių, ta-
čiau evakuaciniai laiptai bu-
vo užversti rakandų, užra-
kinti spynomis, užstatytas 
privažiavimas prie namo.

NUMerIo TeMA

Automobilių stovėjimo 
aikštelė šiame gaisre tapo 
didžiausia kliūtimi: užuot 
skubėję gelbėti žmonių, 
ugniagesiai buvo priversti 
stumdyti apie pusantros to-
nos sveriančias mašinas. Net 
kvailiai mokosi iš savo klai-
dų, bet patikrinus šį namą 
po penkerių metų situacija 
nepasikeitė. 

 
Beje, gyventojus turi ra-
minamai veikti faktas, 
kad ugniagesiai gelbėto-
jai ne tik gesina gaisrus, 
bet ir kitomis aplinkybė-
mis rizikuoja gyvybe. „Pa-
gal iškvietimą siurbiame 
kilimus, nuimame puodus 
nuo viryklės“, – sako vy-
rai rimtais veidais. Pasi-
rodo, nejuokauja: ugnia-
gesiai gelbėtojai renka su-
dužusių termometrų gyv-
sidabrį, įlipę pro langą iš-
jungia paliktą lygintuvą, 
išvalo dūmtraukius. Tra-
diciškesni atvejai – trauk-
ti žmones iš po ledo, išsi-
urbti vandenį iš rūsio, pa-
dėti greitosios pagalbos 
medikams nunešti daug 
sveriantį žmogų į auto-
mobilį.
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žMoNėS

Taigi, prie reikalo – Lau-
rynai, kur mokaisi ir dir-
bi?
Studijuoju verslo informaci-
jos vadybą (VU), o dirbu vie-
šųjų ryšių vadybininku.

Esi užkietėjęs vadybinin-
kas?
Stodamas į universitetą, bi-
jojau save suvaržyti, įstatyti 
į konkrečios specialybės rė-

vISUr Ir vISKą 
SPėjANTIS

Ilgai su redakcija 
svarstėme, 
kas mums yra 
superherojus. 
Faktas, kad 
nereikia jo ieškoti 
tarp „cartoon 
Network“ ir 
„Forum cinemas“ 
personažų. 
Užtenka 
apsidairyti 
aplink...

herojUS 
lAUryNAS

Dovilė raustytė
dovile@laikas.lt

mus. O pasirinkta specialy-
bė suteikia itin platų žinių 
spektrą. Kalbant apie dar-
bą, prieš tai daugiau dirbau 
su reklama, bet norėjosi sa-
ve išbandyti ir jai artimose 
srityse – pavyzdžiui, viešuo-
siuose ryšiuose.

Tai ne pirmas tavo dar-
bas?
Ir ne antras. Dirbau dar mo-

Laurynas Rėčkus (21) – dirbantis studentas, sugebantis 
suderinti darbą, mokslus ir tėvų pinigus, atrandantis lai-
ko ne tik širdies draugei ar pomėgiams, bet ir galybei le-
pių kaktusų.
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herojUS 
lAUryNAS

kydamasis vidurinėje moky-
kloje – turėjau unikalią ga-
limybę pabūti scenaristu te-
levizijoje.

Tai iš tėvų visiškai neimi 
pinigų?
Save teoriškai išlaikau jau 
senokai, tačiau praktika to-
kia, kad tėvams skauda šir-
dį nepadėti dar studijuojan-
čiam sūnui. Nors truputį. 
Myliu juos.

Esi savo kurse retas atve-
jis, t. y. dirbantis studen-
tas? 
Ne, tarp mūsų specialybės 
studentų gana populiaru 
pradėti dirbti vos įpusėjus 
studijoms. Visi ieško galimy-
bių ir nori įgyti patirties.

O kaip į tai reaguoja dės-
tytojai? 
Dauguma dėstytojų yra ti-
krai supratingi, padeda ras-
ti kompromisą, tačiau visada 
primena, jog mokomės uni-
versitete, tad nederėtų per-
žengti ribos ir kuo daugiau 
dėmesio skirti mokslui. Ma-
nau, jie yra teisūs.

O kaip su laisvalaikiu? 
Yra laiko savo pomėgiams, 
pramogoms? 
Manau, jog tam jaunas žmo-
gus laiko visada sugebės ras-
ti. Aš – ne išimtis. Be darbo 
ir mokslų, turiu ir kitų po-
mėgių: vedu radijo laidą apie 
urbanistinę muziką „Des-
potin’ Beat Club“, tomis pa-
čiomis temomis rašau tin-
klaraštyje „Ausinukas.com“, 
retsykiais didžėjauju Vil-
niaus vakarėliuose. Be to, tu-
riu labai mylimą merginą 
Godą. Draugai, kinas, basei-
nas, kelionės... Krapštyti no-
sies nėra kada. Taip sudėtin-
giau, bet ir įdomiau. 
 
Gali trumpai papasako-
ti, kaip atrodo tavo įpras-
ta diena? 
Nesu labai spontaniškas 
žmogus, mėgstu planuo-
ti, tačiau gyvenimas nesto-
vi vietoje, dienos dinamiš-
kos, todėl planus dažnai ten-

ka regzti iš naujo. Viena yra 
aišku – turiu labai išlepusius 
kaktusus, todėl ryte visada 
tenka rasti laiko ir jiems!

O ar mestum savo studijas 
dėl nerealaus darbo pa-
siūlymo? 
Nedrįsčiau to padaryti. Esu 
atsargus žmogus, būtų gai-

la metų, sugaištų prie vado-
vėlių, auditorijose. Tikiu, jog 
tik tobulindamasis, moky-
damasis gali pasiekti aukš-
tesnių tikslų. Galutinis geras 
rezultatas man yra įprotis! 
Žinoma, ne žalingas.

Ką veiksi vasarą? 
Vasarą tęsiu darbus. Ir ilsė-
siuosi nuo mokslinės litera-
tūros. Taip pat atostogau-
siu, tikiuosi, pagulėti ant 
smėlio kur nors ne Lietuvo-
je. Man, kaip muzikos gur-
manui, „į užpakalį spiria“ 
maloni pareiga aplanky-
ti įdomiausius muzikos fes-
tivalius, vykstančius aplin-
kui. Bus smagu!

Ką patartum ir ko palin-
kėtum studentams? 
Lietuviškas alus yra pras-
tas, o virtualusis pokeris 
„sucks“, todėl linkiu atras-
ti artimą, įdomų ir, svarbiau-
sia, vertingą savirealizaci-
jos būdą.

lietuviškas 
alus yra pras-

tas, o virtu-
alusis poke-

ris „sucks“, to-
dėl linkiu atras-
ti artimą, įdomų 
ir, svarbiausia, 

vertingą savire-
alizacijos būdą.

Gegužės 19–20 d., kaip ir kasmet, pavasarį 
pasitinka ir festivalių po atviru dangumi sezoną 
atidaro „GaDi“ muzikos festivalis.
„GaDi“ muzikos festivalis – tai išskirtinis muzika ir studen-
tiška dvasia alsuojantis renginys; savaitgalis, užbaigsiantis sa-
vaitę truksiančių Gamtininkų dienų renginių maratoną. 
Jei esate neabejingi gamtai ir muzikai, privalome susitikti tre-
čiąjį gegužės savaitgalį Kaišiadoryse! Ten bus ir Jūsų draugai. 
Ten būsime ir mes. 
Šiemet pasikeitęs „GaDi“ muzikos festivalis pasiūlys Jums 
naujovių, pramogų bei galimybę labai gerai praleisti laiką. Jau-
kiai ir paprastai.
Susitiksime naujoje vietoje – Kaišiadorių „Vasaros estradoje“, 
esančioje 60 km nuo Vilniaus ir 40 km nuo Kauno.

Gamtininkų  
dienos 2012
Pavasarinis. Gyvas.  
Laisvas. Studentiškas



KelIoNėS
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rasa Barčaitė
rasa@laikas.lt

Prieš išsiruošdami į savo 
9 mėnesių kelionę po 

rytų, centrinę ir Pietų 
Afriką, Diana Suneson 

ir jos sužadėtinis 
australas christopheris 

lethborgas gyveno ir 
studijavo vilniuje. vieną 

dieną pora netikėtai 
nusprendė nusipirkti 

nebrangius bilietus 
į Afriką ir iškeliauti 
metams. Nusprendė, 

nusipirko ir pernelyg nieko 
neplanuodami išvyko. 

Su nedideliu pluošteliu 
pinigų, entuziazmu ir noro 

pilnomis kišenėmis...

Interviu su Diana buvo neį-
prastas ne vien todėl, kad ben-
dravome elektroniniu paštu, 
bet ir todėl, kad tuo metu ke-
liautojai buvo apsistoję pir-
mykščiame Afrikos genties 
kaime, kur interneto ryšys bu-
vo ypač permainingas, o karš-
tis tiesiog nepakeliamas. 

Pasiruošimas į Afriką
Pirmiausia rūpėjo paklausti, 
kaip kilo mintis išsiruošti į šią 
ilgą ir sunkią kelionę. Pasak Di-
anos, sprendimas keliauti buvo 
priimtas spontaniškai. Pora ne-
tikėtai atrado labai pigius bilie-
tus į Nairobį ir... juos užsisakė, 
pernelyg negalvodami, ką daro. 
„Toks impulsyvus mūsų poelgis 
tikrai ne pirmas. Kelionės į In-
diją ir Islandiją vyko tokiu pat 
principu. Neplanuotos kelio-
nės dažniausiai būna pačios ge-
riausios, nes nežinai, ko tikėtis“, 
– pasakoja Diana. Tik likus ke-
letui dienų iki skrydžio į Afriką, 
keliautojai suvokė, kokia svarbi 
ir ypatinga bus ši kelionė. 

Pasiruošimas kelionei buvo 
minimalus. Baigę studijas jau-
nuoliai keletą mėnesių sunkiai 
dirbo, kad susitaupytų pinigų. 
Žinių apie Afrikos šalis jie, atro-
do, turėjo užtektinai, tačiau nu-
vykę į Nairobį suvokė, kad jų su-
pratimas apie Afriką buvo per-
nelyg naivus ir vakarietiškas. 

Nepigi šalis keliauti
Pasak keliautojų, Afrika nėra 
labai pigus žemynas keliauti. 
Kainos skiriasi priklausomai 
nuo šalies – kuo piečiau, tuo 
brangiau, o pagal kainų santykį 
jos labai panašios į vakarietiš-

NUoTyKIS  
 AFrIKoje
NUoTyKIS   
 AFrIKoje



kas. Todėl keliautojams bu-
vo sunku įsivaizduoti, kaip 
žmonės gali išgyventi su to-
kiais mažais atlyginimais 
– paprastai uždirbama 50–
100 JAV dolerių per mėnesį. 

Kaip jiems pavyko turint 
tiek mažai pinigų išsilaiky-
ti net metus? Pasak Dianos, 
keliaudami jie apsistodavo 
pas svetingumo klubo „Cou-
chsurfing“ narius. Tai iš-
ties nepakartojama patirtis 
– pabendrauti su vietiniais, 
tiesiogiai pažinti jų kultū-
rą ir aplankyti vietas, į ku-
rias joks turistas nepatektų. 
„Nors viskas priklauso nuo 
žmogaus poreikių. Kai kurie 
turistai per mėnesį Afrikoje 
sugeba išleisti tiek, kiek mes 
per metus,“ – pastebi Diana.

Autostopo Afrikoje 
ypatumai
Christopheris ir Diana Afri-
koje ne tik naudojasi viešuo-
ju transportu, bet ir daug ke-
liauja autostopu. Pasak Di-
anos, jie jaučiasi ramūs su 
vairuotojais, kurie juos pai-
ma, tačiau ne visada saugūs 
dėl paties vairavimo ypa-
tumų. „Didžiausia proble-
ma visoje Afrikoje yra vaira-
vimas išgėrus. Girti vairuo-
ja ne tik paprasti, bet ir vie-
šojo transporto vairuotojai. 
Be to, vairuotojai nejaučia 
pareigos prisisegti saugos 
diržus, pamiršta apie saugų 
greitį ar leistiną vežti žmo-
nių skaičių viešajame trans-
porte“, – pabrėžė keliautoja.

Ne visose Afrikos šalyse 
įmanoma važinėtis pakelei-
vinėmis mašinomis. Pavyz-
džiui, Rytų Mozambiko pa-
krantėje užtenka palaukti 
vos keletą minučių, tuo me-
tu Namibijoje „pagauti“ ma-
šiną dykumos viduryje yra 
tikrai sudėtinga. „Taip pat 
labai svarbu klausyti vieti-
nių informacijos, nes kai ku-
riose vietose apskritai ne-
rekomenduojama keliau-
ti autostopu, o Pietų Afriko-
je mes net neplanuojame to 
daryti, nes tai viena pavojin-
giausių vietų pasaulyje. Ten 
turistams net neleidžiama 
važiuoti viešuoju transpor-
tu, nes tai pernelyg pavojin-
ga, tad ką jau kalbėti apie pa-
keleivines mašinas“, – pasa-
koja Diana.

Himba
Turbūt pati įsimintiniausia 
poros kelionė buvo pas Na-
mibijos šiaurėje gyvenan-
čius Himba genties narius. 
Šios genties žmonės vis dar 
gyvena pirmykštėmis sąly-
gomis ir panašių genčių šiais 
laikais beveik neišlikę.

„Himba genties gyvento-
jai yra labai atviri ir ne to-
kie suvaržyti kaip mes. 
Genties moterys pastoja ir 
gimdo nesusituokusios, tu-
ri vaikų nuo skirtingų vyrų. 
Iš esmės jie gali elgtis kaip 
nori tol, kol jų genties vadas 
yra tuo patenkintas. Genty-
je santuokos – retenybė, ta-
čiau jei himbietis išties įsi-

myli, tuokiasi“, – priduria 
Diana.

Genties gyventojai negali 
kasdien maitintis mėsa, to-
dėl pagrindinis jų maistas – 
kukurūzai. O geria jie daž-
niausiai gyvūnų kraują, su-
maišytą su pienu. Taip pat 
nesunku pastebėti, kad šios 
genties gyventojai neturi ke-
turių priekinių dantų – tai 
meilės karvėms išraiška, nes 
šie gyvūnai taip pat netu-
ri apatinių dantų. Todėl kai 
vaikui sukanka 11 metų, jam 
dantys pašalinami.

Konfliktai ir pavojai
Pasak Dianos, Afrika nėra 

KelIoNėS

pats ramiausias pasaulio že-
mynas, ir keliautojai supra-
to, kad situacija ten gali ra-
dikaliai pasikeisti per kele-
tą dienų be jokio įspėjimo. 
„Atvykome į ramią ir taikią 
Keniją, bet per keletą die-
nų čia viskas pasikeitė. Bu-
vo pagrobta keletas turis-
tų, kai kurie iš jų nužudy-
ti. Tuo metu buvome neto-
li šios įvykio vietos ir turė-
jome skubiai iš ten išvykti“, 
– apie patirtus sunkumus 
pasakojo Diana, kuriai ap-
silankymas viename pavo-
jingiausių pasaulio miestų 
– Kongo Respublikoje esan-
čioje Gomoje – taip pat buvo 
kupinas išbandymų.

DauGIau aPIe POROs  
KelIOnes sKaITYKITe čIa

nemokamą „upCode“ programą savo mobiliam telefonui 
galite parsisiųsti www.upcode.fi

Straipsnio pabaigai paprašė-
me Dianos duoti keletą pata-
rimų tiems, kurie norėtų pa-
kartoti poros kelionę arba 
bent jau patirti ką nors pana-
šaus. „Jei nuspręsite keliau-
ti į panašias kaip mes vietas, 
nepamirškite „pasiimti“ po-
zityvaus mąstymo ir lankstu-
mo įvairiose situacijose. Vi-
suomet būkite atviri naujoms 
patirtims ir prisiminkite, kad 
tai, kas Jums atrodo logiš-
ka, neatrodys logiška afrikie-
čiams“, – pabrėžia Diana ir 
prideda, kad labai svarbu ke-
lionei pasirinkti tinkamą pa-
keleivį, nes keliaujant su juo 

teks praleisti 24 valandas per 
parą. Beje, Diana ir Christo-
peris Afriką palieka po keleto 
mėnesių ir tada 3 mėnesius 
blaškysis po Europą. O po to? 
„Po to, matyt, nauji nuoty-
kiai“, – nusišypso Diana.

SvArBIAUSIA –  
NePAMIršTI PozITyvUMo
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ĮDoMU

FoTogrAFėS  
D. PINzoN 
MoDelIAI – 
MeKSIKIečIAI 
IMIgrANTAI
Meksikietės Dulce Pinzon (38) fotoprojektas „Tikra 
superherojų istorija“ užtruko penkerius metus ir, 
kaip „laikui.lt“ sakė pati menininkė, yra ilgiausias 
ir svarbiausias visoje jos fotografės karjeroje.

Projekte pasakojama 18 neišgalvotų į Niujorką iš Meksikos ir Lo-
tynų Amerikos dėl darbo emigravusių žmonių istorijų. 15 metų fo-
tografė D. Piznon gyveno Niujorke ir, matydama sunkiai dirban-
čius, didelius mokesčius mokančius ir dar į savo šalį pinigus siun-
čiančius imigrantus, sugalvojo visam pasauliui papasakoti jų daug 
herojiškumo reikalaujančias istorijas. „Lankiau šeimą Meksiko-
je, kai vienoje iš parduotuvių pamačiau Žmogaus-voro kostiumą. 
Tada ir kilo projekto „Tikra superherojų istorija“ idėja“, – pasako-
jo D. Pinzon. 

Pačiai autorei didžiausią įspūdį paliko meksikiečio 
Bernabe Mendez fotosesija, vykusi 56 m aukštyje. 
Žmogų-vorą įkūnijęs vyrukas kas mėnesį Meksiko-
je likusiai šeimai siunčia 500 dolerių. 

Susipažinkite su kitais D. Pinzon projekto perso-
nažais ir jų trumpomis istorijomis. Beje, šiuo metu 
Meksikoje kaip tik ruošiamasi išleisti knygą „Tikra 
superherojų istorija“.

Dovilė Raustytė

dovile@laikas.lt 

Dovilė raustytė
dovile@laikas.lt
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Meksikietis Jose Rosendo 
de Jesus dirba patarnau-

toju Niujorko įdarbinimo 
agentūroje. Kas mėnesį 

namo siunčia 700 dolerių.



žMoNėSĮDoMU

Meksikietė Ma-
ria Luisa Rome-
ro dirba Brukli-
no skalbykloje. 

Kas savaitę namo 
siunčia  

150 dolerių.

 Meksikietis Noe 
Reyes dirba Bru-
kline paštininku. 

Kas savaitę namo 
siunčia  

500 dolerių.
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Meksikietis Er-
nesto Mendez 
dirba Niujorko 
gatvėse žigolu. 
Kas savaitę namo 
siunčia  
200 dolerių.

Meksikietė Mi-
nerva Valencia 
dirba Niujorke 
aukle. Kas savai-
tę namo  
siunčia  
400 dolerių.



ePlMeNAS 
gelBSTI 

hIPSTerIUS
Piešė Tomas Minsevičius









PAvAIšINK 
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ArBATA

PASIDAryK PATS24



O jei rimtai, kiekvienas esate super vienoje ar kitoje srityje. Gal super-
virėjas (-a), supergydytojas (-a), superšokėjas (-a), supervadybininkas 
(-ė), supermama ir t. t. Todėl puodelis su herojaus atributika nepamai-
šys nė vienam, ir būtų puiku, jei jį pasigamintumėte patys. Keletas pa-
tarimų ir viena pamokėlė, kaip puodelį „aprengti“ superherojaus kos-
tiumu. Ir jokių triko čia nebus!

 
 
Jums reikės:

 puodelio (pagal kiekvieno poreikius ir galimybes – nuo vienkartinio iki 
keramikinio);

 trijų spalvų (aš naudosiu pilką, raudoną ir geltoną) medžiagos neyran-
čiais kraštais. Labiausiai tinka paprasta paltinė medžiaga ar tokių medžia-
gų atraižos;

 adatos su siūlu;
 žirklių;
 balto popieriaus lapo ir pieštuko;
 prisiuvamo lipduko (žr. nuotraukoje);
 praverstų (bet nebūtina) – siuvimo mašina (mokantiems ja naudotis).

lina Sabaitytė
lina@laikas.lt

jeigu netyčia, o gal su svarbiu reikalu, pas 
jus į svečius užsuktų koks nors superherojus, 
superveikėjas, o dar geriau – Supermenas, derėtų 
namuose turėti arbatos ir jam skirtą puodelį.



PASIDAryK PATS

Procesas
Pirmiausia pasimatuokite (preliminariai) puodelio apimtis 
(„per liemenį“). Iš medžiagos, kuri bus mūsų pagrindas („ap-
siaustėlis“, palaikantis šilumą), išsikirpkite juostelę, pridė-
dami 2–3 cm susegimui pritvirtinti. Trečias žingsnis– lipdu-
ko prisiuvimas (kaip parodyta nuotraukose). Tik atkreipkite 
dėmesį į tai, kad lipdukai turi sulipti vienas su kitu tinkamai, 
neprisiūkite jo dalių toje pačioje juostos-apsiaustėlio pusėje. 
Štai ir „aprengėme“ puodelį, teliko stilingos detalės, pagraži-
nimai ir pan.

Supermeno ženklą sudaro dvi pagrindinės spalvos – raudona 
ir geltona, todėl naudosime tik šių spalvų medžiagas. 

Ant balto popieriaus lapo piešiame (galima tiesiog nusikopi-
juoti) Supermeno ženklą: pirmiausia nusipiešiame pagrindą, 
tada pasidarome iškarpą iš medžiagos. Po to jau turimame 
pagrinde piešiame raidę S (žr. nuotrauką). Popierinės iškar-
pos reikalingos tam, kad išvengtume netikslumų kirpdami 
medžiagas. Galiausiai, pasidarius medžiagos iškarpas, viską 

reikia susiūti – galima rankomis arba siuvimo mašina. Gau-
tą Supermeno ženklą atsargiai prisiuvame prie jau pagamin-
to pagrindo („apsiaustėlio“) norimoje vietoje. 

Pagaminus supermenišką puodelio „apsiaustą“, praverstų 
prisiūti ir mažą kišenėlę saldaus cukraus pakeliui ar kitam 
saldėsiui įsidėti. Tai padaryti labai paprasta – žiūrėkite nuo-
traukose. Kišenėlę taip pat galima siūti rankomis arba siuvi-
mo mašina. 

Štai ir viskas. Dabar telieka išsikepti skanių sausainių ir lauk-
ti svečių!

P.S. Tokiu pačiu principu galima pasiūti puodeliui „apsiaus-
tą“ ir Motinos dienos proga. Interpretacijos pasirenkant 
puošybos elementus gali būti įvairiausios – čia vieta Jūsų 
fantazijai. Patikėkite – supermamoms tai bus puiki dovana. 

Sėkmės darbuojantis!
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FoTogrAFIjA

SUPerMeNAS APlANKo 
FoToSTUDIją oKTo
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Kostiumu pasida-
binęs superherojus 
Vylius, pasak OKTO 
kūrybinės koman-
dos, visos fotosesijos 
metu buvo linksmas 
ir labai geranoriškai 
nusiteikęs. Visas jam 
keltas užduotis atli-
ko – kaip ir dera prie 
kostiumo – be prie-
kaištų.  

Vienas kertinių 
šios fotosesijos ele-
mentų buvo batu-
tas. Fotostudijos ko-
manda jį pasiskolino 
ir keturiese montavo 
dvi valandas. Tačiau 
jo niekaip nesise-
kė įtempti. Tada pa-
sirodė Vylius. Tikro 
Supermeno pagal-
ba labai pravertė. Po 
to dvi valandas Vy-
lius ant jo šokinėjo, 
nes užfiksuoti jį bu-
vo sumanyta „skren-
dantį“ su besiplaiks-
tančia skraiste. Taip, 
kaip ir priklauso Su-
permenui. „Tačiau 
rezultatas toks, kad 
nei skrydžio, nei ba-
tuto nematyti – vir-
šeliui pasirinkome 
kitą, emociškai pa-
trauklesnę nuotrau-
ką. Kaip dažnai pasi-
taiko, nemaža darbo 
dalis liko už kadro“, 
– pasakojo OKTO.

SUPerMeNAS APlANKo 
FoToSTUDIją oKTo

gegužės mėnesio 
„laikas.lt“ viršelis, 
žinoma, neatsirado 

be herojų pagalbos. 
Matomą rezultatą 

pasiekti padėjo 
Supermenas ir 

fotostudijos oKTo 
komanda.



FoTogrAFIjA

„Daugelis mano, kad 
fotografo darbas – 50 
proc. fotografavimo ir 
50 proc. lankymosi va-
karėliuose. Taip toli gra-
žu nėra. Projektų vady-
ba, idėjų generavimas, 
vietų ir modelių paieš-
kos, postprodukcija  su-
ryja marias laiko. Kar-
tais fotografavimui ir 
kūrybai apskritai jo lie-
ka labai nedaug. Tam ir 
reikalinga komanda“, – 
sako be savo pagalbinin-
kų: Rasytės (postpro-
dukcija), Nelės (foto-
grafė), Virgitos (prodiu-
serė) ir Bingo (šuo-ta-
lismanas), fotostudijos 
darbo neįsivaizduojan-
ti fotografė Oksana To-
čickaja. 

Komercinė mados ir 
reklamos fotografija yra 
tai, kuo fotostudijos OK-
TO merginos kvėpuo-
ja, žavisi ir ką pačios ku-
ria kasdien. Išklausiu-
sios užsakovo pageida-
vimus, jos drauge gene-
ruoja idėjas,  įsivaizduo-
ja aplinką, apšvietimą, 
postprodukciją, makia-
žą, drabužius ir visa kitą, 
kas padeda pasiekti ge-
riausią rezultatą. Įver-
tinkite jį patys!

 Fotografo darbas – 50 
proc. fotografavimas, 
50 proc. vakarėliai?
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žMoNėS

r. žIDžIūNAS – KAIP TAPTI SAvo 
gyveNIMo SUPerherojUMI?

Gal pradėkime nuo to, kad 
psichologinis konsulta-
vimas ar gyvenimo būdo 
mokymas žmonėms daž-
nai asocijuojasi su neigia-
mais dalykais. Ar teko su-
sidurti su tokiu neigiamu 
požiūriu į savo profesiją?
1997-aisiais, kai pradėjau 
rengti mokymus, žmonės, 
kurie domėjosi asmeniniu 
tobulėjimu, psichologija ir 
savianalize, aplinkiniams at-
rodė kaip nevykėliai arba 
sektantai. Tačiau pastarai-
siais metais žmonės pradėjo 
aktyviai domėtis, kaip spręs-
ti gyvenimo problemas. Vis 
daugiau žmonių, ypač jaunų, 
supranta, kad tai reikalinga 
ir netgi madinga. 

Visada pabrėžiate, kad 
esate ne teoretikas, o 
praktikas. Kodėl teorija 
neveikia?
Esu praktikas, nes man pasi-
sekė – mokytis gyventi man 
padėjo ne tik knygos, bet ir 
žmonės. Kai pradėjau reng-
ti mokymus (prieš 15 metų), 
buvau labai įkvėptas turimų 
teorinių žinių ir labai norė-
jau jas perteikti savo paskai-
tų klausytojams. Bet vėliau 
supratau, kad tai neveikia, 

nes turi gyventi taip, kaip mo-
kai kitus. Pradėjau įgytas ži-
nias taikyti realiame gyveni-
me: vakarais rengdavau mo-
kymus, dieną taikiau žinias 
darydamas karjerą, kurdamas 
savo verslą bei asmeninį gy-
venimą. Todėl visuomet pa-
brėžiu, kad viską, ko mokau 
kitus, išbandžiau ir pats – da-
lijuosi patirtimi, o ne pasako-
ju tai, ką galima rasti knygose.

Savo mokymuose ir šiais 
metais išleistoje knygo-
je „Gyvenimo kūrėjas“ tei-
giate, kad žmogaus gyveni-
mą sudaro keturios lygia-
vertės dalys: karjera, as-
meniniai ir intymūs san-
tykiai bei vidinis dvasinis 
gyvenimas. Kuri iš šių sfe-
rų labiausiai veši arba yra 
apleista Lietuvoje?
Lietuvoje labai madinga to-
bulėti karjeros srityje, o la-
biausiai apleista sfera – as-
meninis gyvenimas, nes lie-
tuviai dažnai gyvena taip, 
kaip išmoko iš savo tėvų, tė-
vai iš savo tėvų ir taip toliau. 
Todėl jie ne visada turi tinka-
mą pavyzdį.

Vadinasi, Lietuvoje žmo-
nės karjeristai ir dažnai 

emocinio ir dvasinio intelektų lavinimo 
specialistas, mokymų projektų „Social 
games“ metodikos kūrėjas rimvydas 
židžiūnas jau 15 metų lietuvius moko, kaip 
susikurti tokį gyvenimą, kokio jie nori. 

rasa Barčaitė
rasa@laikas.lt

Nors yra vis dar skeptiškai žiūrinčių į gyvenimo moky-
tojus ar psichologus, kaip pasakojo Rimvydas, šis požiū-
ris po truputį tampa atgyvena ir imama suvokti, kad žmo-
nes reikia mokyti ne tik mokyklos ar universiteto progra-
mose įrašytų dalykų, bet ir suteikti žinių apie tai, kaip tap-
ti laimingiems bei pasiekti to, ko trokštame. Kalbėdamie-
si su R. Židžiūnu uždavėme jam ne vieną mums rūpimą 
klausimą. 
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Su specialiu nuolaidos kodu tik
laikas.lt skaitytojams – 

Nuolaidos kodas:
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r. žIDžIūNAS – KAIP TAPTI SAvo 
gyveNIMo SUPerherojUMI?

gauna tai, ko siekia. Ta-
čiau kodėl tuomet tiek 
daug žmonių, net ir daug 
pasiekusių, skundžiasi, 
kad yra nelaimingi?
Yra keletas žmogaus gyveni-
mo modelių – vienas mano, 
kad jis bus laimingiausias, kai 
turės daug pinigų, valdžią, 
apie jį visi šnekės. Tik tada jis 
bus patenkintas savo gyveni-
mu, nes žmogui nuo mažens 
formuojamas toks mitas. Čia 
galima rasti paralelių su Dar-
vino teorija: jei esi galingiau-
sias ir geriausias, tau seksis. 
Tačiau kai žmonės visko pa-
siekia, supranta, kad laimė 
neateina automatiškai, rei-
kia dar išmokti būti laimin-
gam. Tie superherojai, kurie 
uždirba daugiausia, yra žy-
miausi ar įtakingiausi, nebū-
tinai yra laimingiausi. 

Kitas gyvenimo modelis – 
humanistinis. Mes gyvena-
me ne tam, kad ką nors pa-
siektume, o tam, kad būtu-
me laimingi, atskleistume ir 
realizuotume save. Ir tam, 
kad būtume tokie, nebūti-
na ką nors pasiekti ar įsigy-
ti. Kartais užtenka žinoti sa-
vo norus ir duotybes bei pa-
sirinkti tokį gyvenimo būdą, 
kuris suteikia galimybę visa 
tai realizuoti. 

Lengva pasakyti, jog 
tam, kad būtume laimin-
gi, nebūtina ką nors pa-
siekti. Juk labai dažnai 
mums trukdo aplinkinių 
nuomonė, netinkami pa-
vyzdžiai... Juk taip norisi 
pasigirti, sukurti daugiau 
nei kiti, o kur dar tėvų no-
ras didžiuotis tuo, kad jo 

vaikas pasiekė daugiausia 
iš visos giminės.
Taip, mums labai dažnai 
trukdo žmogiškoji konkuren-
cija. Dirbi, jautiesi laimingas 
ir patenkintas, tačiau matai 
žmones, kurie turi daugiau, 
ir pradedi lyginti save su jais. 
Vėl įsilieji į nuolatinį bėgimą 
paskui nežinia ką. Ir tai yra 
užkrečiama, žmonės nega-
li atsisakyti savęs lyginimo su 
kitais, todėl niekad nebūna 
patenkinti savimi, nes visada 
randa žmogų, kuris yra gra-
žesnis, turtingesnis, laimin-
gesnis. Tad jei nori būti lai-
mingas, turi nustoti save ly-
ginti su kitais. 

Dažnai tėvai ar vyresni 
žmonės mums teigia, kad 
reiktų nesimokyti iš jų 
klaidų ir kuo greičiau pa-
siekti pasisekimo bei lai-
mės finišą. Ar šis varian-
tas išties trumpesnis ke-
lias į laimingą gyvenimą?
Jaunesniam žmogui reikia ir 
NETGI BŪTINA daug ką iš-
bandyti. Negali suprasti, ko-
kia tavo duotybė, jei neban-
dai. Gal kitas žmogus bandė, 
jam netiko, bet tu pabandei 
ir tinka. Tačiau bandant iš-
kyla kita problema – juk kaž-
kada reikės sustoti, o ne vien 
bandyti. Tiesiog vieną dieną 
reikia peržvelgti savo gyve-
nimo patirtį ir susidėlioti gy-
venimo vertybes, kurios yra 
pagrindinės. 

Pamodeliuokime situa-
ciją: man 25 metai, daug 
ką išbandžiau, tačiau vis 
dar nežinau, ko noriu, ko-
kios mano esminės ver-
tybės. Arba netgi jei ir ži-

nau, ko noriu, dažnai tin-
giu tai daryti ir einu len-
gvesniu keliu. Kaip save 
priversti?
Nuo vaikystės esame įpratę 
daryti dalykus, kurių neno-
rime ir kuriems reikia valios: 
eiti į mokyklą, lankyti būre-
lius... Bet jeigu tau 25 metai, 
išmokai visus privalomus 
dalykus ir renkiesi, kaip no-
ri gyventi, tikrai nebereikia 
grįžti į mokyklą ir vėl daryti 
to, ko nenori. 

Kaip patikrinti, ar to nori? 
Labai paprastai – veiklai, ku-
rią išties mėgsti, nereikia jo-
kios valios pastangų, viskas 
išeina natūraliai. Bet jeigu 
tingi, vadinasi, išties neno-
ri to daryti. 

Teigiate, kad reikia daryti 
tik tai, ką nori. O jei žmo-
nės daro tai, kas jiems pa-
tinka, tačiau už tai negau-

na pinigų. Ką patartumėte 
tokiu atveju? 
Atsakymas labai paprastas: 
jeigu darai tai, kas tau pa-
tinka, esi kupinas entuziaz-
mo, turi tobulėti šioje srityje 
ir tapti geriausiu specialis-
tu. Nes jei tampi geriausias, 
tobulėji, iš to visada uždirbsi 
pinigų. Kai pradėjau rengti 
mokymus, man prireikė net 
10 metų, kad tapčiau geriau-
sias savo sferoje.

Ir pabaigoje – trumpas 
patarimas, kaip gyvenime 
pasiekti tai, ko nori.
Gyvenimo šeimininkas yra 
tas, kuris yra savęs šeiminin-
kas. Jis žino savo norus, ta-
lentus, svajones, duotybes ir 
moka tuo naudotis. Žmogus 
turi tikėti savimi, nes jo vidu-
je yra visi atsakymai į klausi-
mus, ką jis turi daryti ir kaip 
gyventi. Tereikia išmokti 
juos girdėti ir jais patikėti.

Kai žmonės 
visko pasiekia, 
supranta, kad 
laimė neateina 
automatiškai.



KINAS

jonas vėlutis
redakcija@laikas.lt

Kas tokie yra betmenai, supermenai ar spaidermenai, 
niekam pasakoti nereikia. Tačiau amerikiečių kultūrai 
komiksai padovanojo kur kas daugiau antgamtiškomis 
galiomis apdovanotų herojų istorijų. Nemažai iš jų buvo 
perkeltos ir į didžiuosius kino ekranus.

Tačiau bandymas skirstyti 
filmus apie superherojus į 
geriausiųjų dešimtukus yra 
subjektyvus, ir kiekvienas 
iš mūsų prie šio sąrašo lais-
vai galime pridėti savo su-
perherojų.

„Konstantinas“ 
(„Constantine“), 
2005 m.
Filmo istorija paremta 
„Vertigo“ komiksų knyga, o 
kai kurie siužetiniai elemen-
tai paimti iš komiksų „Pavo-
jingi įpročiai“ („Dangerous 
habits“) bei „Pirmosios nuo-
dėmės“ („Original sins“).

Filmo herojus Johnas Cons-
tantinas siekia išsigelbė-
ti nuo amžinojo pasmerki-
mo ir pragaro, nes ankstyvo-
je jaunystėje, neiškentęs to, 
ką jam tenka regėti, bandė 
nusižudyti. Siekdamas užsi-
tarnauti Dievo malonę jis at-
gal į pragarą varinėja demo-
nus, bet laikui bėgant nuo to 
pavargsta, tampa vis ciniš-
kesnis. Pagrindinį Konstan-
tino vaidmenį filme atliko ne 
kas kitas, o aktorius Keano 
Reevesas.

„Betmenas: pradžia“ 
(„Batman begins“), 
2005 m.
Su pirmąja Betmeno dalimi 
prasidėjo kino režisieriaus 
Christopherio Nolano Be-
tmeno era. Filmas atsikratė 
komiksų ekranizacijoms bū-
dingo lėkštumo, vaikiško hu-
moro, o siužetas iki maksi-
mumo buvo priartintas prie 
realybės. Akivaizdu, kad nuo 
šios dalies prioritetas buvo 
teikiamas istorijai ir tik vė-
liau – efektams ibei veiks-
mui. O tikroviškos istorijos 
receptas paprastas – leisti 
žiūrovui suprasti, įsijausti. 

3. „Matrica“ 
(„Matrix“), 1999 m.
Apie šį brolių Wachowskių 
kūrinį galima kalbėti kaip 
apie pramoginį filmą, ku-
riame svarbiausia – triu-
kai, susišaudymai ir gaudy-
nės. Tačiau po išoriniu fil-
mo sluoksniu glūdi kitas – 
jame gausu simbolių ir aliu-
zijų. Ši juosta ir du jos tę-
siniai – „Matrica: Perkrau-
ta“ bei „Matrica: Revoliuci-
jos“ – tapo savotiškais kulto 
objektais. 

NUo  
IKI roBocoP
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„Tamsos riteris“ 
(„Dark knight“), 
2008 m.
Filmo istorija pasakoja apie 
tai, kaip padedamas leite-
nanto Gordono ir advoka-
to Dento Betmenas ruošiasi 
sunaikinti kriminalines or-
ganizacijas, kurios savo nu-
sikaltimais ir išsišokimais 
vargina miesto gyventojus. 
Bendradarbiavimas duoda 
nemažai naudos, bet netru-
kus juos ima persekioti pik-
tadarys Džiokeris. 

Filmas garantuoja gurma-
nišką kino seansą – genia-
lus režisierius Christophe-
ris Nolanas, Betmeno vai-
dmenį atlikęs Christianas 
Bales bei Džiokerį meistriš-
kai įkūnijęs tais pačiais me-
tais netikėtai šį pasaulį pali-
kęs Heathas Ledgeris. Tai fil-
mas, tapsiantis klasika, ne-
bent 2012 metais režisierius 
pranoks save naujausia Be-
tmeno dalimi – filmu „Tam-
sos riterio iškilimas“ („The 
Dark Knight Rises“). O ži-
nant šį režisierių – tikėtis 
galima visko.

„Varnas“  
(„The Crow“), 1994 m.
Gotikinis veiksmo filmas, 
sukurtas pagal 1989 m. to 
paties pavadinimo komiksų 
knygą. „Varną“ drąsiai ga-
lima vadinti išskirtiniu su-
perherojų filmu. Jis išskir-
tinis savo atmosfera, stiliu-
mi, kinematografija, isto-
rijos perteikimu. Helovino 
naktį padeginėdama namus 
niūrame mieste siautė-
ja vietinių niekšelių gauja. 
Ji nužudo pagrindinį vei-
kėją, jo gyvenimo meilę iš-
prievartauja ir taip pat pa-
lieka mirti. Tačiau pagrin-
dinis veikėjas prisikelia iš 
kapo ir, vedamas paslaptin-
go juodojo varno, keršija 
skriaudėjams. 

„Robotas policininkas“ („Robocop“), 1987 m.
Daugelis „Robotą policinin-
ką“ yra matę vaikystėje, ta-
čiau šis kūrinys sugeba pri-
kaustyti dėmesį prie ekrano 
ir šiandien. Filme pasakoja-
ma istorija, kaip po žiauraus 
susidorojimo žūva pagrin-
dinis istorijos veikėjas – po-
licijos pareigūnas Alexas J. 
Murphys. Jis prikeliamas ne 
kaip žmogus, bet kaip užpro-
gramuota mašina kiborgas – 

pusiau žmogus, pusiau mašina. Tai puiki istorija apie tai, kaip 
robotas su pusiau sveikomis žmogaus smegenimis atgimsta, 
atgauna identitetą ir mašina vėl virsta žmogumi. Istorija pa-
teikiama nebanaliai, išmoningai ir net ironiškai. 

„Nuodėmių miestas“ („Sin city“), 2005 m.
Šios kino juostos ekranizaci-
jos istorija yra kiek įdomesnė 
nei kitų. Holivudu komiksų 
kūrėjas Frankas Milleris at-
sisakė parduoti teisę ekrani-
zuoti savo komiksus. Tačiau 
pastarojo gerbėjas režisierius 
Robertas Rodriguezas 2004 
metų pradžioje slapta nufil-
mavo trumpą istoriją su Jos-
hu Hartnetu ir Marley Shel-
ton, pavadintą „Klientas vi-

suomet teisus“. Jis nusiuntė epizodą F. Milleriui, pridėdamas 
tokį laiškutį: „Jeigu tau patiks, tai bus filmo pradžia. Jeigu ne, 
turėsi nedidelį filmuką draugams“. Komiksų autorius taip su-
sižavėjo filmo stilistika, jog sutiko imtis ekranizacijos.

„Stebėtojų lyga“ 
(„Watchmen“), 2009 m.
„Stebėtojų lyga“ – Ala-
no Mooro kultinio komik-
so „Watchmen“ ekranizacija, 
kurią į ekranus perkėlė reži-
sierius Zackas Snyderis. 

Tai tipinis ir kartu išskirti-
nis filmas apie superhero-
jus. Originaliausia jame tai, 
kad superherojai pateikia-
mi kaip eiliniai žmonės, ku-
rie kadaise užsivilkę kaukes 
stojo į kovą su nusikaltėliais 
ir darė tai, ko įstatymas ne-
pajėgė padaryti. Ir tai per-
teikiama labai žemiškai, ne-
nutolstant nuo realybės, ta-
čiau, be abejo, kartu išlai-
kant ir mokslinės fantasti-
kos prieskonį.

„Nepalaužiamasis“ („Unbreakable“), 2000 m.
Išties išskirtinis filmas apie superherojus, o įdomiausia tai, 
kad „Nepalaužiamasis“ nėra komiksų adaptacija. Trilery-
je pagrindinį vaidmenį atlieka legendinis Holivudo aktorius 
Brucas Willisas. Jis vaidina po traukinių katastrofos išlikusį 
vienintelį gyvą žmogų: dešimtys žuvo, o šis liko be menkiau-
sio įdrėskimo ir apie save sužino daug neįprastų dalykų. Kar-
tu su B. Willisu „Nepalaužiamajame” vaidina dar viena ryški 
kino žvaigždė – Samuelis L. Jacksonas. Kino kritikų teigimu, 
ši kino juosta yra vienas įspūdingiausių visų laikų psichologi-
nių trilerių. Ir jie visiškai teisūs...

„V – tai Vendeta“  
(„V For Vendeta“),  
2005 m.
Šis filmas – tai to paties pa-
vadinimo komiksų knygos 
adaptacija. Broliai Wachows-
kiai, būdami didžiuliai ko-
miksų gerbėjai, pirmąjį „V – 
tai Vendetos“ scenarijų para-
šė dar 1990-aisiais, prieš pra-
dėdami dirbti su „Matrica“, 
kurioje kartojasi kai kurios „V 
– tai Vendetos“ temos. Filme 
tvyro niūri ir gan bauginanti 
atmosfera. Po Trečiojo pasau-
linio karo tvyro baisus chao-
sas. Jame labai greitai įsitvir-
tino mažos maištaujančios 
grupelės. Pasinaudodamos 
baime, jėga ir tikėjimu „Nau-
jąja Britanija“, jos pavergė vi-
są tautą. Šiame pasaulyje pa-
sirodo paslaptinga, kaukėta ir 
revoliucinga asmenybė „V“. 
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vasarėjantis Kauno 
miestas staiga 
pakvipo kava, džiazu 
ir įvairiausiomis 
spalvomis. laikinosios 
sostinės gyventojai 
bei svečiai, išvylioti 
į gatves šiltos 
saulės ir muzikos, 
tiesiog patys prašosi 
fotografo blykstės... 
Ne Niujorke ir ne Billas 
cunninghamas, bet 
tiesiogiai iš Kauno  
raportuojame gatvės 
stiliaus kronikas.
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Ramus protas, sveikas or-
ganizmas, atletiškas ir 
lankstus kūnas – taip daž-
nai įsivaizduojame pažen-
gusius jogus. O ar lengvai 
patikime, kad kai kurie iš 
jų turi antgamtiškų galių? 
Joms pavadinti vartoja-
mas sanskrito kalbos žodis 
„Siddhi“ (liet. pasiekimas, 
tobulumas). 

Gebėjimas savaitę išbū-
ti be maisto ir vandens, ne-
justi šalčio ar karščio, nu-
malšinti audrą ar sustabdy-
ti lietų, netgi prikelti žmo-
gų iš mirusiųjų kelia nepasi-

DeBeSų SKlAIDyMAS, PrIKėlIMAS 
Iš MIrUSIųjų Ir KIToS jogų gAlIoS

tikėjimą ne tik tiems, kurie 
nė karto nepraktikavo jogos, 
bet ir ilgamečiams jos prak-
tikams. Tai visai nenuosta-
bu, nes neretai atsiranda he-
rojų, demonstruojančių savo 
galias, kaip vėliau paaiškė-
ja, pasitelkus magijos triu-
kus. Tad šioje vietoje labai 
dažnai brėžiama griežta riba 
tarp normalaus ir nenorma-
laus, tarp sveiko proto ir be-
protybės. 

Pagrindinės 
Siddhi rūšys    

 Savo sielos perkėlimas į ki-
to žmogaus kūną.

 Gebėjimas išbūti be mais-
to ir vandens keletą mėne-

Ar galėtų būti didinges-
nis pasiekimas nei Savasties 
(Vienio, Absoliuto, Kūrėjo) 
realizavimas, kuris yra aukš-
čiausias atpildas jogą prakti-
kuojantiems mokiniams? Bū-
tent toks jogų tikslas – pažin-
ti savastį, kai objektas ir su-
bjektas tampa viena. Tokia 
būsena vadinama samadhi. 

Kai joga tampa gyvenimo 
keliu, ji palengva transfor-
muoja kūną, pradeda veik-
ti didesnė smegenų dalis nei 
įprasta. Tikslas siekiamas 
nuolatinėmis praktikomis: 
asanų, pranajamos, medita-

sių, net metų, visiškai nepa-
kenkiant organizmui.

 Šalčio ir karščio nugalė-
jimas, sugebėjimas pajus-
ti šilumą sėdint nuogam 
ant sniego arba atvirkščiai 
– esant ant ugnies pajus-
ti vėsą.

 Gebėjimas laviruoti savo 
kūno dydžiu, pavyzdžiui, su-
mažinant jį iki mikroskopi-
nės dalelės arba išplečiant 
iki visatos masto.

 Persikėlimas iš vienos vie-
tos (būsenos?) į kitą vos per 
kelias sekundes. 

 Neribotų turtų įsigijimas, 
pavyzdžiui, pasakojama, kad 
vienas jogas apipylė auksu 

neturtingos moters namus. 
Tai ypatingai reta galia.

 Gebėjimas padėti nevai-
singoms moterims susilauk-
ti vaikų.

 Vienos medžiagos transfor-
mavimas į kitą, pavyzdžiui, 
popieriaus į rožių vandenį ar 
siūlų kamuolio į auksą.

 Gebėjimas mirusįjį sugrą-
žinti į gyvenimą. Mažiausiai 
tikėtina praktika, tačiau tei-
giama, kad ji turi įrodymų.

 Erdvės apribojimų pašali-
nimas, pavyzdžiui, Mėnulis 
pasiekiamas pirštu.

 Gebėjimas kontroliuoti 
gamtos dėsnius.

Štai kaip Siddhis aiškina jogos centro „Shanti“ vadovas ir meistras Aurelijus Šarka:
cijos, maitinimosi ir kitomis. 
Šios praktikos švarina žmo-
gaus kūną, protą, atveria šir-
dį, suteikia energijos. Prak-
tiškai daugelis praktikuojan-
čių jogą susiduria su tokiais 
reiškiniais, kaip jautresnė 
uoslė, geriau juntamas mais-
tas, todėl nebeprireikia jo 
gardinti druska ar pipirais. 
Sapnai tampa ryškesni, len-
gviau įsimenami. Geriau jun-
tama aplinka, žmonės, padi-
dėja intuicija. Trumpai sa-
kant, visi šeši pojūčiai pa-
gerėja (paaštrėja). Tačiau 
tai tik pirmi pokyčiai kelyje į 
tikslą. Vėliau pradedami gir-
dėti garsai, matyti tai, ko ne-
mato kiti (tarkime, auras), 
justi karštį, sklindantį iš del-
nų, intuicija taip išlavėja, jog 
imama nuspėti ateities įvy-
kius. Ir taip po truputį, laip-
telis po laiptelio, išgyvenami 
šie potyriai, o viename ar ki-
tame aukštesniame laiptelyje 
atsiveria dar gilesni klodai. 
Pradedama suvokti, supras-

ti ir palengva valdyti penkis 
elementus (žemę, vandenį, 
orą, ugnį, eterį). 

Kadangi visa, kas yra ma-
terialu, susideda iš šių ele-
mentų ir skirtingų jų tar-
pusavio santykių, tai nieko 
nuostabaus, kad įmanoma 
valdyti viską, kas materialu. 
Bet tai tik nedidelė dalis to, 
kas slypi dar aukščiau. To-
dėl tie jogai, kurie pradeda 
viešinti savo galias, sustoja 
aukštų aukščiausiai pusiau-
kelėje į tikslą ir jų progresas 
nebevyksta, jie krinta žemyn. 
O juos ten tempia ne kas kita 
kaip jų ego. Todėl didieji mo-
kytojai, jogai, įvaldę šias ga-
lias, niekada viešai jų nede-
monstruoja, nes kitaip nu-
trūks jų kelias į tikslą. O vėl 
pakilti į tą patį lygį prireiks 
daug daugiau laiko nei prieš 
tai. Taigi Siddhis, antgam-
tinės galios, išties yra tikros 
gamtos galios, jos niekur ne-
buvo dingusios ir iš niekur 

neatsirado, jos yra, tik reikia 
mokėti jas pažinti. 

Samadhi, galutinė būsena, 
nėra vaizduotės žaismas ar 
hipnozinio transo būsena – 
tai reali patirtis, kai sunaiki-
namas pavydas, egoizmas ir 
patiriama nenusakoma vidinė 
ramybė bei palaima. Pajunta-
ma tikroji dvasinė laisvė, di-
džiulis energijos kiekis, įkvė-
pimas, suvokiama visų daiktų 
ir reiškinių prasmė, supran-
tamas gyvenimo tikslas. Ši są-
monės būsena – natūralus bū-
vis. Pradedantiems eiti jogos 
keliu svarbu praplėsti sąmo-
ningumo, suvokimo ribas – 
tas, kurias mums įkalė aplin-
ka, tėvai, mokslas ar darbas. 

Taigi, pradėkite šią kelio-
nę jau dabar, pradėkite prak-
tikuoti meditavimą jau šian-
dien. Niekas pasaulyje nega-
li prilygti tam Žinojimui, Tie-
sai, Jėgai, kurią suteikia me-
ditacija. 



SPorTAS

„Adrenalino“  
komanda
Sako, kad, vieną kartą išmo-
kęs važiuoti dviračiu, nieka-
da to nepamirši. Mūsų šian-
dienos herojus Kęstutis Ki-
likevičius šį posakį perkelia 
į šiek tiek kitą lygmenį. Šiam 
po miškus lakstančiam dvi-
ratininkui važiavimas dvi-
račiu – nuolatinio tobulėji-
mo procesas. Kaip greičiau 
įveikti posūkį, kaip techniš-
kai peršokti natūralų, iš su-
kritusių šakų susiformavu-
sį tramplyną, kaip įveikti dar 
vieną neįsivaizduojamai sta-
tų nusileidimą…

Pasak Kęstučio, „Down-
hill“ – viena iš tų sporto ša-
kų, kurios reikalauja dau-

 „DowNhIll“  – 
INTeNSyvUS 
DvIrAčIų 
SPorTAS
Labas! Labas!
Pavasario lietūs jau išplovė visus žiemos likučius iš mūsų kiemų ir miš-
kų. Intensyviai ruošiamės aktyviajam sezonui, kai varžybos veja varžy-
bas, o idėjos liejasi laisvai. Mes taip pat turime paruošę nemažai įdomy-
bių ir siurprizų.

Šį kartą savo dėmesį nukreipiame į dviračius. Pasakojame apie „Down-
hill“ varžybas bei filmo premjerą. Nekraipykite galvos – dviračiai ekstre-
malus sportas. Bent jau mūsų herojus Kęstutis Kilikevičius – tikras nu-
trūktgalvis. Įsitikinkite patys.

 Nepakartojamų įspūdžių!
 Peace 

giausia įgūdžių bei nuolati-
nio mąstymo. Ir tikrai, kai 
pamatai, kokiu greičiu jau-
nuoliai atlekia trasa, su ko-
kiu meistriškumu įveikia sli-
džius posūkius ir kaip pui-
kiai valdo dviratį ore, tenka 
pripažinti, kad vien žiūrint į 
tai viduje kyla adrenalinas.

„Downhill“ dviračiai su-
konstruoti leistis nuo ypa-
tingai stačių ir akmenuo-
tų trasų. Nuo kalnų dviračių 
jie skiriasi stabilumu ir ilga-
amžiškumu, nėra tokie len-
gvi kaip plentu važiuoti skir-
ti dviračiai. Šie mechaniz-
mai skirti leistis labai grei-
tai, labai ekstremaliomis są-
lygomis, todėl privalo atlai-
kyti bet ką.

„Lietuvoje šio sporto tra-
sas turi visi didieji mies-
tai: Vilnius, Kaunas, Šiau-
liai. Tačiau Vilniuje situacija 
yra pati nepalankiausia. Nė-
ra tokios trasos, kurioje ga-
lima būtų lavinti visus įgū-
džius. Trasas kuriame ir pri-
žiūrime mes patys, tai yra 
visi tie, kurie jomis važinė-
ja. Nors ši sporto šaka reika-
lauja labai didelio aktyvumo, 
treniruojantis reikia daug 

įgūdžių, nėra centralizuo-
to suinteresuotumo gerin-
ti sąlygas ir taip auginti nau-
jus sportininkus“, – situaci-
ją komentuoja Kęstutis, pri-
siminęs 2010 metų žiemos 
olimpinių žaidynių vietą – 
Vistlerio kalnų parką Kana-
doje, kuris vasarą virsta dau-
gybe „Downhill“ trasų. 

„Kadangi dviračiai nėra pi-
gūs, reikalauja daug priežiū-
ros bei įgūdžių, 

„Downhill“ sportu rimtai 
nesidomi vaikai. Nors jiems 
perspektyvų važiuoti gerai, 
sėkmingai dalyvauti varžy-
bose – daugiausia. Tačiau 
tam reiktų labai stipraus tė-
vų palaikymo, o dažniausiai 

Šie mechanizmai skirti 
leistis labai greitai, 

labai ekstremaliomis 
sąlygomis, todėl privalo 

atlaikyti bet ką.

42



gegužės mėnesį „Adrenalinas“ rekomenduoja apsilankyti:
 Gegužės 19 d. „Nykštietiškas triatlonas“ Anykščiuose. Lenktynių trasa rengiama 

taip, kad dalyviai (komandos po 2 žmones) varžybų metu aplankytų gražiausias 
krašto vietas ir išvystų kuo daugiau lankytinų objektų, išbandytų įvairių pramogų, 
atliktų žaismingas užduotis, patirtų daug nuotykių, išgyventų tikrų emocijų ir ki-
tais metais norėtų vėl sugrįžti. Junkitės!

 Gegužės 5 d. „Fast Lap“ Nemuno žiede. Visi žinote, kas tai: variklių gaudimas, 
greitis ir meistriškumas. Girdėta, tačiau dėl to ne mažiau smagu. 

 Gegužės 26 d. „Karama“ Palangoje. Tradicinės riedlenčių, 
riedučių ir BMX dviračių varžybos. Jei domiesi nors viena iš 
šių sporto šokių, tiesiog turi būti Palangoje.

Trumpas birželio anonsas:
 Birželio 2–3 d. „Downhill“ varžybos Liepkalnyje. Specialiai 

ruoštos trasos. Nutrūktgalviai sportininkai. Įspūdingų vaiz-
dų pažadame!

 Birželio 2 d. 19 val. „Adrenalino“ filmo premjera „Pasakos“ 
kino teatre. Rodysime visiškai naują ir iki tol nematytą filmą „Strength in Num-
bers“. Aišku, apie dviračius. Filmo kūrėjai žada, kad pamatysime tai, ko dar nesa-
me matę... 

jo trūksta, – pasakoja Ge-
nerolo Jono Žemaičio Lie-
tuvos karo akademijos stu-
dentas. – Štai dabar visi ruo-
šiamės birželio 2 d. vyksian-
čioms varžyboms Liepkal-
nyje, į kurias suvažiuos sti-
prūs sportininkai iš Latvijos 
ir Estijos. Savo trasose turi-
me pasirodyti gerai. Visi tie, 
kam yra įdomus šis sportas, 
galės ateiti ir pasižiūrėti į 
viską iš arti.“ 

Kęstutį baigėme filmuo-
ti jau temstant. Net ir ta-
da nesinorėjo palikti kve-
piančio bei čiulbančio miško 
Antakalnyje. Tikimės, kad 
ir Jums, žiūrint mūsų lai-
dą, pavyks pajusti šį malonų 
jausmą.
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MASAžAS. ATSAKyMAI  
Į KylANčIUS KlAUSIMUS
Dovilė raustytė
dovile@laikas.lt

„Masažas – hmmm...“, – 
pratęsia dažnas svajingai. 
Tačiau kartais ši brangi ir 
turėjusi būti maloni proce-
dūra prisimenama su siau-
bu dėl patirto skausmo. Ko-
kį masažą ir dėl kokių prie-
žasčių rinktis, konsultuoja 
UAB „Solketa“ „Masažo ka-
bineto“ masažuotoja Mar-
garita.

Gydomasis = atpalaiduoja-
masis masažas?
„Gerai ir taisyklingai atlik-
tas masažas turės tiek tei-
giamą poveikį organizmui ir 
jo sistemoms, tiek atpalai-
duos arba tonizuos, priklau-
somai nuo to, ko siekiama“, 
– sako Margarita. Ji priduria, 
kad masažas jokiu būdu ne-
turi kelti baimės jausmo, ne-
pakenčiamo skausmo, palikti 
mėlynių. Svarbiausia yra tin-
kamai pasirinktas, žinantis, 
ką daro, specialistas.

Dažniausi klientai – mažai 
judantys
Masažuotojai daugiausia su-
laukia dirbančiųjų sėdimą 
ar stovimą darbą nusiskun-
dimų dėl nugaros skausmų, 
įtampos juosmeninėje ar ka-
klinėje nugaros dalyje, kojų 
nuovargio bei tinimo, dažnas 
jų kenčia nuo skoleozės su-
keltų problemų (stuburo iš-
linkimo į šoną – red. past.). 
„Ilgas pastovus sėdėjimas 
sukelia sveikatos sutrikimų, 
nieko nedarant peraugančių 
į rimtesnes problemas, ku-
rias būna sunku pašalinti“, – 
sako masažo specialistė ir re-
komenduoja bent kartą per 
metus profilaktiškai apsilan-
kyti pas gerą masažuotoją. 

Vienas masažas ar jų ci-
klas?
Sprendžiant problemą pa-
vieniai masažai norimų re-
zultatų neduos, geriausiu 
atveju tik trumpalaikį page-
rėjimą. Norint tikro poveikio 
būtinas masažo procedūrų 
kursas. Po 10 procedūrų (2–3 
kartus per savaitę) klientas 
jau gali džiaugtis rezultatu. 
Nors būna atvejų, kai prirei-
kia ir 15–20 procedūrų.

Masažuoti gali bet kas
Labai dažnai žmonės, užuot 
pasikliovę masažo kabine-
tų darbuotojais, savo skau-
damas vietas patiki artimie-
siems, kurie neva bando pa-
kartoti matytą procedūrą. 
Taip elgiantis galima pada-
ryti didžiulės žalos: dar la-
biau pakenkti ir net išpro-
vokuoti komplikacijų. Ma-
sažuojantysis privalo žinoti, 
kokį masažo būdą parinkti, 
sugebėti įvertinti, ar tikrai 
tam žmogui šiuo momentu 
galima daryti masažą. Todėl 
reikia rinktis specialistą su 
atitinkamu išsilavinimu, pa-
tirtimi, suprantantį apie or-
ganizmo sandarą, sistemų 
veiklą, skirtingų judesių bei 

manipuliacijų poveikį orga-
nizmui ir jo sistemoms. 

Masažo rūšies ir specia-
listo pasirinkimas
Rekomenduojama rink-
tis specialistą, baigusį ne tik 
masažuotojų kursus, bet ir 
turintį medicininį išsilavi-
nimą, t. y. suprantantį orga-
nizmo anatomiją bei fiziolo-
giją. Įvertinęs kliento nusis-
kundimus, gyvenimo būdą, 
darbo specifiką bei sveikatos 
būklę, jis parinks labiausiai 
tinkamą masažą.

Signalai, pranešantys apie 
masažo būtinybę
„Masažas rekomenduoja-
mas visiems sveikiems žmo-
nėms, tiek kamuojamiems 
konkrečių bėdų, tiek jau-
čiantiems nuovargį, stresą. 
Tačiau geriausia, kai žmogus 
kreipiasi dar prieš kylant 
rimtai problemai (galūnių 
tirpimui, dideliam skausmui 
ir pan.), mat kuo ilgiau del-
siama, tuo esančius negala-
vimus sunkiau pašalinti ir 
tai užtrunka daugiau laiko“, 
– tikina specialistė. Pagrin-
diniai signalai, pranešantys, 
jog reikia masažo, – įtemptas 

gyvenimo ritmas, pastovus 
sėdimas ar stovimas darbas, 
hipodinamija, nuovargis.

Jauniems žmonėms masa-
žas nebūtinas?
Taip manantiems turėtų bū-
ti staigmena, kad masažas 
reikalingas net vaikams. Bū-
tent jis yra viena iš priemo-
nių, padedančių sveikai aug-
ti, išvengti dar vaikystė-
je atsirandančių problemų 
(plokščiapadystės, netaisy-
klingos laikysenos ir kt.), sti-
prinančių organizmą.

----------------------------------------------------
UAB „Solketa“ „Masažo ka-
binete“ dirba ilgametę patir-
tį turintys masažuotojai me-
dikai, nuolat gilinantys savo 
žinias. Su klientu jie dirba in-
dividualiai ir, išklausę jo nu-
siskundimus, pasiūlo indivi-
dualią programą, padėsiančią 
pasiekti geriausių rezulta-
tų. Masažuojant naudojamos 
tik aukščiausios kokybės me-
džiagos. Jauki aplinka, rami-
nanti muzika ir kvapai, puiki 
paslaugų kokybė – visa tai at-
rasite UAB „Solketa“ „Masa-
žo kabinete“.

SveIKATA Ir grožIS

 Vaikų ir suaugusių masažas
 Individualus požiūris
 Medicininis išsilavinimas
 Profesionalumas
 Patirtis

Užsukite pas mus, ir patirsite 
gydomąjį, raminamąjį masažo 
galios prisilietimą.
UAB „Solketa“
„Masažo kabinetas“
www.solketa.lt, info@solketa.lt
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Bilietai

„Kadangi niekada nebuvo-
me jūsų šalyje, esame tik 
surengę nemažai koncertų 
tuometėje SSRS prieš kone 
tris dešimtmečius, tai no-
rime, jog šis mūsų apsilan-
kymas Lietuvoje būtų ypa-
tingas ne tik jums, bet ir 
mums. Norime susipažinti 

 „UB40“  
vAIKINAI NorI  
SUSIPAžINTI  
SU lIeTUvA

su šalimi, čia esančiais mū-
sų muzikos gerbėjais, suras-
ti naujų draugų, pamatyti 
gražių vietų ir paragauti dar 
neragautų patiekalų, – sa-
ko grupės vaikinai. – Galbūt 
mūsų pasirinkimas daugiau 
laiko praleisti ne sostinėje, 
o mažesniame mieste atro-

do keistas, tačiau dažnai gy-
venimas sostinėje ir už jos 
ribų būna labai skirtingas 
– norime pamatyti visokią 
Lietuvą.“

Prabangų gyvenimą mėgs-
tantys atlikėjai, rinkdamie-
si viešbučius, jų koncerto or-
ganizatoriams Lietuvoje iš-
kėlė vienintelį reikalavimą 
– viešbutis turi būti penkių 
žvaigždučių.

Pirmąjį savo koncertą gru-
pė surengs gegužės 18 d. Pa-
nevėžio „Cido“ arenoje. Ge-
gužės 19 d. „UB40“ koncer-
tuos Vilniaus „Siemens“ 

arenoje. Šie koncertai bus 
pirmieji atnaujinto gru-
pės gastrolių turo koncer-
tai. „UB40“ koncertinis tu-
ras buvo sustabdytos vasario 
viduryje dėl grupės vokalisto 
Duncano Campbello sveika-
tos problemų.
 
Gegužės 18 d. 20 val.
„Cido“ arena, Panevėžys
Gegužės 19 d. 19 val. 
„Siemens“ arena, Vilnius 
Kaina 79–150 Lt

Į lietuvą pirmą kartą netrukus atvyksiantys vietoje nenustygstantys 
„UB40“ vaikinai viešnagės metu nori ne tik publikai padovanoti 
nepamirštamą koncertą, bet ir patys susipažinti su šalimi. 

„UB40“ į Lietuvą atvyks gegužės 17 d. ir mūsų šalyje vie-
šės keturias dienas. Vos tik atskridę vaikinai išvyks į Pa-
nevėžį, kur apsistos net dviem paroms. Taip pasirinko pa-
tys grupės vaikinai. Jų koncertų Lietuvoje organizatoriai 
nusiuntė niekada iki šiol Lietuvoje neviešėjusiems grupės 
nariams Vilniaus ir Panevėžio nuotraukų ir šie pasirinko 
dvi paras praleisti Panevėžyje.
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Nuostabiame šiaurinės Latvijos pajūrio mieste Salacgriva 
vyksiantis muzikos ir meno festivalis „Positivus“ yra di-
džiausias šio žanro renginys Baltijos šalyse. Nuo pat pir-
mųjų metų „Positivus“ išlaikė unikalų žavesį, neprilygsta-
mą atmosferą bei eklektišką muzikos žanrų įvairovę, ku-
rią kasmet išgirsta apie 20 000 renginio lankytojų. 

FeSTIvAlIS „PoSITIvUS 2012“ 
SKelBIA PIrMUoSIUS ATlIKėjUS
„Friendly Fires“, SBTrKT live, „ewert and the Two Dragons“, „givers“, jamie N 
commons, lucy rose, „vondelpark“ ir „cashier No. 9“ – tai pirmieji patvirtinti 
„Positivus 2012“ atlikėjai, kurie pasirodys „Tele2“ ir „Nordea“ scenose. 
šiais metais festivalis vyks liepos 20–21 dienomis Salacgrivoje (latvijoje). 
Pagrindiniai festivalio atlikėjai dar nėra paskelbti.

Populiariausia iš kol kas pa-
skelbtų atlikėjų yra britų 
grupė „Friendly Fires“, jau 
spėjusi išleisti pirmąjį albu-
mą, patekusi į „British Mu-
sic Awards“ ir „Mercury 
Awards“ nominantų sąrašus 
bei mylima visame pasauly-
je. Tokie kūriniai, kaip „Pa-
ris“, „Skeleton Boy“, „Jump 
in the Pool“, „Kiss of Life“, ir 
kiti yra grojami daugybės ša-
lių radijo stotyse. Viena aiš-
ku – „Friendly Fires“ groda-
ma kaskart tobulėja, todėl 
neverta stebėtis, kad jos ger-
bėjų skaičius sparčiai auga. 

Festivalio rengėjai ypač 
džiaugiasi galėdami prista-
tyti gerai žinomą estų gru-
pę „Ewert and the Two Dra-
gons“. Per labai trumpą lai-
ką ji sugebėjo tapti tikra sen-
sacija Baltijos šalių muzikos 

rinkoje. Artėjantis pavasa-
ris šiems muzikantams bus 
labai karštas, kadangi gru-
pė jau planuoja pasirodymus 
Europos, Kanados miestuo-
se, Niujorke. Pirmasis antro-
jo jų albumo darbas „Good 
Man Down” iškart išpopu-
liarėjo Baltijos šalyse ir da-
bar yra grojamas didžiausio-
se pasaulio radijo stotyse. 

SBTRKT live šiuo metu yra 
vienas iš madingiausių atli-
kėjų. Kritikai jį laiko geriau-
siu post-dubstep įrašo au-
toriumi. Vis dėlto daugelis 
negali tiksliai apibūdinti jo 
muzikos žanro. Slėpdamasis 
už jam įprastos kaukės, SB-
TRKT sukurs nepakartoja-
mą reginį. 

Jamie N Commons įtrauk-
tas į „BBC Sound of 2012“ 

perspektyviausių naujų atli-
kėjų sąrašą. Nors jam dar tik 
22-eji, jo šiek tiek bliuzinė 
muzika skamba jaunatviš-
kai ir profesionaliai tuo pa-
čiu metu. 

Kaip ir Jamie N Commons, 
Lucy Rose yra įtraukta į įvai-
rius talentingų naujų atlikė-
jų sąrašus. Ji buvo pastebė-
ta kaip pritariančioji „Bom-
bay Bicycle Club“ vokalis-
tė ir iki šiol tęsia bendradar-
biavimą su šia grupe. „Posi-
tivus 2012“ Lucy Rose ren-
gia nuostabų gyvos muzikos 
pasirodymą. 

„Givers“ kol kas yra vie-
nintelė amerikiečių grupė, 
pasirodysianti šių metų „Po-
sitivus“ festivalyje. Jos de-
biutinis albumas „In Light“ 
tobulai perteikia grupės sti-
lių, kupiną džiaugsmo, links-
mą ir lengvą. Šie muzikan-
tai dažnai yra lyginami su 
„Vampire Weekend“, tik ge-
rokai pozityvesni ir links-
mesni. 

„Vondelpark“ – nauja trijų 
talentingų muzikantų grupė. 

Jie groja viską – nuo elektro-
nikos iki roko, ir tai viena iš 
pagrindinių priežasčių, ko-
dėl jie yra pranašesni už ki-
tus. „Vondelpark“ pasirody-
mai tarsi leidžia išgyventi 
naują ir niekada iki šiol ne-
patirtą jausmą. 

Galiausiai „Cashier No9“ – 
nauja grupė iš Belfasto (Di-
džiosios Britanijos), išlei-
dusi savo debiutinį albumą 
praėjusiais metais, tačiau 
jau grojusi didžiausiuose 
Europos festivaliuose: „Wi-
reless“, „Bestival“, „Elec-
tric Picnic“ ir „Oxigen“. Nuo 
to laiko, kai jie pasirodė Di-
džiosios Britanijos scenose, 
jų gerbėjų skaičius sparčiai 
auga. Vienas iš geriausiai ži-
nomų grupės gerbėjų yra 
„BBC radio 1“ laidų vedėjas 
Rob Da Bank. 

Rugpjūčio 17 d. nuo 14 val. 
Kaina 131–593 Lt
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Festivalis rengiamas jau tre-
ti metai – kasmet jis vis di-
desnis, vis daugiau siūlantis 
ir vis daugiau dalijantis. Tai-
gi visiems gamtos grožio ir tu-
riningo laisvalaikio pasiilgu-
siems pažadama, kad „Čia vi-
sa Lietuva“ ne tik suburs, bet 
ir užburs. 

Dvi dienas truksiančio 
renginio metu visi – tiek suau-
gusieji, tiek vaikai – galės 
įvairiausiomis formomis 
skirtingose Lietuvos liaud-
ies buities muziejaus viet-
ose semtis pačių geriausių 
emocijų. Ką veikti ir ką pa-
matyti ar išgirsti, ras visi – 
nuo šokių ar dainų mėgėjų 
iki gurmaniškų patiekalų 
degustuotojų. O kur dar 
nekasdieniška pažintis su 
lietuvių liaudies kultūra, 
tradicijomis, papročiais? 

Festivalyje mažus ir dide-
lius kvies parodos, koncertai, 
nuotaikingi žaidimai, atrak-
cionai, amatininkų mugės ir 

ūkininkų turgus su gausybe 
unikalių lietuviškų gaminių, 
sveikų lietuviškų produktų.

Šeimų festivalio „Čia vi-
sa Lietuva“ dalyviai ir svečiai 
atidarys ir ilgai lauktą 
namelių ant ratų sezoną. At-
vykusieji su kemperiu ne tik 
turės galimybę paįvairinti 
kasdienybę, bet ir nakvo-
ti muziejaus teritorijoje – 
visą savaitgalį negalvojant 
apie kelionę namo turiningai, 
linksmai ir įsimintinai leisti 
laisvalaikį su šeima.

Daugiau informacijos apie 
JŪSŲ ŠEIMAI SKIRTĄ 
FESTIVALĮ rasite www.cia-
visalietuva.lt.
 
Gegužės 12 d. nuo 12 val. 
Rumšiškės
Kaina 13–63 Lt 
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Bilietai

FeSTIvAlIS 
šeIMAI 
 „čIA vISA 
lIeTUvA“
Tarptautinės šeimos dienos proga 
gegužės 12–13 d. rumšiškėse vyks 
jau tradicija tapęs didžiausias 
lietuvoje visai šeimai skirtas 
renginys „čia visa lietuva“.

Lietuvos liaudies buities muziejuje rinksis visi, kam 
nesvetimas noras puoselėti gražiausias tautos tradici-
jas ir stiprinti tai, kas svarbiausia, – tarpusavio ryšį.
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Trečiasis festivalis į pajū-
rį sugrįš Žolinių savaitgalį, 
rugpjūčio 17–19 d. „Karklės 
Live Music Beach“ progra-
ma pasiūlys per 30 pasiro-
dymų, kuriuos dovanos sve-
čiai iš Lietuvos bei užsienio. 
Žanrų gausą ir kokybiškos 
muzikos svorį teks atlaiky-
ti net penkioms scenoms, iš 
kurių dvi išskirtinai atiteks 
elektroninės muzikos pro-
paguotojams.

Paskelbtos dar ne visos 
festivalio žvaigždės, ir kol 
kas itin publiką masinan-

tis programos perlas – kulti-
nės Rusijos grupės „Mumiy 
Troll“ koncertas. Ne mažiau 
laukiami ir Andrius Mamon-
tovas, Mantas Jankavičius, 
ekspresyvaus folkroko vė-
liavnešys „Žalvarinis“, gran-
diozinės sėkmės Danijoje 
susilaukusi ir kitų šalių sce-
nas veržliai šturmavusi ro-
ko grupė „Carpark North“, 
beatbox‘o virtuozai iš Latvi-
jos „PeR“.

Draugiška aplinkai ir ap-
linkiniams publika – „Kar-
klės Live Music Beach“ vizi-

FeSTIvAlIS

Tai vienintelis išties ant jūros kranto, unikalios gamtos 
prieglobstyje, organizuojamas festivalis, kuriame persi-
pina gyva muzika ir kiti menai, gausybė paplūdimio pra-
mogų, nuoširdus bendravimas ir kulinariniai potyriai po 
atviru dangumi. 

tinė kortelė. Muzikos ir pra-
mogų jūroje entuziastin-
gai nardo ne tik jaunimas, 
bet ir brandūs žmonės, ats-
tovaujantys pačioms įvai-
riausioms profesijoms. Hi-
pišką šių metų festivalio šū-
kį „Meilė, taika, muzika!“ 
padiktavo šilta ankstesnių 
metų atmosfera, primenan-
ti mažąjį lietuvišką „Vuds-
toką“. 

Pernai „Karklę Live Mu-
sic Beach“ aplankė daugia-
tūkstantinė minia, tad ver-
ta skubėti įsigyti bilietų į 

šiųmetį festivalį, nes galbūt 
tilps ne visi norintieji: ren-
ginys vyksta Pajūrio regioni-
nio parko teritorijoje, šalia 
Olandų kepurės įsikūrusia-
me viename seniausių žvejų 
ir gintarų gaudytojų kaime-
lyje, tad teritorija yra ribota. 
 
Rugpjūčio 17 d. nuo 14 val. 
Kaina nuo 85 Lt

„KArKlė lIve MUSIc BeAch“
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BryANo ADAMSo PIrMAgIMė  
regUlIUojA jo KoNcerTų grAFIKą

Bilietai

Bryanui Adamsui priklauso daugiausia albumų (65 mln.) pardavusio Kanados 
dainininko titulas – jo fonotekoje dešimtys visame pasaulyje puikiai žinomų kūrinių. 
Bet atlikėjas nestovi vietoje – ir toliau visame pasaulyje išsibarsčiusius savo 
gerbėjus stebina naujais albumais, naujomis dainomis. viena jų – populiariausiųjų 
sąrašų viršūnėse karaliaujanti „Tonight in Babylon“.

Šiuo metu roko atlikėjas intensyviai koncertuoja gimto-
joje Kanadoje, kur surengs 21 koncertą, skirtą jo albumo 
„Waking Up The Neighbours“, pavertusio jį pasaulinio ly-
gio žvaigžde, dvidešimtajam gimtadieniui, o jau liepos 3 d. 
jį sveikinsime Vilniaus „Siemens“ arenoje.

Paklaustas, kas pasikeitė 
per tuos dešimtmečius, kai 
jis koncertuodamas 6 tūkst. 
klausytojų auditorijai ma-
nė, jog tai jo didžiausias kon-
certas, Bryanas Adamsas su-
simąsto: „Norėčiau pasaky-
ti, kad niekas, tačiau pasikei-
tė viskas. Galiu puikiai pri-
siminti, kur aš esu dabar, o 
tuomet viską mačiau ir su-
vokiau tarsi per miglą. Tuo-
met aš per mėnesį be per-
traukų surengdavau 20 kon-
certų, dabar to nebedarau. 
Išdėlioti koncertus, tarp ku-
rių nemaži laiko tarpai, ne-
apsimoka finansiškai, tačiau 

dabar aš koncertuoju ne dėl 
pinigų.“

Tiesa, šiandieniame Brya-
no Adamso gyvenime yra šis 
tas daugiau nei vien tik rokas. 
Jis atrado save kaip portre-
tų fotografą, kuriam įamžin-
ti patikima net pati Anglijos 
karalienė Elžbieta II. Be to, 
jis džiaugiasi ir beveik prieš 
metus tapęs tėvu. Pirmagi-
mė Mirabella Bunny Bryanui 
Adamsui tapo centru, apie 
kurį sukasi visas pasaulis.

„Jis dievina tą vaiką. Nie-
kuomet netikėjau, jog pa-

matysiu, kaip jis, sulau-
kęs 52-ejų, tampa tėvu. Da-
bar jam dukra – visas gyve-
nimas, o man jo koncertų 
tvarkaraštį reikia sudary-
ti atsižvelgiant į krikštynas, 
vardadienius, gimtadie-
nius ir kitas su vaiku susiju-
sias datas“, – sako ilgametis 
Bryano Adamso vadybinin-
kas Bruce Allenas. 

Gimus dukrai Bryanas 
Adamsas nori daugiau lai-
ko praleisti ir dėmesio skir-
ti jai, todėl savo vadybinin-
ko griežtai reikalauja, kad 
per mėnesį koncertų tvar-
karaštyje atsirastų ne dau-
giau kaip 10 koncertų. „Mes 
su juo dėl to nuolat kovo-
jame, tačiau mano agentas, 
prašydamas surengti papil-
domą koncertą, tiesiog ei-
na į jau pralaimėtą mūšį“, – 
sako į skandalingas istorijas 

nepapuolantis, tačiau vieto-
je nenustygstantis Bryanas 
Adamsas. 

Galbūt dėl to pastaruo-
ju metu pasaulyje rengiami 
Bryano Adamso koncertai 
tapo dar laukiamesni – vi-
si jie tampa išskirtiniu muzi-
kiniu įvykiu, į juos išperka-
mi visi bilietai, žiūrovai nuo 
pirmųjų gitaros akordų dai-
nuoja kartu su atlikėju, o po 
koncerto dar ilgai negali už-
migti dėl didžiulės patirtų 
įspūdžių lavinos. 

Liepos 3 d. 20 val. 
„Siemens“ arena, Vilnius 
Bilietai„Tiketa“ (logo)
Kaina 149–219 Lt 
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žvelgti ir ( jei reikia) grąžinti 
praeities skolas. Pirmąją mė-
nesio pusę derėtų bent kiek 
apriboti įprastą gausų ben-
dravimą, daugiau pabūti vie-
natvėje, įsiklausyti į save. 
Ypač venkite apkalbų, intri-
gų. Antroji mėnesio pusė kiek 
kitokia – tapsite labiau pas-
tebimi, tačiau pasieks ne vien 
malonios naujienos. Koks bus 
šis laikotarpis, labai priklau-
sys nuo Jūsų kelis dešimtme-
čius sukauptos karmos. 

vėžys apie herojiškus žy-
gius pasvajoja sėdėdamas 
minkštame fotelyje namuo-
se. Tačiau jis gali tapti narsiu 
kariu, jei paliečiama jo šei-
ma, gimtieji namai, giminė. 
Tiesa, jis kovos daugiau psi-
chologiniais būdais.

Jums lengvesnė pirmoji mė-
nesio pusė. Šiuo metu ir pro-

blemos, ir galimybės labai 
priklausys nuo draugų. Mė-
nesio antrąją pusę apriboki-
te bendravimą, daugiau įsi-
klausykite į save, tikruosius, 
giluminius poreikius. Pasau-
gokite užnugarį.

liūtui labai tinka herojaus 
vaidmuo. Jam išties visas gy-
venimas yra teatras, kur bū-
tent jis yra ant balto žirgo 
su kalaviju prie šono. Į eili-
nius pėstininkus Liūtas ti-
krai neis, tačiau kiekvienam 
parodys, kaip reikia ginti sa-
vo garbę.

Gegužė Jums – nelengvas 
metas. Daug dėmesio ir 
energijos reikalaus karje-
ra. Siekiant savo tikslo, bū-
tina laikytis etikos taisyklių, 
nes pagundų spjauti į ją ir-
gi bus nemažai. Jus saugos 
įgimtas garbės jausmas. Mė-

ViSieMS geRiAUSioS 
gegUžėS DieNoS 
įVAiRieMS žygiAMS, 
SVARBieMS DARBAMS:
      1–2 (švarintis, tvarkyti finansinius reikalus), 
     7–8  (ryšiams su užsieniu, kultūriniams renginiams, 
 reprezentacijai),  
 11–13 (daugeliui darbų, studijoms, kūrybai, 
 vairioms šventėms, iškyloms), 
        16 (sportui, aktyviai veiklai, finansiniams reikalams), 
24–25 (naujų darbų pradžiai, nekilnojamojo turto 
 reikalams, šeimos šventėms), 
30–31 (grožiui, reprezentacijai).

horoSKoPAS

Avinas iš tiesų yra herojus – 
drąsus, ryžtingas, tikras ka-
rys, kovotojas. Daug negal-
vodamas jis visada pasiruo-
šęs veikti, ginti tiesą. 

Gegužė Jums – rimtų dar-
bų bei svarbių pažinčių mė-
nuo. Mėnesio pradžioje bus 
nemažai lakstymo, akty-
vaus bendravimo, kils įdo-
mių idėjų, tačiau pasistenki-
te nekonfrontuoti su partne-
riais, venkite kategorišku-
mo. Antrąją dekadą mintys 
taps praktiškesnės, nukryps 
uždarbio link, rasite būdų 
jam padidinti. Mėnesio pa-
baigoje kils kūrybiškų idėjų, 
tai geras metas mokytis, už-
megzti naujų kontaktų. 

jautis iš prigimties yra tai-
kus, nelinkęs į žygius. Jo sti-
prybė – stabilumas, gebėji-
mas pasirūpinti finansais, iš-

laikyti gerovę. Tačiau jei kas 
kėsinasi į jo mylimąjį / myli-
mąją ar gerovę, gali tapti ti-
kru karžygiu.

Gegužė Jums teikia nema-
žai galimybių ir pagundų. Jei 
nesileisite užvaldomi tingu-
mo ar savanaudiškumo, tai 
jau būsite nemažai nuvei-
kę. Vis dėlto mėnuo labiau 
tinkamas įprastiniams dar-
bams, o ne esminiams poky-
čiams. 11–13 dienomis gali 
kilti puikių idėjų bei inicia-
tyvų, susijusių su karjera.

Dvynys gali tapti superhe-
rojumi informacijos srityje. 
Jo ginklas – ne kalavijas, bet 
mobilusis telefonas. Infor-
muotumas, kontaktų gausa – 
tai jo jėga.

Gegužė Jums – nelengvas 
mėnuo, reikalaujantis per-

he
ro
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„laIKas.lT“ DIenOs HOROsKOPas

nemokamą „upCode“ programą savo mobiliam 
telefonui galite parsisiųsti www.upcode.fi

ASTrologINėS gegUžėS MėNeSIo ProgNozėS

KVIečIu MOKYTIs PaŽInTI saVe „GYVOsIOs asTROlOGIJOs“ KuRsuOse VIlnIuJe, Kaune, KlaIPėDOJe.
I kursas „Gimimo horoskopo analizė“
II kursas „Prognozavimo pradmenys, suderinamumas“
Vilniuje ir Kaune kursai vyks kartą per savaitę: Kaune trečiadieniais, Vilniuje savaitgaliais. Iš viso 10 mokymų po 
4 valandas. Klaipėdoje kursai vyks kartą per mėnesį, savaitgaliais, – 5 pamokos po 8 valandas. 
Būtina išankstinė registracija adresu daiva@udumbara.lt. Kursus veda Daiva Makauskienė.  
Išsamesnė informacija www.dharma.lt, tel. 8 612  96 007.

nesio antrąją pusę gali tek-
ti peržiūrėti draugų sąrašą, jį 
koreguoti.

Mergelė nelinkusi verž-
tis į herojus. Jos stiprybė – 
kruopštus, kasdienis darbas, 
o ne įspūdingi žygiai. Tačiau ji 
gerbia nusipelniusias asmeny-
bes, autoritetus, iš jų mokosi.

Mergelėms aktyvus ir dar-
bingas mėnesio vidurys: Jū-
sų pastangos bus įvertintos, 
gali kilti sėkmingai besiklos-
tančių iniciatyvų, susijusių 
su sveikatos apsauga. Antrą-
ją mėnesio pusę teks pamąs-

tyti apie karjerą, nebaigtus 
darbus.

Svarstyklių žygiai vyksta 
ne kovos lauke, o madų salo-
ne. Superherojėmis jos tam-
pa ant podiumo ir oponen-
tus priverčia sudėti ginklus 
pasitelkusios į pagalbą savo 
diplomatiją ir žavesį.

Mėnesio pradžioje galite su-
laukti akibrokšto iš partne-
rio. Pasitelkite savo santūru-
mą, nepasiduokite provoka-
cijoms bei dramatizmui. Per 
mokėjimą bendrauti, simpa-
tiškumą, kultūringumą gali-
te neblogai reprezentuoti sa-
ve, ypač antrąją mėnesio pu-
sę. Tai palankus metas kul-
tūriniams renginiams, stu-
dijoms.

Skorpionas, rodos, nie-
ko nebijo, net mirties. Drą-
sus, paslaptingas, seksualus, 
su savo magiška jėga jis pui-
kiai tinka superherojaus vai-
dmeniui. Atlikęs žygdarbį, 
jis dingsta tamsoje kaip ti-
kras slaptasis agentas, nuly-
dėtas susižavėjusių gerbėjų 
atodūsių.

Pirmąją mėnesio pusę daug 
kas priklausys nuo partne-
rio. 5–6 dienomis sutramdy-
kite aistras – šiuo metu jos 
kels pavojų sveikatai ar net 
gyvybei, ves į nuopuolį. An-
trąją mėnesio pusę gali iš-
kilti kreditų ar bendro kapi-
talo klausimų, senų proble-
mų, tačiau dabar – ne laikas 
rizikuoti. 

šaulys – tikras superhero-
jus, pakilus, žavus ir besi-

šypsantis, nuolat pasirengęs 
gelbėti pasaulį, turintis neiš-
senkančio humoro atsargas.

Pirmąją mėnesio pusę už-
grius daugybė darbų arba 
sveikatos problemų. Pasi-
stenkite atlikti tai, kas pri-
klauso, bei pasirūpinti svei-
kata – tam neblogas mėne-
sio vidurys. Antrąją mėne-
sio pusę daug kas priklausys 
nuo santykių su partneriais, 
praeityje priimtų sprendi-
mų. Teks peržiūrėti kai ku-
rias sutartis, grąžinti skolas 
partneriams.

ožiaragis yra ilgųjų distan-
cijų herojus, besiorientuo-
jantis ne į atsitiktinę sėkmę, 
o į griežtą discipliną bei stra-
tegiją. Tai maratonininkas 
– ne sprinteris, jo žavesys ir 
jėga tik stiprėja bėgant me-
tams. 

Gegužę reikėtų rasti laiko 
poilsiui, tegul ir nelabai ma-
loniomis aplinkybėmis, nes 
„to tinkamiausio meto atos-
togoms“ gali ir nebūti. At-
raskite laiko kūrybai, mei-
lei, tiesiog poilsiui, sportui 
– tam puikus mėnesio vidu-
rys. Pasisemkite jėgų bent 
jau dėl to, kad sveikata at-
laikytų antrąją mėnesio pu-
sę užgriūsiančių darbų krū-
vį – teks spręsti senas pro-
blemas. Tuo metu bus ypač 
svarbu tinkama dienotvarkė, 
sveika gyvensena.

vandenis, nors ir pasižy-
mi ekscentrišku charakte-
riu, nepretenduoja į išskir-
tinius vaidmenis. Jam svar-
biau komandos dvasia, ben-

drumas. Tačiau jis taps he-
rojumi, kovotoju už laisvę, 
jei bus pažeidžiamos kieno 
nors teisės. 

Pirmąją mėnesio pusę vi-
lios buvimas šeimoje – ji 
teiks prieglobstį, nusirami-
nimą, saugumo jausmą, ta-
čiau svarbu neapsnūsti, ne-
paskęsti buitiniuose rūpes-
čiuose, o panaudoti šį laiko-
tarpį gilinantis į save, stipri-
nant tikrus, giluminius ry-
šius su šeima. Antroji mėne-
sio pusė iškels praeities mei-
lės istorijas, būtinybę per-
žiūrėti dabartinius meilės 
santykius ar ryšius su vai-
kais, atgaivinti kūrybą.

žuvys yra linkusios pasilikti 
šešėlyje, veikti netiesiogiai. 
Joms nepatinka viešas de-
monstravimas – tegul ir ge-
rųjų savybių. Superherojė-
mis jos gali tapti per begalinį 
pasiaukojimą, besiribojantį 
su šventumu. 

Gegužės mėnesį svarbūs bus 
bendravimas bei mokyma-
sis. Svarbu atsirinkti, kas Jū-
sų aplinkoje teikia galimy-
bių augti bei tobulėti, o kas 
tik naudojasi Jumis. Pasta-
ruoju metu stiprų palaikymą 
gaunate iš partnerio. Ypač 
perspektyvus bendradarbia-
vimo iniciatyvoms mėnesio 
vidurys. O mėnesio pabai-
goje daugiau dėmesio parei-
kalaus senos šeiminės pro-
blemos, nekilnojamojo turto 
klausimai. 



KAIP Ir KIeKvIeNAMe žUrNAlo 
NUMeryje, PrISTAToMe ĮDoMIAUSIUS 
PorTAlo „lAIKAS.lT“ TAleNTUS.

Tu gali patekti į „laikas.lt“ žurnalo puslapius – siųsk istoriją 
apie savo talentą redakcija@laikas.lt, papulk į šio portalo 

„Talentų banką“ ir įdomiausius talentus pristatysime žurnale.

TAleNTų 
BANKAS

DauGIau PORTalO „laIKas.lT“ 
TalenTų RasITe čIa
nemokamą „upCode“ programą savo mobiliam 
telefonui galite parsisiųsti www.upcode.fi

„DIzAINo SAvAITgAlIS“ –  
  loFTų gyveNTojAMS Ir SvečIAMS

„Dizaino savaitgalis“ – tai...?
Kasmetis renginys, skirtas lankytojams 
pristatyti bendraminčius, kuriuos į ne-
įprastą miesto kvartalą subūrė kitoks 
požiūris į aplinką. O kvartalo gyvento-
jams tai suteikia galimybę vieną kartą 
per metus tapti matomiems.

Ar pirminė renginio idėja per tuos ke-
tverius metus kito?
Prieš ketverius metus, kai „Daiktų 
viešbutis“ atvėrė savo parduotuvės 
duris, loftas buvo gan nežinoma ir ti-
krai ne visiems suvokiama darbo ar 
gyvenimo erdvė. Dabar tai net sun-
ku įsivaizduoti. Tuo labiau, kad ne-

daug kas įtarė, jog būna erdvių, kurios 
traukia kūrybingus žmones. Taip ki-
lo mintis tiesiog leisti vieną vakarą vi-
siems norintiems tapti loftų gyvento-
jų svečiais. Kitais metus atgaivinome 
apleistas erdves ir visas loftų kvarta-
las tapo tarsi kelias dienas besitęsian-
čiu filmu. Dar kitais metais turėjo-
me ambicijų sutvarkyti viešas kvarta-
lo erdves, o šiemet supažindinsime su 
tais, kuriuos rasite 555 loftų kvartale 
ne tik per „Dizaino savaitgalį“, bet ir 
ištisus metus.

Kokios superherojiškos savybės 
pristinga organizuojant šį renginį, o 

gal atvirkščiai – organizaciniame pro-
cese ji atsiranda?
Artėjant renginio dienai atsiranda ne-
tikėtas tikėjimas, kuris praūžus „Dizai-
no savaitgaliui“ atrodo superherojiškas 
ir dažnai net nebepakartojamas. O pri-
stinga gan paprastos, bet be galo svar-
bios smulkmenos – palaikymo.  

Kokie netikėtumai laukia lankytojų 
šiemet?
Per ketverius metus loftų kvartalas gan 
stipriai pakito. Kadangi tose erdvėse, 
kur kadaise, norėdami įrengti laikiną 
ekspoziciją, turėjome išvežti apie to-
ną sveriantį neaiškios mašinos variklio 
gabalą, dabar įkurtoje fotografijos stu-
dijoje ketvirtojo „Dizaino savaitgalio“ 
rengėjai nusprendė pristatyti tik tai, 
kas tikra. O ką – sužinosite apsilankę 
loftuose gegužės 11–12 d.

Gegužės 11–12 d. T. Ševčenkos g. loftų kvartale įvyks ketvirtasis „Dizaino savait-
galis“. Apie talentą suburti vienoje vietoje kuriančius Lietuvos dizainerius ir ar-
chitektus pasakoja renginio organizatorė Dalia Mauricaitė.


