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Redaktorės žodis

Mieli skaitytojai, malonu, kad vartote šį žurnalą. Jo idėja kilo 
spontaniškai ir nieko nelaukdama ėmiausi ją įgyvendinti. 
Tai žurnalas skirtas žmonėms, kurie nori tobulėti, pasisemti 
idėjų, išgirsti įkvepiančias istorijas. Kiekvienas esame 
individualus ir su sava patirtimi bei žinių bagažu, todėl 
manau, kad turime vieni su kitais dalintis savo mintimis. 
Šiame, pirmąjame žurnalo numeryje, susipažinsite su 
daugybe skirtingų asmenybių ir jų istorijomis, savo 
patirtimi ir įžvalgomis dalinsis DŽ ir SŽ ambasadorės, 
rasite rekomendacijų skiltį, kurioje ambasadorės dalinasi 
išmėgintais dalykais, skaitytomis knygomis, supažindins 
Jus su naudingomis programomis ir kitomis įdomybėmis. 
Tikiu, kad su laiku užaugsime ir galėsite atrasti dar daugiau 
naudos skaitydami žurnalą „Dėkingi ir laimingi“. 

Trumpai prisistatysiu ir aš - esu mama, žmona, moteris, 
draugė. Gyvenime pas mane veiklos niekada netrūksta, bet vienas geriausių atradimų - 
tai tapimas Dėkingumo ir Sėkmės žurnalų ambasadore. Susipažinusi su Lina ir pradėjusi 
ambasadorės veiklą palikau savo komforto zoną, kasdien vis nauji iššūkiai, tobulėjimas 
įvairiose srityse, nauji žmonės, patirtys. Visa ši veikla, organizuojami susitikimai, lankomi 
seminarai padėjo atrasti ir savo kelią. Darau tai kas man patinka - kuriu. Užsiimu grafinio 
dizaino darbais (Facebooke mane rasite „Aesti design“). Tai įdomus, kūrybingas ir kartais 
sunkus darbas, kuris kasdien pateikia naujų iššūkių. Be viso to, turiu dar daug kitokių 
užsiėmimų. Man patinka nuolat išbandyti kažką naujo, atrasti, mokytis ir tobulėti. 
Skaitytojams noriu palinkėti nebijoti gyvenime rizikuoti, priimti iššūkius ir daryti tai kas 
Jums miela! 
 

Su meile,  Aistė 

Kas yra DŽ ir SŽ?

Mes siekiame, kad žmonės 
greitai susikurtų teisingus 

įpročius bei pasiektų 
stulbinančius rezultatus.
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Kas yra DŽ ir SŽ? Kas yra DŽ ir SŽ?

Tai DĖKINGUMO ŽURNALĄ papildantis 
įrankis, kuriame neatsiejamą dalį turi 
dėkingumas ir yra skirtas žmonėms, kurie 
turi tikslus ir nori juos pasiekti, tačiau 
susiduria su įvairiais iššūkiais, tokiais 
kaip atidėliojimas, planavimas, tikėjimas 
savimi, mažų pergalių pastebėjimas 
pakeliui į dideles. 

SĖKMĖS ŽURNALE rasite moksliniais 
tyrimais pagrįstus pratimus kiekvienai 
dienai, kurių pagalba pradėsite dieną su 
padėka ir metiniais tikslais, sėkmingai 
atliksite suplanuotus darbus, o dieną 
baigsite atšventę mažas pergales, apgalvoję 
išmoktas pamokas bei prisiminę puikias 
pažintis.
Kas 7 dienas skirsite 5 minutes praėjusios 
savaitės apžvalgai bei priimsite sprendimą, 
kaip save apsidovanosite už pasiektas 
pergales. 

Tai tik 4-6 minutės per dieną, kurias turi 
visi!

Tikslų siekimas – nuolatinis darbas, 
lydimas sėkmės, jeigu ją šventi. Sėkmingi 
žmonės turi ritualus, savaitinius, 

DĖKINGUMO ŽURNALAS - tai knyga su (mūsų) 
gidu, kurią rašai Tu, kad Tavo pasaulis taptų dar 
gražesniu. 

DĖKINGUMO ŽURNALAS - tai knyga 
su (mūsų) gidu, kurią rašai Tu, kad Tavo 
pasaulis taptų dar gražesniu.

Ar DĖKINGUMO jausmas daro stebuk-
lus?

Stebuklus daro dėkingi žmonės, o 
dėkingumas tampa jų įrankiu. Moksliniai 
tyrimai patvirtina, jog dėkingumas 
žmonėms suteikia pasitikėjimo savimi 
(deja, mums labai jo trūksta). Dėkingi 
žmonės yra 25 proc. laimingesni, mažiau 
patiria streso ir depresijos, daugiau 
pasiekia, yra dosnesni, atsparesni 
traumoms, daugiau sportuoja ir yra 
aktyvesni, daugiau padeda kitiems.

Kas yra DĖKINGUMO ŽURNALAS? 

Tai Tavo asmeninė knyga bei dienoraštis, 
kurį pildai remiantis 19 puslapių gidu.  
Dėkingumo žurnalas ypatingas tuo, jog į 
jį sudėta daug mokslinių tyrimų pratimų 
pavidalu ir pateikta labai maloniu būdu, 
todėl Tau bus labai lengva juo naudotis, 
o svarbiausia – kad jie yra veiksmingi! Su 
kiekvienu pratimu yra supažindinama DŽ 
įvade, kuris yra trumpas, tačiau aiškus ir 
labai reikšmingas, nes jį gerai supratus, 
galima gauti daug naudos.

Kaip pildyti DĖKINGUMO ŽURNALĄ? 

Kiekvieną dieną Tavęs laukia 3 pratimai 
ryte bei 2 vakare, o tuščias lapas šalia 
yra skirtas Tavo mintims, užrašams, 
atsiminimams, piešiniams...

Kuo DĖKINGUMO ŽURNALAS ypatin-
gas?       

- Jis keičia požiūrį į gyvenimą;
- Kuria sėkmingo žmogaus įpročius;      
- Traukia gausą į gyvenimą;
- Keičia santykius su aplinkiniais;
- Teikia pasitikėjimo savimi;
- Sukuria pozityvią aplinką;
- Padeda svajoti ir save mylėti;
- Tai yra vieta, kur dėkingas žmogus randa 
savo džiaugsmą!

mėnesinius bei kelių 
metų planus, ties kuriais 
privalu dirbti. Jeigu norite tapti sėkmingu 
žmogumi – pasiryžkite dirbti, planuoti 
darbus, juos atlikti bei švęsti tai, ką 
pasiekėte. 
Kuo SĖKMĖS ŽURNALAS ypatingas?

- Jis keičia požiūrį į tikslų siekimą;
- Kuria sėkmingo žmogaus įpročius;
- Padeda efektyviai planuoti darbus;
- Suteikia galimybę pastebėti mažas 
pergales;
- Padeda tapti produktyvesniu;
- Leidžia įvertinti išmoktas pamokas;
- Suteikia galimybę plėsti pažinčių ratą;
- Teikia pasitikėjimo savimi;
- Sukuria pozityvią aplinką;
- Padeda svajoti ir save mylėti;
- Tai yra vieta, kur sėkmingas žmogus 
pasiekia savo tikslus!

SĖKMĖS ŽURNALAS 
– tai įrankis tikslams 

pasiekti, sėkmei pritraukti, 
produktyvumui ugdyti, skirtas 

visiems aktyviems ir tikslų 
siekiantiems žmonėms.
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Lina Nikitinaitė - DŽ ir SŽ autorė Lina Nikitinaitė - DŽ ir SŽ autorė

Man taip pat buvo sunku: mano 5 sprendimai
Neabejoju, jog esu ne viena, patyrusi nesėkmių ir vėl atsitiesusi. Taip pat neabejoju, jog 
toji diena, kuomet nepasisekė, tapo blogiausia diena pasaulyje ir tai patyriau taip pat 
ne aš viena. Žinote, aš dėkoju už tokias dienas, nes jos - aukso vertės. 
Gal Jums ir keista, kad vertinu nesėkmes, kaip aukso valiutą, tačiau per savo 28 
gyvenimo metus išmokau nesėkmes paversti sėkmėmis. Galėčiau pažadėti, kad ir jums 
tai gali pavykti, tačiau nežadėsiu. Jeigu norėsite ir imsitės veiksmų, viskas bus įmanoma, 
jeigu ne - liksite ten, kur esate dabar. Abu keliai geri ir aš jiems neprieštarausiu, tačiau 
galiu pasidalinti priimtais sprendimais, nes jie man padeda susidoroti su gyvenimo 
keliamais iššūkiais.

1. Atsakomybės už savo gyvenimą prisiėmimas.

Keistai skamba, tiesa? Deja, tai svarbiausias mano 
gyvenimo sprendimas, kurio dėka tam tikrus gyvenimo 
momentus priimu kaip savaime suprantamus. 
Kas nutiko, kuomet prisiėmiau atsakomybę už savo 
gyvenimą? Man labai palengvėjo, nes supratau, 
jog viskas, kas vyksta ar įvyko bei įvyks, yra mano 
veiksmų pasekmės ir niekur nereikia ieškoti kaltų, tik 
gerai išanalizuoti savo pačios veiksmus. Nesunkus, bet 
galingas sprendimas.

2. Tapimas savo pačios geriausia drauge.

Taip, mes dabar labai gerai sutariame 
ir švenčiame gyvenimą kartu. Esu jai 
dėkinga, kad ji visur ir visuomet su 
manimi. Ji mane palaiko, kartais sulaiko, 
tačiau dauguma atvejų - mano pusėje ir 
esu jai be galo dėkinga už tai. 
Susidraugavome visai nesenai, tačiau 
buvo verta laukti tos akimirkos, kuomet 
viena kitai įsipareigojome būti kartu, 
ir nesvarbu, kiek kitų žmonių yra 
aplinkui, nes mums kartu yra 
smagiausia.

3. Neprisirišti.

Deja, šio veiksmo dar 
vis mokausi, nes myliu ir 
vertinu 100% tuos, kurie 
ateina į mano gyvenimą, 
tačiau mano geriausia 
draugė man kartą pasakė: 
„Šį pasaulį paliksi viena ir į kapo 
duobę atgulsi be daiktų ir kitų žmonių, 
tad kam vargintis ir saistyti save su kitais 
(žmonės ar daiktai tai būtų)?“ Pabandykite 
ir jūs. Gyvenimas pasidarys lengvesnis, 
tiek fizine, tiek emocine prasme.

4. Klausyti savo širdies. 

O gal proto? Ne, vis tik širdis žino 
geriausiai. Ji mus saugo, rūpinasi mumis, 
skatina norėti, svajoti, turėti. Protas, tuo 
tarpu, yra mums duotas kaip apsauga nuo 
galimo pavojaus ir labai dažnai mums 
pataria vieno ar kito veiksmo nesiimti, 
todėl mes ir esame ten, kur esame dabar. 

O jeigu būtume paklausę širdies? Nors ir 
daug esu nuveikusi per šį gyvenimą, tačiau 
žinau, kad daug galimybių nemačiau, 
nes protas sakė: „Tu negali!“ O kodėl? 
Niekada argumentuotai nepaaiškino, 
todėl nusprendžiau klausytis širdies, 
pirmiausiai.

5. Investuoti į save, o ne į daiktus. 

Džiaugiuosi kiekvieną dieną, kad taip ir 
darau, nes tai atsiperka ir daro mano 

gyvenimą daug lengvesniu. Ką 
išmokau anksčiau, tai man 

dabar išmoka dividendus. 
Patikėkite manimi, net 
ir tai, už ką padėkojau 
anksčiau, dabar egzis-
tuoja mano gyvenime ir 
džiugina mane, tad ko-

dėl neišmokus dėkoti, kad 
ateitis būtų laimingesnė ir 

gražesnė? Kažkada to savęs pa-
klausiau ir dabar esu laiminga, jog 

gavusi atsakymą, priėmiau teisingą spren-
dimą. Investuoju į save kiekvieną dieną ir 
ne daiktai daro mane laimingą, o akimir-
kos, kelionės, naujos pažintys, atradimai... 
O tuomet taip gera gyventi!

Nepaisant to,  aš vis dar mokausi. 
Neabejoju, jog nenustosiu mokytis iki 
užmerksiu akis ir su savo patirties bagažu 
iškeliausi į kitą šalį. Ilgam. O dabar, 
kol esu čia, kur mano širdis ir žmonės, 
džiaugiuosi ir dėkoju už suteiktą patirtį. 
Nors ji kartais būna karti, tačiau visados 
- mano!
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Interviu su Juste Zinkevičiūte Interviu su Juste Zinkevičiūte 

Justė Zinkevičiūtė – asmenybė, kuri įkvepia.  Ji moteriška, elegantiška,  graži savo vidumi 
ir išore, visada su šypsena. Tai veikli asmenybė, kurią dauguma pažįstame kaip aktorę, bet 
tai ne vienintelė jos veikla. Jau daugiau nei metus laiko gyvuoja jos kuriamas projektas 
„Pasimatuok jūrą“, rudenį išvysime Justės ir jos brolio bendrą kūrinį – knygą „Puodelis kavos 
prie jūros“.  Šiandien ir kalbamės apie jos veiklą, moteriškumą ir meilę sau.

Juste, Tave daugelis pažįsta kaip aktorę, 
bet spektakliuose ir ekranuose matome 
personažus, į kuriuos įsikūniji, o koks 
žmogus esi gyvenime? Kaip save apibū-
dintum?

Pirmiausiai aš esu dukra, sesė, anūkė, 
draugė, aktorė ir moteris.

Prieš metus pradėjai projektą 
„Pasimatuok jūrą“, žinau, kad jis skirtas 
moterims. Kaip gimė ši idėja ir koks 
projekto tikslas?

Idėja gimė iš noro dalintis ir kalbėti apie 
moteriškumą, kuris yra mano pačios 
siekiamybė. Man norėjosi kažko tokio 
gražaus, estetiško... Norėjau,  kad tas 
projektas kalbėtų už mane.

Žinau, kad Nidoje turite ir krautuvėlę, 
kurioje prekiaujama išskirtinai 
„Pasimatuok jūrą“ projektui kurtais 
gaminiais. O kaip jie gimsta, ar daug 
tenka galvoti kas dar galėtų papuošti 
moterį?

Viskas gimsta spontaniškai - čia ir dabar! 
Pavyzdžiui, šios vasaros favoritas - 
drabužiai su jachtos logotipu, kurio burėje 
matomas moters siluetas. Ši mintis gimė 
vienąkart vaikštinėjant uoste.

Pati esu spontaniškas žmogus ir dažnai 
mintys šauna netikėtai, tad puikiai 
suprantu ir manau, kad tokiu būdu 
gimsta puikiausios idėjos. Rudenį 
pasirodys dar viena netikėta naujiena 
- knyga „Puodelis kavos prie jūros“. Ar 
ilgai teko ją ruošti? Papasakok šiek tiek 
apie ką bus knyga.

Kartais galvoju, kad knygą „Puodelis 
kavos prie jūros“ parašė ne Justė, ne Justės 
brolis, bet meilė.
Knyga brendo kelis metus, intensyvus 
darbas vyko beveik metus. Labai 
nekantrauju kada ji išvys dienos šviesą! 
Norėjosi sau ir kitoms priminti apie tai, 
kad turime išmokti, prisiminti ir išmokti 
iš naujo mylėti savo gyvenimą. Tik  tada 
ateina ir visi kiti geri dalykai.

Puiki naujiena, nekantriai lauksiu ir 
aš šios knygos!  O kalbant apie meilę 
sau, kaip Tavo nuomone ją turėtume 
puoselėti? Kas Tau pačiai yra „meilė 
sau”?  Turėjome ir „Dėkingumo žurnalo” 
susitikimą tema „Meilė sau”, tai moterys 
meilę sau interpretavo įvairiai.

„Meilė sau“ yra suvokimas ką reiškia šie 
žodžiai. Pirmas žingsnis - atleidimas sau, 
žmonėms, kurie yra Tave įskaudinę, aplin-
kai... Tik atleidus ir savyje 
nesinešiojant 
pykčio gali-
me atverti širdį 
meilei. Svarbu 
išmokti įvertinti 
savąjį aš, nusto-
ti save kritikuoti, 
ieškoti tobulumo 
ir negalvoti, kad 
kito gyvenimas yra 
geresnis. Leisti sau 
pajausti tai, kas supa 
gera. Nustoti bijoti ir 
pradėti gyventi taip, 
kaip visada norėjome. 
Atverti širdį ir būti l a i s v i e m s 
saviraiškoje – tai yra raktas link meilės sau. 
Galvokite ir sakykite tik gerus dalykus. 
Jauskime meilę sau ir pajusime kaip su 

kiekviena diena atsiranda vis daugiau 
gėrio ir šilumos.

Ko  palinkėtum mūsų žurnalo skaityto-
jams?

Linkiu svajonių išsipildymo, o kad tai būtų 
pasiekta linkiu gyventi meilėje ir šviesoje!

D ė k o j u Tau už šiltą pokalbį.

„Galvokite ir sakykite tik gerus dalykus.“
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dėkingumą.
Kai žmogus dėkingumą pamiršta ir 
nuolat dejuoja, džiaugsmas nyksta. 
Dejuojantiems žmonėms arba visada visko 
trūksta, arba jiems nepatinka tai, ką turi. 
Man atrodo, kad Visata duoda mums tai į 
ką sufoksuuotas mūsų dėmesys. Dauguma 
mūsų esame išauklėti galvoti tik apie tai, 
ko neturime, ir nuolat jausti trūkumą. Mes 
tikime, kad nepriteklius mūsų gyvenime 
normali būsena, o po to stebimės, kodėl 
taip neįdomu, sunku gyventi. Jei vietoje 
dėkingų žodių sakome šiuos teiginius: „aš 
to neturiu ir nebūsiu laimingas tol, kol 
neįsigysiu“,  gyvenimas 
tampa nuobodus, 
nes Visata išgirsta tik 
žodžius „neturiu“, „esu nelaimingas“, ir 
jie tai gauna. Visata kaip didelis veidrodis, 
kuris atspindi mūsų mintis. Tad geriau 
inkšti ar būti dėkingu?

Kaip sieki savo tikslų? Ar yra kokie 
žingsniai, kuriuos darai kasdien? (Pvz. 
darbų planas, tikslų užsirašymas, gal net 
tikslų koliažas, nes pati tokį turiu).

Visada turiu žinoti ką tiksliai noriu pasiek-
ti. Geram planui reikalingas aiškus, api-
brėžtas tikslas. Jei žinau, ką noriu pasiekti, 
žinau, kuriuo keliu sukti. Sau užduodu to-
kius klausimus: „Kur šiuo metu esu? Kur 
noriu būti? Kokios mano vertybės? Ko-
kios yra galimybės tai pasiekti“?  Taip pat 
turiu Slaptomanės užrašų knygelę, kuri vi-
suomet su manimi, į kurią kiekvieną rytą 
rašau 10 savo tikslų, kuriuos noriu pasiek-
ti per artimiausią laiką. Tokiu būdu labai 
įdomu stebėti ir save motyvuoti, nes kei-

Interviu su Modesta Žukauskaite Interviu su Modesta Žukauskaite

Modesta Žukauskaitė - įdomi, veikli, ieškanti asmenybė. Ji apkeliavo daugybę skirtingų 
šalių, kasdien eksperimentuoja virtuvėje, moko kitus sveiko gyvenimo būdo. Susipažinkite 
iš arčiau. 

Modesta, papasakok šiek tiek apie save. 
Kokios Tavo vertybės, kokie Tavo tikslai, 
kokia veikla užsiimi?

Lietuvoje esu žinoma kaip dviejų knygų 
bestselerių autorė “Slaptas sulieknėju-
sios merginos dienoraštis» ir Slap-
tomanė. Darbo knyga», bet ne-
užsiimu tik knygų rašymu, 
nors jau parašytas naujos 
knygos scenarijus. Kas-
dien save realizuoju 
įvairiose skirtin-
gose veiklose, 
kurios man 
suteikia didžiulį 
džiaugsmą ir gali-
mybę atrasti savo nau-
jus užslėptus talentus, ku-
riuos, kaip dabar pastebiu, 
niekada net nežinojau turinti. 
Juk dažniausiai mes darome tai, 
ko iš mūsų tikisi tėvai, draugai, mo-
kytojai, kaimynai, bet ateina toks laikas 
kai SĄMONINGAI SUSTOJI ir pradedi 
užduoti sau tokius klausimus kaip: «O ko 
nori tu? Taip, būtent Tu?». Atsakymai gali 
būti nuostabios naujos kelionės pradžia… 

Nesuprantu, kodėl anksčiau ignoravau 
maisto gaminimą, bet dabar iš virtuvės 
manęs niekas neišprašys be svarios prie-
žasties - ieškau naujų skonių, kvapų, ingre-
dientų, gaminimo būdų ir būtinai laikausi 
taisyklės, jog tai turi būti ne tik skanu, bet 

sveika ir padėtų norint būti energingai ir 
lieknai. Man tai labai svarbu, nes puikios 
formos noriu išlikti visą likusį gyvenimą 
ir žinau, kad tai įmanoma, reikia tik laiky-
tis tam tikrų gamtos dėsnių… O kol kepa 

naujo skonio pyragas (kasdien išban-
dau vis kažką naujo ir dalinuosi 

su skaitytojomis), nepraleidžiu 
progos padaryti pratimų iš 

fitneso programos ar kie-
melyje pašokinėti per 

šokdynę - kaip vai-
kystėje. Kitu lai-

ku mokausi, 
lankausi semi-

naruose, keliauju 
po pasaulį, bendrau-

ju su savo draugais ir 
knygų skaitytojomis. Ben-

dravimas su savimi ir aplink 
esančiais žmonėmis man kaip 

oras, be kurio tiesiog negalėčiau 
gyventi. Su mano kasdienine veikla 

taip pat susiję ir mano gyvenimo tikslai - 
dalintis informacija ir mokyti kitus to, ko 
išmokstu pati ir kas duoda geriausią re-
zultatą. 

Ar praktikuoji dėkingumo jausmą?

Taip, praktikuoju šį jausmą jau net 14 
metų. Kai dėkoju ir džiaugiuosi, mano 
gyvenime savaime atsiranda dar daugiau 
dalykų, už kuriuos galiu dėkoti ir patiriu 
dar daugiau džiaugsmo. Visata mėgsta 

„Kiekvieną dieną 
pradėkime iš naujo“

čiantis vertybėms 
keičiasi ir tikslai. 
Taip pat kartu su 
savo antrąją puse 
turime suklijavę 
svajonių - tiks-
lų koliažą, kurį 
keliaudami vi-
suomet veža-
mės su savimi 
(jį visada susukame į jo-
gos kilimėlį ir pasiimame į lėktuvą). Bet 
nepasiektume nei vieno savo tikslo be 
pagrindinio ingrediento - darymo! Keltis 

kiekvieną rytą ir kon-
krečiai kažką DARYTI, 
o ne kalbėti apie tai kad 

reikia kažką daryti… Kalbėti ir daryti du 
skirtingi dalykai. Bet jei kažkas nepavyks-
ta mes nenusimename, tiesiog naują dieną 
pradedame vėl tai įgyvendinti ir darome 
tiek kartų, kiek reikia, kad pasiekti tai, ką 
užsibrėžėme pasiekti.

Prieš tai minėjai, kad dalyvauji 
seminaruose. Kokio pobūdžio 
seminaruose lankaisi? Ar daug naudos 
gauni iš jų? Dažnas žmogus numoja 
ranka į tokius dalykus ir mano, kad 
naudos neturės. Bet gal pakeisi jų 
nuomonę.

Dar vos prieš kelias dienas kalbėjau su 
savo mylimu žmogumi ir paatviravau jog 
džiaugiuosi kuria linkme pasisuko mano 
gyvenimas paauglystėje. Artėjo mano 16-
asis gimtadienis ir ta proga visoms drau-
gėms daviau po mažą lapelį kuriame sura-
šiau nedidelį knygų sąrašą, kurias norėčiau 
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paskaityti per 
šiuos metus ir 

būsiu dėkinga, 
jei jos padės man 

kurti savo biblio-
teką. Draugės ste-

bėjosi mano norais, 
bet viską išpildė. Šias 

knygas perskaičiau per mėnesį ir pradėjau 
įgyvendinti visas kilusias mintis ir idėjas. 
Tai buvo toks gražus gyvenimo laikotar-
pis kai visas mano vidinis pasaulis vertėsi 
aukštyn kojomis! O kai keičiasi vidus, kei-
čiasi ir išorė todėl netrukus mane pradėjo 
lydėti sėkmė įvairiuose gyvenimo sfero-
se. Atsirado drąsos išsikelti didelius ilga-
laikius tikslus, svajoti apie tobulus sank-
tykius, kurti ir daryti tai ko noriu aš bei 
būti dėkingai už besipildančius stebuklus. 
Aš neįsivaizduoju geresnio mokytojo nei 
knygos, bet dar tobuliau kai turiu galimy-
bę sudalyvauti knygų autorių, profesiona-
lų, guru organizuojamuose seminaruose, 
mokymuose ir gyvo bendravimo metu 
mokytis jų sėkmės paslapčių. Man teko 
aplankyti daugiau nei šimtą įvairiausių se-
minarų, mokymų įvairiuose pasaulio ša-
lyse. Mokymasis, tobulėjimas gali išspręsti 
ne tik motyvacijos bėdą, bet ir  nepakan-
kamų žinių ar netgi praktikos trūkumą. 
Žmogus, kuris nori gyvenime pasiekti 
kažko daugiau turi būti žingeidus, siekti 
savęs pažinimo, praktikos ir įgūdžių.
                                                   
Ką patartum mūsų skaitytojams, kurie 
svajoja apie kažką, bet vis nedrįsta išeiti 
iš „komforto zonos“ ir žengti žingsnio 
savo tikslų link? 

Interviu su Modesta Žukauskaite

Mes linkę laukti TOS dienos kai saulė 
švies ryškiau, kai nustos lyti lietus ir 
trankytis žaibai, kai direkotrius supras 
kad Jūs vertas didesnio atlyginimo ar 
vyras panorės padaryti Jums staigmeną 
ir už Jus sutvarkys namus… NIEKADA 
neateina pats tinkamiausias laikas! 
NEVERTA kažko laukti nes NĖRA ko 
laukti. Tinkamiausias laikas yra dabar, 
o tinkamiausia vieta čia. Man sėkmę 
garantuoja tik drąsa pačiai susikurti 
tinkamas aplinkybęs, sąlygas ir daryti tai 
tol, kol busiu patenkinta rezultatu. Taip, 
viskas pavyksta ne iš karto ir TAI YRA 
NORMALU. Nebijokime klysti, suklupti 
ir vėl pakilus išskleisti svajonių sparnus. 
Kiekvieną dieną pradėkime iš naujo, nauju 
laiku ir koncentruokimės tik į pozityvius 
ir gražius dalykus.

Ačiū, Modesta, už įdomų pokalbį. 
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Interviu su Jolanta Chlevickiene

Jolanta Chlevickienė: „Dėkingumo praktika mane išmokė 
džiaugtis kiekviena diena“.

Sveika Jolanta, papasakok šiek tiek apie 
save, kokia asmenybė esi, kuo užsiimi?

Sveiki! Turbūt man nėra nieko sudėtingiau 
nei kalbėti apie save. Esu dviejų sūnų 
mama, žmona, projekto Turtinga Moteris 
puoselėtoja, lektorė, renginių vedėja, 
socialinių projektų iniciatorė ir visko 
gali būti, kad amžina studentė. Kiek 
save prisimenu, visada planuojanti ir 
organizuojanti įvairiausius dalykus. 
Nuo baldų perstumdymo iki meninių 
pasirodymų, bet...  suaugus  įkvėpimas 
mokytis, eksperimentuoti, mokyti ir 
organizuoti nepraėjo. Šiuo metu užsiimu 
saviugdos ir asmeninio tobulėjimo 
projektais.

Tavo pagrindinė veikla „Turtinga 
moteris“ projektas, ar gali papasakoti 
daugiau apie jį, koks pagrindinis 
tikslas, į ką orientuotas šis projektas, 
kokia jo nauda, kodėl verta rinktis 
turtingamoteris.lt paslaugas?

Pagrindinis Turtinga Moteris projekto 
tikslas -  dalintis tuo, kas padeda moteriai 
stebėtojos poziciją pakeisti į aktyvų 
dalyvavimą  asmeniniame, profesiniame, 
visuomeniniame gyvenime, siekiant savo 
svajonių bei tikslų. 
Pastaruoju metu, daugiausiai nuveikta 
organizuojant mokomąsias programas, 
konferencijas ir seminarus moterims, 
gyvai bei internetu. Šiais metais pavyko 
įgyvendinti dvi internetines konferencijas: 
Moteriškumo formulė kovo mėnesį ir 
Namų Mūza -  gegužę. Abi konferencijos 
pritraukė šimtus dalyvių ne tik iš Lietuvos, 
nepaisant laiko skirtumų, konferenciją 
stebėjo lietuvaitės iš Kanados bei Europos 
šalių.
Didelio susidomėjimo sulaukė Menas 
Tvarkytis ir lieknėjimo  Iššūkis Sau 
programos internetu, šios programos 
nuolat pritraukia dalyvių iš įvairiausių 
pasaulio kampelių. 
Stengiuosi rasti įdomias ir žemiškas temas, 
charizmatiškas lektores ir programas 
parengti taip, kad dalyvės neišvengiamai 
pasiektų rezultatų.
Manęs dažnai klausia, ar lengva kai tokia 
konkurencija? Apie tai tiesiog negalvoju, 
seku juos ir žinau, kad yra nuostabūs 
projektai, nuostabios lektorės, kalbančios 
moteriškumo, moters dieviškumo, 
santykio su savimi, santykių ar verslumo 
temomis. Stengiuosi sugalvoti būdų kaip 
užmegzti bendradarbiavimo ryšius. 

Asmeninio archyvo nuotr.

Interviu su Jolanta Chlevickiene

Tačiau man pačiai įdomesnės žemiškos, 
kasdieniškos, daugumai keliančios 
susierzinimą temos, tad į jas ir 
orientuojuosi. Nes tikrai žinau, kad nuo 
kasdienybės nepabėgsi, o pakeitus požiūrį, 
sukūrus tam tikrus ritualus gali mėgautis 
kiekviena diena, kad ir kur būtum. 
Atlikdama apklausas po konferencijų 
ar mokymų, gaunu iš dalyvių aiškų 
patvirtinimą, kad einu tinkama linkme, 
nes moteriškumo, namų tvarkymo, laimės 
temos moterims labai aktualios, o suburtos 
įvairialypės lektorių komandos leidžia 
kiekvienai prisijungusiai gauti atsakymus 
į rūpimus klausimus ir žinoma palaikymą, 
bei motyvaciją neužmiršti labai žemiškų, 
o kartu ir nuo mūsų, moterų kasdienybės 
neatsiejamų dalykų ir į juos pažvelgti kitu 
aspektu. 
Šiuo metu atnaujinamas knygynas, ieškau 
moterų auditorijai aktualios literatūros 
saviugdai ir sielai.
Pagrindinė sritis - mokymai, tad padedu 
lektorėms surinkti auditoriją. O savo 
suburtai bendruomenei – pasiūlyti 
prasmingus, aktualius, praktinius 
seminarus. 

Kas Tave pačią paskatino imtis tokios 
veiklos?

Smalsumas ir aistra mokytis bei dalintis 
tuo ką sužinau, išmokstu. Turbūt dešimt 
metų dairiausi sau prasmingos ir įdomios 
veiklos. Metai iš metų skaičiau, ieškojau, 
matavausi kas man geriausiai tiktų. 
Užtruko. Bet buvo verta!

Kalbant apie Tave, ar praktikuoji 
dėkingumą?

O taip! Dėkingumo praktika mane išmokė 
džiaugtis kiekviena diena. Dažniausiai 
dėkoju mintyse: sau, sutiktiems žmonėms, 
aplinkybėms, Dievui,  bet laikas nuo laiko 
dėkoju ir raštu,),  skirtumas – didelis.

Kokia, Tavo nuomone, yra sėkminga 
moteris?

Sėkminga ta, kuri svajones paverčia savo 
realybe ir savo sėkme įkvepia aplink save 
esančius. Bet man labiau prie širdies 
laiminga moteris. Laiminga moteris 
gali kartu būti ir sėkminga, o sėkmingos 
moterys ar visada laimingos? Filosofinis 
klausimas. Man asmeniškai lengviau sau 
atsakyti į klausimą ar aš laiminga, nei ar 
aš sėkminga .
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Interviu su Jolanta Chlevickiene

Mūsų skaitytojai yra žmonės, kurie nori tobulėti, siekti savo tikslų, svajonių. Ką jiems 
patartum, ko palinkėtum?

Rask laiko sau. Skaityk! Svajok! Būtinai įvardink – UŽRAŠYK  2-3 svajones ir suplanuok 
žingsnius kaip tai įgyvendinsi. Paversk tai konkrečiais tikslais, dėkok sau ir aplink 
esantiems ir mėgaukis kiekvienu žingsniu ir rezultatu. Ir nelaukite naujų metų! Mažiau 
klausykitės ką kalba kiti, Jūsų svajonių atžvilgiu, ieškokite bendraminčių ir VEIKITE! 
Veikite klausydami savo širdies.

„Veikite klausydami 
savo širdies“

Asmeninio archyvo nuotr.
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Ligita Umantė - Butkuvienė apie dėkingumą

Mūsų kasdieniniame gyvenime tik mažą 
dalį užimantis dėkingumas daro mumyse 
stulbinamus dalykus.
Dažniausiai mes, šiuolaikiniai žmonės, 
dėkingumą suprantame gerokai kitaip. 
Būtinai dėkojame už gautą paslaugą, 
beveik visada stengiamės būti mandagūs, 
nes savaime suprantama, kad esame 
pakankamai išsilavinę, tikrai žinome kaip 
dera elgtis su kitais žmonėmis.
Ačiū už kavą, ačiū už atidarytas 
duris, ačiū už pataisytus batus 
ir t.t.  Jau taip dažnai nebe-
ištariame ačiū už šeimos 
nario paruoštą maistą, 
netgi drįstame pagal-
voti, kad kiekvieno iš 
mūsų (vyro ar žmo-
nos) pareiga tarsi sa-
vaime suprantama 
-  maisto gaminimas, 
indų plovimas, skalbi-
mas, namų valymas ir t.t.  
Visa buitis ir gyvenimas 
šeimoje savaime aiškūs, mūsų 
poreikis pasirūpinti vienas kitu 
yra natūralus reiškinys, bet vis tiek norisi 
būti įvertintam, pagirtam ir jausti dėkin-
gumą.
Dėkojama visur ir visada, o ypač dažnai 
girdime „Ačiū, kad pirkote“. Man labai 
patinka palinkėjimas per svarbų jubiliejų 
„Ačiū, kad esi“. Labai gražu ir prasminga. 
Visai tikėtina, kad tokiu momentu 
gali ištrykšti ašara, mūsų emocijos 
sujudinamos ir paliečiama pačios esybės 
kertelė.
Dėkingumas iš širdies yra visai kas kita, 

nei įprastai tariamas „Ačiū“.
Mano asmeninis pojūtis ir reakcija į dė-
kingumą - tai kiekvienos dienos ritualas, 
vos keleto minučių mankšta ir mintyse 
tariama padėka pripildo energijos visai 
dienai. Taip pat motyvuoja matyti pasaulį 
gražų, spalvingą ir kontroliuoja reakcijas į 
aplinką, mus ištinkančiais situacijas, į ku-
rias visada galima reaguoti dvejopai (po-

zityviai arba kitaip). Ne paslaptis, 
kad reaguoju į aplinką, bet 

pozityvus išankstinis 
nusiteikimas gerokai 

sušvelnina bet ku-
rią situaciją.
Pvz. Prieš keletą 
mėnesių su šei-
ma viešėjome 
Londone, buvo 
tikrai smagi, 
su daugybe pa-

tirčių, aplankytų 
vietų, sutiktų arti-

mųjų bei paragauto 
maisto kelionė. Vyks-

tant namo į oro uostą suge-
do automobilis ir aišku, į lėktuvą ne-

spėjome.
Visi trys mano šeimos nariai, kaip viena 
komanda, pažvelgėme į situaciją su 
dėkingumu, pasišnekėjome, kad nieko 
mums nenutiko, nes pavojus buvo gan 
realus dėl automobilio gedimo.
Įsigijome bilietus į rytinį skrydį, nors ir 
ne ten kur reikėjo (vietoj Vilniaus į Rygą). 
Kadangi naktis oro uoste buvo ilga, visų 
pirma, aš ramiai padėkojau ir kreipiausi 
į savo vidų su klausimu: „Ką ši situacija 

Ligita Umantė - Butkuvienė apie dėkingumą

mums nori pasakyti?“
Vos po keleto valandų aš jau piešiau savo 
naujos kolekcijos suknelių eskizus.
Sukūriau 5 sukneles iš natūralaus lino 
audinio, dekoruoto rankų darbo gėlėmis ir 
pieštais spalviniais ornamentais. Žinoma, 
keturias iš sukurtų suknelių tobulinau, 
kažkiek keičiau. Bet viena iš jų išliko 
nepakitusi nei mintyse, nei popieriuje, nei 
realybėje. Jeigu paklausite, kodėl? Aš į šį 
klausimą atsakymo neturiu.
Ši suknelė vadinasi „MANO LIETUVA“. 
Jos kelionė, prasidėjusi Londone, tęsiasi 
toliau.
Suknelė buvo demonstruojama ant 
raudonojo kilimo „CIDO“ arenoje, 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 
paminėti skirtame renginyje.
Šiuo metu ji ruošiasi savo pasirodymui 
vėl (100-ečio Lietuvai šventėje). Kas žino, 
koks šios suknelės likimas? Tikiuosi, kad 
galėtų apsigyventi valdovų rūmuose.
Turiu didelę darbo patirtį su klientais, 
kuriu drabužius, papuošalus, aksesuarus, 
padedu žmonėms suderinti drabužius ir 
skatinu juos būti gražiais.
Šį darbą dirbu su meile ir dėkingumu, kuris 
skamba kartu su ryto mankšta: „Ačiū už 
rankas,  kurių pagalba galiu kurti ir daryti 
pasaulį gražesniu, ačiū už talentą, kuriuo 
naudojasi žmonės. Ačiū už žmones, kurie 
irgi daro tai, ką geba daryti.“
Dėkingumas mane lydi kai esu kviečiama 
dalyvauti parodose, pristatau savo kurtus 
darbus, rakdarbius, papuošalus, drabužių 

kolekcijas. Tokiu būdu skatinu kitus būti 
drąsiais, daryti ir rodyti savo ge-
bėjimus, motyvuoju kurti, 
stengiuosi pasveikinti 
ir padrąsinti kitus 
kūrėjus. Dėl to, 
kad kiekvienas 
esame unikalus 
ir ypatingas.
Jokiu būdu ne-
manau, kad esu 
geresnė ar blo-
gesnė nei kiti 
žmonės, tiesiog 
esu tokia ir raginu 
kitus būti savimi.
Mano dėkingumo žo-
džiai visai paprasti, bet jie ti-
krai reikšmingi ir daro stebuklus.
Aš kaip ir kiekvienas žmogus turiu 
svajonių ir pastaruoju metu vykstančiais 
pokyčiais tikrai džiaugiuosi. Esu pakviesta 
prisijunti prie ypatingų žmonių komandos 
- „VISAVERTIŠKUMO CENTRAS“, kurio 
veikla unikali ir išskirtinė. Jie padeda 
žmonėms atrasti džiaugsmą, pasitikėjimą 
savimi, teikia informaciją apie ilgaamžį 
gyvenimą, apjungiant išvaizdą, saviraišką, 
gerą savijautą, grožį.
Šis unikalus projektas siūlo praktinius 
patarimus tam įgyvendinti. Siekia 
vidinės harmonijos ir pilnatvės. Rūpinasi 
žmonėmis ir juos supančia aplinka.
Ši komanda sukaupusi patirtį savo veiklos 
srityse, nusiteikusi savo žinias ir patyrimus 

„Dėkingumas iš širdies yra visai kas kita, nei 
įprastai tariamas „Ačiū“.
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perduoti kitiems žmonėms tam, kad būtų naudinga ne tik išgirsti informaciją, bet ir 
panaudoti ją praktiškai. Didžiuojuosi esanti šios komandos stilistė.
„Visavertiškumo centro“ pasimatymuose dalyvaujančios moterys patiria naujų, 
prisipildančių šiluma emocijų, sužino naudingos informacijos apie sveikatą, grožį, 
pasitikėjimą savimi, santykį su kitais žmonėmis. O po jo su nekantrumu laukia kito 
pasimatymo. Moterims tai labai reikalinga, jos prisipildžiusios pozityvios energijos 
dalinasi su savo šeimos nariais, draugais. O tai, ne kas kita, kaip pozityvumo skleidimas, 
motyvacija keistis, domėtis ir pildyti savo vidinius išteklius. 

Dėkingumas auga, vystosi ir duoda labai skanius vaisius, kuriuos norisi ragauti, uosti ir 
liesti.  Iki madingų ir prasmingų pasimatymų! 

SU DĖKINGUMU IR MEILE,
Ligita Umantė - Butkuvienė

Psichologo patarimai 

Sveiki, esu psichologė. Teikiu individualias 
psichologines konsultacijas suaugusiems, 
kurie susiduria su įvairiais gyvenimiškais 
sunkumais, taip pat norintiems geriau 
susigaudyti savyje, tobulėti, augti. Šiuo metu 
dirbu su jaunais žmonėmis. Turiu nemažai 
asmeninės bei profesinės patirties vaikų 
auginimo klausimais, tad jei iškilo klausimų 
ar sunkumų auginant vaikus, galėčiau 
padėti rasti sprendimus bei atsakymus.
Siųskite man savo klausimus ir mielai 
atsakysiu. Galite pasiūlyti Jums aktualias 
temas, kitame numeryje paruošime ta tema 
straipsnį. Mano konatktus rasite Facebook 
puslapyje „Psichologė Jolanta Ronning“. 

Kodėl esu DŽ ir SŽ ambasadorė? 
Ugdydama savo gyvenime pozityvumą ir laimę supratau, kad būti laimingam dėkingumo 
pagalba galima tiesiog išmokti, kaip išmokstame vairuoti automobilį ar naują užsienio 
kalbą. Tereikia būti dėkingiems už tai ką turime, už visas malonias akimirkas ir taip 
treniruotis jaustis dėkingiems bei laimingiems čia ir dabar.  Asmeniškai man dėkingumas 
padeda įžvelgti dar daugiau prasmės gyvenime bei darbe, išgyventi vis mažiau 
psichologinės įtampos. Tapdama DŽ ambasadore susipažinau su nuostabia merginų 
komanda, kurios mėgaujasi tuo, ką daro, įkvėpdamos kitus. Dalai Lama sakė: „Nėra 
kelio į laimę, pats kelias yra laimė. Darydamas  laimingus kitus ir pats tapsi laimingas”. 
Būsiu dėkinga, jei susitiksime šiame kelyje, nes tikiu, kad tai bus prasminga.

Su meile, Jolanta
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Ką suteikia mentoriavimas?
• Gilesnį savo silpnybių ir stiprybių pažinimą.
• Savo pasaulėžiūros modelių supratimą.
• Atsakomybės jausmą.
• Problemų išgvildenimą.
• Tikslų planavimą.
• Išėjimą iš komforto zonos.

Kiek trunka mentoriavimo procesas? 
Mentoriavimas dažniausiai tęsiasi kelis mėnesius. Atrodytų gana ilgas laiko terminas, 
tačiau susipažinimas, įsigilinimas į vidines silpnybes ir stiprybes, baimių ir pasiteisinimų 
išgvildenimas, pasaulėžiūros modelių identifikavimas gali užimti labai daug laiko. 
Tai procesas reikalaujantis pasitikėjimo ir atvirumo iš abiejų pusių: ir mentoriaus, ir 
mokinio.

O Tu, ar jau turi savo mentorių? Jei ne, neatidėliok, imkis iniciatyvos ir paprašyk 
palaikymo. Patikėk, nauda maloniai nustebins, o praėjęs visą mentoriavimo procesą 
jausiesi kitu žmogumi. Nebijok paprašyti pagalbos, vien šiuo žingsniu Tu sparčiai žengsi 
link saviugdos. 

Atvirai, tai kiekvienas žmogus gali vienas kito kažko išmokyti, tol kol jis auga ir dalinasi 
savo žiniomis. Dalinkitės ir Jūs savo pasiekimais su aplinkiniais, draugais ir netgi 
žmonėmis, kuriuos matote pirmą kartą. Patikėkite, dalinimosi galia Jums atsiųs labai 
daug nuostabių dovanų!

Su meile, Diana

diana baltrušaitytė apie mentorystę

Diana Baltrušaitytė yra Dėkingumo Žurnalo ir Sėkmės Žurnalo ambasadorė Danijoje. Ji 
aplinkosaugos vadybos studentė ir saviugdos mentorė bei blogerė. Laisvalaikiu konsultuoja 
sveikos gyvensenos klausimais ir turi savo sveikatingumo grupę Danijoje, su kuria rengia 
mėnesinius susitikimus ir „ workshopus“. Norint sužinoti daugiau apie Dianą aplankykite 
jos asmeninę svetainę www.InnerSelfGrowth.com 

MENTORIAVIMO SVARBA MŪSŲ 
VIDINIAM PASAULIUI

Vos prieš mėnesį Dėkingumo Žurnalas 
atvėrė duris naujai iniciatyvai – 
mentoriavimui. Dėkingumo Žurnalo 
ambasadorės pasiūlė pagalbą žmonės, 
kurie nori tobulėti, siekia saviugdos ir 
paramos. Norintieji dalyvauti iniciatyvoje 
turėjo užpildyti anketą, o kiekviena 
mentorė išsirinko po kelis asmenis 
intensyviai ir nuoširdžiai 2 - 3 mėnesių 
pagalbai. 
Tad kas gi yra tas mentoriavimas ir kodėl  
jis yra toks svarbus sėkmingų ir laimingų 

žmonių gyvenime?

Kas yra mentoriavimas ? 
Tai vidinis augimas turint mentorių 
-  asmenį, kuris visapusiškai suteikia 
pagalbą norint tobulėti tam tikroje 
gyvenimo srityje.  Sritis ar sritys, kurias 
yra norima gvildenti yra pasirenkamos 
arba atrandamos pokalbių eigoje pačio 
mokinio sprendimu. Mentorius dalinasi 
savo patirtimi, išgirstais ir išbandytais 
metodais, kartu išklausydamas, 
patardamas ir suteikdamas užduotis savo 
mokiniui. Galiausiai, juk mes niekados 
nenustosime augti, tol kol sieksime 
saviugdos. Siekiant praplėsti savo ir 
aplinkos suvokimo ratą turime būti atviri 
naujoms žinioms ir požiūriams!

Kodėl mentoriavimas yra svarbus?
Tiesa ta, kad netgi patys laimingiausi, 
sėkmingiausi ir turtingiausi žmonės 
turi savo mentorius! Iš tiesų, šie žmonės 
ypatingai supranta dalijimosi galią 
ir nebijojimą klausti bei paprašyti 
paramos. Būtent dėl šių įpročių jie ir yra 
ten, kur ir trokšta būti. Pripažinkime, 
mums visiems reikia pagalbos. Iš tiesų, 
bendradarbiavimas su kitais žmonėmis yra 
laimės formulės dalis, nes savo gyvenimo 
kelionėje Tu iš tiesų niekur niekada neini 
vien vienas. Galiausiai, netgi mentorius 
mokinasi kartu su savo mokiniu. 

diana baltrušaitytė apie mentorystę

„Tiesa ta, kad netgi patys laimingiausi, 
sėkmingiausi ir turtingiausi žmonės 

turi savo mentorius!“ 
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Vaida apie kelionę į Taliną Vaida apie kelionę į Taliną

DŽ ir SŽ ambasadorės Vaidos pasakojimas apie kelionę į Taliną ir ten patirtus nuotykius 
bei atradimus! 

Sveiki. Ar žinote, kad niekada nėra vėlu 
mokytis?  Tą aš darau su dideliu džiaugsmu. 
Mokausi ir tobulėju skaitydama, 
užsiimdama man įdomia veikla ir žinoma, 
keliaudama. Kelionės mane moko ne 
tik ko neišmokau mokykloje: istorijos, 
geografijos, užsienio kalbų, bet moko ir 
didžiųjų gyvenimo pamokų. Keliaudama 
pamirštu rutiną, atsipalaiduoju. Grįžtu 
namo pilna nuostabių atsiminimų ir 
įspūdžių. Ir tikrai nėra būtina skristi 1000 
myliu vien tam, kad pajustum visa tai. 
Keliauti galima ir visai šalia, pabėgus vos 
kelioms dienoms.           Kai norėjome pakeisti 
kasdienybę ir atsipūsti nuo kasdieninių 
darbų, nusprendėme keliauti. Ilgai 
negalvoję pasirinkome Estiją. Keliavome 
su vyru, draugėmis ir 1,5 metų vaiku. Ilga 
kelionė automobiliu ir tinkamai sudarytas 
planas sustojimams neleido pervargti bei 
išalkti.

Talinas - viena seniausių sostinių Šiaurės 
Europoje, garsėjantis savo bokštais, 
gynybine siena, muziejais, apžvalgos 

aikštėmis.
Mano akimis tai labai žavus, ramus 
ir romantiškas miestas, visiškai jokių 
panašumų neturintis su Vilniumi, kas 
mane tikrai nustebino ir sužavėjo. Į 
Estijos sostinę atvykome tik savaitgaliui, 
tad pasirinkome ramų pasivaikščiojimą 
po senamiestį. Talino senamiestis nėra 
mažas ir jame nemažai lankomų objektų. 
Tad vaikščiojom neskubėdami landžioti 
po kiekvieną skersgatvį, kad pamatytume 
vis kažką įdomaus ir kitokio. Nepraėjome 
ir apžvalgos aikštelių, nuo kurių atsiveria 
nuostabūs Talino vaizdai.
Viena jų - Kohtu apžvalgos aikštelė. Iš 
jos atsiveria nuostabi Talino panorama: 
bažnyčios bokštai, namų stogai. Vietiniai 

labai rekomenduoja čia apsilankyti 
saulei  leidžiantis, kai geltoni ir 
ryškūs saulės spinduliai nušviečia 
miestą.
Žavėjomės rotuše, kuri yra pastatyta 

XIII a. pradžioje ir vis dar išsaugojusi 
savo autentiškumo dvasią. Nepraėjome ir 
miesto sienos, kuri tęsiasi pora kilometrų. 

Palei ją vaikštant akmenimis grįsta gatve 
galima pajusti labai artimą miesto dvasią. 
Taip pat, aplankėme vietinį turgelį, 
kuriame galima įsigyti įvairių rankdarbių 
ir suvenyrų.
Išalkus nuėjome miesto centre esančioje 
blyninėje „Kompresoor.“ Iš išorės 
niekuo neįdomus pastatas, bet viduje 
jautiesi jaukiai ir gerai, beje, ir blynai 
tikrai ypatingi savo skoniu bei dydžiu. 
Pavalgėme ir laimingi išėjome vėl žvalgytis 
po senamiestį. Netikėtai radome ledainę, 
kurioje nusprendėm atsigaivinti ir šiek tiek 
pailsinti kojytes. Ledainė, sako, skaniausia 
Taline, galbūt ir taip, nesu ledų ekspertė, 
bet apsalau ir atsigaivinau skaniai.
Išvyka į Estiją ypatinga dar ir tuo, 
kad susitikome ir susipažinome su 
nuostabiais žmonėmis. Susibendravome 
ir tapome draugais, pasidalinome kelionių 

„Kelionių įspūdžiai leidžia 
dar kartą viską apgalvoti.“ 

įspūdžiais, patirtimi, sėkme, maistu, vaikų priežiūra bei patarimais kur verta nueiti 
bei ką pamatyti. Tokia patirtis yra ne tik naudinga, bet ir reikalinga. Bendraujant, 
susitinkant su  bendraminčiais mūsų pasaulėžiūra tik auga, o tuo pačiu augame ir mes 
patys.
Ar žinote, kuo dar kelionės ypatingos? Tuo, kad keliaudamas Tu gali rasti įkvėpimą 
naujam savo projektui, verslui, darbui, veiklai. Kelionių įspūdžiai leidžia dar kartą 
viską apgalvoti. Ar pasirinktas gyvenimo būdas, įvykiai yra tai ko iš tiesų norime.
Aplankėme unikalų miestą su labai draugiškais žmonėmis. Grįžtame namo laimingi ir 
ramūs su mintimis keliauti toliau po pasaulį ir save.

Linkiu labai gražių kelionių!

26. 27.Asmeninio archyvo nuotr. Asmeninio archyvo nuotr.



Vaida apie kelionę į Taliną

Kaip aš atradau dalelę savęs Taline
Esu be galo dėkinga gyvenimui ir Visatai 
už galimybę keliauti ir pažinti Pasaulį. 
Mūsų kasdienybėje ši kelionė atsirado 
visai netikėtai, nereikėjo ilgai mąstyti ir 
svajoti kur keliauti, ką pamatyti. Tiesiog 
vieną dieną Visata mus nustebino puikia 
galimybe keliauti. Tikiu, 
kad viskas vyksta tikrai 
ne šiaip sau, o todėl, kad 
aš augu, darau gerus 
darbus, mokausi nesivelti 
į kivirčus, intrigas, 
linkiu visiems laimės, 
praktikuoju dėkingumą, 
siunčiu pozityvius signalus 
į pasąmonę ir štai, man 
viskas grįžta su kaupu! 
Iš karto supratau, kad ši 
kelionė nebus vien tik 
paprasta kelionė, tai bus 
ypatinga kelionė į save. 
Išvykstant į Taliną mano 
mintys šokinėjo nuo 
vienos prie kitos. Naktimis 
kankino nemiga, kodėl? 
Aš ir pati nežinojau... 
Atrodo nesijaudinu, nejaučiu jokio streso, 
esame sveiki ir laimingi, bet nesimiega. 
Tada supratau, kad turiu įsiklausyti į 
save. Atvėrusi širdį supratau, kad esu 
pasimetusi tarp norų ko iš tiesų noriu... 
Todėl dar kartą padėkojau Visatai už 
galimybę pabūti svetur su savimi ir su 
nekantrumu laukiau kelionės. Taip jau 
sutapo kelionės data su tinkama mėnulio 
faze apmąstymams apie save, apie savo 
būtį, norus, galimybes. Šia galimybe taip 

pat pasinaudoju, juk mėnulis daro mums 
labai didelę įtaką. 

Vaikščiodama po Talino senamiestį, 
vaikščiojau po save. Būtent! Atsidūrusi 
naujoje, nekasdieniškoje vietoje įjungiau 

savo vidinius resursus, ku-
rių kasdienybėje nejaučiu 
turinti ir tam tikrus da-
lykus peržvelgiu iš naujo. 
Galima sakyti tarsi iš kito 
šono. Įvertinu situacijas, 
jausmus ir poelgius. 
Jaučiu kaip pildausi laimės 
jausmo, begalinio dėkin-
gumo, noro ieškoti. Nau-
jos situacijos su kuriomis 
susidūriau kelionėje leido 
pasijusti dar labiau pasiti-
kinčia savimi. 
Kai esu atsipalaidavusi, 
mintis sudėliojusi į vie-
tas staiga šmėsteli galvoje 
įkvėpimas. Rankose lai-
kau fotoaparatą, einu prie 
įvairiausių durų ir jas fo-

tografuoju. Matau ir galvoju, kad tai gali 
būti ir mūsų sielos durys, tos durys, kurias 
turime kiekvienas, bet ne visi drįstame 
imti ir užeiti pro jas...
Aš jaučiu, kad visa tai vyksta tikrai 
ne veltui. Namo grįžti buvo gera, nes 
trumpas savaitgalis pailsino mintis, mielai 
puoliau prie nebaigtų darbų ir ėmiausi 
naujų. O radusi laisvą minutę. prisėdau 
prie nuotraukų. Vartau ir šypsausi, 
kiek nuostabių  atsiminimų akimirkų. 

Vaida apie kelionę į Taliną

Grožiuosi ir durų kolekcija, vėl nusišypsau, nes 
atsimenu akimirkas kaip kelionės draugai taip pat 
pradėjo ieškoti durų, kaip galvojo pravardę ir bandė 
susieti ją su šia mano veikla. Pradedu jas grupuoti, 
skirstyti ir dėkodama garsiai ištariu: 
- Ačiū, Visata, tai ženklas, kad visos gyvenimo 
durys gali atsidaryti, reikia tik įsiklausyti, nebijoti 
eiti į priekį, klysti, prašyti pagalbos, atsiprašyti, 
tobulėti ir bandyti. Mano dar vienos durys atsidarė 
ir prisipildė džiaugsmo. 

Keliauti verta, nes kiekvieną kartą išvykęs iš namų gali įvertinti tai, ką iš tiesu turi šalia, 
gali pajusti tikrą ir begalinį dėkingumą, kad turi galimybę ištrūkti iš kasdienybės. Taip 
pat esant svetimoje šalyje gali būti SAVIMI. Tavęs niekas nepažįsta, nežino nieko apie 
tave ir nėra nusistatę iš anksto. O svarbiausia, keliaudamas į kitas šalis keliauji į didžiąją 
savęs pažinimo kelionę. 

Labai linkiu keliauti ir ieškoti, o grįžus įgyvendinti svajones ir vėl planuoti kelionę. 
Nebijokite atverti slapčiausių savo vidinių durų, pamatysite, kokie stebuklai vyksta su 
Jumis. 

Saulėti linkėjimai! Vaida. 
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Ernesta apie savanorystę Ernesta apie savanorystę

Savanorystės žavesys
Ar kada girdėjote pasakymą, kad 
savanorystė tiesiog žavinga! Aš, tiesą 
sakant, ne, nes pati ką tik sugalvojau, 
kad savanorystė turi daug žavesio. Todėl 
norėčiau pasidalinti su Jumis, kodėl verta 
savanoriauti,  pasidalinsiu savo sėkmės 
istorija,  kaip savanorystė mane atvedė į 
„savęs atradimo“ kelią.
Taigi, kodėl verta savanoriauti? Priežasčių 
žinoma yra daug ir kiekvienam jos gali 
būti skirtingos. Kadangi šiuo metu dirbu 
daugiausiai su jaunais žmonėmis, kai 
paklausiu jų, kodėl jie savanoriauja, kokią 
naudą tame mato, dažniausiai atsakymai 
būna gan paprasti ir „žmogiški“: kad 
jiems patinka šios veiklos, kad gali 
susirasti draugų, bendraminčių, kad 
išbando iš išmoksta naujų dalykų, turi 
galimybę įgyti patirties, išmokti dirbti 

komandoje, geriau pažinti save, ugdyti 
įvairius gebėjimus, kurie praves ateityje. 
Beje, savanorystė žavi dar ir tuo, kad ne 
tik savanoriams „suteikia“ daug teigiamų 
dalykų, bet ir tuo, kad amžiaus ribos 
čia nėra! Gali savanoriauti ir jaunas, ir 
pagyvenęs ir pensinio amžiaus žmogus, 
tad visiems keliai atviri!  Susiduriu ir 
su vyresnio amžiaus savanoriais, kurie 
dažniausiai įvardija savanorystės naudą 
jiems, kaip galimybę dalintis patirtimi, 
jaustis „amžinai jaunu“, taip pat įgyti naujų 
žinių, susipažinti su įdomiais žmonėmis, 
bendraminčiais, netgi galimybe pakeliauti 
svetur.
Mano gyvenime savanorystė užima labai 
svarbią vietą jau vienuolika metų! „Stažas“ 
gan nemažas manau. Savanorystės veiklą 
„auginu“ kaip vaiką, kuris tikiuosi užaugs 

ir sulauks senatvės bei skaičiuos dar 
daug metų, nes noriu savanoriauti 
ilgai, labai ilgai.  O mano istorija, kurią 
norėjau papasakoti yra labai paprasta, 
bet tuo pačiu ir „nepaprasta“, tikiuosi 
ji bus kam nors iš Jūsų įkvepianti.  
Baigusi inžinerines bakalauro studijas 
iš karto po studijų išvykau savanoriauti 
į Prancūziją, pagal Europos Savanorių 
Tarnybos programos projektą 
devyniems mėnesiams. Ir kas galėjo 
tuo metu pagalvoti, kai tai apvers 
mano gyvenimą „aukštyn kojomis“ 
gerąja prasme. Ten, savanoriaudama 
švietimo srityje su vaikais ir jaunimu, 
supratau, kad būtent ši sritis yra mano pašaukimas. 
Inžinerijos studijų bakalauro diplomas dabar 
guli giliai stalčiuje.  Grįžusi iš Prancūzijos ir toliau 
savanoriavau Lietuvoje, kur po poros metų gavau 
pasiūlymą toje pačioje organizacijoje ir dirbti. Tad 
man savanorystė padėjo atrasti save ir atsirasti ten, kur 
esu dabar – laiminga dirbdama įdomų, man patinkantį, 
dinamišką darbą. Dirbu nevyriausybinėje organizacijoje, 
kur didžiąją darbo dalį vis tiek sudaro savanorystė, jos 
stiprinimas Lietuvoje bei galimybė padėti jauniems 
žmonėms išvažiuoti savanoriauti į užsienį.
Noriu palinkėti, kad savanorystė atsirastų  Jūsų gyvenimuose bei juos pripildytų maloniais 
įspūdžiais, atradimais ir galbūt taip pat būtų gera „atspirtis“ ateičiai!

Ernesta

„Mano gyvenime savanorystė užima labai 
svarbią vietą jau vienuolika metų!“ 
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Ieva apie akimirkas Ieva apie akimirkas

Kiekvienos akimirkos džiaugsmas. Paprasta diena
Noriu su Jumis pasidalinti viena įsiminti-
na diena, kuri giliai įstrigo mano atmin-
tyje. Turėdama kelias laisvas dienas nuo 
darbų, nutariau jas praleisti senelių so-
dyboje. Tai kaimas Panevėžio rajone, su 
keliomis užsilikusiomis sodybomis ir 
keliais likusiais nuolatiniais gyvento-
jais. Tikras vienkiemis, apsuptas iš 
visų pusių dirbamų laukų, miš-
kų. Šalia teka Klampioji upė, 
nors mes ją tiesiog vadi-
name grioviu, nes jo-
kios upės ar upelio 
net neprimena. 
Kaip ir kie-
kvienoje 
s o d y -
b o j e 
darbų iki 
valios. Tad 
p i r m a d i e n į 
praleidau besidar-
buodama, kad galė-
čiau kitą dieną pailsėti ir 
morališkai pasiruošti kelio-
nei į Vilnių.
Ankstus antradienio rytas. 
Atsikeliu su mintimi, kad turiu eiti 
pasivaikščioti ir pasiekti akin strigusius, 
du galingai atrodančius medžius 
tolumoje.  Jau kokie keturi metai mane 
prie jų traukė smalsumas. Vis norėjosi 
nueiti ir pasižiūrėti iš arčiau į juos. Kažkas 
man kuždėjo, kad šiandien man pavyks. 
Nors išvakarėse įveikiau pusę kelio iki 
jų, bet tuomet sustabdė griovys. Jis buvo 

pilnas vandens. Suvokiau, kad vienu ypu 
neperšoksiu. Kadangi nemačiau jokio 
tilto, tą dieną tiesiog apsisukau ir grįžau 
atgal į namus. 
Tačiau kitą dieną aš greitai apsisprendžiau. 

Po kelių akimirkų jau keliauju laukais. 
Klausausi paukščių čiulbėjimo ir lau-

kų tylos, kai gali girdėti savo min-
tis. Pasiekiu stipriai ūgtelėjusių 

javų lauką. Brendu per juos. 
Kojos šlampa nuo rasos. 

Keista, bet ta ryto vė-
suma mane dar 

labiau ramina. 
Pasiekiu pie-

vą. Pievą, 
išmar-
g i n t ą 

g e l t o -
nais, baltais 

ir violetiniais 
žiedais. Kvepia 

saldumu. Trumpam 
sustoju ir dairausi. Virš 

juodos žemės skraido du 
paukščiai, kurie savo giesme 

džiugina mano širdį. Tolumoje 
girdisi kaip klega gervės. Žygiuoju 

pirmyn. Žydinčią pievą pakeičia sunki, 
sudirbta juoda žemė, kurioje dar niekas 
nesudygę. Kojos klimpsta į ją. Darosi sun-
ku eiti, bet tikėjimas, kad rasiu kelią link 
dviejų medžių, suteikia jėgų eiti pirmyn. 
Prieinu griovį, vildamasi, kad per nak-
tį vandens bus sumažėję ir pavyks vienu 
ypu peršokti. „Cha“ – nusijuokiu mintyse, 

stebuklas neįvyko teks ieškoti kito spren-
dimo. Ilgai nesvarstydama nutariau eiti 
palei griovį link miško. Tinkamą sprendi-
mą užtvirtino tie patys du paukščiai, kurie 
mane lydėjo.
 Negalėjau patikėti, kai priėjau tiltuką, 
kuris buvo apaugęs žole. Tiesiog jo iš toli 
nebuvo įmanoma pamatyti. Atsidūriau 
kitoje griovio pusėje. Pažvelgus į tolius, 
pamačiau gervę. Širdis apsalo nuo to 
vaizdo. Žygiavau link medžių. Jų kontūrai 
aiškėjo ir jau buvo galima suprasti, kad 
tai du dideli ir galingi ąžuolai. Liko tiek 
nedaug iki tikslo pasiekimo. Su dideliu 
džiugesiu širdyje brendu per žolę. Paprastą 
pievą keičia javų laukas. Javų lauką pakeitė 
ramunėmis žydinti pieva. Pagaliau liko 
įveikti tik 
p a a u g u s i ų 
žirnių lauką. 
Koks keistas 
ir malonus jausmas širdyje, kai pasiekiau 
tuos du ąžuolus. Ąžuolus, kurie jau čia 
stovi tikrai ne dešimt ir ne dvidešimt 
metų. Atsisėdu ir atrėminau nugarą į vieną 
iš jų. Tarsi susiliejau su juo. Užsimerkiau. 
Ta vieta tikrai magiška. Čia nurimo ir 
protas, ir širdis. Tiesiog buvau čia ir 
dabar mėgavausi ta akimirka. Ramybę 
pertraukdavo tik klegančios gervės. 
Prisipildžius tos paslaptingos ramybės, 
laukais žygiavau link namų. Beeinant kilo 
mintis nusipinti sau ramunių vainiką. 
Prisiminti vaikystę. Susikoncentravau 
ties gėlių skynimu ir vainiko pynimu, 
Mane tas procesas taip įtraukė, kad iš 
erdvė ištirpo ir likau tik aš, ir ramunės.  
Laikas tarsi buvo sustojęs. Visai netikėtai 

pakėliau galvą ir nustebau... Susitiko 
mūsų žvilgsniai. Mano mėlynos akys su 
juodomis smalsiomis akimis. Jos žvelgė 
į mane. Truputi išsigandusiu žvilgsniu 
žiūrėjau ir aš į sutiktą svečią. Mažiau nei 
už penkių metrų stovėjo gražutėlė lapė. 
Įdomu, kas labiau buvo apstulbusi lapė, 
kurios teritorijoje aš buvau įsibrovėlė, ar 
aš, mananti, kad esu viena laukų ir miškų 
apsuptyje. Pirma šovusi mintis: „Ieva, 
pasižiūrėk į uodegą, ar nenutriušusi“. 
Išlindo baimė, ar tik nebus miškų 
damutė pasiutusi. Bet nusiraminau, nes 
būtų jau senai mane užpuolusi. Kelias 
akimirkas stebėjau lapę, o ji mane. Nei 
viena nežengėme nei žingsnio. Tada tyliai 
tariau jai: „Labas“. Išgirdusi šiuos žodžius, 

ji nusuko 
žvilgsnį ir 
pabėgo. O 
aš dar likau 

stovėti kelias akimirkas, bandydama 
suprasti iš kur ta lapė atsirado. Niekada 
gyvenime (nekalbu apie zoologijos 
sodus) nebuvau taip iš arti mačiusi lapės. 
Jaučiuosi ypatingai po tokio susitikimo. 
Grįžtant namo išvydau besiganančias 
stirnaites pievoje, vėliau po juodą dirvą 
bėgantį kiškį. O prie pat namų mane 
pasitiko gandras.
Štai tokia mano ypatinga diena. 
Elementaru? Gal. Bet pasakysiu Jums, 
kad viena iš pagrindinių priežasčių, 
kodėl ji man ypatinga, nes aš paklausiau 
savo širdies balso ir pasirinkau išnaudoti 
vienatvės akimirkas kitaip. Daugumai 
iš mūsų vienatvė asocijuojasi su savęs 
griaužimu, praeities pergalvojimu, savęs 

„Džiaukitės ir išnaudokite 
kiekvieną akimirką.“
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Ieva apie akimirkas

teisinimu dėl padarytų klaidų, ašaromis, tiesiog spoksojimu į televizorių ir pan. Taip, 
teisingai, aš taip darydavau, kartais ir dabar dar išlenda tokios akimirkos, kai vienatvė 
ima smaugti ir norisi tik miegoti ir nieko nejausti. Bet žingsnelis po žingsnelio aš išmokau 
rinktis kitokią vienatvę. Taip, Jūs teisingai supratote,  šiuo metu mano širdis yra laisva. 
Mano gyvenime buvo etapas, kai tikėjau, kad atėjęs „princas“ pakeis mano gyvenimą 
(labai nemėgstu šio žodžio, bet šiame kontekste jis tinkamas) ir jis sužydės visomis 
spalvomis. Cha, likimas krečia pokštus. Tokiems santykiams lemta greitai žlugti, nes tik 
Tu pats gali keisti save ir Tave supantį pasaulį. Užtrukau, kad suvokčiau šį dalyką, kad nei 
vienas žmogus nepakeis Tavo gyvenimo, tik Tavo priimti sprendimai tai gali padaryti. 
Kaip mano vienas mielas draugas pasakė: „Nuo vienatvės nereikia bėgti, vienatvę reikia 
prisijaukinti“. Kol Jūsų širdys laisvos ar gydosi praeities žaizdas, vienatvę vertinkite kaip 
galimybę dar giliau pažinti ir suprasti save. 
Noriu Jums pasakyti: „Rizikuokite. Eikite ir darykite tai, ką jums kužda intuicija, ko 
šaukiasi širdis. Darykite viską, kas suteiktų Jums teigiamų emocijų (šioje vietoje neturiu 
omenyje eiti ir daryti per kitų galvas). Džiaukitės ir išnaudokite kiekvieną akimirką. Net 
ir paprasčiausią. Kad ir visiškai kasdienę. 

Ieva

Rekomenduojame

Mūsų DŽ ir SŽ ambasadorės dalinasi su Jumis nuomone apie išbandytus produktus, 
paslaugas, programėles, knygas ir kitus dalykus. Šioje skiltyje rasite tik tai, kas joms 
paliko geriausią įspūdį ir atrodo naudinga Jums, mieli skaitytojai. Taip pat galite 
pamatyti ir video su rekomendacijomis Dėkingumo žurnalo Youtube paskyroje. 

Linos rekomendacijos

* Knyga “Transerfingas” (aut. Vadim 
Zeland) - tai knyga, atsiradusi mano 
gyvenime tinkamu laiku ir padėjusi 
suprasti, jog sureikšminimas bet ko, 
niekuomet neatneš norimo rezultato. 
Priešingai - jį atitolins, todėl jeigu kažko 
noriu, įdedu pastangų, tačiau nesimeldžiu 
prieš miegą karštai prašydama to, ko dar 
neturiu.
Taip pat dar kartą knyga man priminė, jog 
pinigai - tai tik įrankis tikslams pasiekti, 
o ne pagrindinis tikslas. Norint būti 
turtingu, turime rasti savąjį tikslą (ne 
kieno nors kito) ir mėgautis procesu, nes 
tik tuomet atsiras pinigai, kaip pagalbinė 
priemonė.

* Aplikacija   „To Do list“. Kadangi pa-
baigiau pildyti „Sėkmės žurnalą“, kuriame 
planuodavausi darbus, o juos padariusi 
išbraukdavau ir grįžau prie „Dėkingumo 
žurnalo“, man reikėjo rasti priemonę, kur 
vėl galėčiau užsirašyti darbus. Radau apli-
kaciją „To Do list“, kuri man kuo puikiau-
siai padeda planuotis ir primena, kas dar 

turi būti padaryta.

* Riešutų sviestas. 
Nežinau, kodėl, ta-
čiau nusprendžiau 
atsisakyti mėsos bei 
saldumynų, kitaip 
sakant, dirbtinio cu-
kraus ir nuspren-
džiau ieškoti alternatyvos. Ilgai laukti ne-
teko ir sužinojau apie riešutų sviestą, kurį 
pati pasigaminau. Kaip? Tiesiog paskru-
dinau riešutus (žemės, migdolų), juos su-
maliau, įdėjau šiek druskos ir mėgaujuosi 
2 šaukšteliais per dieną be galo sočiu ir 
sveiku saldumynu.

* Žurnalas RAKTAS - tai geriausias kas 
dvi savaites pasirodantis žurnalas, kurį 
radau Lietuvoje ir jau antri metai jį skaitau 
su pasimėgavimu. Man labai smagu, 
kad šio žurnalo objektas - žmogus ir jo 
tobulėjimas, todėl kiekvieną kartą įsigijusi 
žurnalą, randu, kuo praturtinti save. Jį 
galima įsigyti visuose prekybos centruose. 

Puikiai suprantame, kad ši iniciatyva yra neįprasta Jums, tačiau tikime žodžio galia, 
kurios dėka mes galime kažkam padėti / rekomenduoti / pasidalinti tuo, kas gali būti 
naudinga vienoje ir kitoje situacijoje už tai nieko neprašant mainais, nes mums tiesiog 
malonu tai daryti. Todėl mažiau kalbų, daugiau darbu. Dalinuosi su Jumis pastarųjų 
mėnesių savo mėgstamiausiais.
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Rekomenduojame Renginiai

Daugiau informacijos www.raktas.lt

* Žaidimas „Pinigų srautas“ - tai 
vienintelis žaidimas 
Lietuvoje (kurį žinau), 
ugdantis finansinį 
raštingumą. Deja, 
mūsų mokyklose 
nemoko, kaip elgtis 
su pinigais, tačiau šis 
žaidimas - tikrai. Be to, 

pažaidus jį, supranti, kokiame žiurkių rate 
sukiesi ir kokios programos (nenaudingos 
mums) yra diegiamos švietimo sistemos. 
Šį žaidimą galima žaisti kartą per mėnesį 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o visa 
informacija - www.milijonieriai.lt

* Renginys „Kontaktų vakarai“. Už 
šią (nemokamą) iniciatyvą esu dėkinga 
Edvinui Micuta, kurio dėka susipažinau 

su daug nuostabių ir aktyvių žmonių, su 
kuriais palaikau ryšius ir žinau, jog esant 
reikalui, galiu kreiptis patarimo į įvairių 
sričių specialistus. Jeigu turi galimybę, 
sudalyvauk, nes ne tik susipažinsi su 
įdomiais žmonėmis, bet ir turėsi gerą 
laiką. Daugiau informacijos: www.
kontaktuvakarai.lt

* Čekiški blynai. Pabaigai noriu pasidalinti 
tuo, kas tikrai skanu. Šis skanumynas dar 
ir greitai pasigamina bei yra naudingas. 
Jums reikės tik 2 bananų, 2 šaukštų riešutų 
sviesto bei 2 kiaušinių ir valgomosios 
sodos (šio kiekio užteks 2 asmenims). 
Bananus su šakute sumaigote, įdedate 
riešutų sviestą, įmušate 2 kiaušinius bei 
valgomąją sodą. Viską sumaišote ir dedate 
ant sviestinio kepimo popieriaus pagal 
norimą dydį ir kepate orkaitėje 10-15 min. 
iki parudavimo. Skanaus!

Dianos rekomendacija
Programėlė „Lumosity“. Ją rasite svetainėje www.lumosity.com. Tai 
puiki programėlė siūlanti mesti iššūkį savo semegenims! Skamba 
įdomiai, ar ne? Lumosity yra programėlė sukurta mokslininkų 
ir dizainerių kolaboracijos pagrindu, su kuria gali pagerinti savo 
smegenų pažinimo gebėjimus žaizdamas vizualius, trumpus, įvairaus 
tipo žaidimus kiekvieną dieną. Nemokama programėlės versija leidžia 
į dieną sužaisti tris pratimus, kurie automatiškai parenkami sistemos. Įgūdžių lygiai, 
kurie yra gerinami: greitis, atmintis, dėmesys, lakstumas ir problemų sprendimas. 
Naudojuosi šia programėlė jau keturis mėnesius ir tikrai pastebiu jos dėka vykstančius 
rezultatus savo gyvenime. Negana to, tai užima tik apie 5 minutes dienos laiko! Argi 
galima to atsisakyti?

Dėkingi ir Laimingi,

Aš turiu Jums nuostabią naujieną! Pirmą kartą 
yra organizuojama  dviejų dienų “Dėkingumo 
žurnalo” stovykla. 
Ar dažnai susiduriame su jausmais, kuriuos 
norime parodyti ir išjausti, bet neišdrįstame? 
Bijome kitų reakcijos, nepasitikime savimi? 
Deja, aš lygiai taip pat bijojau ir nepasitikėjau. 
Įsileidus daug dėkingumo į savo širdį, 
darant tam tikrus pratimus aš įveikiau 
nepasitikėjimą, baimes ir kiekvieną dieną 
augu lyg gėlės žiedo pumpuras. 
Kartu su Lina, Dėkingumo žurnalo autore, 
organizuojame šią stovyklą, nes žinome kaip 
svarbu yra skirti laiko ir meilės sau. Pasidalinsime 
moksliškai pagrįstais įpročiais - pratimais, kurių dėka Jūs trauksite 
savo laimę ir sėkmę. Dirbsime porose, grupėse, išeisime iš savo komforto zonos, o 
svarbiausia būsime tarp bendraminčių. Rasime naujų pažinčių, draugų, o galbūt ir 
verslo partnerių. Visą savaitgalį leisime nuostabioje aplinkoje. 

Atvykite RUGSĖJO 23 - 24 dienomis į Utenos rajono sodybą „ALAUŠYNĖ“. 
Daugiau informacijos: www.dekingumozurnalas.lt

Mes labai laukiame Jūsų! 
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Mūsų draugai:Padėka
Norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems prisidėjusiems prie šio žurnalo gimimo. Ačiū 
Lina, DŽ ir SŽ įkvėpė sukurti “Dėkingi ir laimingi”, ačiū amabasadorėms Dianai, 
Vaidai, Ievai, Ernestai ir Jolantai už įdomius ir naudingus straipsnius. Dėkoju 
pašnekovėms Justei, Modestai ir Jolantai už nuoširdžius atsakymus. Ačiū Ugnei 
Šeremetaitei už be galo gražias DŽ ir SŽ nuotraukas, kurios puikuojasi ne tik žurnale. 
Ačiū ir Jums, mieli skaitytojai! Linkiu visiems gražios ir įdomios likusios vasaros. 

Aistė 

39.Ugnės Šeremetaitės nuotr.

Žurnale publikuotą tekstą, nuotraukas kopijuoti ar kitaip naudoti be sutikimo draudžiama. 
Kontaktai: meskienedesign@gmail.com


