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AUKSINIŲ 
TAISYKLIŲ

  Vertybės dažniausiai asocijuojasi su šeima, 
draugais, meile, pilietiškumu, sąžiningumu bei 
daugybe kitų neginčijamų dorybių. Taip, šio tipo 
vertybės gali suformuoti pamatą utopinei valstybei 
išaugti. Visgi, niekas nėra tik baltas arba tik juodas, 
kaip niekas nėra juodai baltas arba baltai juodas. 
Menininkui prireiktų be galo daug kantrybės, 
norint nutapyti žmogaus vidinio pasaulio portretą. 
Jis turėtų lieti spalvas pačiais netikėčiausiais 
būdais, norėdamas išgauti begalybę tonų. Todėl, 
atidžiau pasikapsčius, mes kiekvienas galime 
atrasti ginčytinų vertybių savo sielos gelmėse. 
Vieniems jos gali būti panašesnės į ydas, kiti tuo 
tarpu stengiasi jomis vadovautis. Bet mes visi - 
teisūs, nes galiausiai gyvenime viskas priklauso nuo 
perspektyvos. Tad leiskite pristatyti 25 auksines 
taisykles, kuriomis vadovaujuosiu, sudarydama 
savo vertybių knygą.

 

 1 „Mūsų didžiausia silpnybė - nepakankamas 
užsispyrimas. Jei nori, kad pasisektų - visuomet 
bandyk dar vieną kartą!“ - pasakė Tomas Edisonas 
ir aš pasižymėjau, kad užsispyrimas laiku ir vietoje 
- vertybė, kurią saugau.

 2 Žmogus be laisvės kaip vystanti gėlė. Todėl 
mes ir šiaušiamės it ežiai, kai kas nors pasikėsina 
net ir į pačią mažiausią mūsų suprantamos laisvės 
idėją. Kas man yra laisvė? Galėčiau parašyti ilgiausią 
romaną, bet trumpai tariant - tai galimybė rinktis. 
Aš jos niekada nepraleisiu!
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 3 Konfucijus yra pasakęs, kad „Kilnus žmogus 
yra nešališkas šio pasaulio dalykams. Jo nuostata 
– teisingumas.“ Žinoma, šiame pasaulyje labai 
sunku išlikti teisingu visiems. Dar sunkiau pasiekti 
aukštumas, išliekant sąžiningu, bet kad ir kaip 
naiviai tai skambėtų, aš stengiuosi vesti save 
teisingumo keliu.

 4 Žmonių godžios ir egoistiškos ambicijos 
kartais daro gyvenimą Tėvynėje nemielą. Tos 
pačios žmonių ydos atneša žvarbius vėjus ir anapus 
tvoros. Todėl nereikia atsukti nugaros gimtajai 
žemei, bet geriau pabandyti bent vienam broliui ar 
seseriai nurodyti doro bei geresnio žmogaus kelią. 
Todėl aš ir puoselėju tą mylimo senelio įdiegtą gal 
šiek tiek naivų, sentimentalų ir romantišką požiūrį 
į Tėvynę, bet man niekur ramunė nežydės taip 
skaisčiai kaip lietuviškose pievose. Todėl ir noriu ją 
laistyti bei šildyti.

 5 Tikėjimas žmogui yra būtinas ne tik suteikti 
gyvenime stiprybės, atsakyti į klausimus, kur 
mokslas tampa bejėgis, bet tuo pačiu neleisti 
jaustis vienišu, skubančiame ir savo bėdose 
paskendusiame pasaulyje. Kartais neužtenka 
artimo žmogaus rankos, nes atsiranda begalybė 
žemiškų priežasčių, kodėl ta ranka sunkiau 
pasitikėti, kartais ji tiesiog yra pernelyg trapus 
ramstis, ar perdaug artimas, apčiuopiamas. 
Nesvarbu kuo žmogus tiki, svarbu, kad tiki ir tai 
jam padeda atsistoti ant kojų, kai norisi slėptis nuo 
pasaulio šiltoje ir saugioje patalų tvirtovėje. 

 6 Kontraversiškai vertinamas bei legendomis 
apipintas Aleksandras Makedonietis mane žavėjo 
nuo vaikystės. Tad nors ir netikslus jo paveikslas 
estetinėse raiškos priemonėse, jis man atskleidė 
labai daug asmens savybių, kuriomis noriu sekti visą 
savo gyvenimą. Viena iš svarbiausių - būti sektinu 
pavyzdžiu kitiems. Sakoma, kai Aleksandro kariai 
būdavo ištroškę ir alkani, jis atsisakydavo maisto. 
Kai karžygių žirgai pervargdavo ir jiems tekdavo 
eiti pėsčiomis, Aleksandras darė tą patį ir tokiais 
gestais pelnė didžiulę pagarbą bei palaikymą. Taigi, 
solidarumą ir gebėjimą būti sektinu pavyzdžiu 
laikau kaip vieną iš svarbiausių asmens vertybių.

 7 Prancūzų rašytojas Anatolis Francas labai 
taikliai teigė, kad „Jei sugriautume visų žmonių 
svajones ir iliuzijas, pasaulis prarastų savo formas 
ir spalvas, o mes amžiams liktume buki ir kvaili.“ 
Todėl aš neketinu užmiršti svajonių, nesvarbu kiek 
man metų bebūtų.

 8 Šiugždančių knygos puslapių niekada neatstos 
mirgantis kompiuterio ekranas. Jis skleidžia šaltą 
melsvą šviesą, o knygos puslapiai tarsi atveria 
duris į spindintį nuotykių pasaulį. Ir versdamas 
puslapius, rodos, gali paspausti ranką personažui...

 9 Seniai seniai perskaičiau prancūzų rašytojo 
ir filosofo Voltero mintį, kad „Aistros - tai vėjai, 
pučiantys į laivo bures. Kai kada jie paskandina 
jį, bet be jų jis negalėtų plaukti. Viskas pasaulyje 
pavojinga - ir viskas būtina.” Iš tiesų, kartais 
pernelyg didelė aistra knygai, menui, maistui, 
gamtai, žmogui, idėjoms - aistra pačiam gyvenimui, 
gali būti pražūtinga, bet ji atneša tiek daug gaivos 
į žmogaus gyvenimą! Net jei ir pastaroji kartais 
virpina širdį adrenalinu, aš noriu, kad mano 
gyvenime būtų akimirkų, kuriose būčiau vedama į 
priekį aistros ir užsidegimo. 

 10 Gaivus vėjo gurkšnis, švelnus pavasario 
pievos prisilietimas, raminanti bangų mūša, lūpų 
kampučius aukštyn kilstelėjanti miškų giesmininko 
daina, padus kutenantis žvitrus upelis, snaigė 
pakštelėjusi į rausvą skruostą, lietaus lašas 
nuprausęs išvargusį veidą, klevo lapas nutapantis 
pilkas rudens dienas ryškesnėmis spalvomis, 
svajinga vilko serenada mėnesienai, svaiginantis 
gėlės žiedo aromatas ir begalybė dūmų bei šiukšlių 
temdančių gamtos grožį. Man širdį skauda matyti, 
kaip kam nors kyla ranka nuskriausti laukinį žvėrį, 
palikti šiukšles viduryje miško ar numoti ranka į 
atšilimo ir gamtosaugos problemas gvildenančių 
žmonių perspėjimus. Gamta yra tai, kur aš galiu 
pabėgti nuo kasdienybės. Aš ją saugau ir mano 
sąžinė rami.



 11 Žmogus neturėtų perdėtai didžiuotis 
savo gerais darbais, nes tuomet tik atsiskleidžia 
asmens egoistiška garbėtroška. Tas geras darbas 
nublanksta paaiškėjus, kad jis buvo atliktas siekiant 
populiarumo, o ne iš tiesų kažkam padėti. Lygiai 
taip pat tiesiog apgailėtina stebėti, kaip žmonės 
puikuojasi savo materealiais turtais, fiziniu grožiu. 
Juk dažniausiai už didžiulių pinigų slepiasi šešėliai. 
Taip pat neretai narcizų sielos būna apsvilę. Todėl 
aš vertinu kuklumą, nes doras žmogus niekada 
nesipuikuos.   

 12 Šiomis dienomis be galo sunku atskirti 
kas yra tiesa, o kas melas. Mes esame įsukti į 
propagandų liūną, kurios mus užtvindo tiek iš 
rytų, tiek iš vakarų, tiek iš pietų ar šiaurės, ar 
kaimyno daržo. Kartais atrodo, jog gyvename 
iliuzijų pasaulyje, kuris yra mums sumontuojamas 
mirgančiuose ekranuose. Kartais atrodo, jog 
mokslinės fantastikos pieštas robotų pasaulis 
jau egzistuoja, nes mes esame kontroliuojami 
vieni kitų, nes tampame priklausomi nuo 
subjektyvių mums visiškai svetimų žmonių opinijų, 
tampame robotais, kurie yra užprogramuoti sekti 
instrukcijas. Todėl norisi išlikti stipriu, nepasiduoti 
ir neišvengiamai tiesos bei objektyvumo svarba 
šiomis dienomis tampa vis akivaizdesnė, ir jauti, 
žmogau, vis didesnę pagarbą tiems, kurie aukoja 
savo gerbūvį vardan šių dviejų vertybių.

 13 Žmogaus siela - tai medis. Lietus tai 
žinios, o saulė – mano žinių troškimas, mano 
rūpestingumas ir meilė savo sielai. Noriu, kad 
mano sielos medis stiebtųsi lig debesų, žaliuotų. 
Niekada nenoriu sustoti mokytis.
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 14 Kelionės leidžia pažinti, atrasti, įkvėpti 
naujų vėjo gūsių. Kelionių metu galima ne tik 
susipažinti, bet ir geriau pažinti savo draugus. 
Kelionės gali tapti išbandymais, būti kupinos 
adrenalino ar nuostabia istorija pavirsiančiu 
nuotykiu. Keliauti įdomu ne tik po svetimas ir 
nepažintas šalis, bet ir Lietuvą, kurios visiems 
nuostabiausiems kampeliams atrasti prireiktų ne 
vienerių metų. Man teko keliauti tiek agentūrų 
organizuotais maršrutais, tiek autostopu, tiek 
planuoti keliones su draugais, šeima, keliaujant 
savo automobiliu, pėsčiomis ar dviračiu. Miegoti 
teko taip pat visur: viešbučiuose, hosteliuose, 
palapinėse ar naudotis labai įdomiomis 
couchsurfing paslaugomis. Visko buvo, bet nė 
karto nenusivyliau ir galiausiai kiekviena kelionė 
pavirsdavo neišdildomu įspūdžiu. Sakoma, kad 
priklausomybę kelionėms įgyti lengva. Man rodos, 
aš ją turiu.

 Š tai, susipažinote su mano padrikomis mintimis 
apie vertybes ir mano gyvenimo taisyklėmis. 
Numeracija čia paprasta: kas šovė pirma į galvą, tas 
ir atsidūrė priešakyje, bet kiekviena iš šių vertybių 
yra man vienodai svarbi šiandien. Visgi, gyvenimas 
nestovi vietoje. Kiekvieną minutę pasaulis keičiasi. 
Keičiamės ir mes. Kas šiandien atrodo trapi vertybė, 
reikalaujanti puoselėjimo ir globos, rytoj gali tapti 
kasdienės duonos kriaukšle.
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