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„Mano praktikoje dažnai neužtenka vien tik medici-
ninių dietologijos žinių. Žmogus tikisi rezultato, todėl tik 
mano įvairiapusės kompetencijos padeda užsibrėžtų tikslų 
pasiekti efektyviau. Derinu kelias sritis, todėl aktyviai do-
miuosi detoksikacinėmis dietomis, „Anti-Aging“ progra-
ma bei žmogaus psichologija. Negana to, esu daugkartinė 
Lietuvos fitneso čempionė bei pasaulio ir Europos fitneso 
sidabro medalininkė, turiu ir savo asmeninės patirties. 
Tokioje srityje gydytojas privalo būti perfekcionistu, todėl 
savo tikslus mėgstu įgyvendinti iki galo: aktyviai domiuo-
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tobulinu žinias apie žmogaus psichologiją. Mano tikslas – 
suteikti pacientui visapusę pagalbą ir palaikymą, juk pa-
siekti rezultatų kartu yra lengviau.“ 

„Kadangi šis sveikos gyvensenos patarimų Dienoraš-
tis realus ir aktualus kiekvienai moteriai, patarimai 
į šią knygą sudėti profesionalūs, o ne madingi. Iš jo 
galima daug ko išmokti ir sužinoti begalę vertingos 
informacijos.“„Kūnas – tai sodas,  

kurio sodininkas – mūsų valia.“
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DĖMESIO!

Knygoje pateikti patarimai yra reko-
mendacinio pobūdžio. Prieš vykdydami re-
komendacijas, kiekvienu konkrečiu atveju 
atsakingai įvertinkite savo galimybes. Jeigu 
skundžiatės sveikata, prieš pradėdami bet 
kokią lieknėjimo programą pasitarkite su gy-
dytoju dietologu ar savo šeimos gydytoju. 

Jūs suprantate ir sutinkate, kad visa kny-
goje pateikta medžiaga yra informacinio po-
būdžio ir prisi imate visišką atsakomybę dėl 
čia išdėstytos medžiagos panaudojimo.
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SVARBI PASTABA

Skaitydami šią knygą, įsitikinkite, kad niekuomet nepralei-
džiate nė vieno žodžio, kurio aiškiai nesuprantate. Vienintelė 
priežastis, dėl kurios žmogus nutraukia studijas, susipainioja ar 
tiesiog neįstengia mokytis ar suprasti studijuojamos medžiagos, 
yra ta, kad jis praleido žodį, neišsiaiškinęs jo prasmės iki galo.

Painiava, negalėjimas suprasti ar išmokti atsiranda iškart po 
žodžio, kuris liko neišsiaiškintas ir nesuprastas. Žodžiai, kurių 
prasmę jums reikės išsiaiškinti, nebūtinai bus nauji ir neįprasti. 
Kai kurie dažnai vartojami žodžiai gali būti klaidingai apibrėžti ir 
todėl kelti painiavą.

Šis duomuo, jog negalima palikti neapibrėžto žodžio, yra 
svarbiausias faktas studijuojant. Kiekvienas dalykas, kurio imda-
votės mokytis ir mesdavote, turėjo žodžių, kurių nesugebėjote 
apibrėžti.

Taigi, skaitydami šią knygą, įsitikinkite, kad nepraleidžiate 
nė vieno žodžio, kurio aiškiai nesuprantate. Jei medžiaga tampa 
paini ar atrodo, jog negalite jos suprasti, kiek anksčiau prieš tai 
bus žodis, kurio nesupratote. Neskaitykite toliau ir grįžkite atgal, 
prieš tą vietą, kurioje suklupote, suraskite klaidingai suprastą 
žodį ir išsiaiškinkite jį.

ŽODYNAS

Knygoje „Slaptas sulieknėjusios merginos Dienoraštis“ var-
tojamų terminų ir sąvokų žodynas yra pateiktas šios knygos 
pabaigoje. Kad padėtų skaitytojui geriau suprasti knygoje patei-
kiamą medžiagą, redaktoriai parengė terminų ir sąvokų žodyną. 
Kartais žodžiai turi keletą reikšmių, todėl šiame žodyne yra tik 
tos žodžių reikšmės, kuriomis jie vartojami šioje knygoje. Kitus 
apibrėžimus galima rasti standartiniuose ar specializuotuose žo-
dynuose.

Jei rasite kitų žodžių, kurių nežinote, būtinai ieškokite jų 
reikšmių tinkamame žodyne!
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„Kaip įsivaizduoji idealų savo paveikslą?  
Kokia norėtum būti?  

Kokia moteris Tave kiekvieną kartą žvilgtelėjus  
į veidrodį pradžiugintų ir įkvėptų pasitikėjimo savo  

moteriškumu?“.

„Akivaizdu, kad kiekvienas turime savo patarėją  
ir įkvėpėją, štai šioje vietoje turiu stabtelti ir kažkuo pirmą 

kartą gyvenime pasitikėti labiau nei savimi.  
Kažkuo, kas gali tapti mano draugu ir sąjungininku“.

Atraskime visus atsakymus kartu šiame  
Dienoraštyje. 

Šis Dienoraštis priklauso:

_____________________
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Įvadas

SUSIPAŽINKIME

„Prisimenu, jog visada jaučiausi nuostabiausia ir, kol buvau 
maža, tikrai apie jokias dietas net nežinojau esant, todėl mėgdavau 
nesivaržydama vieną po kitos valgyti mamos iškeptas šiltas varškės 
spurgas, baltos duonos riekes su storai užteptu mėgstamiausiu 
šokoladiniu sviestu, lėkštėje neskaičiuoti gardžiai vėsia namine 
grietine aplietų bulvinių blynų, krimsti šokoladinius saldainius, kurių 
būdavo pilnos krištolinės saldumynų vazos namuose bei svečiuose.“
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Sveika, Austėja,
kaip ir pažadėjau, laikausi Tavo pirmojo nurodymo 
ir šį Dienoraštį pradedu save pristatydama. Keis-
tai jaučiuosi. Atrodo, lyg vėl sugrįžtu į paaug lystę, 
juk savo paskutinį Dienoraštį rašiau vidurinės mo-
kyklos suole. Tvirtame kieto odinio viršelio sąsiuvi-
nyje saugojau savo slaptą gyvenimą, kuriame galėjau 
būti ne tik pačia savimi, bet ir savimi, kuria noriu 
tapti. Dienoraštyje pasižymėdavau visas į galvą 
šovusias mintis, susigalvodavau slaptų tikslų, pasi-
dalindavau savo patirtimis ir jautriausiomis akimir-
komis. Tai buvo vienas geriausių būdų save pažinti 
ir susivokti jausmuose. Kartais, vartydama jo pus-
lapius, pažvelgdavau į save iš šalies ir tai padėdavo 
suprasti, kokia esu, kas esu, ko noriu, apie ką svajo-
ju... Na, bet pagražinti sentimentai vėliau, o dabar 
pradėsiu nuo faktų, juk daug ko Tau nespėjau apie 
save papasakoti traukinyje, kuriame praėjusį savait-
galį taip netikėtai susitikome. Tikiuosi, šis Dieno-
raštis taps žaismingu mudviejų pažinties tęsiniu.
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Mielas Dienorašti,
mano vardas – Smiltė. Gyvenu Vilniuje, pačiame nuostabiausia-
me ir sau mieliausiame pasaulio mieste. Vilniui priklauso mano 
širdis, siela ir kūnas – čia aš gimiau ir užaugau, čia jaučiuosi lai-
minga. Na, gal ne visai laiminga, laimingaaa, bet iki debesų ne 
tiek daug ir trūksta, bent jau taip save bandau nuteikti ir įtikinti, 
o jei nuoširdžiai, tai tikrai nejaučiu, kad dėl kažko galėčiau ar tu-
rėčiau baisiai skųstis (aš to niekada nemėgau!).

Jau vaikystėje jaučiausi laiminga mergaitė, kitokios savęs ne-
prisimenu: putli, raudonskruostė, vienturtė, ypač lepinama tėvų 
bei nuolat jaučianti jų išskirtinį dėmesį ir rūpestį. Kieme daug 
nelakstydavau, bet vietoje to pievelėje prie virtuvės lango mėg-
davau žaisti su savo gražuolėmis lėlėmis barbėmis, kurias tetos 
atsiųsdavo iš tolimiausių užsienio šalių. Kažkodėl jau tada mo-
kėdavau įsiteikti suaugusiesiems ir užsitarnauti jų palankumą. 
Vasaros popietėmis mes dažnai kartu su kitomis mergaitėmis 
pasiimdavome didelį pledą ir ištiesdavome jį ant minkštos, kve-
piančios žolės, tarškėdamos vis kitais drabužiais perrengdavome 
savo lėles ir būtent tokiomis dailiomis save įsivaizduodavome 
po kokių dvidešimties metų, arba, kitaip sakant, kai užaug-
sim. Apie tai, jog šios kūno proporcijos realiai moteriai įkūnyti 
neįmanomos, tada dar nesusimąstydavome, juk mūsų galvoje 
ūžė vien fantazijos ir vėjavaikiškos svajonės.

Vaikystėje niekada nesijaučiau bjauriuoju ančiuku, turėjau 
daug suknelių ir gražių plaukų segtukų, o svarbiausia – nuos-
tabiausių skrybėlaičių, kuriomis niekaip negalėdavo atsistebėti 
nei draugės, nei mokytojos. Puošdavausi jomis kiekvieną rugsėjo 
pirmosios šventę ir prieš pat vasaros atostogas, kai stropiausiems 
mokiniams buvo įteikiami padėkos raštai už puikius pasiekimus. 
Nebuvo nė vienų metų, kai tokio negavau, mokslai man sekėsi, 
tačiau nemeluosiu, – prie knygų tekdavo prisėsti daug dažniau 
nei kitiems klasės draugams, o neretai ir ilgiau pavakaroti. Mano 
sėkmės paslaptis būdavo tai, kad aš niekuomet nepraleisdavau 
nė vieno žodžio, kurio aiškiai nesuprasdavau. Kilus menkiausiai 
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abejonei, griebdavau žodyną ir išsiaiškindavau visas galimas to 
žodžio reikšmes.

Prisimenu, jog visada jaučiausi nuostabiausia ir, kol buvau 
maža, tikrai apie jokias dietas net nežinojau esant, todėl mėgdavau 
nesivaržydama vieną po kitos valgyti mamos iškeptas šiltas varškės 
spurgas, baltos duonos riekes su storai užteptu mėgstamiausiu 
šokoladiniu sviestu, lėkštėje neskaičiuoti gardžiai vėsia namine 
grietine aplietų bulvinių blynų, krimsti šokoladinius saldainius, 
kurių būdavo pilnos krištolinės saldumynų vazos namuose bei 
svečiuose. Užkandžiams kramsnodavau traškiuosius čipsus, 
o mama man niekada neprieštaraudavo, kai užsinorėdavau 
„Coca colos“ arba „Fantos“. Kartais nutikdavo taip, kad niekieno 
nedrausminama prisivalgydavau tiek, kad vos galėdavau 
pakrutėti iš vietos po didesnės šeimos, giminių ar draugų šventės. 
Prieš kokį nors svarbų jubiliejų arba gimtadienį mama liepdavo 
visą dieną kentėti ir laukti, nes juk svetur didžiausia staigmena 
dovanų prinešusiems svečiams – nuo skaniausių naminių patie-
kalų net braškantis stalas. Valgydavau iki tol, kol pradėdavo skau-
dėti pilvą ir nebegalėdavau daugiau nuryti nė kąsnio.

Nenuostabu, jog nuo mažų dienų buvau panaši į pagran-
duką. Tai visai netrukdė, kol nesulaukiau amžiaus, kai mergaitės 
ima kreipti vis daugiau dėmesio į savo išvaizdą, lyginti save su 
bendraamžėmis. Pajaučiau, jog kartais už nugaros garsiai šaipo-
masi iš mano apvalumo ir tomis akimirkomis man būdavo taip 
gėda, jog manydavau nesanti verta bičiuliautis net su savo tikro-
siomis draugėmis, kurios kuo toliau, tuo tiesesnės ir lieknesnės 
stypo aukštyn. Jos kasdien vis labiau skleidė savo jaunatvišką ir 
tyrą žavesį, apsukdamos galvas klasės vaikinams. Nejučia atėjo 
metas, kai galutinai įsitikinau ir supratau, kad aš nė iš tolo į jas 
nepanaši ir akivaizdžiai esu kitokia. Juk negalėjau namuose pa-
slėpti veidrodžių ar nekreipti dėmesio į savo komplimentų ir pa-
gyrimų nevertą atvaizdą.

Visgi tėvai niekada nepastebėjo, kokie tikrieji išgyvenimai 
man neduoda ramybės, o aš ir pati nenorėjau, kad jie nerimau-
tų. Tai juk tokia suaugusiųjų karta, kuri nepripažįsta šiuolaikinio 
grožio standartų. Jie gyveno tais laikais, kai tiek putlesnės, tiek 
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lieknesnės moterys buvo vienodai gražios, tad tėvai nesirūpino 
mano fizine veikla, aktyvumu ar mityba, jiems svarbiausia buvo 
matyti šypseną mano veide ir gerus įvertinimus pažymių knyge-
lėje. Jie nežinojo, jog už mano linksmumo ir nuolatinių pokštų 
šydo buvo kruopščiai slepiamas nepasitikėjimas savimi dėl ne-
mylimo kūno, kurio taip gėdijausi vos peržengusi saugių namų 
slenkstį.

Prisimenu, kaip kartą mano rankose atsidūrė populiarioji 
„Panelė“. Tai – paauglėms skirtas žurnalas, tad nenuostabu, jog 
jame puikavosi laimingos, jaunutės ir lieknos merginos, pasipuo-
šusios madingais drabužių deriniais. Jomis taip žavėjausi, kad 
nejučia pradėjau pavydėti. Tik tada dar pati tiksliai nežinojau 
ko: gražaus gyvenimo, įdomių istorijų, nuotykių ar tos išskirtinės 
išvaizdos??? Pavydas – vienas iš blogiausių jausmų, kurio tada 
niekaip nepavyko nuvyti šalin, kad ir kaip stengiausi. Nužvel-
gusi save veidrodyje jokiais būdais nebūčiau įsivaizdavusi, kad 
dirbsiu grožio srityje, o juolab vadovausiu vienos garsiausių kos-
metikos kompanijų marketingo skyriaus darbuotojams. Tai būtų 
tik sukėlę dar vieną netikro juoko priepuolį. Nejuokinga būdavo 
tik tada, kai vis dažniau pajausdavau skrandžio skausmus. Vos 
pirmam sumuštinio kąsniui atsidūrus burnoje atsirasdavo sun-
kumas pilve, tačiau tada sumuštiniai man taip patiko, kad aš lei-
dau sau manyti, jog blogi ne jie, bet mano skrandis.

Galiausiai man sukako šešiolika ir viskas, ką mačiau veidro-
dyje, man pradėjo dar stipriau nepatikti, tiksliau sakant, net kelti 
slaptą neapykantą, juk gyvenau (o ir vis dar gyvenu) visuome-
nėje, kur žmogus pirmiausia vertinamas pagal tai, kaip puikiai 
(arba ne!) atrodo. Negalėjau jaustis visaverte, tačiau visada ga-
lėjau būti nuoširdi ir draugams nevaidinti tobulesnės savo ver-
sijos – aš per daug netobula, kad tai sugebėčiau paslėpti. Su šiuo 
jausmu ruošiausiu šimtadieniui, išleistuvėms, o vėliau į pirma-
kursių vakarėlius. Ši atgrasi ir bauginanti baimė niekur neišnyko 
net pirmo bučinio ar glamonių metu. Mano kūnas buvo panašus 
į beformę vatą, aš jį ignoravau ir gėdijausi, todėl nenuostabu, kad 
išbandžiau visus kraštutinumus, trokšdama šį atvaizdą kuo grei-
čiau ištaisyti: griebdavausi įvairiausių obuolių ar kopūstų dietų, 
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pradėjau dar labiau persivalgyti apimta streso, kai ruošdavausi 
egzaminams universitete, ir slapta vemti, nes jaučiausi kalta, kad 
esu kitokia ir nejaučiu saiko – buvau sau šlykšti ir apgailėtina. 
Valgymas paguosdavo ir nuramindavo tik trumpam, bet pradė-
jusi nebegalėdavau sustoti ir kimšdavau tol, kol tapdavau visiš-
kai pilna. Po to sekė kaltės jausmas ir pykimas ant savęs. Jaučiausi 
pakliuvusi į užburtą ratą, kuris įkalino mane nepatogiame ir ne-
mylimame kūne.

Persekiojama tokio vidinio chaoso aš kažkaip sugebėjau ne-
palūžti. Priešingai – nukreipiau dėmesį ir prioritetus į kitus savo 
gabumus, todėl iškovojau kitokių pergalių: puikiais įvertinimais 
baigiau universitetą ir radau mėgiamą darbą. Pasirodo, sėkmė 
šypsosi ne tik nepriekaištingą stilių ir išvaizdą turintiems žmo-
nėms. Profesinis talentas bei gebėjimas ir NORAS siekti aukštų 
rezultatų versle gali būti didesnis privalumas nei nepriekaištin-
gas pirmas įspūdis. Visgi, tiesą pasakius, retkarčiais kompanijos 
kavinukėje jaučiuosi nelabai patogiai, nes kiekviename žingsnyje 
esu apsupta lieknų kolegių, kurios, rodos, valgo viską, bet nesto-
rėja. Nejaugi egzistuoja kažkokie stebuklingi salotų lapai, apie 
kuriuos man niekas nenori pasakoti??? 

Mielas Dienorašti, tik nesuprask manęs klaidingai: aš nė sy-
kio gyvenime nesijaučiau nevykėle ar nepataisomai kvaila, todėl 
nenuostabu, jog šiandien užimu savo amžiui išties įspūdingas 
pareigas, turiu puikių karjeros perspektyvų ateičiai bei nuošir-
džių draugių aplinką, kurios visada mane palaiko ir myli, ne-
užduodamos kvailų klausimų apie svorį ar apie tai, ką valgiau 
pusryčiams. Akivaizdu, dailia figūra pasigirti negaliu, bet tai 
dar nereiškia, jog privalau visada apsimesti, kad esu nematoma. 
Mano mylima močiutė iš Sankt Peterburgo jau nuo mažų dienų 
man kalė į galvą: jei nori, kad pasisektų – išdrįsk rizikuoti. Tad, 
kad ir kaip beatrodyčiau, po šluota aš jau tikrai nesislėpsiu, juk 
beprotiškai mėgstu įvairiausius iššūkius, jie – mano gyvenimo 
varomoji jėga.

Visgi, Dienorašti, aš jaučiu, jog nesu laiminga tiek, kiek iš tie-
sų giliai širdyje trokštu. Nežinau, ar tai gera mintis, bet man žūt-
būt reikia atsikratyti išorinio nepatogumo, tiek dėl savęs pačios, 
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tiek dėl svetimų akių, lai vieną dieną visi netenka žado iš netikė-
tumo! Tai mano nauja ambicija, kuriai šiandien aš jau pagaliau 
jaučiuosi nuoširdžiai pasiruošusi.

Su Austėja esame pažįstamos vos savai-
tę, o ji taip netikėtai sugebėjo mane įkvėpti 
pasitikėjimo savo jėgomis, kad negaliu to-
kio entuziazmo neišnaudoti! Kai išgirdau 
iš jos lūpų, kad galiu netekti tiek svorio, 
kiek panorėsiu, ir kad galiu atrodyti taip, kaip panorėjusi, kad ir 
kaip absurdiškai tai beskambėtų, ja patikėjau. Mes susipažinome 
praėjusį penktadienį traukinyje, kai važiavau aplankyti močiutės 
Natalijos, gyvenančios viename įspūdingiausių ir gražiausių Ru-
sijos miestų – Sankt Peterburge. Toks jausmas, kad Austėja turi 
kažkokių stebuklingų galių, padedančių atsikratyti antsvorio ir 
pakeisti gyvenimo būdą. Tiesą pasakius, be jokių pajuokavimų, 
tai – jos darbas, nes ji dirba sveikatingumo klinikoje. Austėja pa-
žadėjo man padėti susikurti naują figūrą ir ilgalaikį rezultatą, jei 
sąžiningai laikysiuosi jos nurodymų. Prisie-
kiu: nuo pat šios temos pradžios ji kalbėjo 
kaip geroji ragana, norinti atskleisti laimės 
paslaptį. Nors ji paklausė tik paprasčiausio 
dalyko, iš jos lūpų tai nuskambėjo visai ki-
taip: „Kokį įsivaizduoji idealų savo paveiks-
lą? Kaip norėtum atrodyti?”. Mano mintyse 
tuoj pat pradėjo mirgėti visas podiumas 
liekniausių manekenių, panašiai kaip per 
„Victoria’s Secret“ kalėdinį šou, ir tobulai 
atrodančių jų kūnų. O tada ji dar kartą pa-
klausė: „Kokia moteris Tave kiekvieną kartą 
žvilgtelėjus į veidrodį pradžiugintų ir įkvėptų pasitikėjimo savo 
moteriškumu?“. Tai štai, Dienorašti, norėjau atsakyti Austėjai, bet 
neišdrįsau, tik sumurmėjau – kol kas dar nežinau, bet tikrai ne-
noriu sau atrodyti stora, tuo net neabejoju...

Aš nenoriu tapti kažkuo kitu, tiesiog noriu vieną dieną nu-
busti ir pasijausti daug gražesnė, nei buvau vakar. Noriu, kad tas 
„vakar“ pasimirštų su visais blogais praeities prisiminimais bei 
nepasitenkinimu savo išvaizda.

„Kaip įsivaizduoji
 idealų savo paveikslą?
 Kokia norėtum būti?“

„Aš nenoriu tapti kažkuo 
kitu, tiesiog noriu vieną 
dieną nubusti ir pasijausti 
daug gražesnė, nei buvau 
vakar. Noriu, kad tas „va-
kar“ pasimirštų su visais 
blogais praeities prisimini-
mais bei nepasitenkinimu 
savo išvaizda.“

Smiltė
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Visą kelionę mes plepėjome su Austėja, tarsi būtume jau nuo 
vaikystės pažįstamos draugės. Nežinau, kodėl taip atviravau, nes 
močiutė Natalija mane ne kartą mokė, kad negalima nepažįsta-
mais žmonėmis tiesiog šiaip sau pasitikėti. Visgi su ja aš norėjau 
kalbėti be paliovos, tad papasakojau apie savo darbą, apie savo 
kūną, apie fotografiją, kurią taip dievinu, nors pati niekada ne-
drįsčiau pozuoti prieš objektyvą arba nors kartą padoriai nusifo-
tografuoti. 

Savo darbe dažnai pati dalyvauju fotosesijose, kur stebiu fo-
tografų darbą, drąsiai pateikiu pasiūlymus bei idėjas, kurios ati-
tinka mūsų kompanijos vizijas, ir tai išties yra labai atsakingos 
akimirkos. Keista, visgi fotosesijos man ypač malonios, nes tada 
galiu prisisotinti moteriškumo, bet ne išorinio, o veikiau vidinio 
jo spindesio ir pajusti moters žavesio galią. Beje, prisipažinsiu, tai 
mano laisvalaikio praleidimo būdas, todėl tik retkarčiais išsiskiriu 
su savo pačios asmenine fotokamera. Turiu tokią keistą silpny-
bę – mėgstu stebėti aplinką ir joje visada ieškau momentų, at-
spindinčių mano nuotaikas ir jausmus. Keista, bet labiausiai man 
patinka fotografuoti merginas, su kuriomis netyčia prasilenkiu, 
tarsi norėčiau persikūnyti į jas ir pasisavinti jų nuostabią išvaiz-
dą. Dienorašti, Tu būsi pilnas šių akimirkų, kad būtų paprasčiau 
įsivaizduoti, kaip gyvenu, kokia esu ir kokios mintys sukasi mano 
galvoje.

Beje, dar vienas svarbus momentas. Austėja mūsų kelionės 
į Sankt Peterburgą metu papasakojo, jog vyksta pas savo suža-
dėtinį, o jų vestuvės įvyks po šešių mėnesių. Po šešių mėnesių ji 
pažadėjo man padėti atsikratyti visų nereikalingų kilogramų ir, 
jei man pavyks, aš laimėsiu vietą jos pamergių komandoje. Štai 
toks jos sugalvotas iššūkis man – nei draugei, nei giminaitei, o 
pirmą kartą sutiktai moteriai – niekada neabejojau, jog turiu pa-
kankamai charizmos ir dar kažką „tokio“, na, supranti – kitokio – 
YPATINGO! Visgi, kad nutiks kažkas panašaus šimtąjį kartą ke-
liaujant tuo pačiu traukinio maršrutu, nebūčiau net susapnavusi. 

Kas galėtų pagalvoti, jog aš, departamento vadovė, pasiel-
giau kaip maža, naivi mergaitė arba kaip pilna vidinio maišto 
paauglė ir pradėjau rašyti dar vieną Dienoraštį. Prisipažinsiu, 



1515

Įvadas • Susipažinkime

„Nieko didingo nepasiekta
 be entuziazmo.“

tiesiog negalėjau atsispirti šiai avantiūrai, kažkas man širdyje 
kužda, jog su Austėja mes susitikome ne be reikalo. Kitas mūsų 
susitikimas įvyks poryt Vilniuje, ji čia turi begales reikalų, bet pa-
žadėjo būtinai susitikti ir įteikti kažkokias užduotis, kurias turėsi-
me kartu atlikti. Dievaži, aš turbūt išprotėjau? Nekreipk dėmesio 
į mane, Dienorašti, Tu turi visus šešis mėnesius įsitikinti, jog aš 
nekvaištelėjau. 

Austėja mane iškart įspėjo, jog bus keista rašyti apie save ir 
savo įpročius. Taip pat ji patikino, kad aš nebesivaikysiu jokių 
kvailų standartų, netikrinsiu, kokius skaičius kasdien rodo svars-
tyklės, nesidarysiu riebalų nusiurbimo ir plastinių operacijų, ne-
badausiu, neversiu savęs sporto klube karštligiškai pulti nuo vie-
no treniruoklio prie kito tam, kad ryte negalėčiau atsikelti iš lovos 
ne tik dėl kiekvieno skaudančio raumenėlio, bet ir dėl svaigstan-
čios galvos. Viskas vyks pamažu, juk svarbiausia – blaivus protas, 
kuris man pirmiausia reikalingas tam, kad galėčiau susitelkti dar-
be ir sėkmingai vadovauti trisdešimčiai žmonių. Austėja pažadėjo 
paaiškinti, kodėl iškart po pietų jaučiuosi išsekusi ir tai prisideda 
prie mano svorio augimo, nors kartais  pusryčiams paskubomis 
suvalgau TIK sūrelį su kavos puodeliu, pietums dažniausiai Ce-
zario salotas, o vakare tik mėgstamiausią liesą jogurtą. 

Prisimenu jos ištartus žodžius: „Nieko 
didingo nepasiekta be entuziazmo.“

Ko jau ko, o entuziazmo man nieka-
da netrūko, todėl dabar atėjo laikas, kai aš 
noriu pasikeisti ir atsikratyti to, kas mano 
kūną daro sunkų ir nepatrauklų, bet ne 
dėl vyrų, kažkaip keista, bet jų dėmesiu aš nesiskundžiu (tik gal 
kvietimų į pasimatymus galėtų būti daugiau). Viskas, ko siekiu, 
yra troškimas pamilti savo atvaizdą  ir visą dėmesį sutelkti į kitus 
daug svarbesnius dalykus. Noriu ne tik įsivaizduoti savo kūną 
kitokį, aš noriu jį susikurti! DABAR!!!

Austėja pokalbio metu man tvirtino, kad lieknėjimas t.y. – 
gražėjimas, jokiais būdais neprivalo tapti gyvenimo drama, ku-
rios smulkmenas su kolegėmis darbe reikia aptarinėti kiekvieną 
laisvesnę minutę. Aš esu suaugęs žmogus ir turiu žinoti, kad vis-
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kas, ko man reikia, yra nauji įpročiai ir teisingas požiūris į maistą. 
Šį kartą tenka būti atvirai ir sau prisipažinti, kad iki šiol aš visada 
prioritetą teikiau įprastam skoniui ir dideliam maisto kiekiui. 

Akivaizdu, kad kiekvienas turime savo patarėją ir įkvėpėją, 
tad šioje vietoje turiu stabtelėti ir kažkuo pirmą kartą gyvenime 
pasitikėti labiau nei savimi. Kažkuo, kas gali tapti mano draugu ir 
sąjungininku. Šiuo atveju tai Austėja – mano lieknėjimo partnerė. 
Nuo šiol jau turiu savo sąjungininkę ir pačią tikriausią lieknėji-
mo guru. Tikiuosi, Austėja padės ne tik mano kūnui, bet ir sielai. 
Trokštu ne tik pamatyti, jog sulieknėjau, bet taip pat ir vidumi 
patikėti, kad pagaliau pasikeičiau.

P. S. Austėja, pirma neoficiali užduotis jau sėkmingai įvykdy-
ta, tad nekantrauju pasimatyti ir sulaukti tikrųjų užduočių. 



I skyrius

NUO KO PRADĖTI?

 „Esu užsikrėtusi jos entuziazmu, nes man beprotiškai smalsu 
sužinoti, kaip jautiesi, kai atvaizdas veidrodyje Tavęs neglumina, 
bet atvirkščiai, – suteikia kibirkščių žvilgsnyje ir pasitikėjimo savo 
moterišku žavesiu? Kartais neįtikėtina, kokioje daugybėje kadrų 
fotoaparatu įamžinau šią laikyseną ir žvilgsnį, tik apmaudu, kad 
dar  niekada juose pati taip ir nepasirodžiau.“
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Sveikas, mano mielas Dienorašti,
Tu net neįsivaizduoji, kaip laukiu susitikimo su Austėja ir mūsų 
pokalbio ryt. Jau dabar esu suintriguota būsimomis užduotimis, 
apie kurias ji anksčiau užsiminė traukinyje. Įdomu, kaip mane 
įtikins, jog būtent jos žinios bei patirtis pagaliau pakeis mano 
požiūrį į dietas? Juk aš išbandžiau tokią daugybę ekstremalių 
lieknėjimo būdų, kad, manau, net pats griežčiausias meniu ma-
nęs jau nebeišgąsdins, tačiau ar mano liemuo palieknės bent jau 
dviem centimetrais??? Ech, kaip būtų puiku, jei aplink juosmenį 
pagaliau pastebėčiau tuos moteriškus išlinkimus!

Prisipažinsiu, nesitikėjau, bet labiausiai mane nustebino 
mūsų susitikimo vieta – viešoji biblioteka. Visą laiką įsivaizdavau, 
kaip mes skanaujame kokį nors gardų, mano dar neragautą, eg-
zotišką bei sveikuolišką patiekalą madingame Vilniaus žaliavalgių 
restoranėlyje ir tarpais plepame apie moteriškas smulkmenas, vis 
sugrįždamos prie esminių lieknos figūros klausimų, o čia – biblio-
teka! Iškart prisiminiau studentiškas bemieges naktis, kai pasku-
tinė būdavau išvaryta bibliotekos budėtojos, o kitą rytą nubus-
davau susigūžusi nepatogioje kėdėje su knyga ir puse šokolado 
batonėlio, prilipusio prie skruosto, nes užmigau jį kramsnodama. 

Visgi Austėja pažadėjo, jog po pasimatymo bibliotekoje mane 
dar būtinai nuvesianti į kažkokią šviežių daržovių krautuvėlę, 
apie kurią jau anksčiau girdėjau iš kolegių darbe. Visas biuras lyg 
apžavėtas magiškais agurkais ir pomidorais vis tauškia, kad ten 
net paprastos, lietuviškame kaime išaugintos morkos yra kitokio 
skonio, o ką jau kalbėti apie uogas, pristatytas tiesiai iš miško. 
Svarbiausia, jog visos šios gėrybės išaugintos vietinių ūkininkų, 
todėl, anot Austėjos, man primins vaikystę ir močiutės puoselėtas 
nuosavo daržo gėrybes. Iki šiol nesuprantu, ir kaip ji atspėjo vie-
ną mano močiutės ir mamos pomėgių? O aš, jei atvirai, tuo tarpu 
svajoju ne apie šviežutėles morkas, o apie skanų kibiną ir karštą 
sūrų sultinį. Nors nuojauta šiandien man kužda, jog tokia idėja 
Austėja nesusižavėtų, gal apie ją neužsiminsiu, juk ji turėtų būti 
tikra sveiko maisto fanatikė, tik dar nenori manęs išgąsdinti.

Rytdiena kaip tik prognozuojama karšta ir saulėta, o aš tie-
siog dievinu, kai jau gegužę esame palepinami tokiu vasarišku 
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oru. Tiesa, tai reiškia daugiau apnuogintų kūnų, ypač jaunų mer-
ginų, o aš, deja, sau to leisti negaliu, todėl niekada nesiskiriu su 
trijų ketvirčių rankovių švarkeliu, kurį derinu kartu su laisvesniu 
klostuotu sijonu ar plačiomis kelnėmis. Beveik identiško modelio 
švarkelių turiu visų savo mėgstamiausių spalvų.

Gaila, tačiau net vasarą dažnai dėviu kelnes, todėl ir darbe, 
ir laisvalaikiu atrodau panašiai, kas kartais taip nuobodu. Su-
prask, mielas Dienorašti, aš negaliu puoštis nei trumpomis gun-
dančiomis suknelėmis, nei sužinoti, koks jausmas vilkėti šortus. 
Esu įkalinta griežtose drabužių siūlėse, nes tik jos gali bent šiek 
tiek užslapstyti mano kūno formas. Man dvidešimt aštuoneri, o 
tai reiškia, jog apie dešimt metų nebedrįstu vilkėti nieko seksua-
lesnio, nes esu įsitikinusi, jog femme fatale moters ar Karmen vai-
dmuo ne man. Juk aš apkūni, tad aplinkinių net subtiliausiomis 
nuogybėmis juokinti neketinu.

Savas kūnas man jau seniai nekelia jokio susižavėjimo, gal 
todėl laisvalaikiu fotografuojant objektyvas dažnai lyg netyčia 
nukrypsta į lieknas praeives, kurių 
eisena atrodo tokia nerūpestinga ir 
lengva. O štai aš esu nuolat įsisprau-
dusi į tą patį švarkelį, kurio visų sagų 
niekada neužsegu iki galo, nes tada 
būtų sunku įkvėpti oro į suspaus-
tus plaučius. Net pasivaikštinėjimas 
mane stebėtinai greitai išvargina, todėl kaskart vis palieku neap-
lankytų vietų kelionėje ir išleidžiu krūvą pinigų taksi bei automo-
biliui parkuoti brangiausiose miesto stovėjimo aikštelėse. 

Jei ryt bus saulėta, pasipuošiu ne plonyte suknele, kaip dau-
gelis moterų tuoj pat suskubtų, bet savo vasariška kapučino spal-
vos skrybėlaite ir „Chanel“ akiniais nuo saulės. Tai – vieninteliai 
mano džiaugsmai bei išskirtinės asmeninio stiliaus detalės, kurio-
mis išdrįstu žaismingai improvizuoti. O taip, dar turėčiau prisipa-
žinti, jog kaskart, kai jaučiuosi pakylėta ir esu geros nuotaikos, aš 
mėgstu išsirinkti vieną iš savo elegantiškų skrybėlaičių, raudonu 
lūpdažiu pasiryškinti lūpas ir galiausiai priderinti dailius bate-
lius. Žvilgtelėjusi į veidrodį, tada sau būtinai mintyse ištariu vie-
ną Coco Chanel frazę, kurią man taip dažnai kartodavo močiutė: 

„Yra du dalykai, kurių vyras 
pasiekti negali: tai kūrybos 
paslaptis ir jo žmonos skrybėlė.“

Coco Chanel



20

Modesta Žukauskienė ir Anželika Liauškaitė •„Slaptas sulieknėjusios merginos Dienoraštis“

„Yra du dalykai, kurių vyras pasiekti negali: kūrybos paslaptis ir 
jo žmonos skrybėlė“, ir mano žingsneliai nejučia palengvėja.

Beje, už savo nuostabių skrybėlaičių kolekciją turėčiau pa-
dėkoti tik močiutei, nes ji niekada neatsisakydavo man nupirk-
ti dar vienos gražuolės iš stilingiausių Sankt Peterburgo butikų. 
Jos meilė skrybėlaitėms neblėsta jau kelis dešimtmečius. Močiutė 
Natalija yra tikros praėjusio amžiaus damos įsikūnijimas – net 
sovietmečiu sugalvodavo dešimtis būdų, kaip prasimanyti ele-
gantiškų drabužių. Čia reiktų pabrėžti, kad ji buvo ne tik apsukri 
buhalterė, bet ir ypač įžvalgi moteris, galinti pasigirti savo įspū-
dingu ryšių ir pažinčių ratu.

 Jos artima draugė Ana iš Prancūzijos kas mėnesį jai siųsdavo 
mados žurnalų. Prakiurksodavau pusę dienos atsargiai vartyda-
ma juos sode, atsirėmusi į kvepiančias obelis. Vėliau, apimta pa-
kilios nuotaikos, puošdavausi iš įvairiausių šalių atkeliavusiomis 
močiutės skrybėlaitėmis, už kurias savo mylimiems draugams ji 
atsilygindavo ištaigingomis vakarienėmis erdviuose Peterburgo 
namuose. Natalijai patikdavo, kaip aš vaizduodavau suaugusią 
moterį ir bandydavau atkartoti tiesią eiseną ar įdomią pozą, lyg 
būčiau tų žurnalų herojė ir fotografų mūza. O vėliau, kai pabos-
davo šėlti ir demonstruoti madas sode, kartu išsiruošdavome pa-
sivaikščioti po nuostabų Peterburgo senamiestį ir muziejus. Tada 
jaučiausi tokia graži ir nuostabi... Ar galėčiau šį jausmą vėl susi-
grąžinti?

Man sunku prisipažinti net sau pačiai, jog esu pilna ryžto, iki 
šiol nepatirto vidinio optimizmo, jog šį kartą man pavyks, pavyks 
pasikeisti, pavyks pakeisti savo įpročius. Nežinau, kokia tokios 
savijautos priežastis, gal tiesiog man jaukiau, kai jaučiu, jog esu 
ne viena ir neturiu atrodyti kvailai, sureikšmindama savo išvaiz-
dos netobulumus. Man drąsiau, nes žinau, kad kažkas man nuo-
širdžiai nori padėti ir aš tikiu, jog Austėja turi savo jau patikrintų 
būdų bei patarimų sarašą, kurį galėčiau sau pritaikyti ir kartu pa-
tobulinti. Jos užtikrintumas ir pasitikėjimas savo profesionalumu 
labai priminė močiutę, kuri dažnai sakydavo, jog viskas yra įma-
noma, jei tik esi tikra, kad pasirinkai teisingą kelią.
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Sunku aprašyti žodžiais, kaip nekantrauju susitikti su Aus-
tėja, nes jaučiu, kad esu pasirengusi pokyčiams, apie kuriuos ji 
užsiminė savo elektroniniame laiške. Esu užsikrėtusi jos entu-
ziazmu, nes man beprotiškai smalsu sužinoti, kaip jautiesi, kai 
atvaizdas veidrodyje Tavęs neglumina, atvirkščiai, – suteikia ki-
birkščių žvilgsnyje ir pasitikėjimo savo moterišku žavesiu? Kar-
tais neįtikėtina, kokioje daugybėje kadrų fotoaparatu įamžinau 
šią laikyseną ir žvilgsnį, tik apmaudu, kad dar niekada juose pati 
taip ir nepasirodžiau.

ĮŽANGINĖ AUSTĖJOS PAMOKA

Mielas Dienorašti,
Tu nepatikėsi, kiek Austėja man sugalvojo už-
duočių! Bijau, kad šiąnakt akys pavargs nuo 
skaitymo, o ranka nuo rašymo. Vos žvilg-
telėjusi į jos atsiųstą laišką, iškart uždariau 
elektroninį paštą. Penkias minutes paskyriau 
apsipratimui su mintimi, jog prie jo užtruksiu 
daug ilgiau, nei tikėjausi. 

Beje, mūsų susitikimas nė kiek nebuvo pa-
našus į draugių pasikalbėjimus prie arbatėlės! Ji iškart 
mane nuteikė rimtai ir dar kartą paklausė, ar aš tikrai žinau, ko 
noriu, nes ji nenorėtų švaistyti savo laiko vėjo malūnams – jai 
reikia ne tik troškimų ar svajonių, bet tikslų, užsispyrimo, drąsos 
ir užsidegimo keistis. 

„Taikykis aukštai, lengva pergalė mažai ko verta!“ – šiuo sero 
Edmund Hillary požiūriu man šiandien patarė vadovautis Aus-
tėja. 

Ji neabejoja, jog su laiku mano kasdienybė, įpročiai ir pri-
oritetai valgiaraštyje iš esmės pasikeis. 
Bibliotekoje ji man parodė kelias svarbias 
knygas bei prasitarė, kad dailios figūros 
paslaptis – tikrai ne vien palankūs genai. 

„Taikykis aukštai, lengva 
pergalė mažai ko verta.“

Edmund Hillary
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Kas ir kaip daro įtaką Tavo sveikatai:

80 % lieknėjimo sėkmės  
sudaro subalansuota mityba
20 % fizinis aktyvumas

50 proc. 
GYVENIMO BŪDO

10 proc. 
MEDICININĖS PAGALBOS

20 proc. 
PAVELDIMUMO

20 proc. 
APLINKOS IR DARBO

Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos duomenis,  
SVEIKATA PRIKLAUSO NUO:

Darnaus lieknėjimo matematika labai paprasta – energija, 
kasdien gaunama iš suvartoto maisto, turi būti mažesnė arba lygi 
energijai, išeikvotai judant. Jei daug valgau ir mažai judu – svoris 
auga. Jei valgau mažiau ir daugiau judu – svoris krenta. 

Nereikia būti ypač gabiai skaičiams ir formulėms, kad pa-
mažu perprastum pagrindinius sveikos gyvensenos principus. 

Disciplina ir reguliarios treniruotės, derinamos su subalansuo-
ta mityba ir fiziniu aktyvumu, yra mažytė asmeninė daugumos 
puikiai atrodančių moterų paslaptis. Štai jos atsiųstos skaidrės su 
svarbiausiais teiginiais.
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Svarbiausia neskubėti. Kaip mane nuramino Austėja, tai ne dar 
viena atsitiktinai žurnale perskaityta „greito poveikio“ dieta, ku-
rios nustodavau laikytis dar nė neįpusėjusi, o po to draugėms pa-
sakodavau, jog tai visiška nesąmonė. Prisipažinau Austėjai, kaip 
tekdavo atsisakyti viso mėgstamo maisto, kaip nebeturėdavau 
jėgų net paeiti, ką jau kalbėti apie papildomą šypsojimąsi darbe, 
kai vos gali pakelti lūpų kampučius, o viskas, apie ką galvoji, yra 
tik dviguba porcija ledų ir sotus kepsnys. 

Didelių ir pastovių pokyčių reikia siekti pamažu ir būti kan-
triai. Dar dabar ausyse skamba Austėjos komentaras: „Neįmano-
ma ilgą laiką išlaikyti greitai numesto svorio.”

Laikas su ja vakar prabėgo labai greitai. Keliaudamos namo 
užsukome į minėtą krautuvėlę, kaip ji buvo suplanavusi. Austė-
ja rekomendavo atkreipti dėmesį į tai, jog šviežias ir kokybiškas 
maistas daug svarbiau nei kiekis, kuriuo taip dažnai suvilioja pre-
kybos centrų akcijos – „perki du – trečias nemokamai“.

Maistas turi būti be sintetinių priedų, dėl kurių bandelės gali 
galioti ištisus mėnesius, o vaisiai apgaulingai spindėti kaip meis-
triškai nutapytame natiurmorte. Negalėčiau suskaičiuoti, kiek 
naudingų patarimų ir pastebėjimų išvardijo Austėja, bet jų užte-
ko, kad atsakinėdama į man skirtas užduotis jau nekramsnočiau 
močiutės atsiųstų šokoladinių saldainių. Priešingai, – kuo grei-
čiau, rytoj pat, šias dvi didžiules skardines dėžes išnešiu į darbą 
ir pavaišinsiu visus savo kolegas bei dienos klientus. 

Pirmasis dalykas, kurį turiu įsidėmėti, yra Austėjos atminti-
nė, arba pagrindinės taisyklės, kurias turiu suprasti, įsisavinti ir 

SUVARTOJAMA = IŠEIKVOJAMA
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laikytis. Prisipažinsiu, atrodo, panašius dalykus jau kažkur skai-
čiau, lyg ir apie juos girdėjau, tačiau skirtumas šiuo atveju toks, 
jog nuo šiol tai bus mano naujų įpročių ir asmeninės mitybos filo-
sofijos atspirties taškas bei pagrindiniai principai, kurių pradedu 
laikytis jau DABAR.

Dienorašti, susipažink ir Tu – pristatau: 

Austėjos atmintinė

Ši atmintinė yra skirta Tau, Smilte, kad nuo šiol tei-
singai pasirinktum produktus, patiekalus ir nuosekliai 
laikytumeisi sveikos mitybos įpročių. ĮSPĖJU, jog jau 
nuo šio momento turi pamažu keisti savo mąstymą, o tai 
padaryti padės šios paprastos taisyklės: 

1. Įsiklausyk į savo pojūčius ir mintis apie maistą – iš-
mok atskirti alkį nuo noro valgyti. 

2. Nesistenk nusiraminti valgydama, užsiimk kokia 
nors kita malonia veikla: išeik pasivaikščioti, garsiai klau-
syk savo mėgstamos muzikos, susitvarkyk smulkmenas, 
kurioms niekada iki šiol neatrasdavai laiko...

3. Jei suvalgei nerekomenduojamą produktą ar patie-
kalą, nenusivilk ir nekaltink savęs, o grįžk prie susidaryto 
plano ir toliau juo vadovaukis.

4. Sąmoningai galvok apie kiekvieną papildomą kąs-
nelį, kurį dedi į burną, kaskart paklausk savęs, ar TIKRAI 
to nori, ar Tau to reikia. 

5. Kaskart, kai valgai tinkamai, pagirk save. 
6. Gerai apgalvok, ką valgysi šiandien, rytoj ar kito-

mis dienomis, susidaryk pirkinių sąrašą ir tik tada keliauk 
į parduotuvę. Taip tikrai nepamirši nusipirkti sveikų už-
kandžių, kurių galėsi neštis į darbą ar į susitikimą su drau-
gėmis.

7. Neik į parduotuvę alkana, kad nekiltų noras pri-
sipirkti pusgaminių, saldumynų ar kitų „nuodėmingų“ 
produktų. 

8. Prekybos centre rinkis krepšelį, o ne vežimą – tikrai 
nenorėsi krauti tiek, kad nepaneštum.
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9. Apsipirkinėti pradėk ne nuo mėsos ar saldumynų 
skyriaus, o nuo daržovių ir vaisių. Ir venk tų skyrių, kur 
sudėti nerekomenduojami raudonosios zonos produktai, 
kad nepasiduotum pagundai jų nusipirkti ir suvalgyti. 

10. Visada valgyk prie stalo – taip išvengsi noro už-
kandžiauti papildomai. Taip pat tuo metu nežiūrėk tele-
vizoriaus, neskaityk ir nekalbėk, tiesiog mėgaukis skoniu. 

11. Valgyk iš mažesnės lėkštutės, maistą visada gra-
žiai serviruok, kad patiekalas atrodytų kuo patraukliau. 

12. Valgyk reguliariai, kad nesijaustum beprotiškai 
išalkusi, nes tada mes suvartojame daug daugiau kalorijų 
nei mūsų organizmui iš tiesų reikia. Neversk savo kūno 
stresuoti, nes kai būsi alkana, bus daug sudėtingiau laiky-
tis numatyto plano.

13. Valgyk neskubėdama, gerai sukramtyk maistą. 
Gali po kiekvieno kąsnio padėti įrankius – taip valgysi lė-
čiau. Nuo stalo turėtum pakilti be sotumo jausmo, bet jau 
numalšintu alkiu. Atmink, kad sotumą pajunti tik praėjus 
20–30 min. po valgio.

14. Kuo dažniau ruošk maistą pati – matysi, ko ir kiek 
dedi.

AUSTĖJOS PAMOKA
Dienorašti, šiandien aš turiu išmokti Austėjos pamoką apie 

vandenį. Tačiau ne, ne plačiąja prasme kaip fizikoje, geografijo-
je ar chemijoje, o tiesiog įsidėmėti, kodėl jis taip akcentuojamas 
mūsų kasdienybėje. Aš suprantu, iš pirmo žvilgsnio neatrodo ori-
ginalu, juk visi savotiškai pakvaišę dėl vandens mados: vanduo 
pusryčiams, pietums, vakarienei, net nuo galvos ar mėnesinių 
skausmo... Vanduo su obuoliu, vanduo su kopūstu, vanduo su 
ryžiais ir avižomis, galiausiai – vanduo su vandeniu. Bet KODĖL 
vanduo toks reikalingas lieknėjant? Kam tas vanduo ir kiek to 
vandens geriausia gerti, negi tol, kol nepradės bėgti per nosį arba 
ausis? Galiausiai, kaip jį gerti, kad neatrodytų, jog pili į save bes-
konį skystą orą? Dienorašti, Austėjos pamoka specialiai Tau. 
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KAIP VANDUO GALI PADĖTI LIEKNĖTI

Vanduo yra nepakeičiamas medžiagų apykaitos procese, nes 
didžioji dalis jos reakcijų, vykstančių mūsų kūne, įvyksta skysto-
je terpėje. Nesant pakankamam skysčių kiekiui, medžiagų apy-

kaita pradeda lėtėti, todėl reikiamas skysčių kiekis per 
dieną yra esminis 
veiksnys, turintis 
įtakos lieknėjimui. 

Smilte, mes daž-
nai painiojam alkį 
ir troškulį ir, užuot 
numalšinę tikrąjį po-
reikį  – troškulį, apsi-
gauname, prikimšda-
mi skrandį to, ko visai 
nereikia. Taip suvarto-
jame papildomą skai-
čių niekam nereikalin-
gų kalorijų, iš anksto 
net nesuplanavę, kur 

ir kaip jų atsikratysime ar „sudeginsime“. Neretai šiuolaikinis 
žmogus nesusimąstydamas automatiškai vieną instinktą painioja 
su kitu.

Klaidinga yra manyti, jog kava, sriuba, vaisvandeniai, sal-
džios sultys ar juo labiau alkoholiniai gėrimai gali būti lygiaver-
čiai vandeniui (juk, rodos, irgi skysčiai) – tai visai ne tas pats. 
Netgi pienas neveikia organizmo taip kaip vanduo. Geriausia 
gerti tyrą, paprastą vandenį. Tai – vienintelis produktas, kuris, 
patekęs į skrandį, neskatina skrandžių sulčių išsiskyrimo, greitai 
pasisavina, puikiai padeda išnešioti deguonį ir kitas reikiamas 
organizmui medžiagas. Rekomenduoju rinktis šarminį vandenį. 
Organizmas gaus ne tik daugiau mineralinių medžiagų, bet ir de-
guonies. O virinant vandenį, deja, iš jo pašalinami visi mineralai. 

Vadovaukis šia paprasta taisykle, kad apskaičiuotum, kiek 
vandens reikia išgerti per dieną: 15 ml vandens 0,45 kg kūno svorio.

• Vandenį gerk mažais gurkšneliais. 

NURODYMAS
Gerk daug vandens.(1,5–2 litrus per parą).

Norisi
Reikia
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• Ryte, iki pusryčių likus 30 minučių, išgerk stiklinę šilto 
vandens su citrina.

• Negerk valgio metu.
• Vandenį gerk 30 min. iki valgio ir 30 min. po jo. 
Kad man greit nepabostų tokia rutina, 

Austėja pasiūlė štai ką: vanduo geriamas ne-
būtinai tyras, jis gali būti pagardintas agur-
ko ar citrinos griežinėliu, mėtų lapeliais, o 
jei norisi jo kiek gaivesnio ir malonesnio, ji 
siūlo įspausti pusę apelsino arba greipfrutą, 
praskiesti morkų sultimis... Čia tinkama bet 
kokia natūrali ir paprasta kombinacija, svarbiausia – jokių papildomų 
saldinimų, o visa kita – asmeninės fantazijos bei skonio reikalas. 

Mielas Dienorašti, vadovaudamasi šiais patarimais sugalvojau, jog 
nuo šiol aš darbe vandenį gersiu tik iš mėgstamiausios skaidraus stiklo 
cilindro formos stiklinės, o namuose – iš patogios vyno taurės, juk tai 
neturi būti prievolė, o tiesiog mano pačios ritualas ir naujas malonus 
įprotis. Privalau gudrauti, nes paprastas vanduo niekada nebuvo mano 
mėgstamiausias gėrimas. Bus sunku, bus keista ar net tarpais juokinga 
sau pačiai, bet, esu tikra, bent jau aplinkiniams sukelsiu susižavėjimą. 
Įdomu, kaip sureaguotų močiutės bažnyčioje, jei ir ten „sveikas Marijas“ 
sukalbėčiau gurkšnodama stiklinę vandens? Visgi Austėja laiške mane 
tikina, jog vanduo pats savaime nėra tik nuobodus skystis plastikiniame 
buteliuke, reikia tiesiog mokėti skanauti ir atsigaivinti, nes tai mūsų 
jaunystės eliksyras ir sveikatos paslaptis. 

Ir vėl – kažkur girdėta... Bet tik todėl, kad tai tiesa, be to, – mano 
lieknėjimo plano vienas esminių įsipareigojimų, kartu ir griežtas, ofici-
alus Austėjos paliepimas. Nuo šiol aš taip pat oficialiai įstoju į „vande-
noholikų“ klubą. Tikiuosi, po šešių mėnesių Austėjai pajuokausiu taip:

„Sveiki. Mano vardas Smiltė ir aš esu priklausoma nuo vandens. 
Geriu ryte, prieš pietus, po pietų, po vakarienės, prieš užmiegant ir dar 
naktį, jei netikėtai ištroškusi prabundu.“

Taip pat aš pradėsiu gerti žalią imbierinę arbatą tais ilgais vaka-
rais, kai namuose teks ruoštis rytojaus darbui arba naujoms reklamos 
kampanijoms. Imbiero skonis man labai subtilus ir egzotiškas. Austėja 
susitikimo metu iškart paklausė, kaip dažnai geriu kavą ir arbatą, ar ska-
ninu šiuos gėrimus pienu ir cukrumi. Tad jos patarta savo arbatą nuo 

Kiek vandens reikia  
išgerti per dieną:  

15 ml vandens  
0,45 kg kūno svorio.
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šiol saldinsiu ne trimis šaukšteliais cukraus (aš ir pati žinojau, kad tai 
nelabai geras įprotis), o geriau pamažu, kas savaitę, mažinsiu cukraus 
kiekį puse šaukštelio, kol liks tik pusė šaukštelio puodeliui. Taip nepa-
jusiu, kaip skonio receptoriai atpras nuo saldumo. O kaip su natūraliu 
kaimo medumi, kurio dar neatidaryto turiu bent kelis stiklainius? Aus-
tėja įspėjo, kad medus daug kaloringesnis už cukrų ir karštame gėrime 
praranda gydomąsias savybes. Kartais pagalvoju, kokio gėrio šiuose na-
muose aš tik neturiu!? Tiek močiutė, tiek mama mano maisto atsargomis 
rūpinasi taip kruopščiai, jog galėtum pamanyti, kad aš visą gyvenimą 
taip ir liksiu panaši į jų lauktuves iš namų tempiančią taupią studentę. 
Tam tikra prasme tai skatina užkandžiauti, o kas blogiausia – naktį.

Tad vėliau mes aptarėme kitą mano ydą – „naktinį“ už-
kandžiavimą. Dažniausiai tai atsitinka, kai turiu iki išnaktų 
nemiegoti. Būtent šiais momentais sunkiausia atsispirti užkan-
džiavimui! Visai įprasta ir normalu būdavo tiesiog atsidaryti šal-
dytuvą ir pradėti valgyti tai, į ką pirmiausia nukrypo žvilgsnis, 
kad bent kiek prasiblaškyčiau. Tokio įpročio Austėja nepuolė 
iškart kritikuoti, tačiau rekomendavo užkąsti ką nors nekalto, 
jei jaučiu, jog žūtbūt turiu kažką pakramsnoti. Visgi, jei siekiu 
pasikeitimų ir noriu sulieknėti, tokie užkandžiai privalo būti tik 
sveiki, nekaloringi.

Būtent prieš miegą, o ne po 18 valandos, kaip yra įprasta 
manyti! Ši 18 val. taisyklė tinka tik vyturiams. Tiems, kurie la-
bai anksti keliasi ir atitinkamai anksti gulasi miegoti. Tris valan-

das iki miego skrandis dar gali darbuotis ir šį tą 
virškinti. Ir būtent tiek laiko or-

ganizmas jausis sotus ir nerei-
kalaus maisto, o tai leis lengvai 
užmigti. 

Į ką svarbiausia atkreipti 
dėmesį, ką pasirinkti užkan-
džiau jant naktį, jei esi pelėda 
ir įprastai eini miegoti labai 
vėlai? Sumuštinius, saldumynus, 
vaisius ir panašius užkandžius 

rekomenduojama palikti rytui, o prieš miegą užteks ir kažko 
mažai kaloringo, juk tikslas – ne sočiai pavalgyti, o nuraminti 

NURODYMAS
Nevalgyk 3 valandas  prieš miegą.
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skrandį. Užkandis privalo turėti minimalų kiekį cukraus ir 
druskos. Būtent ties tokiais produktais turi susitelkti, kai planuoji 
savo artimiausią pirkinių sarąšą. 

Žemiau rasi mano užkandžių idėjas, kurios, kaip Tau turbūt 
labiausiai aktualu, puikiai tiks, kai vakarais užsinorėsi ko nors už-
krimsti. 

VĖLYVI UŽKANDŽIAI

• Virtos arba šviežios daržovės. Desertinė lėkštelė daržovių 
Tavo figūrai niekada nepakenks, bet padės norą rimčiau užkąs-
ti nukelti kitai dienai. Ypač reiktų pažymėti morkas, nes jos turi 
daug skaidulų, vitamino A („grožio vitaminas“, ypač odai) bei 
apetitą slopinančių medžiagų.

• Mažo riebumo kefyro ar dar geriau – pasukų (jos liesesnės) 
stiklinė – viena iš geriausių priemonių numal-
šinti alkį. 

• Liesi pieno produktai – patartina gerti 
natūralų jogurtą, kurį galima pagardinti mėgs-
tamiausiomis uogomis. 

• Liesa virta mėsa, žuvis, paukštiena.
Akcentuoju: vakare jokiu būdu nevalgyk 

vaisių, trapučių, javainių ir kitų daug anglia-
vandenių turinčių produktų.

Mielas Dienorašti, perskaičiusi Austėjos laišką suprantu, jog atėjo 
laikas atsisakyti vėlyvų sumuštinių ir pieniško šokolado dėželės įpročio. 
Aš net nesistengsiu Tau meluoti, man tai visiškai prilygsta antausiui 
per veidą, bet aš nuoširdžiai tikiuosi, kad visos pastangos ir kantrybė 
ateityje apdovanos puikiais rezulta-
tais ir kitokiu džiaugsmu. Esu tikra, 
tas džiaugsmas bus daug saldesnis 
už patį mėgstamiausią desertą.

Ilgai nedelsdama atidžiai pasi-
tikrinsiu visas gardėsių spinteles ir 
tiesiog „išvalysiu“, o dar geriau – „iš-
luosiu“ savo šaldytuvą. Neturiu kito 
pasirinkimo, nes puikiai save pažįstu 
ir žinau, jog kitaip vis prisiminsiu, 

Užkandžiavimo 
taisyklė –  
VIENAS  
UŽKANDIS! –  
vienam kartui

NURODYMAS

Atsakingai pasirink 

užkandžius.
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kokių skanėstų turiu namuose, ir negalėsiu nei susikaupti, nei nurim-
ti. Tai viena pirmųjų Austėjos užduočių, kurias prieš atsisveikindamos 
kartu aptarėme. Ryt perskaitysiu ir su Tavimi pasidalinsiu antruoju 
Austėjos laišku.

AUSTĖJOS UŽDUOTYS

Sveika, Smilte,
Mano antrasis laiškas skirtas Tavo užduotims. Norėčiau kartu 
aptarti mudviejų tikslus ir įvertinti atspirties tašką, nuo kurio 
prasidės didieji ateities pokyčiai. Šios užduotys tikrai nėra sudė-
tingos ir neatims begalės laiko, kaip Tau galėtų pasirodyti iš pir-
mo žvilgsnio. Pradžioje aptarkime kelis svarbiausius gražėjimo ir 
liek nėjimo programos aspektus, kad būčiau tikra, jog savimi nea-
bejoji, nes tik taip galėsime susikurti iššūkius. Prašau Dienorašty-
je atsakyti į mano Tau paruoštus klausimus.

TAVO TIKSLAS

Tikslas prasideda nuo norų ir minčių mumyse, juo tampa 
objektas, į kurį nukreipiame visus veiksmus ir savo energiją, kad 
jį pasiektume. Tai atspirties taškas, nuo kurio viskas ir įsibėgėja! 
Išsikėlusi tikslą, Tu pradedi kryptingai veikti ir nesiblaškydama jo 
sieki. Tikslas mus paskatina atrasti teisingas mintis ir idėjas. 

Norėdama pasiekti tikslą, turi atlikti konkrečius žingsnius 
realiame gyvenime, kurie ir atves Tave prie rezultatų. Nesvarbu, 
kokį metodą naudojai anksčiau, kad nusistatytum Tau „idealiai“ 
tinkantį svorį kaip tą tikrąjį tikslą, – prašau jį pamiršti, nes tai tik 
apytikriai skaičiavimai, neatsižvelgiant į daugelį individualių 
dalykų (pvz., amžių, raumenų ir riebalų santykį, ūgį, lytį, kaulų 
tankį ir kt.)

ĮDOMU... Gali užsibrėžti tikslą uždirbti milijoną dolerių, bet tol, kol 
nesudėliosi kada, kaip ir su kuo Tu tai padarysi, kol nenumatysi konkre-
čių žingsnių ir nesudėliosi kasdienių veiksmų, tai tiesiog neįvyks! Gal-
būt net girdėjai kitus kalbant apie tokius planus. Prabėga kažkoks laiko-
tarpis, o visa tai dar net nepradėta... Ar dabar supranti, kodėl šie planai 
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taip ir lieka tik planais? Žinau, kad esi sumani ir sugebėsi įgyvendinti 
tai, kas anksčiau atrodė taip nepasiekiama! Prisimink savo darbą, tai 
galėtų būti puikus pavyzdys.

Kiekvienu Tavo tikslu rūpinuosi aš, puikiai išmananti svar-
biausius šios programos principus. Kas atsitinka, jei nėra žmo-
gaus, kuris nurodo, ką konkrečiai reikia daryti? O kas atsitinka, 
kai vyksta karas ir niekas jam nevadovauja? Sumaištis, kuri atve-
da prie nesėkmės. Nuo šios minutės Tavo tikslai taps mano tiks-
lais ir žingsnelis po žingsnelio mes kartu sieksime Tavo svajonės.

KLAUSIMAI DIENORAŠČIUI

Įspėju, jog jei dabar nenuspręsi pakeisti savo mitybos įpro-
čių, turbūt jau niekada to ir nebepadarysi, todėl sau dar kartą 
užduok klausimą: ar Tu iš tikrųjų esi pasiruošusi veiksmingai 
ir nedelsdama siekti savo užsibrėžto tikslo ir atlikti konkrečius 
žingsnius? 

Smiltė:
...Per ilgai dėl to graužiausi, kad staiga imčiau ir apsigalvo-

čiau. Užtikrintas TAIP – nusprendžiau pakeisti savo mitybą vi-
siems laikams ir tapti gražesnė nei buvau vakar, užvakar, šešta-
dienį ir t.t. NEPASIDUOSIU, KOL NEPASIEKSIU SAVO TIKSLO! 

Atsistok prieš veidrodį ir nuodugniai apžiūrėk save nuo-
gą – ką manai?

...Tik ne savo nuogą kūną, negaliu prieš veidrodį staipytis 
visiškai nuogutėlė! Man ir juokinga, ir nelabai patogu, bet paban-
dysiu sukaupti drąsos ir žvilgtelti į save pusiau nuogą.

Ar yra kūno vietų, kurios Tau atrodo nemielos formos? 
...Sąrašas galėtų būti gana ilgas, bet pabandysiu neišsiplėsti 

ir apsieiti be kraštutinumų. Pirmiausia nekenčiu savo pūpsančio 
pilvo, suglebusių šlaunų, plataus užpakalio, pagurklio, atlėpusių 
ausų ir antakių formos. Juokauju, keturios pirmosios kūno vietos 
man pačios aktualiausios. 

Ar yra Tavo spintoje drabužių, kurie Tau per maži?
...Jie visi skirtingų dydžių, nėra nė vieno man idealiai tin-

kančio – visi per maži arba per dideli. Jau apsipratau su tuo, kad 
lengvai ir greitai rasti mano dydžio drabužį parduotuvėse yra 
misija neįmanoma. 
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Ką konkrečiai norėtum pakeisti?
...Norėčiau iš esmės pakeisti savo išvaizdą ir vidinę būseną. 

Norėčiau netrukus veidrodyje išvysti Angelina Jolie, o jei rimtai 
ir atvirai, trokštu patobulinti savo kūno formas. Sieksiu, kad jos 
taptų dailesnės, stangresnės ir moteriškesnės.

Smilte, Tu ką tik įvardinai savo tikslus! Sveikinu. Dabar 
prašau surašyti priežastis, dėl kurių nori sulieknėti – mums rei-
kia teisingos krypties! Surašyk tiek priežasčių, kiek tik šauna į 
galvą.

...Nes noriu įgauti moteriško pasitikėjimo savimi ir nesidro-
vėti savo išvaizdos.

...Nes noriu parduotuvėse lengvai, nestresuodama rasti ma-
dingų savo dydžio drabužių.

...Nes noriu nors kartą pozuoti prieš fotokamerą, juk neturiu 
nė vienos padorios savo pačios nuotraukos. Mano slapta svajo-
nė – nors trumpam tapti modeliu.

...Nes noriu vaikštinėti ir kas pusvalandį negalvoti, kur čia 
geriau būtų patogiai prisėsti, nes jaučiuosi pavargusi.

...Nes nenoriu meluoti kolegoms, ką valgiau pusryčiams ir 
vakarienei.

...Nes noriu tapti patraukli vyrams.

...NORIU ĮSIMYLĖTI.

...NORIU, KAD ĮSIMYLĖTŲ MANE.

...Noriu pagaliau vilkėti aptemptą suknelę ir jaustis viliojančia.

...Noriu nusipirkti pirmuosius šortus savo gyvenime.

...Noriu, noriu, noriu...

...NORIU JAUSTIS LENGVA KAIP SNAIGĖ IR ŠOKTI NE 
TIK NAMUOSE PRIEŠ VEIDRODĮ, KAI UŽGESINTOS RYŠ-
KIAUSIOS ŠVIESOS... NORIU BŪTI SAU GRAŽI – PATI GRA-
ŽIAUSIA!!!

Smilte, atsimink, kad kai jau turi užsibrėžusi, ką konkrečiai 
reikia pasiekti, atsiranda ir priežastys, kodėl tai taip reikšminga. 
Priežastys padeda kontroliuoti ir organizuoti kasdienybę – smul-
kesnius bei svarbesnius mūsų gyvenimo dalykus. Kartu mes turi-
me išsikelti nei pernelyg nerealų, nei pernelyg menką tikslą. Juk 
per mažas siekis dažniausiai mums sukelia nuobodulį, o per di-
delis – anksčiau laiko išgąsdina. 
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IDEALUS SVORIS

Smilte, norėčiau pastebėti, jog svarstant apie idealų būtent 
Tau tinkantį svorį, konkretūs svarstyklių skaičiai ne visada gali 
būti vienintelis kriterijus. Akivaizdu, jog apsižvalgiusi savo drau-
gių rate pastebėsi, kad Tau nėra būtina jas pasverti, kad išsiaiškin-
tum, ar jos turi antsvorio, tiesa? Svarstyklės – tai priemonė stebėti 
pokyčius bei kontroliuoti savo svorį, nenukrypti nuo normos. 

Smilte, pagalvok ir parašyk, kas Tau yra idealus svoris? Ne-
būk konkreti, būk sau atvira.

...Tai – toks svoris, kai jaučiuo-
si sveika!

...Tai – toks svoris, kai vilkė-
dama tiktai apatinius drabužius 
žiūriu į save veidrodyje, jaučiuo-
si puikiai ir man patinka tai, ką 
matau!

...Tai – toks svoris, kuris 
man leidžia puikiai išsimiego-
ti ir visą dieną išlikti judriai ir 
energingai!

...Tai – toks svoris, kai rytojaus dienos laukiu su dideliu ne-
kantrumu!

...Tai – toks svoris, kai noriu būti vakarėliuose dėmesio centre 
ir su visais bendrauti, nes pasitikiu savimi!

...Tai – toks svoris, kai nesijaučiu sunki ir sutinusi!

...Tai – toks svoris, kai žiūriu į save nuotraukose ir man patin-
ka tai, ką matau!

...Tai – toks svoris, kai niekas iš draugių man nesiūlo išban-
dyti naujos dietos!

...Tai – toks svoris, kai vasarą nesigėdiju pasirodyti su mau-
dymosi kostiumėliu ar šortais!

...Tai – toks svoris, kai galiu nusipirkti bet kurią man patin-
kančią suknelę!

...Tai – toks svoris, kai su pasididžiavimu galiu pasakyti drau-
gėms!

NURODYMAS 
Nenusistatyk savo  norimo svorio  iš anksto.
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PIRMA UŽDUOTIS

Parašyk, kiek nori sverti? Dabar jau klausiu tiksliau. Gal 
jau žinai tą magišką skaičių?

…Jau supratau, jog tai negali būti konkretūs skaičiai, todėl 
dar kartą pasikartosiu, jog noriu sverti mažiau nei dabar. Atrodo, 
kad mano laimės pojūtis proporcingai didės su kiekvienu nu-
mestu kilogramu. Kaip ten bus iš tiesų – laikas parodys, o dabar 
sakyčiau, jog minus apie dvidešimt kilogramų būtų idealu!!!

Šios programos metu svarstyklės nebus vieninteliu pokyčių 
kriterijus, jos labiau skirtos stebėti ir vertinti. Svarstyklės fiksuos 
mažus pasikeitimus ir neleis sukčiauti! Veidrodyje iš karto nepa-
stebėsi akivaizdžios naudos ir galbūt kasdien save matysi labai 
panašią, tačiau svarstyklės Tau patvirtins kūno pasikeitimus bei 
dėsningumą. Sverkis vieną kartą per savaitę ir užrašyk gautus 
duomenis. Toks praėjusios savaitės svorio fiksavimas bus nuola-
tinis įrodymas, kad Tu išties eini savo tikslo link.

ANTRA UŽDUOTIS

Susikaupk ir tuo pačiu pabandyk atsipalaiduoti, o kai jau-
siesi iš tiesų atvira ir nuoširdi, parašyk man: kas pasikeis Tavo 
gyvenime, kai numesi nereikalingus kilogramus? Ar turi kaž-
kokių baimių, o gal neigiamų asociacijų? Normalu, jog pradėjus 
lieknėti į galvą šauna ne vien tik teigiamos ir pozityvios mintys! 
Pasidalink savo abejonėmis.

...Dienorašti, aš neabejoju, jog svorio pokyčiai ateityje tu-
rės tik teigiamos įtakos mano savijautai, sveikatai ir pasitikė-
jimui moteriškumu. Žinau, kad tokia savijauta dovanoja tuos 
nematomus sparnus, dėl kurių be konkrečios priežasties jau-
čiamės pakylėti. Visgi taip pat mane aplanko nerami nuojauta, 
kad kažko galiu netekti. Jaučiu, kad galiu būti nelaiminga, atsi-
sakiusi mėgstamiausių patiekalų, ir jaustis nuolat alkana. Man 
neramu, jog galiu būti irzli, nepatenkinta ar tiesiog nepasiekusi 
norimo rezultato DAR KARTĄ NUSIVILTI. Mane kartais bau-
gina mintis, jog bet kurią akimirką galima taip lengvai viską 
mesti ir atsisakyti.
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Smilte, tai – Tavo mažas sufleris, nes baimių sąrašas bei jų 
pripažinimas kuo toliau, tuo labiau padeda pastebėti, kad dažnai 
jos būna tik įsivaizduojamos ir realybėje to nenutinka. 

TREČIA UŽDUOTIS

Smilte, Tu minėjai, jog mėgsti fotografiją, kad ja domiesi ir 
dažnai Tavo keliones lydi ne tik įspūdžiai, patirtis, bet ir daugybė 
nuotraukų, kurias kaupi ateities idėjoms. Jau minėjai, kad dar-
be tenka pačiai dalyvauti fotosesijose 
ir stebėti reklamos kampanijų darbus, 
kur pristatote naujus produktus, ku-
riate vis kitokius moters įvaizdžius. 
Tai žinodama, įpareigoju Tave fiksuoti 
savo Dienoraščio įspūdžius, patirtis, 
atradimus ir nuotaikas. Prašau, nuspalvink šį Dienoraštį nuo-
traukomis, kurios Tave įkvepia, lai jis būna gyvas ir žaismingas.

...Dienorašti, dabar jau žinai, kodėl esi toks spalvingas!!!

TAVO ATSAKYMAI:

„Jei norite turėti tai, ko 
niekada neturėjote, teks daryti 
tai, ko niekada nedarėte.“

Coco Chanel
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AUSTĖJOS PATARIMAS
Tik nesiklausyk, kai aplinkiniai bandys Tave įtikinti, kad ši 

programa negali Tau garantuoti jokių konkrečių rezultatų. Viskas 
priklauso nuo Tavęs, o ne nuo kitų nuomonių bei, toli gražu, ne 

visada teisingų vertinimų ar juolab įprastų, paviršutiniškų ste-
reotipų apie kūno svorį. Sutelk dėmesį 

tik į save, nesilygink su kitais ir 
tęsk, ką pradėjai.

Nuo šiol mes turime tiks-
lų kelią, kuriuo eisime pirmyn: 
tai – sveikos gyvensenos progra-
ma, kurią suskirsčiau į savaitės 
ir dienos užduotis. Pasistengiau 
suplanuoti taip, kad viską vykdy-
tume žingsnelis po žingsnelio.

IDEALUS PAVEIKSLAS

Tai toks paveikslas, kurio Tu sieki. Įsivaizduok paveikslą tokį, 
koks Tave labiausiai tenkintų. Jis reikalingas tam, kad visada ga-
lėtum lengvai palyginti savo esamą padėtį su tokia padėtimi, ku-
rios sieki. Tokiu būdu lengvai pastebėsi, kur dar reikia pasistengti 
labiau arba kur jau gali pasidžiaugti nuveiktais darbais ir pasiek-
tais rezultatais.

UŽDUOTIS

Smilte, čia gali pasitelkti visą savo fantaziją ir kūrybišku-
mą. Prašau, detaliai aprašyk savo idealų paveikslą.

...Įsivaizduoju save vykstančią į Kopenhagą, kur bet kokiu 
atveju kartą per mėnesį skrendu darbo reikalais. Tai – dar vienas 
Europos miestas, kuriame man malonu skubėti ir įsilieti į šurmu-
liuojančią minią. Kopenhagoje visada užtrunku dvi darbo die-
nas, čia su danų investuotojais aptariame mūsų produktų plėtros 
Europos rinkoje planus bei jau pasiektus rezultatus. Esu atsakin-
ga už visų pardavimų rodiklių ataskaitas bei naujų technologinių 
procesų pritaikymo būsimiems grožio produktams organizavi-
mą, tad tiek Lietuvoje, tiek Danijoje esančiai vadovybei paruošiu 
apžvalgą. 

MŪSŲ TIKSLAS
Planus paversti tikrove  ir nekreipti dėmesio  į tai, ką kalbės kiti.
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...Įsivaizduoju, kaip lipu iš lėktuvo, praeinu pasų tikrinimo 
skyrių ir traukiniu vykstu į miesto centrą. Netrukus išlipu prie 
viešbučio, skubu į registratūrą ir netikėtai stabteliu prie veidro-
džio pasitaisyti savo paltuko. Praėję jau kiek daugiau nei šeši 
mėnesiai ir administratorė, pamačiusi mane priešais, kelis kartus 
įtartinai pakartoja vardą ir pavardę. 

...Tai pirmasis mudviejų susitikimas po kiek ilgesnio nesima-
tymo laikotarpio, nes prieš porą mėnesių ji išėjo į dekretines atos-
togas ir turėjo grįžti į darbą tik pusei etato po pusmečio. Na, bent 
jau tokie buvo Luizos planai, kai paskutinį kartą susitikome. Su 
ja susibičiuliavau labai netikėtai ir dabar nuolat palaikome ryšį, 
nes mums beprotiškai paprasta bei smagu kartu bendrauti, nors 
ši pažintis prasidėjo nuo trumpos greta viešbučio esančių kavi-
nukių ekskursijos. 

...Įsivaizduoju, kaip po pusmečio ji sunkiai mane atpažins, 
nes būsiu akivaizdžiai pasikeitusi. Būsiu sulieknėjusi, mano dra-
bužiai dailiai pabrėš liemenį, o sijonas bus kiek trumpesnis nei 
įprasta. Tą dieną dėvėsiu juodas tamprias pėdkelnes, kurios dar 
labiau paryškins mano pasikeitusias šlaunis ir sėdmenis – jie taps 
stangresni ir viliojantys. Mano eisena bus lengva, nepaisant kelių 
sluoksnių drabužių, kurie bus visai kitokio dydžio nei dabartiniai. 

...Luiza net aiktelės iš nuostabos, vos galėdama mane atpa-
žinti, nors jau bus įsitikinusi mano vardo ir pavardės teisingumu. 
Jau dabar įsivaizduoju, kaip ji pradės berti vieną komplimentą po 
kito, juk ji ir taip niekada nepraleidžia progos ma-
nęs pagirti. Ją ypač žavėdavo mano skrybėlaitės, 
su kuriomis niekada nesiskiriu vykdama į 
Kopenhagą, jos nuolat sulaukia begalės 
liaupsių. O dabar, kai pasikeitimai bus 
daug ryškesni nei dar viena nauja skrybė-
laitė, ji tiesiog neteks žado. O tuo tarpu aš atlaisvinsiu kašmy-
ro šaliką ir ji pamatys, kad mano smakras dailesnis, o žandai nebe 
tokie vaikiškai apvalūs, veide net galima įžvelgti charakteringus 
skruostikaulių kontūrus, panašiai kaip operos solisčių. Tuomet 
aš pažvelgsiu į ją ir pasakysiu: „Luiza, aš tiesiog pradėjau dėvėti 
trumpesnius sijonus ir Tu neįsivaizduoji, kaip man tai patinka! 
Jaučiuosi visai kita moterimi.“



38

Modesta Žukauskienė ir Anželika Liauškaitė •„Slaptas sulieknėjusios merginos Dienoraštis“

...Po darbo mes susitarsime pasimatyti savo mėgstamoje ka-
vinėje. Kaip visada pro langą stebėsime išraiškingus šviestuvų 
kontūrus bei gatvėje pro juos žingsniuojančius praeivius. Aš 

papasakosiu Luizai apie savo Dienoraštį ir savo 
sėkmės istoriją. Taip, tik sėkmės! Aš atsistosiu 
nuo kėdės ir grakščiai apsisuksiu aplink, kad ji 
galėtų įvertinti mano pasikeitimus ir pasakyti 
savo nuomonę. Ji tik stebėsis, kokia aš užsispy-
rusi ir kantri, o tada mes vėl įniksime į pokal-
bius, kurių metu ji įterps vis naują komplimen-
tą apie tai, kaip spinduliuoju kažką moteriško, 
kažką kerinčio, kažką, kas mano šypseną daro 

dar žavesnę, o žvilgsnį ryškesnį...
...Štai tokia mano ideali vizija, tokių svajonių ir įsivaizdavi-

mų pastūmėta aš laikysiuos visų tolimesnių Tavo patarimų ir nu-
rodymų. Mielas Dienorašti, aš svajoju pasikeisti taip, kad mane 
būtų sunku atpažinti ir dėl šios akimirkos galiu pasiryžti įveikti 
visus būsimus sunkumus bei išbandymus. Iš tiesų nesvarbu, kas 
pas tebės pasikeitimus, kur tai nutiks ar kada. Tiesiog noriu pa-
jausti tą akimirką, kai būsiu patenkinta savo kūnu ir didžiuosiuo-
si kiek viena jo linija lyg devintu pasaulio stebuklu. 

P. S. AUSTĖJOS ŽINUTĖ 

Mieloji Smilte, jei nuoširdžiai ir atvirai atsakei į pirmąsias už-
duotis, tai tik pati sau įrodei, jog nuo šiol esi išties pasiryžusi keis-
ti savo mitybos įpročius. Aš, kaip ir Tu, tikiu, jog Tavo drąsa bei 
aistra atversti vis kitą šio Dienoraščio puslapį yra ne vienadienis 
užsidegimas ar neįpareigojantis pabandymas su mintimi: „O gal 
pasiseks?“. Čia – ne loterija, tai Tavo valios testas, todėl Tau būtinai 
pasiseks, nes tik Tu pati esi įpareigota sukurti visas šias aplinkybes. 
Akivaizdu, jog mes susitikome ne šiaip sau, turbūt tai Tavo vidinis 
troškimas pagaliau nugalėjo visas vidines baimes. Šis Dienoraštis – 
ne siurprizas, juk net netikėčiausias staigmenas kažkas suplanuo-
ja. Aš padėjau daugybei moterų ir jaunų merginų pasiekti savo 
užsibrėžtų tikslų ir jos visada mane susirasdavo pačios. O štai su 
Tavimi, Smilte, mes susidūrėme beveik kaktomuša, todėl dabar 
Tau atskleidžiu šios programos svarbiausią paslaptį.

„Luiza, aš tiesiog pra-
dėjau dėvėti trumpes-
nius sijonus ir Tu ne-
įsivaizduoji, kaip man 
tai patinka! Jaučiuosi 
visai kita moterimi.“
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PALAIKYMAS
 Lieknėjimas – ilgas procesas, reikalaujantis pastangų, ryžto 

ir sugebėjimo atsipalaiduoti, todėl būtent palaikymas Tau suteiks 
galimybę neiškrypti iš teisingo kelio ir pasiekti užsibrėžtą tikslą.

Esminė mano programos dalis, kuri Tau padės pergudrauti 
save, yra mano paskatinimas ir palaikymas. Kartu mes nepradė-
sime sau žadėti: „nuo pirmadienio“, „nuo naujų metų“, „kai pa-
darysiu tą ar aną, tada jau tikrai“... Niekada nesibaigiantis išsisu-
kinėjimų sąrašas: nuo ir kai... Nuo šiol  jis vadinasi DABAR, kartu 
su lieknėjimo partnere – Austėja!

Pripažink, juk sunku pačiai reguliuoti savo mitybą ir spręsti 
įvairiausias iškilusias problemas (o jų tikrai bus!), tam ir reika-
linga palaikymo partnerė. Aš Tau reikalinga tam, kad neliktum 
viena akis į akį su tuo, ką jau bandei ne vieną kartą išspręsti ar 
pakeisti. Kai man pasakosi, kad ketini susitvarkyti įpročius ir liek-
nėti, tai Tave įpareigos, o mano, kaip Tavo partnerės, misija yra 
tikrinti, kaip Tau sekasi įgyvendinti planus.

Lieknėjimas – tai dar vienas išgyve-
nimas ir stresas, kuris sukelia daugybę 
emocijų – tai normalu ir taip turi būti. Dėl 
šios priežasties aš rekomendavau pradėti 
rašyti savo Dienoraštį, kuriame fiksuosi 
ne tik savo svorio pokyčius, bet taip pat 
kaip jautiesi, kaip nauji įpročiai keičia 
Tavo kasdienybę ir kokių sukelia minčių...

Šio Dienoraščio programa pateikia 
svarbiausius nurodymus, kaip išsiugdy-
ti įpročius ir kartu nukreipia teisinga kryptimi, kad Tu lengvai 
ir su malonumu atsikratytum nereikalingų kilogramų ir išlai-
kytum ilgalaikį rezultatą. Tai – nurodymų sistema, kuri Tavimi 
rūpinsis nuo pirmos apsisprendimo dienos tol, kol reikės. Šios 
žinios – ne vienam kartui, įsisavinusi ir vieną kartą išmokusi šią 
informaciją, vėliau ja galėsi vadovautis visą gyvenimą.

PERSPĖJIMAS

Tu negali kaltinti savo lieknėjimo partnerės, jei rezultatai 
neskubės džiuginti, viskas priklauso tik nuo Tavo potencialo ir 
pasiryžimo keistis. Jei šiuo metu skaitai šią žinutę, dėl vieno gali 

  Lieknėjimas – ilgas proce-
sas, reikalaujantis pastangų, 
ryžto ir sugebėjimo atsipa-
laiduoti, todėl būtent palai-
kymas Tau suteiks galimybę 
neiškrypti iš teisingo kelio ir 
pasiekti užsibrėžtą tikslą.
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būti tikra – Tavo potencialas pasikeisti gerokai didesnis, nei Tau 
dabar gali atrodyti. Svarbiausia, kad nepasiduotum silpnava-
liškumui ir nemažintum pastangų, kai susidursi su sunkumais. 
Visgi perspėju, jog vien pasitikėti savo jėgomis nepakanka, svar-
bu nuosekliai laikytis nustatytos lieknėjimo programos ir nesuk-
čiauti. Ši programa skirta Tau, o ne aplinkiniams prablaškyti, juk 
Dienoraštis  – labai asmeniška ir intymi prisipažinimų knyga apie 
Tavo gyvenimą, pasakojanti daug skirtingų istorijų, jausmų bei 
nutikimų. Nepamiršk to!

Nuo šiol mano pareigos Tau ir Tavo Dienoraščiui yra:
• Skatinti Tave kuo sąžiningiau ir nuoširdžiau laikytis svei-

kos mitybos principų.
• Skatinti judėjimą ir būti ištikima mudviejų draugijai. 
• Palaikyti ir motyvuoti visą programos laikotarpį.
• Negundyti Tavęs raudonosios zonos produktais.
• Išmokyti, kaip atsirinkti naudingą maistą ir jį gardžiai 

ruošti.
• Sąžiningai kritikuoti ir sąžiningai girti.
• Sekti Tavo rezultatus.
• Konsultuoti iškilusiais klausimais.
• Kartu su Tavimi siekti gražėjimo-lieknėjimo programos tikslo.

Iš anksto turime susitarti dėl ypač svarbaus dalyko – NIEKAM 
neleisk nuvertinti savo užsibrėžto tikslo – jis Tavo! Tai Tavo kryp-

tis ir asmeninė siekiamybė. Taip pat tai yra 
Tavo sėkmės dalis. Juk abi žinome, kad 
šią programą gali nutraukti jau dabar, 
bet tada Tu jau niekada nesužinosi, kaip 

gera įgyvendinti tai, ko labai nori.


