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stilius

Stilingų  
papuošalų 
magiška galia

Maginės 
       aksesuarų 

galios

Svajonių 
knygos

reklama

Stilinga 
asmenybė 
turbūt sunkiai 
atsiejama nuo 
tinkamai pa-

rinktų aksesuarų. Jie ne tik sukuria 
puikų tandemą su apranga, bet ir 
atskleidžia žmogaus asmenybę bei 
jo charakterį. Prekės ženklo „No 
Bling“ įkūrėja, papuošalų kūrėja 
Karolina Dabkienė pasakoja, ko-
kie aksesuarai šiuo metu yra patys 
madingiausi, kaip nepersistengti ir 
juos tinkamai derinti.

KOKIĄ GALIĄ TURI PAPUOŠALAI? KĄ JIE SU�
TEIKIA JUOS NEŠIOJANČIAM ASMENIUI?
Gilioje senovėje buvo tikima, kad įvairūs pa-
puošalai skirtingai veikia žmogaus organizmą 
ir energiją. Kaip ir anksčiau, taip ir dabar yra 
žmonių, kurie tiki, jog tam tikrose materijose 
slypi nežemiška galia. Didelę reikšmę šiam įsi-
tikinimui turi psichologinis noras būti apsaugo-
tam ir globojamam, noras tikėti, kad egzistuoja 
jėgos, apsaugančios nuo blogų akių, nelaimių, 
ligų ir kitų sunkumų.
Išsirinkusi tinkantį ir patinkantį papuošalą mo-
teris neabejotinai jausis gerai, pasitikės savimi 
atradusi tikrąjį „aš“, be to, aksesuarai gali pa-
gyvinti net patį nuobodžiausią drabužį. Taip 
pat kiekvienas aksesuaras gali išryškinti moters 
grožį. Pavyzdžiui, tam tikros spalvos auskarai 
pabrėš akių spalvą, subtilus kaklo aksesuaras 
vizualiai pailgins kaklą. Jeigu moteris nėra smul-
ki, ji turėtų rinktis masyvius, ilgus papuošalus, 
kurie tarsi pailgina figūrą. Smulkesnėms visuo-
met labiau tiks smulkūs papuošalai, subtilios 
grandinėlės bei segės.

KOKIOS PAPUOŠALŲ TENDENCIJOS VYRAU�
JA ŠIUO METU? 
Šiuo metu vyraujančias papuošalų tendencijas 
būtų galima apibūdinti kaip gausybę nestan-
dartiškai maišytų spalvų, stilių, formų, materijų 
bei tekstūrų įvairovę. Papuošalai turėtų būti 
funkcionalūs, masyvūs ir derėti prie skirtingų 
aprangos stilių. Svarbu nebijoti ir drąsiai rinktis 
papuošalus su didesnėmis detalėmis. Tai gali 
būti masyvus kaklo papuošalas, labiau prime-
nantis išskirtinį meno kūrinį. Ilgis – siekiantis 
juosmenį arba kruopščiai apvyniotas aplink 

Papuošalų poveikis
Mūsų dienomis didžiulis aksesuarų ir papuošalų pasirinkimas, kuris 
prieinamas juvelyrinėse bei bižuterijos parduotuvėse, gali patenkinti 
įvairius estetinius poreikius turinčioms dailiosios lyties atstovėms. Visgi 
aksesuaras nėra tik estetinę funkciją atliekanti įvaizdžio detalė, papildanti 
moters garderobą. Papuošalų poveikis moters psichofizinei savijautai, 
nuotaikai bei saviraiškai itin reikšmingas ir į tai verta atsižvelgti atliekant 
kasdienį savo įvaizdžio kūrimo ritualą. Pirmiausia tikslinga sugriauti mitą, 
neva amuletu ar talismanu gali tarnauti tik iš tauriųjų metalų, branga-
kmenių ar pusiau brangių akmenų pagaminti rankų darbo papuošalai. 
Energetiniu požiūriu labai stipriai veikia netgi iš stiklo ar plastiko pagaminti 
karoliai, priklausomai nuo jų spalvinės gamos, arba bet koks bižuterinis 
gaminys, pasižymintis savita simbolika, kuri vienaip ar kitaip sąveikauja 
su gyvenimiška patirtimi bei sukelia stiprių asociacijų.
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Jelena Simonova, 
filosofijos daktarė, raganė

KOKIŲ PAPUOŠALŲ TURĖTŲ BŪTI KIEKVIENOS STILINGOS MOTERS 
AKSESUARŲ DĖŽUTĖJE?
Kiekviena moteris turėtų turėti bent kelis širdžiai mielus juvelyrinius 
dirbinius. Geriau turėti mažiau, bet praktiškų ir skoningų, nei daugy-
bę abejotinos išvaizdos ir kokybės papuošalų. Kuklūs auksiniai arba 
sidabriniai auskariukai puikiai derės su apyranke, skoningas pakabutis 
ar grandinėlė su žiedu. Subtilūs papuošalų komplektai tarnaus ilgai ir 
papuoš įvairiomis progomis.
Nereikėtų pamiršti bižuterijos, kuri traukia akį savo nuostabiomis formo-
mis, spalvomis bei tekstūromis ir dėl to galima puikiai pagyvinti sukurtą 
stilių. Masyvūs, šiuo metu itin madingi papuošalai neabejotinai pabrėš 
stiliaus pojūtį.

KAIP TINKAMAI DERINTI PAPUOŠALUS NORINT SKONINGAI ATRO�
DYTI?
Neretai nutinka taip, kad puikiai priderinta apranga, bateliai, šukuosena 
bei makiažas yra sugadinami neskoningai parinktų aksesuarų arba per 
didelės jų gausos. Renkantis masyvius papuošalus reikia atsižvelgti į 
drabužius ir nuspręsti, kas tai bus: auskarai, kaklo papuošalas, žiedas ar 
apyrankės. Visų jų krauti ant savęs nederėtų, visiškai užteks, tarkime, 
masyvių apyrankių ir auskariukų arba įspūdingo kaklo papuošalo ir 
žiedo. Renkantis žiedus nereikėtų apkrauti visų pirštų, galima užmauti 
kelis ant vieno piršto.
Prabangūs, žėrintys aksesuarai labiausiai tinka prie vienspalvių drabužių, 
o prie prabangios, detalėmis išpuoštos aprangos verčiau rinktis kuklius 
papuošalus.
Labai svarbu nepamiršti, kokiai progai, sezonui ir paros metui papuošalai 
yra renkami. Juos taip pat rekomenduojama derinti atsižvelgiant į as-
meninį stilių bei gyvenimo būdą. Skoningai priderinti papuošalai suteiks 
pasitikėjimo savimi. Juk pasitikėjimas – viena gražiausių moters savybių.

kaklą. Jokio viduriuko – tik kraš-
tutinumai. Jeigu auskarai, tai ma-
syvūs ir skirtingi į abi ausis, tačiau 
stilistiškai derantys tarpusavyje. 
Apyrankės – didžiulės, skirtingų 
tekstūrų ir spalvų. Galima drąsiai 
tris ar penkias užmauti ant rankos. 
Tokiu būdu pasirenkami ir deri-
nami aksesuarai net ir kasdienį 
nuobodų rūbą pavers išskirtiniu.
Į vyrų garderobą šį sezoną atkelia-
vo viena ryški naujiena – šalikai. 
Jų įvairovė begalinė – gali skirtis 
medžiagų tekstūros, ilgiai, formos 
bei rišimo variantai. Šioje vietoje 
paliekama laisvė eksperimentuoti 
ir fantazuoti.

Į KOKIUS PAPUOŠALUS 
VERTA INVESTUOTI? 
KURIE JŲ YRA NEMARI 
KLASIKA?
Niekuomet nereikėtų tau-
pyti renkantis laikrodį. Ši 
klasikinė įvaizdžio detalė 
yra labai svarbi tiek vy-
rams, tiek moterims. Taip 
pat, atsižvelgiant į faktą, 
kad kiekviena moteris 
nepaisant savo amžiaus spintoje turi turėti 
mažą juodą suknelę, turėtų įsigyti ir klasikinių 
papuošalų komplektą. Jis neabejotinai tarnaus 
ne vienus metus. Visais laikais buvo madinga 
investuoti į auksinius papuošalus. Klasikinio sti-
liaus žiedas, grandinėlė arba auskarai vinutės – 
puikus pasirinkimas bet kokiai progai. Auksiniai 
auskarai su perliukais, natūraliais akmenimis, 
gal net inkrustuoti briliantais – puiki juvelyrinė 
detalė dieną ir vakarą.

KAIP TINKAMAI IŠSIRINKTI PAPUOŠALUS? 
AR GALIMA KLIAUTIS TIESIOG NUOTAIKA, 
AR VERČIAU GERAI APMĄSTYTI, KAIP JIE 
BUS DERINAMI?
Išsirinkti tinkamus papuošalus neretai būna 
sudėtinga užduotis, tai netgi menas. Kaip 

ir teisingai pasi-
rinkta šukuosena, 

figūrai tinkantis drabužis, stilinga avalynė, 
taip ir tinkamai parinkti papuošalai gali pa-
dėti susikurti nepriekaištingą įvaizdį, pa-
brėžti jį dėvinčio asmens grožį ir charakterį. 
Prireikus jie netgi gali paslėpti tam tikrus 
trūkumus.
Renkantis papuošalus taip pat svarbu iš-
laikyti harmoniją bei stilių tarp drabužių 
ir aksesuarų. Ruošiantis į oficialų renginį 
nereikėtų rinktis besiplaikstančių, hipiškų 
papuošalų su sapnų gaudyklėmis arba me-
dinių apyrankių. Ir atvirkščiai – ruošiantis į 
paplūdimį nederėtų apsikarstyti žėrinčiais, 
prabangiais papuošalais su briliantais. Vi-
suomet svarbu apmąstyti, kokiam sezonui, 
paros metui ar progai papuošalas yra rei-
kalingas.

IŠLAIKYTI 
HARMONIJĄ 

BEI STILIŲ

Renkantis papuošalus  
taip pat svarbu

tarp drabužių ir  
aksesuarų.
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stilius
Kai aksesuaras tampa talis-
manu
Tikriausiai daugumai moterų pažįstamas jaus-
mas, kai aksesuaras tiesiog „prilimpa“, o sąlytis 
su juo tampa kasdieniu įpročiu. Pamiršus užsi-
dėti žiedą ar apyrankę arba užsirišti ant kaklo 
skarelę, išgyvenamas racionaliai nepaaiškina-
mas nesaugumo jausmas, atsiranda pojūtis, 
kad kažko trūksta. Tai specifinis atvejis, reiškian-
tis, kad aksesuaro poveikis žmogui yra itin sti-
prus. Sąlytis su juo išjudina tam tikras subtilias 
vibracijas, kurios padeda visiškai atsiskleisti as-
meninėje arba profesinėje srityje. Tokio aksesu-
aro neįmanoma pakeisti kitu – naujasis tarytum 
svetimkūnis neprigyja, drastiškai veržiasi lauk, 
išstumiamas iš žmogaus erdvės. Aksesuaras 
tampa talismanu, t. y. sėkmę pritraukiančiu 
dalyku, arba saugančiu amuletu dėl stipraus 
emocinio ryšio su vienu ar kitu gyvenimo įvykiu. 
Pavyzdžiui, jeigu užsidėjus naują apyrankę pa-
vyko sėkmingai baigti rūpimą projektą, ištraukti 
laimingą loterijos bilietą arba iš patinkančio 
asmens sulaukti kvietimo romantiškai pavaka-
rieniauti, šis aksesuaras neišvengiamai įgauna 
galingą energetinį užtaisą ir gali tarnauti sėkmės 
ar netgi meilės talismanu. Ir, priešingai, jeigu 
įsisegus segę tenka patirti ką nors nemalonaus, 
pavyzdžiui, susiginčyti su kolegomis arba pa-
mesti piniginę, šis aksesuaras emociškai „priri-
ša“ prie negatyvių išgyvenimų. Tokiais atvejais 
nerekomenduojama prie jo sugrįžti ir, be jokių 
abejonių, negalima jo dovanoti kitam asmeniui. 
Radus pamestą žiedą ar grandinėlę nederėtų 
jų kelti nuo žemės ir imti į rankas, mat gana 
dažnai žmonės pameta aksesuarus, kai šie jau 
būna atlikę savo funkciją. Apskritai pamesto 
aksesuaro energetinis užtaisas beveik niekada 
nebūna palankus jį radusiajam.

Simbolių reikšmės
Renkantis tinkamą aksesuarą verta pasigilinti 
į senovinių simbolių reikšmes. Esant fiziniam 
ar psichologiniam nuovargiui gali padėti me-
džių ar lapų motyvų turintys aksesuarai. Glo-
bą ir gerus linkėjimus žmonėms išreiškia gana 
populiarus kryžiaus simbolis, kuris tradiciškai 
siejamas su keturiais pagrindiniais pasaulio ele-
mentais: ugnimi, oru, vandeniu ir žeme. Tačiau 
dėl krikščionybės įtakos šis simbolis įgavo dar 
ir išganymo reikšmę, kuri tiesiogiai siejasi su 
pirmine, senovės tikėjime išryškinama kryžiaus, 
kaip saulės simbolio apvalančiąja funkcija.
Atkreiptinas dėmesys į rombo simbolikos tur-
tingumą. Keturi rombo kampai simbolizuoja 
keturias pasaulio šalis, o taškas rombo viduryje 
tradiciniame liaudies mene simbolizuoja užsė-
tos žemės derlingumą. Rombo simbolis atkar-
toja Didžiojo Futarko runą INGUZ, todėl rombo 
formos auskarus ar pakabučius tikslinga rinktis 

siekiant rezultatyvumo, vaisingumo bei suma-
nymų realizacijos įvairiose gyvenimo srityse. 
Rombas su ataugėlėmis – rožytė – siejama su 
moteriškumu, vestuvėmis, laime bei sveikata, 
kas savo ruožtu nulėmė šio simbolio atsiradimą 
ant vestuvinių juostų ir kitų papuošalų, skirtų 
moteriškumui atskleisti. Analogišku simboliniu 
turiniu pasižymi ir tos rožės, kurių vaizdavimo 
būdas nutolęs nuo liaudies meno kanonų.

Prieštaringi simboliai
 Atsargiai derėtų elgtis su svastikos simboliu. 
Tradiciškai jis naudojamas saulės didingumui 
išreikšti bei pagerbti, tuo pačiu tikima, kad 
svastikos simbolis tarnauja savo šeimininkui 
kaip stiprus talismanas sėkmei pritraukti, mat 
jame užfiksuotos dvi vienu metu pasireiškian-
čios priešingos tendencijos: statiškumas ir ju-
dėjimas. Tačiau svastiką šiuolaikinis žmogus 
pirmiausia laiko nacistiniu simboliu, tad jo emo-
cinis užtaisas yra gana neigiamas.
Kiti du simboliai, su kuriais taip pat derėtų 
elgtis atsargiai, yra eglės bei žalčio simboliai. 
Eglės simbolis pirmapradiškai siejamas su ne-
mirtingumu. Liaudies pasakose eglė neretai 
perteikiama kaip žmogaus laimę bei likimą 
plačiąja prasme lemiančių mitologinių būty-
bių – laumių – buveinė. Dėl to eglės simbolį 
atkartojantys aksesuarai siejami su nuoširdžiu 
laimės palinkėjimu bei siekiu atverti kelią laimei 
savo gyvenime, bet tik tuo atveju, jeigu eglė 
žmogaus prisiminimuose nėra itin glaudžiai 
susijusi su legendinės „Eglės – žalčių karalienės“ 
dramatizmu. Tas 
pats pasakytina 
ir apie žalčio sim-
bolį, kuris tradi-
ciniame mene 
vaizduojamas S 
raidės pavidalu ir 
simbolizuoja gy-
vybinę energiją 
bei ryšį tarp že-
mės ir dangaus. 
Žalčio simbolis 
nėra tapatus gy-
vatės simboliui. Pastaroji simbo-
lizuoja lankstumą, gudrumą, turi 
sąsajų su moterišku seksualumu 
bei antgamtinėmis galiomis. Taip pat 
gyvatės tradiciškai siejamos su gydymu bei 
įvairių gydomųjų eliksyrų gamyba. Kita vertus, 
neginčytinas šio simbolio ryšys su netikėtais 
nemalonumais, kenkėjais bei išdavystėmis. Tad 
svarbu išsiaiškinti, kokių asociacijų šis simbolis 
sukelia konkrečiam žmogui.

Užrašai turi būti iššifruoti
Aksesuarai, spinduliuojantys savitu simboliniu 
bei emociniu turiniu, neretai papildomi užra-

šais, runogramomis, maginėmis formulėmis ar 
burtažodžiais, kurie graviruojami metalo pavir-
šiuje. Jokiu būdu negalima runogramų sudari-
nėti savavališkai, neturint specialių žinių. Taip 
pat pavojinga graviruoti (tuo labiau tatuiruoti 
ant kūno) senovinėmis kalbomis suformuluotus 
užrašus, kai tiksliai nežinoma jų reikšmė. Kie-
kvienu atveju tikslinga pasitarti su specialistu, 
kuris gali padėti išsiaiškinti tinkamiausią simbo-
linį turinį, užrašą ar sudaryti unikalią runogra-
mą. Taip pat reikėtų atsikratyti per skubėjimą 
įsigytų ar kitų žmonių padovanotų aksesuarų, 
jeigu sąlytis su jais sukelia nemalonių pojūčių 
ar net atmetimo reakciją. Beje, net ir pamėg-
tas aksesuaras, „sugėręs“ negatyvių emocinių 
išgyvenimų, kartais gali pasidaryti nebemielas, 
tuomet, mažėjant mėnuliui, jį reikėtų palaikyti 
po tekančio vandens srove ir po to palikti nak-
čiai ant palangės.

Svarbiausia – intuicija
Gyvenimiškas bei asmenybines transforma-
cijas šiek tiek palengvina drugeliai ir taip pat 
Didžiajam Futarkui priklausanti runa DAGAZ 
bei įvairios jos modifikacijos – kaspino formos 
aksesuarai. Saulės (rato su spinduliais arba tie-
siog rato) bei gyvybės žiedo simboliai laikomi 
stiprinančiais po streso bei užsitęsusių slogių 
būsenų. Jiems priskiriama harmonizavimo 
funkcija. Mėnulio simbolis rezonuoja su mote-
riškumo ritmais, mistika, paslaptimis, iraciona-
liais fenomenais bei intuicija. Taip pat mėnulio 
simbolis turi ryšį su iliuzijų kūrimu gerąja šio 

žodžio prasme, todėl tinka 
menininkams. Tam tikrais 
atvejais susapnuoti arba kitu 
būdu jūsų gyvenime besireiš-
kiantys toteminiai gyvūnai 
(katė, vėžlys, kiškis, meška, 
pelėda ir kt.) gali prižadinti 
įkvėpimą imtis drąsių veiks-
mų arba išsikapstyti iš sudė-
tingos situacijos. Aksesuarai, 
vaizduojantys toteminį gyvū-

ną, taip pat pasižymi 
apsaugine ga-

lia bei sutei-
kia saugu-
mo jausmą. 

Galima išskirti 
daugybę aksesuarų 

pasirinkimo kriterijų bei suformuluoti aibę re-
komendacijų, kurių pagalba į jūsų rankas pateks 
tas papuošalas, kuris jums visapusiškai tiks bei 
organiškai įsilies į jūsų savastį. Tačiau pagrindinis 
dalykas, kuriuo pirmiausia reikėtų pasikliauti, 
yra intuicija bei vidinis pajautimas, kas labiausiai 
rezonuoja su jūsų tapatybe, siekiais, slapčiau-
siais norais bei tuo būdu, kuriuo teigiate savo 
moteriškumą šiame pasaulyje.

Puošia... 
Vilioja... 
Atskleidžia...

Papuošalai yra išties galingi. Jie gali 
apsaugoti, suteikti pilnatvės, atskleisti 
tikrąsias emocijas ir sukurti atmintyje 
išliekantį miražą. Renkantis aksesu-
arus reikia pajusti ryšį, įsivaizduoti, 
kokia proga jie taps jūsų dalimi ir... 
drįsti eksperimentuoti.

Žėrintys 
auskarai

Žiedai 
žiedeliai

Kaklo 
aksesuarai

Stilingos 
apyrankės

„Stradivarius“. 
Kaina apie 8 Eur

„Massimo Dutti“. 
Kaina apie 26 Eur

„Bershka“. Kaina 
apie 13 Eur

„Mango“. Kaina 
apie 13 Eur

„Mango“. Kaina 
apie 13 Eur

„Stradivarius“. 
Kaina apie 15 Eur

„Massimo Dutti“. 
Kaina apie 40 Eur

„Zara“. Kaina 
apie 15 Eur

„Mango“. Kaina 
apie 10 Eur

„Mango“. Kaina 
apie 23 Eur

„Mango“. Kaina 
apie 15 Eur

„Stradivarius“. 
Kaina apie 15 Eur

„Zara“. Kaina 
apie 13 Eur

„Stradivarius“. 
Kaina apie 8 Eur

„Mango“. Kaina 
apie 13 Eur

NUOTAIKAI BEI 
SAVIRAIŠKAI 

ITIN REIKŠ- 
MINGAS

 
Papuošalų poveikis moters 

psichofizinei savijautai,

 
 ir į tai verta atsižvelgti atliekant  

kasdienį savo įvaizdžio kūrimo ritualą.


