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Baltiško kalendoriaus ciklą sudaro 32 metai. Kiekvienus globoja tam tikras 

mūsų kraštų gyvūnas. Štai praėjusieji buvo Stumbro, 2017-ieji – Barsuko, 

arba Opšraus, o ateinantys – Zuikio. Plačiau apie tai sutiko papasakoti baltų 

tradicijų puoselėtoja ir propaguotoja, lektorė Regina Gontar. 

 

Europinis barsukas.en.wikipedia.org nuotr. 

 

Prarandame savastį 

 

Mūsų protėviai mums paliko daug išminties, tačiau ja nesivadovaujame, o žavimės 

mums svetimais dalykais, dėl kurių prarandame savo tautos energiją. 

 

„Dabar toks laikmetis, kad mes viską darome atvirkščiai: švenčiame ne savo 

šventes, garbiname ne savo, o egzotiškus gyvūnus, kurie mums visai netinka, 

drovimės dainuoti, bėgame į miestus, nors mums skirta gyventi vienkiemiuose su 

savo žemės lopinėliu. Mes prarandame savastį, nes priimame svetimus dalykus, 

o būtent todėl gyvename skurdžiai ir liūdnai, kenčiame, aplinkui daug depresijos ir 

iš gyvenimo išeinančių savo noru. Garbindami svetimus dalykus savo energiją 

atiduodame kitiems, o minėdami savas šventes, ją nukreipiame į savo tautą“, – 

įsitikinusi R. Gontar. 



Būtent todėl, pasak baltų tradicijų puoselėtojos, mes turime vadovautis savais 

kalendoriais, žiūrėti į savus žvaigždynus, kurie padės mums gyventi, patars, ką ir 

kada sodinti, į ką atsiremti, kad būtume sveiki ir laimingi. 

 

Seksis, jei netingėsime 

 

Pagal baltišką kalendorių 2017-ieji yra Barsuko (Opšraus, Varsuko) metai – 

atsakingo, tvarkingo, rūpestingo šeimininko metai. Kitaip sakant, Barsuko 

žvaigždynas globos gerus ir dorus šeimininkus bei padės jiems sukurti gerovę. 

Tačiau kad geriau suprastume, ką reiškia šie metai, R. Gontar sako, jog pravartu 

atidžiau panagrinėti patį pavadinimą. 

 

„Šaknis bar sietina su baru, maitinimo įstaiga. Tai reiškia, kad savo ūkyje reikėtų 

kaupti atsargas. Turtingi metai bus tiems, kurie gyvena pagal visatos dėsnius, t. y. 

teisingai, rūpestingai, dorai. Jei norime būti laimingi ir sveiki, turime būti aktyvūs, 

netingėti, nesėdėti su ištiesta ranka. Juk mes net nebegaminame patys, o valgome 

tai, ką mums pasiūlo. Grandinė tęsiasi: paskui perkame vaistus ir t. t. Iš kur tuomet 

gerai jausimės ir būsime sveiki? – klausia lektorė. – Kita pavadinimo 

dalis sukas rodo, kad savo ūkyje turėsime suktis ir kelti savo gerovę. 

Žodžio varsukas šaknis rodo, kad gausime varomosios jėgos. O jos ir sveikatos 

bus, jei laikysimės, kaip minėjau, visatos dėsnių. Na, o pavadinimas opšrus rodo, 

kad mums duotas pakilimas, t. y. „Op“ ir padariau“. 

 

Globos statybas ir remontą 

 

Baltų tradicijų žinovė sako, barsuko gyvenimo būdas bei savybės veiks ir mus. 

 

„Juk žinote, kad šis gyvūnas yra labai švarus ir tvarkingas. Jis kasa daug 

požeminių olų, „kambarių“, kurie yra labai tvarkingi. Nubudęs pavasarį jis išvalo 

juos. Taigi šie metai bus sėkmingi tiems, kurie rūpinasi savo ūkiu, užsiima 

statybomis (ypač pirties) ar remontu. Ypač gerai į savo ūkį įdiegti naujovių, – 

tvirtina R. Gontar. – Koks dar yra barsukas? Jis minta smulkiais gyvūnais, 

graužikais, vabzdžiais, varlėmis, augalais. Yra atsargus, jį sudėtinga pamatyti. 

Papūtus vėjui, jei užuos žmogų, dings kaipmat, net nepastebėsime, todėl retai jį 



galima pamatyti. Taigi seksis tiems, kurie bus atsargūs, negyvens vien šia diena, 

o mąstys apie ateitį“. 

 

Kurti savo gerovę 

 

Lektorė atkreipia dėmesį, kad barsukai niekada neapsiriboja vienu urvu, jie įrengia 

labirintus, o kartais savuose „kambariuose“ leidžia apsistoti kitiems gyvūnams. 

 

„Vadinasi, šiais metais mes turėtume būti draugiški, užsukus svečiui – pavaišinti jį, 

žinoma, kartu nepamirštant pasilikti ateičiai, – vardina R. Gontar. – Šeimoje turėtų 

vyrauti susiklausymas, pagarba. Reikėtų bendromis jėgomis ieškoti būdų, kaip 

neišlaidauti, gyventi taupiai, kartu pasiturinčiai ir negodžiai. Išloš tie, kurie gyvena 

ne tik šia diena, bet ir pasirūpina ateitimi, ne prašo, o patys daro, kaip minėjau, į 

savo ūkį įdiegia naujovių, yra originalūs, atsargūs ir budrūs. Šie metai skirti savai 

gerovei kurti“. 

 

Pagal metų pabaigą – atlyginimas 

 

Baltų tradicijų puoselėtoja sako, kad, be žvaigždžių, mes ypač turėtume atkreipti 

dėmesį į metų pabaigą, kuri mums padėtų ne tik visų metų orus nuspėti, bet ir 

modeliuoti savo gyvenimą. 

 

„Gruodžio 13–25 dienos mums yra labai svarbios. Pirmiausia dėl to, kad galime 

numatyti kitų metų orus: gruodžio 13-osios orai parodo, koks bus sausis, 14-osios 

– vasaris ir t. t. Be to, šis laikotarpis mums yra lemtingas: tomis dienomis galima 

modeliuoti savo gyvenimą. Svarbi ir reikšminga kiekviena valanda, būtinas 

deramas elgesys (nedaryti bloga kitiems, vengti pykčio ir barnių, nerėkti ant vaikų, 

sutarti su žmona ar vyru, nekonfliktuoti su viršininku ir kolegomis). Rekomenduoju 

detaliai užsirašyti, kaip elgėmės, kas nutiko. Paprastai sakant, pagal metų pabaigą 

kiekvienas gauna savo atlyginimą kitais metais, – aiškina R. Gontar. – Tuo 

laikotarpiu pravartu nusipirkti naują avalynę, mat kokie batai, toks ir mūsų 

gyvenimo pamatas. Šaldytuve gerai turėti daug sveiko, natūralaus maisto, 

negailėti pinigų ir gerai kiaulienos mėsai ar žąsiai, kurios mums, kitaip nei vištiena, 

kalakutiena ar antiena, yra labai tinkamos. Be to, patarčiau namie turėti kuo 



daugiau grynųjų pinigų, nepaisant to, kiek jų yra kortelėje ar sąskaitoje: jei 

namuose jų nėra, vadinasi, esi neturtingas. Taigi akivaizdu, kad viskas priklauso 

tik nuo mūsų. Ir jokie ženklai ir pranašavimai nepadės, jei gyvensime ne pagal 

visatos dėsnius, tingėsime ir pamiršime savastį“. 
 


