1.

IŠSIVIRK SAVO PATIES ALAUS
Argi tai ne kažkas, ko tu visada norėjai - su draugais išgerti
paties virto alaus? Savos gamybos miežių sultys yra
kiekvieno vyro pasididžiavimas ir neabejotinai vienas
šauniausių dalykų, kuriuos vyras gali atsinešti vakarėlio
bendram stalui. Kliūčių, tarp kitko, yra visai nedaug: tereikia
užregistruoti savo alaus virimo veiklą, o iki tam
tikro kiekio asmeniniam naudojimui nereikės
mokėti mokesčių. Žinoma, tavo antroji pusė
turbūt galvojo apie bėgimą ar sporto klubą,
prašydama tavęs susirasti „prasmingą hobį“,
tačiau…

Įvykdyta!!

2.

IŠSIKRAUSTYTI IŠ

TĖVŲ NAMŲ
IŠSIKRAUSTYK IŠ TĖVŲ NAMŲ
Na na, sakai, kad jau tai padarei? Bet ar tikrai jau visiškai
nukirpai virkštelę - o gal vis dar skambini savo motiniškai
pagalbos tarnybai norėdamas išsiskalbti, susitvarkyti ar
pasigaminti maisto iš likučių? Būk vyras ir perimk visus
kasdienybės rūpesčius į savo rankas - nuo šiandien! O tie,
kas vis dar mėgaujasi maistu ir apgyvendinimu po mamos
stogu, turėtų žinoti: smagu, kai tavimi rūpinasi mama tačiau kažkada tai ima varginti abi puses. O ir draugę
susirasti gali tik tas, kas jau yra savarankiškas.
Įvykdyta!

3.

PAKEISK KŪDIKIUI SAUSKELNES
Sūnėnai ir dukterėčios, krikšto vaikai ar pažįstamų atžalos
- net ir be nuosavo vaiko turi galimybę pasitikrinti, ar gali
susitvarkyti su nepatenkintu kūdikiu ir jo palikimu. Užskaityti
galima tik pilną sauskelnių paketą - esant „mažam reikalui“
sauskelnes pakeisti gali kiekvienas.
Įvykdyta!!

ATIDARYK VYNĄ BE
KAMŠČIATRAUKIO

Įspausti kamštį į butelio vidų, įsukti varžtą į kamštį ar net jį
išmušti: internetas pilnas idėjų, kaip atidaryti vyno butelį.
Nei vienas iš jų nėra visiškai nepavojingas - ir tikri vaikinai
sugalvoja savo metodą. Bet viena turi būti aišku: vynas iš
kartoninio pakelio nesiskaito!
Įvykdyta!!

4.

5.

SUORGANIZUOK VEGETARIŠKĄ
GRILIAUS VAKARĖLĮ DRAUGAMS
Taip, rimtai. Tikiuosi, tu dabar mumis rimtai nepatikėjai?
Nors žinoma, tai tikrai galima išmėginti. Bet tik tam, kad
žinotum, ką reikia daryti per tikrą barbekiu!

Įvykdyta!!

NUSIPIRK SENĄ LAUŽĄ
Automobilį, kurio duris dar galima garsiai trankyti, kuris
išgyvena pasivažinėjimus toli gražu ne lygiausiomis
gatvėmis ir kurio niekada - ir jokiomis aplinkybėmis negalima plauti: žinoma, turbūt nelabai imponuosi savo
kaimynams. Tačiau tu vėl pasijusi jaunas ir nepažabotas.

Įvykdyta!!

6.

7.

VESK AR BENT
JAU PASIPIRŠK
Jei galvoji, kad tik būdamas vienišas esi pilnavertis vaikinas,
tai paklausk to, kuris leidosi į paskutinį tikrą vyro nuotykį
- santuoką. „Ee, hmm, nežinau, galbūt…“ - tikri vyrai priima
sprendimus ir sako „taip“! Tau dar per anksti žengti šį
žingsnį? Tuomet pradėk nuo piršlybų. Bet, prašyčiau,
klasiškai - su priklaupimu ant kelio, briliantu, rožėmis ir
visais kitais reikalingais atributais.

Įvykdyta!

ATSISĖSK PRIEŠININKŲ KOMANDOS
GERBĖJŲ TRIBŪNOJE

8.

Atsisėsk priešininkų komandos gerbėjų tribūnoje
Tikrų tikriausia tarptautinė patirtis: likti ramiai sėdėti, kai
mėgstamiausia komanda įmuša įvartį ir pradeda iš
džiaugsmo skanduoti prieš priešininkų komandą. Drąsieji,
žinoma, iš įpročio niurzga ir bamba dėl savojo „vienuolikto
numerio“... Jeigu tai išgyvensi, nueik su keliais iš kitų vaikinų
į barą. Žinoma, jie palaiko ne tą komandą. Bet su jais tikrai
taip pat galima tvarkingai išlenkti vieną kitą bokalą.
Įvykdyta!

9.

NUSISKUSK
PLIKAI

Taigi, tu manai, kad tai taip lengva? Ir tik pusiau blogai, nes
viskas vėl ataugs? Tada palauk, kol stovėsi apsiginklavęs
žirklėmis ir skutimosi mašinėle prieš veidrodį… Pamatysi,
kad visai nėra taip lengva atsiskirti nuo savo su meile
augintų karčių! Paguosdami galime pasakyti, kad jau kitą
rytą sėdėdamas autobuse susilauksi nemažai moteriškų
žvilgsnių - visų pirma dėl to, kad
šviežiai nupoliruota plikė gražiai
kontrastuoja su kasdiene trijų
dienų barzda.

Įvykdyta!

PATS IŠSILYGINK
MARŠKINIUS

Nugara, apykaklė, rankogaliai, sagos, rankovės: vėliausiai
stovėdamas prie lyginimo lentos pastebi, iš kiek dalių
susideda marškiniai. Žinoma, tau reikia praktikos. Bet po
lygiais - ir galbūt net iškrakmolytais - marškiniais
pasididžiavimo kupina krūtinė atrodo dukart geriau! O
abejojantiems galime pasakyti - stipriu ir sprendimus
priimančiu vyru gali būti tik mokėdamas išsilyginti
marškinius!
Įvykdyta!

10.

11.

PARAGAUK
KAPSIČINO

Tai yra medžiaga, suteikianti čili pipirams
aštrumą! Habanero pipiro turėtų pakakti tavajam
brandos egzaminui - suvalgęs jį, tu pasieksi 100
000 Scoville - skalės, skirtos išmatuoti aštrumą laipsnių. O jei kartais išdrįstum paragauti
aštriausio pasaulyje čili padažo, turėk omeny, kad
jis aštresnis už pipirinių dujų balionėlio turinį!

Įvykdyta!

12.

PASTATYK NAMĄ
Ne, savaime suprantama, tu neturi to daryti vienas. Net jeigu
tu pats vos įmūrysi kelis akmenis, įstatysi duris ar išmaišysi
skiedinį, tu jau patirsi tai: jausmą, kad tu sukūrei kažką didelio
savo paties rankomis. Mažiau techninių įgūdžių turintieji gali
iš pradžių pasipraktikuoti ir ties kitais statybos projektais.
Šiaip ar taip, ne veltui yra sakoma: pirmą namą žmogus stato
savo priešui, antrą - savo draugui, o trečią - sau pačiam.
Įvykdyta!

13.

IŠSIMAUDYK
		 EKETĖJE

Juk turi būti ir tokių žmonių, kuriems plaukimas įdomus tik
tada, kai jie tam tikslui turi išsikirsti skylę lede. Na bet tu
neturi būti toks ekstremalus: pradžiai pakaks ir įšokti į tavo
mėgstamiausio SPA centro lauko baseiną. Jei tau tai
pasirodys per paprasta, gali pasidomėti žiemos plaukimo
renginiais. Štai Lietuvos sveikuolių sąjunga yra
suorganizavusi plaukimo eketėje čempionatą, o Neuburge
(Vokietija) organizuojamas plaukimo Dunojuje čempionatas
kasmet pritraukia šimtus lankytojų.
Įvykdyta!

UŽSIRAŠYK Į SUVIRINTOJŲ
KURSUS

Kiekvienas meistras kažkada pasiekia tą lygį, kai jau
nebegali visko sutaisyti super klijais ir varžtais.Pagalvok,
argi ne puikus jausmas būtų pačiam pasidarbuoti
suvirinimo degikliu? Bet - būk geras - tik tada, kai žinai, ką
darai. Taip kad geriau užsirašyk į kursus ir išmok visko iš
profesionalų. Tuo pačiu turėsi galimybę ir išbandyti
skirtingas degiklių rūšis ir pamatysi, su kuriais tau
lengviausia dirbti.

Įvykdyta!

14.

15.

TESTAMENTU

PALIK

LAIKRODĮ

Palikimas su stiliumi:
šalia tavo išminties bei
patirties be abejonės
priklauso ir gražus,
vertingas laikrodis, kurį
gali įteikti savo atžalai
tolesniam gyvenimo
keliui. Paprastas ir
elegantiškas ar su
papildomomis
funkcijomis, prisukamas
ranka ar automatiškai svarbiausia, kad tai būtų
mechaninis laikrodis. Nes
stilingiau nei su vyrišku
laikrodžiu laiko tekmės tikrai
neįmanoma stebėti.

Įvykdyta!

