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Satellite 

 

Domestic affairs, financial disasters, social barriers and all other familiar stuff transform our everyday life in to 

stretch, that becomes our stable basis under the feet, but at the same time it also limits our freedom of movement. 

However, this straight is not solid, it consists of highs and cracks – ups & downs. In order to evaluate your life clearly 

you have to jump, fly out to the orbit and become your own satellite, unprejudiced, distant assessor. 

To reach this effect – feeling that you are leaving you body behind – you’ll have to dive in to long-term spiritual, 

philosophical studies, dredge in to yourself, develop self-awareness, become distant from tangible things. Although 

sometimes-unintentional short-term moment of brightness happens with out any influence from outside worlds, 

alternatively, in order to get there – where everything simple and understandable – we may take advantage of 

alcohol or a smoke of weed. In case of natural clearness flight to the orbit is gradual and deliberate.  Although while 

using “substances” flight is quick, short and playful dissociation out of any social statuses and norms. It is said that 

any hard body can become an artificial planet’s satellite (for example bolt that got separated from the space 

station). In other hand, only specially designed devices with the purpose that are launched in to the orbit are called 

artificial satellites, as those “accidental” satellites are more reverted as to space trash. 

To conclude, there is no correct generalized formula to the right life path, as well as non-existent unique path to 

deeper perception, but keep in mind that everything begins from conscious decision. 
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Palydovas 

 

Buitiniai reikalai, materialūs rūpesčiai, socialinės normos ir t.t. transformuoja kasdienybę į tiesę, kuri tampa 

konkrečiu pagrindu po kojomis, bet tuo pačiu ir apriboja judėjimo laisvę. Tiesa, ši tiesė nėra vientisa, o susidedanti iš 

iškilimų ir įtrūkių – sėkmių ir nuosmūkių.  Tam, kad aiškiai įvertintum savo gyvenimą, turi karts nuo karto atsispirti 

nuo tiesės, išskrieti į orbitą ir tapti savo gyvenimo palydovu, objektyviu, nutolusiu vertintoju.  

Siekiant šio efekto – pojūčio, tarsi paliktum savo kūną – pasineriama į ilgalaikes dvasines, filosofines studijas, 

gilinimasi į save, lavinama savimonė, atsiribojama nuo materialių dalykų ir pan. Visgi kartais įvyksta nieko neįtakotas 

trumpalaikis "proto nušvitimas" arba pasinaudojama alkoholiu ar žolės dūmu, kad patekti ten, kur viskas paprasta ir 

aišku. Pirmuoju atveju skrydis į orbitą vyksta palaipsniui ir sąmoningai. Tuo tarpu antruoju – tai trumpas ir valiūkiškas 

atsiskyrimas nuo socialinių statusų bei visuomenės normų. Sakoma, kad dirbtiniu planetos palydovu gali tapti bet 

koks kietas kūnas, atsidūręs orbitoje (pvz., nuo kosminės stoties atsiskyrusi detalė, tarkime, varžtas). Tačiau 

paprastai dirbtiniais palydovais laikomi specialiai į orbitą paleisti įtaisai, o „netyčiniai“ palydovai laikomi kosmoso 

šiukšlėmis. Aišku, nėra apibendrinto teisingo gyvenimo recepto, kaip ir neegzintuoja vienintelis kelias į gilesnį 

suvokimą, bet, visgi,  viskas prasideda nuo sąmoningo apsisprendimo...  
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