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Seras Richard Charles Nicholas Branson 

Richardas Bransonas – ekscentriškas ir netradiciškais poelgiais garsėjantis britų 

milijardierius, sukūręs korporaciją “Virgin Group”, kurią sudaro 350 įmonių ir vieną 

stipriausių firminių ženklų “Virgin”. Tai žmogus, turintis neeilinius vadybininko, 

vadovo ir lyderio gebėjimus.  

Richardo vaikystė prabėgo Šemli Grino kaimelyje netoli Londono. Kaip jis teigia, tai 

buvo nepaprastai laimingi metai. „Aš kiekvieną gyvenimo akimirką jaučiau tėvų 

meilę“, –memuaruose rašė Bransonas.  

Kaip teigia pats Bransonas, mokykloje jis turėjo nemažai vargų dėl mokslų. Jis sirgo 

disleksija (skaitymo sutrikimas), todėl sunkiai sekėsi skaityti ir rašyti Tai nebuvo 

pripažįstama kaip įgimtas trūkumas ir jis buvo laikomas tiesiog tinginiu. Tai R. 

Bransoną privertė ieškoti išeities ir jis ją rado – tekstus išmokdavo atmintinai. 

Bransonas būdamas moksleivis pasižymėjo nusistovėjusių normų nepaisymu, 

nesivaržė kritikuoti mokyklos tvarką, mėgo išbandymus. Kartą nepaisydamas 

disleksijos dalyvavo rašinių konkurse ir jį laimėjo. Nepaisant prastų pažymių, kurį 

laiką Richardas buvo tikras mokyklos didvyris, mat daug sportavo ir buvo net trijų – 

futbolo, regbio ir kriketo – komandų kapitonas. Tačiau patyrus rimtą kelio traumą 

sportininko karjeros teko atsisakyti. Viena jo mokytoja sakydavo: „Tu atsidursi 

kalėjime arba būsi milijonierius“. 

Nors gali atrodyti, kad R. Bransonas – laimės kūdikis, kuris nežino, kas yra nesėkmė, 

tai netiesa. Nuo pat mokyklos laikų sukaupęs didelę verslo patirtį, žvelgdamas atgal 

R. Bransonas sako, kad jo sėkmė nebuvo planuota. Anot jo, viską lėmė dešimt 

gyvenimo tiesų, dalį kurių jis išmoko dar vaikystėje:  

1. Mesk iššūkį didiesiems. 

2. Daryk tai nuolat. 

3. Derėkis: viskas turi būti svarstytina. 

4. Paversk savo darbą pramoga. 

5. Daryk tik teigiamus sprendimus. 

6. Būk malonus su žiniasklaida. 

7. Nevadovauk „avims“, varyk šalin „kates“. 

8. Judėk kaip kulka. 

9. Dydis nesvarbu. 

10. Būk paprasta, normali asmenybė. 
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Bilas Geitsas 

 

Bilas Geitsas, Mikrosoft įkūrėjas, 

vienas turtingiausių planetos žmonių, 

mokykloje taip pat nepasižymėjo 

geru mokymusi. Jam nesisekė 

gramatika ir kiti, jo manymu, 

nuobodūs dalykai. Pradinėje 

mokykloje mažojo Geitso elgesys kėlė tiek problemų, kad jis net buvo 

nukreiptas pas psichiatrą. 

Vėliau Bilas Geitsas prisipažino, kad buvo tiesiog pamišęs dėl kompiuterių, 

praleisdavo pamokas, galėjo likti kompiuterių klasėje visą naktį. 

Jo mama, pavargusi nuo nesibaigiančių iškvietimų pas direktorių, sudarė 

su nevykusiu sūneliu visiškai nepedagogišką sutartį – už kiekvieną gerą 

pažymį jam duodavo pinigų. 

Gali būti, kad aistringas užsiėmimas įdomia veikla ir aksti išugdytas 

supratimas, kad pastangos turi būti atlygintos, leido Bilui Geitsui tapti 

pačiu žymiausiu vadovu pasaulyje. 
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Angelina Jolie 

Angelina Jolie yra laikoma 

viena gražiausių pasaulio 

moterų, tačiau ir jai 

prireikė laiko, kad ja 

žavėtųsi ir jai pavydėtų 

beveik kiekviename žemės 

kampelyje. 

Angelina Jolie, talentinga aktorė, daugiavaikė mama ir pritrenkiančiai 

graži moteris, mokykloje kėlė siaubą net labiausiai patyrusiems 

pedagogams. Jau šešerių pareiškusi, kad nori būti kapinių direktore, visą 

piešimo sąsiuvinį pripiešė įvairiausių karstų. Mokėsi ji labai prastai, 

klasėje ją laikė nenormalia, bet mergaitei mažai tai rūpėjo. 

Mokykloje iš Angelinos tyčiojosi dėl jos bruožų, lieknumo, akinių ir dantų 

plokštelės.  

Galiausiai ją paskyrė į specialią vaikų, kuriems reikalinga psichoterapeuto 

pagalba, grupę, o baigus mokyklą jos charakteristikoje puikavosi įrašas: 

„nesivaldanti, linkusi į sociopatijas“. 
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Romanas Abramovičius 

 

Romanas Abramovičius, vienas iš turtingiausių pasaulio žmonių, vos ne vos 

baigė mokyklą ir iškart pateko į armiją. Prieš paleidžiant į atsargą būrys, 

kuriame tarnavo Abramovičius, gavo užduotį iškirsti nemažą gabalą miško. 

Eilinis Abramovičius padalino mišką kvadratais, juos pardavė kaimyninio 

kaimo valstiečiams nusipjauti malkoms ir gautus pinigus padalino kariams. 

Baigęs tarnybą Romanas Abramovičius mėgino įgyti aukštąjį išsilavinimą, 

bet veltui – nė vienas bandymas įstoti į aukštąją mokyklą nebuvo 

sėkmingas. 

Oficialioje Abramovičiaus biografijoje nurodoma, kad jis baigė Maskvos 

valstybinę teisės akademiją tik 2001 metais. 
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Tomas Kruzas  

Turtuoliui aktoriui Tomui Cruise‘ui kontrakto 

skaitymas kažkada buvo "neįvykdoma misija“. 

Neraštingumas? Ne. Tai disleksija. 

Jis nuo pat vaikystės labai kompleksavo dėl 

savo pernelyg ilgo vardo – Tomas Cruise 

Mapoter IV-asis. Taip pat dėl to, kad tėvas 

užmiršo savo vaikus, nesusipratęs mokėti net 

alimentų, ir ketvertui vaikų teko net badauti. 

Tomas karpė kaimynų pieveles ir dėvėjo išaugtus pusbrolio drabužius. Jis 

kompleksavo dėl mažo ūgio, ir, suprantama, kiekvienoje naujoje mokykloje (per 14 

metų pakeitė 15 mokyklų) pirmiausiai jį norėdavo sumušti. Todėl Tomas pradėjo 

rimtai sportuoti, kad nesudarytų silpno vaikino įspūdžio ir mokėsi kaip apsiginti. Jis 

kompleksavo ir dėl to, kad neturėjo draugų – kokia gali būti kompanija, kai šeima 

nuolat kraustydavosi ir jis net nespėdavo susipažinti su visais bendraklasiais! 

Tačiau labiausiai Tomas išgyveno dėl to, kad jį vadino idiotu. Šią pravardę 

„prisegdavo“ kiekvienoje naujoje mokykloje. T.Cruise‘as skaitė skiemenimis ir 

praktiškai nemokėjo rašyti. Kaip ir jo motina, sūnus turėjo skaitymo sutrikimą, kuris 

dar paūmėjo, kai jį – kairiarankį – privertė rašyti dešine ranka. 

Jeigu tuomet Tomui būtų pasakę, kad jis taps žymiu aktoriumi ir milijonieriumi, jis 

tikriausiai vėl būtų puolęs muštis. Taip, jam sekasi pasakoti visokias istorijas, kurias 

jis sukuria apie save. Na, o vadovėlio puslapiai jam – praktiškai neišsprendžiama 

problema. Mokytojai lyg pajuokai už bausmę palikdavo berniuką po pamokų ir 

versdavo skaityti garsiai.  

Aktoriumi Tomas tapo beveik atsitiktinai. Užlipęs ant scenos mokykloje, jis staiga 

tapdavo pačiu savimi - tiesiog patraukliu vaikinu. Net vienas mokytojas, su kuriuo dėl 

suprantamų priežasčių santykiai buvo įtempti, buvo sužavėtas šio „nevykėlio“ 

talentu.  

Netikėtai spektaklį aplankęs teatro agentas patarė Tomui neslėpti savo talento. Ir 

18-metis vaikinas, gavęs motinos palaiminimą, išvyko į Niujorką ieškoti laimės ir 

sėkmės. 
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Vunderkindo iššūkiai 

Danų rašytojui Hansui Kristianui Andersenui (1805-1875) 

pasaulinę šlovę atnešė pasakos, kuriose buvo derinama 

romantika ir realizmas, fantazija ir jumoras, satyra ir 

ironija. „Bjaurusis ančiukas“ ir „Undinė“ vis dar virpina vaikų 

ir suaugusių širdis. Vaikystėje Andersenas buvo nerangus 

berniukas, kuriam nutikdavo nevaldomi pykčio priepuoliai. 

Kai talenginas jaunuolis užaugo, jis gyveno uždarą celibato gyvenimą. Jo 

kūriniai persunkti giliausio liūdesio (pvz., „Sniego karalienė“). 

 

Keistų žmonių būriui priklauso ir anglas Luisas 

Kerolis (1832-1898), parašęs „Alisą stebuklų šalyje“. 

Moksliniai L. Kerolio darbai padėjo kilti kai kurioms 

matematinės logikos idėjoms. Jo elgesyje buvo autizmo 

požymių. Jis mikčiojo, kas dar labiau trukdė jam 

bendrauti su žmonėmis. Kaip daugelis autistų, buvo 

gabus matematikai. 

 

Austrų kompozitoriaus Volfgango Amadėjaus Mocarto (1756-1791) 

sugebėjimai išryškėjo labai anksti. 15-os metų jau laikytas autoritetu 

muzikos srityje. Visi jo interesai tebuvo šioje veiklos srityje. Amžininkai 

jį aprašo kaip mažą, keistą ir impulsyvų žmogų. Jo jumorą vadino 

kareivinių jumoru.  

Kai kas jį laiko tipiniu autizmo atstovu. Tačiau 

Mocartas puikiai jautėsi aukštuomenėje, bei 

bet kuriame kitame žmonių sambūryje. Vis tik 

yra požymių, kad autizmas nepraėjo pro šalį. 

Autistai nėra abejingi Mocarto muzikai, todėl 

medikai siūlo jo muziką naudoti terapijai. 
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Kitas garsus mokslininkas - Albertas Einšteinas. 

Inžinieriaus ir namų šeimininkės šeimoje gimęs 

vienas garsiausių pasaulio mokslininkų nemokėjo 

naudotis dantų šepetėliu ir nenešiojo kojinių. 

Apie jo jaunystės metus pateikiami labai 

prieštaringi tvirtinimai. Pvz., kai kurie tvirtina, kad 

Einšteinas mokėsi labai prastai, o matematikos 

kontrolinių ir egzaminų neišlaikydavo. Bet tai 

visiškas išsigalvojimas – jis visad pasižymėjo minties aiškumu ir 

tikslingumu. Tiesa, jaunystėje buvo uždaras ir kuklus jaunuolis. Jo 

įsigilinimas į pačias smulkiausias reliatyvumo teorijos detales ir ypatingas 

tvarkingumas kelia mintį, kad turėjo Aspergero sindromą, būdingą 

autizmui. Po antrosios žmonos mirties Einšteinas tapo visai abejingas savo 

išvaizdai, kas atrodė iššūkiu visam civilizuotam pasauliui. Ypatingą įspūdį 

aplinkiniams darė jo įspūdinga ševeliūra, tiksliau, jokios šukuosenos 

nebuvimas.  

Jūs tikriausiai girdėjote apie Vincentą Van 

Goghą, garsųjį pamišusį menininką, kuris nusipjovė 

ausį ir paskui nusižudė. Manoma, kad jis kentėjo 

nuo epilepsijos priepuolių, kuriuos sukeldavo 

smegenų pažeidimai, gauti dėl nuolatinio absento 

vartojimo. Jo didžiulis susižavėjimas menu ir 

religija jungėsi su aktyviu tapymu ir tai 

palydinčiais depresijos periodais. Vincentas taip 

pat buvo produktyvus rašytojas, parašęs šimtus 

laiškų. Kai kurie mano, kad jis sirgo ir hipergrafija – tai su epilepsija 

siejama būsena, kuomet žmogaus jaučia nenumaldomą poreikį rašyti. 

 

 


