Kodėl lietuviai nebežino apie lietuviškas pirtis (10-dalis)
Parašė
Šeštadienis, 04 Liepa 2009 00:00 - Paskutinį kartą atnaujinta Sekmadienis, 05 Liepa 2009 09:13

Lietuviškos garinės pirtys – geras uždarbis
Suprantu, kad sovietinių laikų rusiška pirtis būtų įrengta Grūto parke kaip sovietizmo reliktas su
visa atributika, slidžiomis gliaumotomis grindimis, visą laiką muilinais suolais, aplamdytais,
aprūdijusiais „tazikais“, supjaustytais skalbimo muilo gabalėliais, neužsidarančiomis pėryklos
durimis, dirbančiais arba tik karšto, arba tik šalto vandens kranais su aplūžusiomis rankenomis,
vos lašančiais, kalkėtais dušais, neužsidarančiomis aplūžusiomis rūbų spintelėmis...
Bet dar didesnius pinigus atneštų visas sveikatinantis lietuviškų garinių pirčių kompleksas su:

Žemine,
Juodąja (dūmine),
Baltąja rąstine,
Baltąja moline,
Dzūkiška krūsnine,
Žemaitiška kubiline pirtimis.
Kiekvienoje iš jų būtų siūloma:
• 54 gydomųjų augalų vantos su lietuvišku vantų pėrimuisi paruošimu bei ypatinga pėrimo
procedūra,
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• 60 vaistažolinių augalų nuovirų ir antpilų, giros, alaus, medaus skiedinių sveikatinančios
garinės inhaliacijos,
• įvairių rūšių (grikių, lauko gėlių, liepų, miško, viržių) medaus masažai,
• kontrastinės oro ir vandens procedūros,
• baigiamieji raminamieji masažai su lietuviškų eterinių augalų aliejais.
Žmogus, pakliuvęs į tikrų lietuviškų garinių pirčių kompleksą gautų ne tik teikiamų paslaugų
sąrašą, jų gydomąjį poveikį žmogaus organizmui, bet ir norėdamas patirti visas gydomąsias
procedūras, noromis nenoromis čia turėtų lankytis mažiausiai trejetą mėnesių iš eilės. Tad prie
pirčių komplekso galima įrengti viešbutį ir valgyklą su specialiu gydomuoju maistu bei
sveikatinančiais alaus, girų bei sulų gėrimais.
Galima įrengti ir dar didesnį pirčių kompleksą, - prie lietuviškų garinių pirčių būtų galima įrengti
sveikatinančių pirčių kompleksą.
Kaimo turizmo sodybos su sveikatinančiomis pirtimis koncepcija
Kaimo turizmo sodybą su sveikatinačiomis pirtimis turėtų sudaryti lietuviškų garinių pirčių atskirų
statinių kompleksas:
1. Oficina su administracijos patalpomis, biblioteka, sandėliais įrangai ir priemonėms,
skalbykla, lyginimo kambariu, WC, dušo kambariais.
2. Mitybos blokas su vasaros sale ir žiemą šildomomis patalpomis: valgyklos sale, baru ir
virtuve su reikalingomis patalpomis (virtuve, daržovių apdirbimo cechu, bakalėjos ir daržovių
sandėliais, WC lankytojams, WC virtuvės darbuotojams, dušine virtuvės darbuotojams, virtuvės
darbuotojų persirengimo kambariu, sanitarinių reikmenų sandėliuku. Gerai būtų iš anksto įrengti
gerus rūsius maisto atsargoms ir gėrimams laikyti.
3. Viešbutis. Pradžioje gali būti pigesni namukai ant ratų, vėliau galima statyti stacionarius
atskirus pastatus.
4. Apsaugoma automobilių aikštelė.
5. Kempingas su galimybe prisijungti prie elektros, vandentiekio, kanalizacijos.
6. Piknikų rengimo vietos su stacionariais židiniais.
7. Pirčių centras su nusirengimo kambariais, dušais prausimuisi (lankytojai centriniame
pastate nusirengia, nusiprausia, gauna specialius apdangalus (chalatus, paklodes,
rankšluosčius) ir jais apsisiautę eina į pasirinktas pirtis, WC, masažo kambarius su įvairių rūšių
(grikių, lauko gėlių, liepų, miško, viržių) medaus masažais, baigiamuosius raminamuosius
masažus su lietuviškų eterinių augalų aliejais, medikų kabinetu, pirčių tarnautojų ir vanotojų
patalpa, parduotuve pirties kepurėms, pirštinėms, vantoms, eteriniams aliejams, vaistažolių
antpilams, medumi masažui ir kitoms pirčių priemonėms (54 gydomųjų augalų vantos su
lietuvišku vantų pėrimuisi paruošimu bei ypatinga pėrimo procedūrų receptūromis, 60
vaistažolinių augalų nuovirų ir antpilų, giros, alaus, medaus skiedinių sveikatinančios garinės
inhaliacijos su naudojimosi receptūromis, klientų poilsio kambariais, sveikatinančio alaus baru.
Toliau nuo centrinio pastato arčiau vandens telkinių reikėtų statyti pirtis. Užtvenktuose upeliuose
šalia pirčių galima įrengti tvenkinius maudymui pasipėrus, taip pat jame būtų galima laikyti
upėtakius, vėžius.

A.Vincentas.Sakas
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Laukite tęsinio
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