
10 valandų
konsultacijų 
paketas

5 susitikimai po 2 valandas

Susitikimai vyksta studijoje (Antakalnyje, Vilniuje)
arba internetu.

5 mėnesių laikotarpyje

350 eurų



Daugiausia dėmesio skiriame kūno, emocijų atpalaidavimo praktikoms.
Transformuojame senas patirtis, keičiame įsitikinimus apie save ir pasaulį.
Mokomės girdėti save, savo kūną, priimti ir apkabinti save, susitikti su savo
vidine tiesa, ją komunikuoti. Sąmoningai įvairiomis praktikomis kuriame
naujas būsenas.

Pasirinkimui 3 variantai

2. "The Passion Test" kiekvienam išplėstinis (10 val)

Tai metodika, padėsianti 1) savo veiklą kuriantiems, tiek 2) savo veiklą jau
turintiems, suprasti savo unikalumą rinkoje, savo stiprybes, savo vertybes
(pasitikrinant, kiek sprendimų šiandien priimami jomis remiantis),
išsigryninti savo prioritetus veikloje, turėti aiškų veiksmų planą, kuris
ateina iš autentiškų tikslų, unikalumo, kuris išskiria rinkoje ir yra
nenukopijuojamas. Plačiau čia >>>.

3. "The Passion Test" veiklai (10 val)

1. Konkrečiam klausimui ar tiesiog paramai (10 val)

Ši metodika padeda susitikti su savo tiesa. Todėl labai lengva daryti
pasirinkimus savo gyvenime. Vietoj blaškymosi atsiranda daugiau
aiškumo ir ramybės, tvirtumo, pasitikėjimo savimi. 
Apie ją plačiau čia >>>.
Papildomose sesijose skiriame laiko atpalaiduoti baimėms, keičiame
įsitikinimus, kurie trukdo žengti į laisvę būti savimi. 

https://www.laimedarbe.lt/the-passion-test/veiklai/
https://www.laimedarbe.lt/the-passion-test/kiekvienam/


Esu savilyderystės mentorė. Padedu pokyčio trokštantiems žmonėms įgyvendinti

savo asmenines transformacijas mokydama pažinti, susitikti ir saugiai atpalaiduoti

savo jausmus, keisti istoriją apie save ugdant unikalų mąstymo požiūrį, kuris užtikrina

ištikimybę sau, padeda įprasminti save gyvenime, veikloje ar versle per asmeninę

savirealizaciją, kuriant savąjį gyvenimą girdint save, savo poreikius ir atsiveriant

išminties balsui – intuicijai. 

Šalia aukštojo vadybinio išsilavinimo ir 15 metų vadovaujančio darbo, projektų

valdymo, konsultacinio darbo su žmonėmis, baigiau koučingo studijas (Professional

Coach ICU), psichologinių krizių įveikimo (HEPI), taikomosios organizacijos

psichologijos ir lyderystės programas (ISM vadovų magistrantūra). Penkis metus

mokiausi, praktikavau emocijų paleidimą pagal Sedonos metodą. Nepale, budistų

vienuolyne studijavau vienuolių dėstomas programas apie pažintį ir darbą su savo

emocijomis. Tęsiu psichologijos studijas Vilniaus universitete, esu lektorė saviugdos

festivaliuose, įvairiuose kursuose ir programose, vedu mokymus ir asmenines sesijas

nuo 2014 metų. 

Esu sertifikuota “The Passion Test” metodikos trenerė, “ho’oponopono”, budistinių

meditacijų, “mindfulness” praktikė. Taip pat asmeninėse konsultacijose naudoju

emocijų paleidimo techniką (Sedonos metodas) bei nuostabiai visas praktikas

papildančią B. Katie metodiką „The Work“ skirtą minčių kvestionavimui, požiūrio

plėtimui.
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