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Pokyčio veikloje ir asmeniniame gyvenime
ieškantiems, galbūt norintiems išmokti ar pagilinti
įgūdį girdėti, jausti, pažinti save, savo norus,
poreikius, išmokti juos atliepti be lūkesčių išorei,
užmegzti šiltą palaikantį ryšį su savimi, norintiems
išsilaisvinti iš maišo nuoskaudų, patirti daugiau
džiaugsmo ir dėkingumo būsenų, pažinti autentišką
save, rasti aiškumo, prasmės ar įkvėpimo
kasdienybėje.

Sėkmingai savilyderystei svarbu prisiimti atsakomybę už tai, kas
priklauso nuo manęs. Tad džiaugiuosi jog esi čia      .

PER 8 MĖNESIUS SUKURSI NAUJĄ ISTORIJĄ APIE SAVE
ĮKVEPIANČIĄ GYVENIMUI, KURĮ TU KURI.

ŠI PROGRAMA SUKURTA



PROGRAMA SUSIDEDA IŠ 
KETURIŲ  PAGRINDINIŲ DALIŲ

1 - 7 susitikimai

8 - 12 susitikimai

13 - 14 susitikimai

15 - 16 susitikimai

SAVĘS PAŽINIMAS

SAVIREGULIACIJA

ATJAUTA IR EMPATIJA

DARNŪS SANTYKIAI

Įsitikinimai; ryšys su kūnu; jausmų,
minčių, elgesio savirefleksija;
nepatenkinti poreikiai; pozicijos iš kurių
veikiu; yin ir yang manyje; talentai,
gebėjimai; "The Passion Test" - vertybės,
gyvenimo vizija; savo indėlio gyvenime ir
prasmės suvokimas.

*Susitikimų skaičius kiekvienoje dalyje gali koreguotis patikslinus intensiją, lūkesčius.

Savistabos praktikos; emocijų paleidimo,
atpalaidavimo praktikos; įsitikinimų
keitimas; meditacijos ryšiui su savimi ir
savo tiesa atkurti; savo poreikių
atliepimas; atleidimo, priėmimo,
dėkingumo praktikos; vizualizacijos-
būsenos meditacijos.

Atsitapatinimas nuo savojo skausmo,
girdėjimas, matymas kito; įgalinanti ar
kitą nugalinanti pozicija; gailestis vs.
atjauta; meditacijos praktikos; atleidimo,
priėmimo, dėkingumo praktikos.

Santykių vystymosi stadijos; projekcijos;
jėgos ir galios pozicija; taikus
komunikacijos modelis; emocijų
reguliavimas santykyje;  meditacijos
praktikos; atleidimo, priėmimo,
dėkingumo praktikos.



8 MĖNESIŲ
 SAVILYDERYSTĖS

PROGRAMA

         Pirmiausia vedu kiekvieną į savęs pačio didybę ir unikalumą.
Būti laisvu viduje. Mylėti kitus iš laisvės jausmo, o ne meilės ir
pripažinimo trūkumo. Daryti pasirinkimus pažįstant savo
poreikius, vertybes. Realizuoti save bet kurioje pasirinktoje
veikloje suvokiant savųjų talentų, dovanų kuriamą vertę. Rasti savo
žaidimų aikštelę – reikštis, augti, atrasti, patirti! Kurti santykius
girdint save ir kitą.

POKYTIS, Į KURĮ VEDU MENTORYSTĖS METU

BONUSAI

Tavo asmeninių afirmacijų rinkinys.
Santrauka raštu esminės informacijos apie Tave, kurią
surinksime praktikų metu.
Praktikų rinkinys.
Palaikymas visos mentorystės metu: atsakymai į klausimus
(neribotai) garso žinute laukiant kito susitikimo. 



KUR

KADA 

DAŽNUMAS 2 susitikimai per mėnesį, trunkantys po 2
valandas. Viso 16 susitikimų. 

Susitikimai vyksta gyvai (Antakalnyje,
Vilniuje) arba internetu.

Susitarsime abiems patogias dienas ir
laiką, kurį eigoje bus galimybė adaptuoti.

TRUKMĖ 8 mėnesiai + 2 mėnesiai*
*visi 16 susitikimų vėliausiai turi įvykti per 10 mėn.

ATSISKAITYMAS UŽ
PROGRAMĄ

Apmokėjimas grynais arba pavedimu
(mokanti dalimis arba visą sumą iš karto).

Mokant visą sumą iš karto -

Mokant per du kartus -

Mokant per tris kartus -

1119 eurai / kartas

575 eurai / pirmą ir antrą mėnesį

400 eurų / pirmą, antrą ir trečią mėnesį

Simona Ampiainen
LT962140030002443289
Paskirtis: Savilyderystės programa

NAMŲ DARBAI Kiekvieną kartą po susitikimo bus
užduotys savarankiškam praktikavimui -
geriausiems rezultatams įkūnyti     .

PAPILDOMA INFORMACIJA

REKVIZITAI
PAVEDIMUI



KONTAKTAI

S i m o n a  A m p i a i n e n
info@laimedarbe.lt
www.laimedarbe.lt

+ 3 7 0  6 8 2  3 7 7 5 7
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     Jeigu svarstai apie šią programą, kviečiu
susitarti 1 valandos nemokamam pokalbiui
internetu tam, kad pasikalbėti, išgirsti, pajausti
ir nuspręsti, ar ši programa Tau tinka ir atliepia
Tavuosius poreikius. 



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.

APIE MANE


