
RĖMIMO GALIMYBĖS 
IR NAUDA

 Platininis paketas   – 10 000 eur 
Nauda: vardo/įmonės logotipo/prekės ženklo su kreipiniu publikavimas internetinės parduotuvės 
www.pagamintakalejime.lt tinklalapio “Garbės sienoje” aukščiausioje pozicijoje visą projekto 
gyvavimo laikotarpį; padėka; VšĮ “Valandėlė Sau” 100 kreditų paslaugų pasirinkimui;

 Auksinis paketas   – 5 000 eur
Nauda: vardo/įmonės logotipo/prekės ženklo su kreipiniu publikavimas internetinės parduotuvės 
www.pagamintakalejime.lt tinklalapio “Garbės sienoje” aukštoje pozicijoje visą projekto gyvavimo 
laikotarpį; padėka; VšĮ “Valandėlė Sau” 50 kreditų paslaugų pasirinkimui;

 Sidabrin  is paketas   – 2 500 eur
Nauda: vardo/įmonės logotipo/prekės ženklo su kreipiniu publikavimas internetinės parduotuvės 
www.pagamintakalejime.lt tinklalapio “Garbės sienoje” aukštesnėje pozicijoje 2 metų laikotarpiui; 
padėka; VšĮ “Valandėlė Sau” 25 kreditų paslaugų pasirinkimui;

 Bronzinis paketas   – 1 000 eur 
Nauda: vardo/įmonės logotipo/prekės ženklo su kreipiniu publikavimas internetinės parduotuvės 
www.pagamintakalejime.lt tinklalapio “Garbės sienoje” 1 metų laikotarpiui; padėka; VšĮ “Valandėlė 
Sau” 10 kreditų paslaugų pasirinkimui;

Kitos rėmimo galimybės:  

 500 eur – nauda: padėka; VšĮ “Valandėlė Sau” 5 kreditai paslaugų pasirinkimui;

 400 eur – nauda: padėka; VšĮ “Valandėlė Sau” 4 kreditai paslaugų pasirinkimui*;

 300 eur – nauda: padėka; VšĮ “Valandėlė Sau” 3 kreditai paslaugų pasirinkimui*;

 200 eur – nauda: padėka; VšĮ “Valandėlė Sau” 2 kreditai paslaugų pasirinkimui*;

 100 eur – nauda: padėka; VšĮ “Valandėlė Sau” 1 kreditas paslaugų pasirinkimui*;

 50 eur – nauda: padėka;             
                                                                                       

* - sąmoningumo namų “Valandėle sau” patalpose Šiauliuose; galimas atvykimas į Jūsų pasirinktą vietą už
papildomą mokestį;
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Gerbiamieji,

Atsidėkodami už Jūsų paramą šiam socialiniam projektui, kartu su mūsų partneriu -
sąmoningumo namai  “Valandėle  sau”,  padovanosime  Jums  ar  Jūsų  mylimam kolektyvui
ramybės ir neišdildomų įspūdžių laiką. Pagal poreikį ar personalo sudėtį galėsite pasirinkti
įvairias psichologines, fizines ir dvasines praktikas, kurios leis Jums ar Jūsų ištikimiausiems į
Naujus metus žengti harmoningai su įkvėpimu, emociniu ir dvasiniu pakylėjimu bei vidiniu
balansu. Šių namų lektoriai, dvasiniai vedliai, psichologai, masažuotojai, jogai, meditacijos
vedliai, padės Jums ir Jūsų kolektyvui rasti ramybę alternatyviais būdais ne tik sąminingumo
namuose  esančiuose  Šiauliuose,  tačiau  sudarys  galimybę  atvykti  ir  į  Jūsų  pasirintą  vietą
visoje Lietuvoje. 

Asmeniniai užsiėmimai:

 Access Bars sesija:   60min – 1 kreditas

 Asmeninė holistinio sąmoningo kvėpavimo sesija:   90min – 1 kreditas

 Skambančių tibetietiškų dubenų masažas:   60min – 1 kreditas

 Autorinis intuityvus masažas:   90min – 1.5 kredito; 120min – 2 kreditai

 Asmeninė klausimų-atsakymų sesija su sąmoningo gyvenimo vedle:   ~120min – 
2 kreditai

Grupiniai užsiėmimai  :  

 Meditacijos ratas:   iki 20 žmonių iki 1,5 valandos - 2 kreditai

Meditacija – tiesiausias kelias į šią akimirką. Į buvimą, kai pasitraukia rūpesčiai, nurimsta protas, o
kūnas ilsisi. Praktika atliekama sėdomis su vedlės vedimu pagal jūsų pasirinktą meditacijos temą.

 Vidinis emocijų šokis:   iki 10 žmonių iki 2 valandų - 4 kreditai

Praktika, skirta išjausti ir paleisti susikaupusias emocijas. Praktika vyksta gulint ant jogos kilimėlių,
su specialiai parinktu muzikiniu takeliu, giliam vidiniam atsipalaidavimui ir emocijų paleidimui.



 Širdies atvėrimo meditacija + pokalbių ratas:   iki 10 žmonių iki 2 valandų - 4 
kreditai

Praktika  pradedama  įsiklausimu  į  save,  nusiraminimu  ir  vidinio  balso  pajautimu,  kai  protas
pasitraukia ir pasigirsta tylus intuicijos, jūsų širdies balsas. Po meditacijos seka pokalbių ratas, kurio
metu jums atsakoma į kilusius klausimus ar situacijų, kurios neramina aptarimas.

 Meditacija + garsų terapija  : Iki 10 žmonių grupė iki 3h - 5 kreditai

Praktika vyksta gulomis ant jogos kilimėlių. Pradžioje - meditacija su vedlės vedama vizualizacija,
kad pasitrauktų dienos skubėjimas, įkyrios mintys, kad atsitrauktų darbai ir  sunkumai. Po to seka
valandos trukmės garsų terapijos  seansas,  kai  instrumentais grojama čia  ir  dabar.  Visiškai  giliam
poilsiui.

 Atpalaiduojantis sąmoningas kvėpavimas + arbatos ratas:   iki 10 žmonių iki 3 
valandų - 5 kreditai

Kvėpavimo kokybės svarba pripažinta ir moksliškai įrodyta. Praktikos metu sukaupus dėmesį į savo
kvėpavimą  atsipalaiduoja  kūnas,  nurimsta  protas,  organizmas  prisipildo  deguonimi.  Dažnai
kvėpuojant iš pasąmonės iškyla tai, kas buvo paslėpta, tačiau turi būti paleista iš kūno, kad nesikauptų
„emocinės šiukšlės“. Praktika atliekama gulint ant jogos kilimėlių. Po praktikos seka arbatos gėrimo
ratas, kad sukilusios emocijos ar mintys vedlės pagalba būtų nuramintos ir išaiškintos.

 Koučingo žaidimas „Points of you“:   iki 24 žmonių iki 4 valandų – 5 kreditai

Tai efektyvi ir kūrybiška priemonė tiek asmeniniam tobulėjimui, tiek profesiniam augimui. Žaidimas
itin lengvai perprantamas – jis susideda iš kortelių, kuriose atvaizduotos fotografijos, skatinančios
įvairias asociacijas, ir žodžio – temos, kuri plėtojama įžvalgų knygoje. Šių priemonių dėka lengva
interpretuoti  korteles  bei  surasti  skirtingus  požiūrio  taškus.  Sąmoningumo  Žaidimas  skatina
išsivaduoti  iš  nustatytų  mąstymo modelių,  kurie  grindžiami  įprastais  sprendimais,  išbandyti  save
naujose srityse ir taip atverti naujas pokyčių, plėtros ir augimo galimybes.

 Kakavos ceremonija + meditacija:   iki 20 žmonių iki 1,5 valandos – 6 kreditai

Meditacija su ceremonine kakava – tai širdį atverianti vienybės ir meilės kelionė. Šis laikas skirtas
išgirsti  savo  širdies  vedimą,  atkurti  ryšį  su  savo aukštesne  jėga  ir  tiesa.  Susijungimas  su  vidine
išmintimi, dvasia, vyriškų ir moteriškų energijų subalansavimas.

 Taškavimo technikos mokymai:   iki 12 žmonių iki 4 valandų – 7 kreditai

Sparčiai populiarėjanti meninė terapija, kurios metu atsipalaiduoja protas, nurimsta mintys ir gimsta
gražus meno kūrinys, išjaustas ir išbūtas. Tam, kad gimtų kažkas gražaus ant popieriaus lapo, piešimo
sugebėjimai nėra reikalingi. Meditacijos metu kūnas pats žino kur padėti taškelį po taškelio. Puiki
veikla nurimti ar sukurti tarpusavio komandos ryšį.



 Veidoskaitos pagrindai su praktika - kaip pažinti savo klientą ir kolegas  : iki 25 
žmonių iki 4 valandų - 10 kreditų

Kiekvienas veido bruožas koduoja tam tikrą apie žmogų nusakančią informaciją. Suprantant veido
bruožų kalbą yra daug paprasčiau suprasti  koks žmogus sėdi priešais mus ar  dirba tame pačiame
kabinete.  Pažįstant  ir  atpažįstant  šiuos  bruožus  darbas  su  žmonėmis  tampa  daug  efektyvesnis.
Paskaitos metu veidoskaitos specialistas jums labai aiškiai išdėstys pagrindinius veido bruožus bei jų
kalbą, paskui seks dalyvių praktikavimasis vieniems ant kitų.

 Praktikų kompleksas:   iki 10 žmonių iki 5 valandų - 10 kreditų

Intensyvus  pusdienis  grupei  žmonių  savęs  pažinimui,  išjautimui,  vidiniam gyliui,  paleidimams ir
naujiems suvokimams. Praktikas parinksime pagal susidariusios grupės poreikius, pageidavimus ir
galimybes. Galimos grupinės ir individualios praktikos, pagal esamą poreikį. Praktikų kompleksas
aptariamas asmeniškai su užsakovu.

 Dienos patyriminė stovykla:   iki 10 žmonių ~ 10 valandų - 20 kreditų

Kelionė į savo gylį pilnoje patyrimų ir praktikų dienoje. Mes pasirūpinsime vegetarišku maitinimu,
giliomis praktikomis, kurių metu pažinsite save iš naujo, atrasite naujas savo gyvenimo perspektyvas,
pamatysite situacijas nauju kampu.

Po kiekvienos nurodytos praktikos vyksta patirčių pasidalinimas, kad kiekvienas dalyvavęs 
išeitų pailsėjęs, atsipalaidavęs, supratęs savo jausmus bei emocijas, su nauja perspektyva, 
įkvėpimu bei šviežiu požiūriu. Mums svarbi jūsų gera savijauta.

Pagarbiai,

Ernesta Nemanienė

Sąmoningumo namų 
„Valandėlė sau“ vadovė
+37067700133
Stoties g. 5a, Šiauliai


