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Seminarų ciklas „ Ramybės paieškos savyje“ 

Tai 9 paskaitų ir sąmoningo kvėpavimo sesijų ciklas, kuris tikiuosi padės jums atsistoti ant kelio, kuris veda į 

jūsų vidinę ramybę. Jei jūs būsit atviri ir nuoširdūs patys sau per kvėpavimo sesijas, tuomet pavyks ir pradėti 

žingsniuoti savuoju vidinės ramybės keliu. 

Vienaip ar kitaip esate girdėję, kad surask vidinę ramybę ir būsi laimingas. Bet ką reikia daryti, kad pajausti 

vidinę ramybę? Koks tos vidinės ramybės skonis? 

 Kelių kaip jos ieškoti siūloma visokių. Pilna knygų, knibžda internetas laimės receptų. 

Deja, jums patiems būtina nuspręsti, kas jus daro laimingus. Tada atmesite jums siūlomus laimės receptus ir 

eisite savuoju keliu. 

Taip, suprantu, kad labai sunku susivokti kas daro laimingą, kai galvoje ir sieloje chaosas, kai net kūną 

skaudą. Suprantu, nes pati tame buvau. 

Tiesiu pagalbos ranką, kviesdama kartu apžvelgti kai kurias vertybes, kurios mane ir pastatė ant vidinės 

ramybės kelio. 

Trūksta motyvacijos? 

Taip jau sutampa, kad šis paskaitų ir kvėpavimo sesijų ciklas baigiasi gruodžio mėnesio pradžioje. Tad 

pradėkite ruoštis šventėms su kitokia savijauta. Juk gera pradžia tai pusė darbo. 
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Paskaitų temos 

1 paskaita : Atsakomybė 

„Kas atsitiktų, jei pradėtumėte gyventi savo galva? Baisus dalykas: nebeliktų ko kaltinti.“ 

Erica Jong 

„Prisiimk atsakomybę“ – tai mano mokytojos Dalios Beatos pasakyti žodžiai baigiantis pirmąjai mano 

sąmoningo kvėpavimo sesijai. Tai frazė, kuri mane „supurtė“ ir pastatė ant tikrojo vidinės ramybės link 

kelio.  

Kai nurimau, vedama smalsumo  ir, žinoma, didžiulio noro nebūti priklausomai nuo vaistų, domėjausi 

skaitydama knygas, psichologinius straipsnius: kas gi iš tikrųjų yra atsakomybė? 

Kuo skiriasi pareigingi žmonės nuo atsakingų?  

Pareigingi žmonės daro tai, ko iš jų reikalaujama – moka mokesčius, išneša šiukšles, augina vaikus, eina į 

darbą, laikosi taisyklių. 

Atsakingas žmogus pats kuria aplinkybes ir neleidžia, kad aplinkybės jį valdytų. 

Būti pareigingu svarbu, tačiau atsakingumas skatina eiti pirmyn, tobulinti save, vaidinti svarbų vaidmenį 

savo gyvenime. 

2 paskaita: Ketinimas, askezė. 

„Kas nori dainuoti, visados ras dainą“ 

Švedų patarlė. 

Daugiausia neigiamų emocijų sukelia žodis askezė. Iš tikrųjų askezė reiškia „pratybos“. Graikiškas 

veiksmažodis „askein „ pirmiausia reiškia kruopščiai dirbti. Tuo metu, kai daugelis linkę dejuoti, kad viskas 

taip sunku, kad nieko savyje nebegalima pakeisti, nes esu taip stipriai užgautas, sveika askezė yra veikiama 

noro būti žmogumi, savimi.  

3 paskaita: Savęs priėmimas 

Tikriausiai esate girdėję sakant labai senus žmones: „Vaikeli, kiekvienas nešam savąjį kryžių.“ 

Kokios mintys kyla tai išgirdus? 

Aš prieš keletą metų galvodavau: koks gali būti gyvenimas, kai „neši kryžių“? Absurdas, taip gyventi. 

Dabar šį pasakymą suprantu kitaip. C.G.Jungas nuolat akcentavo, kad savęs priėmimas reiškia kryžiaus 

nešimą, nes mes galime save priimti tik su prieštaravimais, kylančiais mūsų viduje. Galiu gyventi visavertį 

gyvenimą tik tada, jei esu pasiruošęs priimti viską, kas man skirta. 
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4 paskaita:  Įvardijimas kas mus daro laimingais 

„Pažindamas kitus tapsi išmintingas, pažindamas save – prašviesėsi.“ 

Lao Dzė 

Tik nuoširdžiai gerbdami save, galėsime tvirtai pareikšti: „ Štai ko man reikia“. Mums patiems būtina 

nuspręsti, kas mus daro laimingus. Tada atmesime mums siūlomus laimės receptus ir eisime savuoju keliu. 

5. Kryptingumas 

„Jeigu tu darysi tai, kas tau įdomu, tai bent vienas asmuo bus patenkintas.“ 

Katerinos Hepburn motina 

Būti kryptingam sunku dėl daugelio priežasčių. Privalome auginti vaikus, apmokėti sąskaitas, dirbti darbus. 

Tačiau nedarydami tai kas mums patinka, nebūsime laimingi. Tad kaip elgtis? 

6 paskaita: Dėkingumas 

„Kiekvieno gerumo šaknys auga gerumo pripažinimo dirvoje“ 

Dalai Lama 

Sugebėjimas įžvelgti vertę reiškia suvokimą, kad joks išgyvenimas nėra nei absoliučiai geras, nei absoliučiai 

blogas. Visi įvykiai turi kažką vertingo, už ką verta dėkoti sau ir kitiems.  

7 paskaita:  Nuolankumas 

Nuolankumas dažnai suprantamas kaip savęs nuvertinimas.  Tačiau būti nuolankiam iš tikrųjų – reiškia 

nebijoti savęs, nebijoti nusileisti į sielos gelmes, į savo šešėlį. 

8 paskaita: Lankstumas 

„ Tai, ką pasirinkote, gali būti klaida, bet kad rinkotės – niekada. „ 

 Stephen Sondheim, iš jo dainos Move on. 

Vieni žmonės yra spontaniški, o kiti – planuojantys savo veiklą. Abi grupės žmonių yra laimingos tik tada, kai 

supranta, kad planai  nėra šventi ir neliečiami. Ne viskas privalo vykti taip ir ne kitaip. 

9 paskaita: Dosnumas 

„Didžiausia jūsų parama žmogui – ne tiesiog pasidalinti turtais, bet jam atskleisti save.“ 

Benjamin Disraeli 

Čia bus kalbama apie tikrąjį dosnumą, kuris kyla iš širdies. Tai troškimas dalintis asmeniniu vertumo pojūčiu. 

Tai kaip mes įteikiame savo dovanas (net bučinys gali būti dovana), parodo, kas mes iš tikrųjų esame. 
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Svarbi papildoma informacija 

Seminarą veda: rebeferė Auksė Varanavičienė . Daugiau apie mane rasite svetainėje: 

ramybespalepe.lt 

 

Seminarų datos: 

1. Spalio 9d 14val (trukmė 2.5val)  

2. Spalio 16d 14val (trukmė 2.5val)  

3. Spalio 23d 14val (trukmė 2.5val) 

4. Spalio 30d 14val (trukmė 2.5val) 

5. Lapkričio 6d 14val (trukmė 2.5val) 

6. Lapkričio 13d 14val (trukmė 2.5val) 

7. Lapkričio 20d 14val (trukmė 2.5val) 

8. Lapkričio 27d 14val (trukmė 2.5val) 

9. Gruodžio 4d 14val (trukmė 2.5val) 

Seminaro vieta:   

Studija „Ahimsa“. Adresas: Birželio 23-iosios g. 17a, Dainava, Kaunas. 

Seminaro kainos:  

Vieno seminaro kaina: 15eur 

Viso ciklo (9paskaitų ir kvėpavimo sesijų) kaina: 108eur  

Registracija ir informacija: el. p. : aukse@ramybespalepe.lt, tel. +370 649 16631. 

Su savimi turėti - kilimėlį, pledą, pagalvėlę arba miegmaišį kvėpavimo sesijoms. 


