
Gerbiamieji, 
  
Š.m. rugpjūčio 23 d. kviečiame dalyvauti konferencijoje, skirtoje visiems, norintiems savo 
profesinėje veikloje taikyti dėmesingu įsisąmoninimu (mindfulness) grįstus įrankius.  
Konferencijos pagrindinė tema „NUOLATINĖS PASTANGOS ĮKŪNYTI SĄMONINGUMĄ ĮTAMPOS 
KUPINAME GYVENIME“.  
 
Tai unikalus renginys, į kurį panašių Lietuvoje dar nėra buvę, nes įvairius praktinius užsiėmimus ves 
užsienio lektoriai, turintys ilgametę patirtį šioje srityje. Praktinių užsiėmimų metu bus galima 
sužinoti tiek apie tai, kaip įsitvirtinti rinkoje kaip mindfulness mokytojui, tiek kaip dirbti įvairiuose 
kontekstuose: su sergančiais depresija, vėžiu, su verslo atstovais, kaip motyvuoti dalyvius 
savarankiškoms pratyboms, kaip mokyti dinaminių meditacijų, t.y. dėmesingų judesių, kaip spręsti 
grupėse iškylančias etines dilemas. Visas temas pristatys žmonės, su jomis dirbantys jau daug 
metų.  
 
Konferencijos dalyviams-specialistams, t.y. visų specialybių gydytojams, psichologams, 
slaugytojams, kineziterapeutams, ergoterapeutams, visuomenės sveikatos specialistams bus 
išduodami 8 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dalyvavimo renginyje pažymėjimai. 

RENGINIO PROGRAMA 

10.00 – 10.15 Sveikinimo žodis 

10.15 – 11.15 (60’) Mindfulness kaip kultūrinė kompetencija modernioje visuomenėje. 
Günter Hudasch, Vokietija 

11.15 - 11.45 Kavos pertrauka 

11.45 – 13.15 
(90’)  

Pasirenkamasis praktinis užsiėmimas. Savęs, kaip Mindfulness 
mokytojo, populiarinimas ir įtvirtinimas rinkoje. Emmanuelle Roques. 
Prancūzija  
Pasirenkamasis praktinis užsiėmimas. MBCT  taikymas depresija ir 
nerimo sutrikimais sergantiems pacientams. Mirka Bialobrzeska, 
Lenkija 

13.15 – 14.15  Pietūs  

14.15-15.45 
(90’) 

Pasirenkamasis praktinis užsiėmimas. Judesys ir Mindfulness. Kaip 
mokyti dėmesingų judesių MBSR grupių dalyvius. Lot Heijke, Olandija. 
Pasirenkamasis praktinis užsiėmimas. Mindfulness taikymas verslui 
skirtoje aplinkoje. Zuzanna Ziomecka, Lenkija 
Pasirenkamasis praktinis užsiėmimas. Profesionalumo ir etinės 
įžvalgos mokant MBCT grupėse. Pamela Duckerin, Didžioji Britanija 

15.45-16.00 Pertrauka  

16.00-17.30 
(90’) 

Pasirenkamasis praktinis užsiėmimas. MBSR mokytojo darbas su 
vėžinėmis ligomis sergančiais pacientais. Maria van Balen, Olandija 
Pasirenkamasis praktinis užsiėmimas.  Dalyvių, baigusiųjų 8 savaičių 
Mindfulness programą, motyvavimas tęsti Mindfulness praktikas. 
Katharina Müllen, Belgija 

17.30 – 18.00 (30‘) Konferencijos uždarymas, diskusija 

  
 Dalyvavimo konferencijoje mokestis – 75 Eur (mokant vietoje – 89 Eur). 
 



Registruotis galima iki rugpjūčio 10 d. užpildant registracijos formą, kuri atsiras paspaudus ant šios 
nuorodos: https://goo.gl/forms/B9P9mjW9FK8JUvdw1 arba telefonais +370 602 50142, +370 616 
53444, galima rašyti el. p. info@psichoterapija.info 

Jeigu jau registravotės, naujai anketos pildyti nereikia. 
  
Daugiau informacijos apie konferenciją rasite anglų kalba čia: 
http://mindfulness.lt/EAMBA-conference-Vilnius-2019/  
 
Su geriausiais linkėjimais, organizatoriai 
  
 

http://mindfulness.lt/EAMBA-conference-Vilnius-2019/

