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Kodel verta buti sioje grupeje? 

BUdami grupt-je, gait-site daugiau laiko skirti r�io su vaikais stiprinimui, bei tiesiog laiko sau, nes sutaupysite jo kai nebereiks gai�ti ie�kant: 

• informaciJOS ir atsakym4 J4 gre1tai sulauks1te savo FB grupt-Je; 

• tinkam4 seminan� - jie lauks bibliotekoje; 

• saug,os v1etos emocijoms - zoom susit1k1muose bOsite i�irsti ir prllmti; 

• jkvepimo tevysteJe .. Tevai r�je• konferenc,jos pokalb1ai v1sada po ranka; 

• motyvacijos pasportuoti -daug lengviau, kai tinai,jog tai ne tik joga, bet ir atsisveikinimas su emocine 1tampa 

Lengviau bUt1 ramesniais tevais, ka1 tina1,jog v1sada tun kam para�u savo klaus,mus, abeJones ar i�yvenimus 1r sulaukt1 profesionah4 be1 

patikim1.4 atsakym4. Tai rei�kia -tureti utnugarj tCvysteJe •. 

Tempas 

Visi 1rahi, diskusijos ir atsakyti klaus.mai bus pasiekiami 
grupCJe JUs4 pasirmktu laiku 1r gales bOti perklausomi 
neribotat Norlle dalyvauti aktyvia1? Puiku, lauks1me 
jGs4 gyvuose susitikimuose. 

<a;na 
---------

KonferellOJOS 
.. Teva. rytyjc• 

Jratai • verte 388C 

U!dara FB grupe 

Zoom suSitik1mai kas 
2 sav + sus1bk1mo 
1ratas 

KUno pralrtikl.l 1rala1 

Video sem.na,v 
biblioteka (nuo,at 
pddoma) - verte 312( 

MtltESINi: NARYSTi: 

30€/men. 

• 

• 

• 

• 

Metodas 

lprociai Bendruomene 

Prakuka rodo, kad it anksto tinodami sus1t1kim4 la1kus, 
!mones pama!u Jpranta sus1planuoti �1 laikct sau. 
Juolab, kad sus1t1k1mal bus ira�mi, jraQ1 patalpinami 
grupeJe, o r)"Sio su kUnu praktikos reguliariai 
kartojamos. 

Vienicms mOs4 svarbiau !mios. k1t1ems pat1rty5 ar 
bendryste. Pasirmkstte tai, kas Jums aktualiausia tiuo 
metu ir kehon� prades1te bGtent ten. 

MfflNi: NARYsTi: 

299€/metams 

• 

• 

• 

• 

• 

Apmokejimas 

Pajung1mai prie grupes 'Jj'kst<1 per 1 d. d. nuo patvirtmto mokejimo gavimo. 

Pasmnkus kasmenes1ni abonement<1,jo kaina nuskaitoma nuo jus4 �ska1tos automati�kai kas 
mene5t. 

Naryst� galima sustabdyti bet kuriuo metu. apie tai prane�us el. pa�tu: labas@mylu.lt. Sustal:xttius 
abonement<1,jis dar gahos ik1 apmokE'tos datos, taliau automati�kai prat�stas nebus. Mokes<'.io 
hkut1s negr<1f1namas 

Vis,i grupes veiklq, informacijq, susitikimus ir praktikasjungia bendra metodika. Pagrindinis jos akcentas- RY�YS, kuriantis 

ilgalaikius tvirtus pagrindus viso gyvenimo santykiams su mus4 vaikais, artimaisiais ir savimi. Metodq detaliau aptarsime 

susitik,: grupeje, galesite pradeti jj taikyti savo namuose jau nuo pirm4 susitikim4' 

Keliones prasideda skirtingose stotyse, kartais net skirtinguose temynuose. Jos prasideda tada, kai tmones isidrqsina keliauti. 

Busime /aimingos, pasitikdamosjus ten, kur saugu dabar, kviesdamosjudeti drauge. Juk kartu /engviau, tieso? 
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