
                                                                                                                                             
 

 
Mokymų dalyvių atsiliepimai 

Efektyvios verslo ir gyvenimo strategijos 
Hipnozės pagrindai ir Laiko linijos transformacija (Timeline change) su 

Jack Makani  
 
 

Margarita Veličkienė, AB Lietuvos draudimas 

„Tai mokymai kurie pakeičia tavo gyvenimą. Kuriuose atrandi kas esi šiuo ir kuo 

nori būti ateityje. Jie padeda pamatyti savo ateitį ir susikurti savo tobulą 

gyvenimą. Čia vyksta stebuklas!“ 

 

Lina Pakalniškienė, FM Group grupės vadovė 

„Ačiū už nuostabius mokymus už kelionę į save į savo naują gyvenimą, už transformacijas, 

kurios jau vyksta su mano gyvenimu. Gavau labai daug įrankių, patvirtinimų, išgryninau 

ko noriu. Gavau daug energijos! Dėkoju už dovaną mokymų metu, kuri neįkainuojama, kuri 

davė dar daugiau supratimo kas aš, kur einu. Dėkui visom trenerėm, Jack Makani, visiems 

grupės dalyviams. Tai ką atradau didelė dovana man. Esu dėkinga ir laiminga.“ 

 

 

Jolita Petkevičiutė, VšĮ Klaužada auklėtoja, filialo vadovė 

„Labai stiprūs mokymai padėję atrasti ir sustiprinti išsikeltų tikslų žingsnius. Padėjo 

sustiprinti vidines būsenas, priimti savo vidinį kritiką, palikti ir transformuoti savo 

įsitikinimus, kurie trukdė pasiekti savo tikslo. O svarbiausia dabar jaučiuosi kaip naujai 

atgimusi ir stipri kaip asmenybė pasitikinti savimi! AČIŪ!” 

 

Dalia Pilkienė, UAB „ALG knygynai“ vadovė  

“Nerealių atradimų laikas: metodų, technikų, praktikos. Laikas su nuostabia 

asmenybe. 

Savęs atradimo laikas. Rekomenduoju kiekvienam, kuris nori tobulėti, atkurti 

kažką naujo, pažinti save ir kitus.“ 

 
 

Dovilė Gudgalė, VšĮ Klaužada auklėtoja 
„Labai efektyvūs mokymai. Esu nustebusi jų gilumu ir efektyvumu. Iš pradžių maniau, 
kad praktiniai užsiėmimai vyksta per greitai, bet po rezultatų supratau, kad tempas 
yra skirtas kuo geresniam rezultatui. Ačiū Jack‘ui, Julijai, Redai ir Sigitai už nuostabius 

potyrius.“ 



                                                                                                                                             
 

 
 
Živilė Gončerovaitė, VšĮ Klaužada administracijos direktorė 
„Tai buvo pats prasmingiausias mano savaitgalis! Tiek daug atsakymų, tiek daug 
emocijų, jausmų! Ačiū už atvertas akis ir užkurtą varikliuką viduje toliau judėti ir 
augti! Begalo myliu Jus! <3” 

 
 

Rūta Danielienė, HR vadovė  

„Nuostabūs, naudingi, transformuojantys, keičiantys įsitikinimus bei elgesį.” 

 

 
 

Andrius Šliavas, UAB Fortex energy direktorius 

„NEAPSAKOMA! BŪTINA PATIRTI!” 

 
Kristina Zujevienė, KA Manager Lithuania 
„ Tai ne mokymai, o kelionė į gražų gyvenimą, kupiną laimės, džiaugsmo ir pilnatvės. 

Jei tau kažko trūksta, tai tikrai šie mokymai išpildys šiuos trūkumus ir su kaupu, o nėra tai bus 
padaryta padedant puikiems lektoriams Redai, Julijai, Sigitai ir Jackui. Didelis AČIŪ.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 


