
 
Mokymų dalyvių atsiliepimai 

Efektyvios verslo ir gyvenimo strategijos 
 

 
Jūratė Aniuvienė, finansų direktorė  
 

„Labai nuostabūs mokytojai, džiaugiuosi patekus pas Jus!!! Man daugelis dalykų buvo nauja, įgytos 

žinios yra labai svarbios ir man asmeniškai leidžia suprasti ir vertinti daugelį dalykų. Negaliu konkrečiai 

įvardinti kurie įgūdžiai yra vertingiausi dabar, tiesiog ten dar jiems susigulėti manyje ir bandyti taikyti, 

naudoti, atsirinkti.“ 

 
 

Jolita Petkevičiutė, VšĮ Klaužada auklėtoja  

 

„Daug svarbių ir vertingų žinių pradedant nuo savęs pažinimo, supratimo ir ribojančių 

dalykų, suvokimo, kaip padėti sau ir pradėti ne tik keisti savo vidinį „aš“, bet ir pamatyti 

kaip keičiasi aplinkiniai. Kai kurie pratimai padėjo pasiekti tarpusavio bendravimą bei santykius su 

aplinkiniais žmonėmis. Lengviau suprasti save ir kitus. Mokėjimas priimti informaciją ne kaip kritiką, 

ne tik girdėti, bet ir išgirsti, atpažinti save ribojančius įsitikinimus, pasitikėti savimi ir susidraugauti su 

savo vidiniu kritiku. Labai esu patenkinta, labai džiaugiuosi, kad galiu atvirai spręsti ir rasti 

atsakymus į iškilusius klausimus, ar vidines jausenas. Ačiū!” 

 
 
Kristina Zujevienė, KA Manager Lithuania 
 

„ Visi konsultantai buvo nerealūs, atidavė 100% savęs. Savo vertybių išgryninimas. Gebėjimas save 
asocijuoti ir desocijuoti. Koučingo sesijos vedimas. Koučingo sesijos vedimo eiga. Visi įrankiai, kurie gali 
būti panaudoti sprendžiant svarbius klausimus. Savo vertybių įvertinimo metodika. Ir dar labai daug 

visko... Čia netilps surašyti.😊“ 
 

 
Danguolė Steponavičienė, personalo vadovė 

 

„Kad esat profesionalės ir taip žinote!!! Lengvai valdote auditoriją, jaučiate žmones. Visos 

naudingos, kas kažkiek girdite, tai užtvirtinate, visi 4 moduliai įdomūs, vertingi. Baltas lapas. 

Klausimai. Klausymas. Ačiū!!!” 

 
 
Andrius Šliavas, UAB Fortex energy direktorius 

 

„Myliu jus visas!!! Sėkmės Jums!!! Lauksime kitų susitikimų!!! Manau, kad visos žinios yra vienodai 

vertingos. Vienos išskirti nenorėčiau. Visi įgūdžiai yra vienodai vertingi. Kiekvienas iš jų turi savo vertę 

savo vietoje.“ 

 



 

 

 

 

 

Margarita Veličkienė, AB Lietuvos draudimas 

 

„Nuostabiai atliktas darbas, konstruktyvu, prasminga, nuostabi atmosfera ir profesionaliai perduotos 

žinios. Įsitikinimų įtaka mūsų elgsenai. Tikslo išryškinimas. Kalbos magija, mokėjimas užduoti klausimą. 

Laiko linija. Vertybių ir tikslų išgryninimas.“ 

 

Vasilij Savin, Agile Coach and Troubleshooter 
 

„Ačiū Redai už profesionalumą, informacijos pateikimą. Sigitai už išmintingus patarimus. Julijai už 
puikius aktorinius sugebėjimus ir pagalbą pratimuose. Esi pati geriausia! Filtrai, vertybės ir įsitikinimai. 
Diltso piramidė, informacija apie jausmus ir emocijas. Koučingo būsena. 3 pozicijos, 9 KV modelis. Kaip 
vesti Koučingo sesiją?“ 
 

  
Dovilė Gudgalė, VšĮ Klaužada auklėtoja 
 
„Treneriai buvo nuostabūs, kompetentingi, atrodo žinantys atsakymą į bet kokį 
klausimą, kantrios, gebančios sukurti gerą atmosferą. Viskas, mano akimis, buvo tobula. 
Nei per daug, nei per mažau. Labai daug gavau! Ačiū Redai, Julijai ir Sigitai! <3. Praktinis 

bendravimas, Koučingo sesijos. Vertingiausia buvo NLP judėjimai erdvėje. Tai labiausia padėjo išjausti 
ir pasiekti norimų geriausių rezultatų. Įgūdis būti baltu lapu, neprimesti savo nuomonės, išlaukti. Įgūdis 
užduoti sunkius reikalingus klausimus čia ir dabar.“ 
 

 
Lina Pakalniškienė, FM Group grupės vadovė 

 

„Visos konsultantės profesionalės, labai malonu būti šalia. Esate pavyzdys, kad viskas 

įmanoma. Visa informacija kurią išklausiau buvo labai vertinga, bet labiausia tai klausimai, kurie verčia 

mąstyti, atrasti problemą ir ją išspręsti. Technikos, kurios padeda pagal esamą problemą pritaikyti 

sprendimą. Tikslo siekimo technika, emocijų, atpažinimas, akių raktai. Koučingo sesijos vedimas, akių 

raktai.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


