
Autentiško judesio savaitgalis 

2020 m. lapkričio 27 – 29 d. 

Gamta, tyla ir judesys. Tai trys kertiniai žodžiai, apibūdinantys būsimą savaitgalį. 

Gamta. Aukštagirio sodyba - ypatinga ir nuošali vieta. Vien žvyrkeliu važiuoti tenka bent 10 km. Artimiausia parduotuvė 
– taip pat už 10 km. Palei medinius sodybos pastatus – erdvi pieva su keliomis salelėmis pakraščiuose. Visa tai įrėminta 
ilgamečių medžių bei Lakajos upelio. Telefono ryšys veikia prastai, interneto – tik viename keturviečiame kambaryje☺ 

Tyla. Rekomenduojama pavargusiems nuo miesto šurmulio, nuo plepėjimo, po kuriuo slepiame nejaukumą ar 
atsikratome įtampų. Tyloje galime ne tik pailsinti save, bet ir užmegzti kitos kokybės ryšį tiek su savimi, tiek su kitu. 
Todėl bus kvietimų būti tyloje, tačiau tai nebus privaloma. 

Judesys. Šio savaitgalio pagrindinis metodas - Autentiškas judesys. Kam nors tai gali būti kūno sąmoningumo praktika, 
kam nors - Vidinio Liudytojo auginimas bei stiprinimas, o dar kam nors, perfrazuojant Froidą, – karališkas kelias į 
pasąmonę. Leiskite smalsumui jus vesti! 

 

Į šį savaitgalį kviečiu iki 10 - ies bendrakeleivių – bendraminčių. 

Gyvensime dviviečiuose – keturviečiuose kambariuose tik liepos mėnesį atsidariusioje Aukštagirio sodyboje 
(https://aukstagirio-sodyba.business.site/). Patalynė, rankšluosčiai bus☺ 

Autentiško judesio užsiėmimus , kurie vyks salytėje su šalia esančiu židiniu bei langais į pievą ir mišką, vesiu aš, šokio – 
judesio ir kūno terapeutė Auksė Luišaitė-Jauniškė (www.manojudesys.lt). 

Šeštadienio vakarą galima bus išsikaitinti pirtyje ir įnerti į upelį. 

Maistu rūpinsimės patys, todėl tam yra virtuvėlė,  įrankiai, šaldytuvas ir net indaplovė. Arbatos, kavos, medaus bus. 

Aplink sodybą yra įvairių takų pasivaikščiojimui bei ypatingų šeimininko sukurtų vietelių. Sodyboje gyvena katė ir itin 
draugiška šunytė, mielai einanti į ilgesnius pasivaikščiojimus su svečiais. 

Šio savaitgalio kaina – 120 Eur, jei registruojatės iki lapkričio 2 d.  Vėliau kaina bus 135 Eur. 

Į stovyklos kainą įskaičiuota: 2 nakvynės, užsiėmimai, pirtis, priemonės, kava, arbata. 

Neįskaičiuota: atvykimas (kooperuokitės su tais, kurie važiuos savo transportu) ir maistas (atsivežkite). 

Registracija: susisiekite su manimi aukse.luisaite@gmail.com arba tel.: 8 687 16006. 

Dalyvavimas patvirtinamas sumokėjus 45 Eur avansą į sąskaitą: 

Auksė Luišaitė – Jauniškė,  LT85 7300 0100 0213 7376 

Arba REVOLUT - +370 687 16006 

Svarbu: Atsisakius dalyvauti, avansas negrąžinamas, nebent rastumėte kitą dalyvį į savo vietą. 

 

https://aukstagirio-sodyba.business.site/
mailto:aukse.luisaite@gmail.com


Autentiško judesio savaitgalio programa 

 

 

 

 

 

 

 

Penktadienis, lapkričio 27 d. 

Atvykimas ir įsikūrimas nuo 16 val. 

19:00 val. susipažinimo arbata 

20:00 val. vakaro judesys ir meditacija 

Nuo 22:00 – poilsio ir tylos metas 

 

Šeštadienis, lapkričio 28 d. 

Rytinis pasirūpinimas savimi: ilgas miegas arba/ir mankšta, pasivaikščiojimas, pusryčiai ir t.t. 

10:00 – 13:00 - Autentiško judesio sesija 

13:00 – 16:00 – asmeninis laikas pietums, ramybei, integravimui. 

16:00 – 18:00 - Autentiško judesio sesija 

18:00 – 19:00 - Specialus laikas 

19:00 – 20:00 - asmenins vakarienės laikas 

20:00 – 22:00/23:00 – pirtis 

22:00 -  arba bet kada anksčiau – poilsio ir tylos metas 

 

Sekmadienis, lapkričio 29 d. 

Rytinis pasirūpinimas savimi: ilgas miegas arba/ir mankšta, pasivaikščiojimas, pusryčiai ir t.t. 

10:00 – 12:00 - Autentiško judesio sesija 

12:00 – 13:00 – integracijos ratas 

13:00 – 15:00 - asmeninis laikas pietums, ramybei, pasivaikščiojimui 

15:00 - atsisveikinimas 


