
 
 

Ar tai, ką darai šiandien, priartina Tave prie to, kur nori būti rytoj? 
 
Ar kada nors susimąstei, kad kiekvienas Tavo šiandieninis poelgis yra dalis to, koks būsi ateityje? Tokie, 

kokie esame, ar būsime rytoj labiausiai priklauso nuo mūsų pačių sprendimų, intuicijos, gebėjimo 

mąstyti, adekvačiai reaguoti į viską, kas vyksta aplinkui. 

Aišku, vasara toks laikas, kai nori ar nenori, galva tiesiog nedirba. Atostogos. Tai kam ją kankinti 

sunkiomis gyvenimo tiesomis, pamokslais ir moralais? Vasaros mokykla siūlo Tau ir Tavo galvai išeitį – 

pažaiskime! Įsivaizduok, Tu esi įmonė – didelė, pelninga, gaminanti gražius ir naudingus dalykus. Įdomu, 

tiesa? O žinai, kad būti įmone tiesiog neužtenka? Reikia valdyti situacijas, turėti tikslų, siekti pelno ir 

saugoti savo žmones. Kaip tai padaryti? Mes neabejojame, Tu žinai. Mes norime išgirsti, ką žinai Tu, ir 

pasidalinti tuo, ką žinome Mes. Priimi šią avantiūrą? Puiku! Nuo ko pradėsime? Sukursime Tavo įmonės 

strategiją, iškelsime Tavo įmonės tikslus, suplanuosime Tavo įmonės laiką, suskaičiuosime Tavo įmonės 

finansus bei sukursime Tavo įmonės reprezentacinį įvaizdį. Viską darysime kartu, bet pelnas liks Tavo 

įmonei. 

Vasaros stovyklos lektoriai pasiruošę apversti viską aukštyn kojomis ir atskleisti Tau esmines tiesas, kodėl 

vieni turi viską, o kiti nieko! 

Užsiėmimai: 
 

- „Gyvenimas  - strategija“ (Vytautas ) 
- „Kaip gyventi, kad nesigailėtum? YOLO“ (Justinas) 
- „Planuok arba būsi suplanuotas“ (Aurelija ir Loreta) 
- „Finansai valdo mus ar mes juos?“ (Asta) 
- „Pagal profilio nuotrauką sutinka, pagal komentarus išlydi!“ (Agnė) 

 
Dėstytojai: 
Vytautas – Indija turėjo  Mohandą Gandį, Afrika turėjo Nelsoną Mandelą, pasaulis turėjo Motiną Teresę, 
Tibetas turi Dalai Lamą, o VDU turi Vytautą Liesionį. Išnaudokit suteiktą šansą. 

Justinas –  lengva pasakyti – sunku padaryti? Justinas pakeis Jūsų požiūrį į daugelį esminių gyvenimo 
klausimų. P. S. ir jei gražiai paprašysit, gal net išmokys įvertinti savo laimės indeksą. 

Aurelija ir Loreta – sako vienas lauke – ne karys. Nustebsit pamatę, kad dvi damos auditorijoje gali būti 
stipriau už visą armiją. Planuokit susitikimą su jomis, arba jos suplanuos šį susitikimą už Jus. 

Asta – Jei moterys sugeba valdyti Lietuvą, tik pagalvokit, kaip jos gali suvaldyti finansus. Įsidėmėkit viską, 
ką Jums atskleis Asta ir vieno iš šešių nulių svorį jau galėsit jausti savo kišenėje. 

Agnė – Jos šviesūs plaukai – Jūsų šviesi ateitis. Išgirskit Agnės tiesas, pritaikykit savo gyvenime ir 
stebėkitės pokyčiais. 

 


