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PIRMĄ KARTĄ LIETUVOJE

KONFERENCIJA
sąmoningoms mamoms

Sveika ir
laiminga
mama

Pirmą kartą Lietuvoje rengiama konferencija sąmoningoms mamoms – „Sveika ir laiminga 

mama!“. Tai pasaulinės misijos dalis, kurios tikslas – pristatyti mokslinius faktus, efektyviausius 

asmeninio augimo sprendimus bei naujausias sveikatos metodikas padėsiančias sėkmingam 

šeimos planavimui, geresnių poros santykių kūrimui bei moters visavertei savirealizacijai!

Pranešėjų misija – padėti moterims atrasti savo vidinę stiprybę ir sveikatos resursą. 

Taip pat išmintį, kuri įgalina sukurti puikius santykius su vyru bei vaikais ir gyvenimo 

būdą, kuris leistų atsiskleisti moters talentams bei norams.

Konferencijoje išgirsite visuminį požiūrį apie tai, kas užtikrina kūno klestėjimą – apie sveikos 

gyvensenos įpročius, tinkamos mitybos principus bei vidinę harmoniją.

Išskirtinė konferencija, pasaulinio lygio pranešėjai – Thomas Aksnes ir Andrė AMIYA 

Pabarčiūtė –  ilgametė, jau daugeliui žmonių padėjusi patirtis, apjungianti mokslinius faktus 

ir profesionaliai parinktas asmeninio augimo metodikas – tai puiki galimybė:

• Moterims kurios rūpinasi sveikata ir savirealizacija.

• Moterims, ieškančioms būdų lengviau ir natūraliai pastoti.

• Esamiems ir būsimiems tėvams, kurie domisi kūdikio vystymu ir sveikata dar iki gimimo.

• Visiems, kam artimas holistinis požiūris į sveikatą.

Visą informaciją apie konferenciją rasite www.mamosdiena.lt
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Apie pranešėjus
Andrė AMIYA Pabarčiūtė

Emocinio intelekto lavinimo instruktorė, lektorė, 
bestselerių autorė. Andrė AMIYA, nuolat vesdama žmo-
gaus potencialą atskleidžiančius, gyvenimo kokybę trans-
formuojančius seminarus moterims ir poroms, yra padėjusi 
atskleisti savo prigimties genialumą tūkstančiams žmonių. 
Taip pat ji yra bestselerių „Moters magijos mokykla“ ir „Am-
žinas medaus mėnuo“ autorė, asmeninio augimo mokymų 
centro „SoulACTION“ ir Moters Magijos Mokyklos įkūrėja.

Thomas Aksnes

Mokslininkas, klinikų tinklo „Health Optimizing“ įkū-
rėjas. Thomas yra daugiau nei 200 gydymo centrų tinklo 
„Health Optimizing“ įkūrėjas, vietoje medikamentų pasitel-
kiantis aukštąsias technologijas. Šiandien jis yra labiausiai 
pasaulyje laukiamas pranešėjas tarptautinėse mokslo kon-
ferencijose.

Thomas yra garsus ir ypač gerbiamas norvegų mokslinin-
kas, kuriam už sugrąžintą sveikatą dėkoja tūkstančiai žmo-

nių visame pasaulyje. Jo tyrinėjimų atradimais naudojasi ir pritaiko netgi mokslo pasaulis. 
Thomas sveikatingumo klausimais konsultuoja tiek pramogų, tiek verslo pasaulio įžymybes.
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