




Ši knyga yra skiriama Tau,  
kad padėtų atrasti  

tavo vidines SUPERGALIAS! 
Išgirsk savo širdies balsą  

ir būk savimi!

Atrask savo

SUPERGALIAS!

Šią knygą  
rašyti pradėjau:

.............



SUPERGALIŲ KNYGA skirta 10+ metų skaitytojams ir rašytojams, norintiems 

atrasti savo vidines SUPERGALIAS:  

pastebėti savo išskirtinius gabumus, atkreipti dėmesį į savo jausmus, 

išgirsti širdies balsą ir atrasti drąsos būti savimi!

Išskirtinio dizaino knygoje apstu įkvepiančių citatų,  

lengvų meditacijos pratimų bei pozityvių afirmacijų,  

loginių galvosūkių bei mįslių. O svarbiausia – ši „SUPERGALIŲ KNYGA“ 

kasdien prašo atsakyti į visai nesunkius klausimus,  

kurie padės atrasti save tokį, koks ar kokia tu esi iš tikrųjų  

ir koks (kokia) labiausiai norėtum tapti.

Rašymas apie save sustiprina pasakojimo, rašymo įgūdžius,  

neretai parodo, kaip konstruktyviai ir įdomiai galima išspręsti problemas 

ar sunkumus tiek namuose, tiek mokykloje.  

Rašant mokomasi pažinti save, atpažinti ir įvardinti savo jausmus, 

atkreipiamas dėmesys į tai, kaip žodžiai, parašyti ant popieriaus, 

virsta mintimis ir idėjomis.

Šioje „SUPERGALIŲ KNYGOJE“ rasite puikių „mindfulness“  

ir kitokios meditacijos pavyzdžių, kurie įkvėps ne tik vaikus,  

bet ir suaugusiuosius. Meditacija – tai dėmesio sutelkimas į vieną objektą. 

Tai gali būti kvėpavimas, vaizdinys, tyliai kartojamas žodis arba frazė – 

afirmacija, arba ramus minčių ir pojūčių stebėjimas,  

vadinama „mindfulness“.

Meditacija padeda išgirsti savo norus,  

atrasti stiprybės šaltinį savo viduje!

Vaikams ir paaugliams neretai patinka „mindfulness“ tipo meditacija, 

nes ji padeda mokytis susikaupti, stiprina dėmesio sutelkimo 

įgūdžius, padeda valdyti savo elgesį, stresą, mažina nerimo jausmą, 

didina kūrybiškumą ir ugdo nuojautą. 

Meditacija padeda išgirsti savo širdies balsą ir suteikia

 

SUPERGALIŲ!



Ši „SUPERGALIŲ KNYGA“ priklauso

Aš esu              metų

Gyvenu

 

Laisvalaikiu mėgstu

 

Mano mokyklos pavadinimas

 

Mėgstamiausias dalykas mokykloje

Mylimiausia mokytoja

Pildyti savo „SUPERGALIŲ KNYGĄ“ pradėjau

„SUPERGALIŲ KNYGĄ“ man padovanojo





DATA:

Šiandien mano SUPERGALIA yra...

Šiandien aš esu labai laimingas (-a), nes...

KIEKVIENAS GERUMO KUPINAS VEIKSMAS GALI PAKEISTI PASAULį.  
ŠTAI KĄ GERO IR NUOŠIRDAUS NUVEIKIAU ŠIANDIEN:

„Pabandykite būti 
vaivorykšte kieno 
nors debesyse.“  
Maya Angelou

Mano smegenys vystosi,  
kai padarau klaidą.  
Štai kur suklydau šiandien:



MEDITUOTI PAPRASTA! SUSIRASK RAMIĄ VIETĄ,  
įSITAISYK PATOGIAI, UžMERK AKIS IR KARTOK AfIRMAcIJĄ  
ARbA MINTį, KURI TAVE DARO LAIMINGĄ.  
PAVYzDžIUI: Esu labai mylimas (-a). 

Rašymas padeda  
geriau pažinti save!

ŠIANDIEN PARAŠYK (APIE 7-10 SAKINIŲ):

Pati geriausia netoliese esanti vieta, kurioje labai mėgstu žaisti, yra...

„Svarbiausia yra ne dideli kitų žmonių 
laimėjimai, bet mažos pergalės, kurias 
pasiekei pats.“  Haruki Murakami

POzITYVUMAS SVARbU!  
ŠIOS DIENOS AfIRMAcIJA / MINTIS MEDITAcIJAI:

Aš esu labai geras (-a).



DATA:

MANO GERIAUSIAS DRAUGAS / GERIAUSIA DRAUGė ATRODO TAIP 
(aprašyk arba nupiešk!)...

NET IR MENKIAUSIAS GERUMO KUPINAS VEIKSMAS GALI PAKEISTI PASAULį.  
ŠTAI KĄ GERO IR NUOŠIRDAUS NUVEIKIAU ŠIANDIEN:

„žmonės, kurie yra tokie išprotėję,  
kad tiki, jog gali pakeisti pasaulį,  
yra tie, kurie jį pakeičia.“ Steve Jobs

MANO SMEGENYS VYSTOSI, KAI PADARAU KLAIDĄ. 
ŠTAI KUR SUKLYDAU ŠIANDIEN:



POzITYVUMAS SVARbU!  
ŠIOS DIENOS AfIRMAcIJA / MINTIS MEDITAcIJAI:

Esu apsuptas (-a) žmonių, kurie myli ir gerbia mane.

„Tūkstančio mylių kelionė  
prasideda nuo vieno  
mažo žingsnelio.“ Laodzi

SIURPRIzAS! ŠIANDIEN – SUDOKU DIENA!
Išspręsk:



DATA:

ŠIANDIEN MAN LAbIAUSIAI PATIKO...

„Geriausias būdas nuspėti ateitį –  
ją sukurti.“  Abraham Lincoln

įMINK MįSLę!

KAS ūžIA bE VėJO?

SURAŠYK VISŲ SAVO ŠEIMOS NARIŲ VARDUS IR PRIE VARDO –  
VIENĄ SAVYbę, KURI GERIAUSIAI APIbūDINA JO cHARAKTERį.

APRAŠYK VIENĄ LINKSMĄ įVYKį, KURIS TAU NESENIAI NUTIKO.



įsigykite
knygą dabar


