
Sertifikuoti kvėpavimo instruktorių-terapeutų mokymai Vilniuje 

 

Lietuvos Kūno Kultūros akademijos Sveikatos ir fizinio aktyvumo fakulteto Biomedicinos katedros 

magistrantė Agnė Janaičytė-Hayek 2006 m.gegužės 26 d. sėkmyngai apgynė darbą tema ,,Žmonių 

praktikuojančių giluminį cirkuliacinį kvėpavimą (rebefingą), emocinės gerovės pokyčiai”. 

 

Sertifikuotas tobulinimosi programos kursas: 

Alternatyvi savigyda – Cirkuliacinis kvėpavimas. 

 

Sertifikuotas tobulinimo programos pavadinimas anglų kalba: Alternative treatment – Circular 

breathing. 

 

Programos dalyviai: visi besidomintys alternatyvios medicinos galimybėmis ir norintys tapti 

kvėpavimo instruktoriais - terapeutais . 

 

Tobulinimo programos rengėjai:  

Amerikos - Baltijos šalių alternatyvaus skausmo gydymo ambulatorinių klinikų grupės atstovybė 

Lietuvoje Všį. ,,Seldino Šiuolaikinė Akupunktūros Mokykla“, įm. kodas 

195450614. www.seldinoakupunktura.lt 

 

Programos kordinatorius gyd. refleksoterapeutas ir alternatyvios medicinos pionierius Ilja Seldinas, 

kursų vedėjas Martynas Driukas - alternatyvios medicinos specialistas, netradicinės japonų 

medicinos ReiKi gydovas Meistras, International Coach & Trainer Association Practitioner of NLP, 

buddhi jogos instruktorius. www.mahamati.lt 

 

 

Giluminis Cirkuliacinis Kvėpavimas Amerikoje žinomas Rebefingo pavadinimu, Rytuose tai viena iš 

pranayamos formų. Ši technika ir panašios tūkstantmečius naudojama įvairiuose pasaulio vietovėse 

- Indijoje ir Tibete naudoja jogai, P.Amerikoje ir Sibiro regionuose - šamanai. 

 

Tobulinimo programos tikslai ir tobulinimosi rezultatai - Tobulinimo programos poreikis: dėl 

šiuolaikinio gyvenimo tempo žmogus susiduria su naujomis užduotimis norėdamas išsaugoti 

harmoningą kūno funkcionavimą. Žmoguje viskas tarpusavyje santykiauja – fizinis kūnas, emocinis 

kūnas, mentalinis kūnas bei sąmonė, todėl norint turėti pilnavertę sveikatą populiarėja ir vis 

efektyvesni tampa pratimai ir technikos, kurie apjungia ir sintezuoja tiek fizinį kūną, tiek ir vidinį 

žmogaus pasaulį. Cirkuliacinio Kvėpavimo (toliau CK) pirmutinė nauda yra išsklaidyti kasdien 

patiriamą įtampą. Nuo kvėpavimo priklauso gyvenimo kokybė, nes oras gyvybės šaltinis. Be maisto 

galime išgyventi 40 dienų, be vandens - 5 dienas, be saulės – labai ilgai, o be oro galime išbūti vos 

tris minutes. Dėka kvėpavimo žmogaus organizmas išskiria 70 procentų medžiagų apykaitos 

produktų. Aktyvinama simpatinė vegetacinės nervų sistemos sritis, kuri sustiprina organizme 

apykaitos procesus, padidina raudonųjų kraujo kūnelių, cukraus ir hormonų kraujyje kiekį, sustabdo 

uždegiminių procesų ir alerginių reakcijų vystimąsį (antinksčių kortikoidai turi stiprų prieš uždegiminį 

poveikį), padidina arterinį spaudimą, praplečia bronchus. Dėl gilaus proto atpalaiduojamojo efekto 

atsipalaiduoja giluminiai raumenų spazmai. 

 

Per daugiau nei trisdešimt metų buvo sukaupta didelė patirtis, padaryta nemažai mokslinių 

tyrinėjimų, kurtos įvairios asociacijos: Didžiojoje Britanijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, 

Naujojoje Zelandijoje, Švedijoje, Australijoje, Venesueloje, Lenkijoje (kur turbūt atlikta dugiausiai 
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tyrinėjimų šioje srityje) ir dar daugelyje kitų valstybių. Statistiškai yra žinoma, kad apie 10 milijonų 

žmonių lankė mokomuosius CK kursus. Taigi, žmogus išmokęs savarankiškai naudoti CK gali 

efektingai pagerinti savo fizinės bei psichinės sveikatos kokybę, individas mokėdamas tvarkytis su 

kvėpavimu ir jo pagalba modeliuoti psichines būsenas tampa savarankiškesnis ir labiau pasitiki 

savimi. CK propogavimas bei specialistų paruošimas yra labai naudingas šiuolaikinei visuomenei bei 

valstybės ekonomikai, nes šis metodas lengvai taikomas ir žmogaus apmokinimas užtrunka 

pakankamai trumpą laiką lyginant su išliekamąja nauda, kuri gali tęstis visą gyvenimą. 

 

 

Dažniausiai pasireiškiantys Cirkuliacinio Kvėpavimo efektai: 

 

Emocinės būsenos harmonizavimas;  

Skaudžios praeities paleidimas;  

Sumažėjes portaukis žalingoms priklausomybėms (alkoholis, cigaretės, lengvi narkotikai);  

Sustiprėjęs intelektas;  

Jėgų ir energijos antplūdis;  

Įžvalgumas ateities perspektyvoms;  

Raumenų įtampų atsipalaidavimas;  

Svorio harmonizavimasis;  

Bendras fizinės sveikatos pagerėjimas.  

 

 

Mokslininkai tyrinėję ir pateikę mokslinius faktus apie Cirkuliacinio Kvėpavimo naudą, bei autoritetai 

pasisakantys apie CK naudą:  

Piotr Rajski, psichologas (Lenkija); Alicja Heyda, psichologė (Lenkija); David Aldridge, 

psichoterapeutas (JAV); Leonard Orr, psichologas (JAV); Meister Eckhart, RPA narys (Airija); 

Genadij Malachov (Rusija); Marius Dagelavičius, psichologijos daktaras (Lietuva). 

 

 

Tobulinimo programos paskirtis: kursai – “Altenatyvi savigyda – Cirkuliacinis Kvėpavimas” skirtas 

paruošti įvairių visuomenės sluoksnių žmonės, kad savarankiškai mokėtų išlaikyti normalią sveikatą 

ir ją pagerinti, bei paruošti specialistus mokyti CK.  

 

 

Tobulinimosi rezultatai. Įgyjamos žinios, įgūdžiai ir supratimas baigus “Alternatyvi savygyda – 

Cirkuliacinis kvėpavimas” 70 val. kursą:  

 

• Baigę specialistų ruošimo - tobulinimosi programą žmonės nusimanys kaip teisingai ir kada galima 

naudoti Cirkuliacinį Kvėpavimą.  

• Sugebėjimas vesti CK sesijas individualiai ir grupėje. 

• Supras CK indikacijas ir kontraindikacijas.  

• Įgys gilesnį supratimą apie psichosomatinį santykį tarp fizinio kūno, minties ir emocijos.  

• Išmanymas apie įvairias kvėpavimo technikas. 

• Bendravimo - komunikavimo psichologijos pagrindai.  

• Psichinių būsenų valdymas.  

• Afirmacijos.  

• Sąmoningumo kontrolė.  

• Eriksoninės hipnozės pagrindai.  

• Dalomoji metodinė medžiaga.  



• Suteikiamas sertifikatas. 

 

 

 

GCK instruktorių - terapeutų ruošimo planas 

 

 

2015-02-21... - Įvadas. GCK istorija. Kvėpavimo būdai ir galimybės. 

 

2015-02-28... - Žmogaus psichinė struktūra ir GCK vaidmuo. 

 

2015-03-07... - Psichinių būsenų valdymas. 

 

2015-03-14... - Eriksoninės hipnozės pagrindai. 

 

2015-03-21... - Bendravimo – komunikavimo psichologijos pagrindai. 

 

2015-03-28... - Koučingas ir kurso kartojimas. Klausimai – atsakymai. 

 

2014-04-11... - Testacija. Sertifikacija. 

 

 

Kurso metu bus būtina perskaityti rekomenduojama literatūrą. 

 

 

 

 

Tobulinimosi programos kodas - ---?(Bus patikslinta). 

 

Programos dalyviai: visi besidomintys alterntyvios medicinos galimybėmis . 

 

Kursų dalyvių skaičius grupėje: 4-10. 

 

Tobulinimo programos trukmė trenerių paruošimui – 70 val., iš jų paskaitoms - 20 val., praktiniam 

darbui – 30 val., savarankiškam darbui namuose - 20 val., (Kurso trukmė 2 men.). 

 

Tobulinimosi forma - praktiniai kursai. 

 

Tobulinimosi programos vykdymo tipas - vakarinis (praktikos darbai, dalis paskaitų) ir nuotolinis 

(paskaitos; praktika). 

 

Šių mokymų dėka pažinsite save ne tik teoriškai bet ir praktiškai tai įvyks labai giliame lygmenyje, to 

pasekoje pažinsite savo psichiką ir geriau suprasite kitus žmones bei aplinką. Tapsite laisvesni, 

gyvesni, išmintingesni ir sugebėsite padėti ne tik sau bei artimiesiems, nes turėsite įgudžius padėti 

daugeliui žmonių. 

 

 

Kaina mokant dalimis iki 2015-04-21 - 690e. 

 



Kaina sumokėjus iš karto iki 2015-02-15 - 500e. 

 

Būtina išankstinė registracija ir avansinis mokestis 100e iki 2015-02-07  

 

 

Kontaktai: 

 

Tel. 8605-97965 

autoredukcija@gmail.com 

www.seldinoakupunktura.lt 

www.mahamati.lt 
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