„HARIBOL“ MOKYKLĖLĖ SVEIKINA JUS!

Norime Jus informuoti, kad nuo rugsėjo mėnesio Vilniuje pradės veikti sekmadieninė
vaišnaviška mokyklėlė pavadinimu „HARIBOL“. Numatomos tokios pamokėlės:

Teatro ir improvizuoto šokio pamokėlės.
Mokytojai: Tomas Dapšauskas, Jovita Groblytė, bei Airida Gintautaitė.
Pamokėlių tikslas – padėti vaikams pažinti save ir supantį pasaulį vaidybos, judesio ir šokio
priemonėmis.

Muzikos pamokėlės.
Mokytojas Laimonas Jančas.
Pamokėlių tikslas - supažindinti vaikus su įvairiais vaišnaviškais muzikos instrumentais ir
mokyti jais groti bei įvairiai improvizuoti. Vaikai mokysis išreikšti savo mintis per muziką ir
transcendentinį garsą, dalyvaus badžanų bei kirtanų kūrybiniame procese.

Dailės pamokėlės.
Mokytojai Vita Drumžlytė ir Monika Juteliėnė (Manjari Kripa).
Pamokėlių tikslas - lavinti vaikų kūrybingumą, padėti jiems išreikšti savo mintis, idėjas,
įspūdžius panaudojant menines dailės priemones – guašą, akvarelinius pieštukus, modeliną,
molį ir kt. Vaikai bus supažindinti su įvairiomis skulptūrų konstravimui reikalingomis
medžiagomis.

Sveikatą stiprinančios pamokėlės.
Mokytoja Agnė Purkėnė.
Pamokėlių tikslas - naudojant vaikų jogos, kvėpavimo ir atsipalaidavimo pratimus, mokyti
vaikus savimasažo bei laimės linkėjimo metodikų – sustiprinti kūną, nuraminti protą, mintis,
atsipalaiduoti ir būti laimingu.

Kovos menų pamokėlės.
Mokytojas Vaidas Arvasevičius.
Pamokėlių metu mokytojas supažindins vaikus su Kovos menų filosofija, žmogaus kūno
fiziologija, savigynos psichologija, judesių technika bei kitomis svarbiomis disciplinomis,
leidžiančiomis suvokti kaip juda žmogaus kūnas ir kaip jį kontroliuoti. Vaikai bus supažindinti su
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vedinės visuomenės struktūra ir samprata, prigimtiniais žmogaus tipais, reikalingomis
charakterio savybėmis, norint sėkmingai įvaldyti žmogaus kūną ir kovos meną.

Juvelyrikos, akmenų pažinimo pamokėlės.
Mokytojas Gintaras Kunskas.
Pamokėlių tikslas - padėti vaikams pažinti juvelyrikos bei įvairių mineralų pasaulį, jų apdirbimo
technikas ir metodus. Mokytojas supažindins vaikus su retųjų, pusbrangių ir brangiųjų akmenų
fizikinėmis ir energetinėmis savybėmis.

Vertybių pamokėlės.
Mokytojos Milda Bajevienė, Ana Kurmajeva ir Goda Ragauskaitė.
Pamokėlių tikslas – remiantis vaišnavų pasaulėžiūra ir religija mokyti vaikus amžinųjų vertybių:
tiesos, ramybės, teisingumo, meilės ir taikos.

„HARIBOL“ mokyklėlės direktorė Milda Bajevienė. Projektą kuruoja Dhanandžaja Pandit Das(Donatas Janickis). Visus, kurie susidomėjo ir norėtų leisi savo vaikus į šią sekmadieninę
mokyklėlę (už aukas) kviečiame registruotis elektroniniu adresu info@haribol.lt Bus renkamos
įvairaus amžiaus vaikų ir paauglių grupės, todėl registracijos metu prašome nurodyti savo
vaiko(ų) vardą, amžių, lytį ir pamokėles, kurias norės vaikai lankyti. Rugsėjo 6 dieną yra
numatomas tėvų susirinkimas, kuriame gausite visą Jus dominančią informaciją.

Labai lauksime Jūsų laiškų. Kontaktiniai numeriai:

Goda R. + 37064712490
Milda B. + 37061250901
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