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Ar gali  būti emocijų kontrastas tuo  

pačiu metu žmoguje?

◼ Dėkingumas–labai svarbi žmogaus gyvenimo dalis.

Kai esi dėkingas, atsiveria visi keliai į gėrį...

◼ Užverta širdis užveria kelią į laimės, džiaugsmo ir

palaimos šaltinį ...

◼ Negali būti tuo pačiu metu būti ir dėkingi, ir

nelaimingi . Emocijų kontrastas žmoguje.



Dėkingumas –socialinio kapitalo dalis  

mūsų kraičio skrynioje

Mano įprotis  dėkoti  kasdien- ar taip  

darau? 

Ar taip  reikėtų? 

Užduotis : užrašyti greitai padėką 

artimajam, kaimynui, šiandien  kartu 

besimokančiam, draugui, įstaigai  ...



Ar dėkingumas apčiuopiamas?

Ar jis  kainuoja? Jei matau paprastus  stebuklus 

kasdienoje –nekainuoja.. .(Suskambo telefonas 

ryte –esu dėkingas, kad kažkam rūpiu. “Koks  

čia velnias trukdo?” )

Matau dangų, ryto aušrą, rasos lašą ant  stiklo-

ačiū, aš gyvenu ir  t.t.) 

O  kai iškyla sunkumai, ar  atrasiu jėgų kažkam 

dėkoti? 



Dėkodami pažįstame  save...

Dėkoju už gerumą...Filosofijų nuostatos.

Dėkingumas mus moko mylėti...

Dėkingumo sklidina  diena –mano laimė...

Rašykime  “GAUSOS  KNYGĄ”...

Atraskime  kasdien padėkoti kažkam už kažką-

nepraleiskime  nė  dienos. 

Gausinkime  socialinio  kapitalo  aruodą, 

gausinkime  gerumą, keiskime  aplinką...



Ar Tau  patinka? 

◼ Dėkodamas  tampi  stipresnis...

◼ Pastabumas  ugdo  dėkingumą...

◼ Dėkingumo žodžiai –nešykštėkime  jų..

◼ Dėkingumo  dovana: ar Tau  patinka, kai Tau 

dėkoja? Keiskis  dovana...

◼ Kad  dėkingumo dovanos- verybės , jausmo  

turėtum  savo socialinio kapitalo santaupose, 

turi dauginti jį. O dauginasi  jis  dalijamas...



Senjorai savanoriai XXI a. – tamplieriai šių  

dienų ?

Tamplieriai buvo ankstyv. viduramžių ordinas,

krikščionys vienuoliai, joję į mūšį, kad

tarnautų savo Dievui, paisę riteriško elgesio

kodekso, įkurti saugoti krikščioniškus

piligrimus, keliavusius į Jeruzalę ir t.t.

(Įvairus vertinimas).

Kodėl  jų vardas atkeliamas  į  XXI a.?? 

(pagal D.Zohar ir  I.Marshall   )



....su  giliu dvasingumu...

Pagal Vakarų tradicijas XXI a. “...jie yra

geriausias pasaulietiško efektyvumo sąjungos

su giliu dvasingumu pavyzdys... Jie aukojo

savo gyvenimą tarnystei tam, ką laikė

švenčiausiu dalyku “.

Tamplierių istorija –įkvepiantis pavyzdys , kaip

reikia reiškinį, procesą, pvz., žmonių

santykius, savo elgesį keisti IŠ VIDAUS...



Kur “aukso  vidurys”? 

Dabartiniai tamplieriai yra šių dienų “tarnystės
lyderiai”, kurie pasaulyje atlieka aukštesniųjų
motyvų skatinamus darbus ir “taip tarnauja
fundamentaliausioms vertybėms ir tikslams.”
(D.Zohar)

Dvasinis kapitalas mumyse, mūsų aplinkoje.

O kurgi “aukso vidurys”, kai siekiame
konstruktyvaus bendravimo, pasakant ir
“NE”???



Mūsų misija, tikslai 

Mes, savanoriai, būkime  tamplieriški, nes 

trokštame, kad mūsų darbas  keistų  

mūsų pasaulį- mikro-, mezo- ir  netgi 

makroaplinką.

Ar  ne  dėl  pokyčio  siekiame  

savanoriauti? 

PAMĄSTYKIME  KARTU...



Aukštesni  idealai  savanoriaujant 

Juk mūsų profesinio, asmeninio, visuomeninio   

gyvenimo varomoji jėga –tai nuoširdus 

rūpestis  kitu, tai aukštesni už kitų idealai, nes  

norime  padėti savanoriaudami.



Kodėl riteriai? 

Svarbiausia riterio (“tarno”) svaybė –su iškilia vizija ir poreikiu tarnauti aukštesnėms

vertybėms.

Todėl mūsų programoje ir socialinis kapitalas, dvasinis kapitalas, o komukikacija –

tinkamiausias įrankis eiti į šiuos gilesnius paslaptingesnius klodus.

Riteriais ne gimstama, o tampama...
Riteriai-senjorai-savanoriai-lyderiai... Tai Jūs įkvėpsite kitus siekti aukštesnių paskatų išbristi

iš vienatvės, išlįsti iš galbūt jau kietesnio psichologinio kiauto..

O tokios misijos neatliksi , jei pats nesiremsi kažkuo didingesniu, prasmingesniu,

universalesniu negu mus supanti kultūra...



Kurti    KULTŪRĄ...

Jų, t.y. mūsų, senjorų  savanorių, atrama turi  būti 

gebėjimas  kurti KULTŪRĄ  , o  ne  vien būti 

joje  tokioje, kuri mus  ne  visada  tenkina...

TARNYSTĖ  AUKŠTESNIEMS  TIKSLAMS 

formuoja mūsų pačių vertybes...Taip 

tobuliname  pasaulį...



AR  ESAME  PASIRENGĘ  ŠIOMS  

MISIJOMS?

Ko labiausiai  stingame jau 

dabar? 

Kuo galime  pasidalinti  su  kitais? 



Dėkingumo  malda (Louise L.Hay) 

“Mano  sielos  gelmėje  yra   amžinas  dėkingumo  

šaltinis.Tegul  jis  užlieja  mano širdį, kūną, protą, 

sąmonę  ir mnao  esmę.Tegul dėkingumas sklinda 

nuo manęs į visas  puses, po visą  pasaulį  ir  grįžta  

man, kad  turėčiau dar daugiau  už ką dėkoti. 

Žinau, kad  šis  šaltinis  niekada neišseks. 

Dėkodamas  jaučiuosi  puikiai, išreiškiu savo  

vidinį  džiaugsmą...” 



Dėkoju...

◼ Dėkoju už save ir  savo kūną.

◼ Dėkoju už  galimybę  regėti, girdėti, jausti, 
ragauti  ir  liesti.

◼ Dėkoju  už  savo  namus, kuriais su  meile  
rūpinuosi.

◼ Dėkoju už savo šeimą ir draugus, kurių 
draugiją  vertinu.

◼ Dėkoju už  veiklą, kurįą  stengiuosi  kuo geriau  
atlikti. 



Dėkoju 
◼ Dėkoju už  savo  talentus ir gebėjimus, kuriuos 

stengiuosi kuo gražiau  išreikšti.

◼ Dėkoju už  materialų aprūpinimą,kuris, žinau, 

niekada  nepablogės. 

◼ Dėkoju  už  viską, ką esu praeityje patyręs, nes 

tai  man  padėjo augti.

◼ Dėkoju  už gamtą  ir  kiekvieną gyvą  būtybę.

◼ Dėkoju  už  šią  ir  už  kitą  dieną. 

Dabar  ir  visados  dėkoju  už GYVENIMĄ.


