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TURINYS

● Asociacijos tikslai ir uždaviniai

● Asociacijos veikla

● Renginiai

● Asociacijos interneto ir Facebook 

puslapiai

● Narystė asociacijoje

● Parama asociacijai

● Asociacijos iniciatyvinė grupė

● Kontaktai

● Klausimai ir atsakymai



ASOCIACIJOS 
TIKSLAI IR 
UŽDAVINIAI



ASOCIACIJOS 
TIKSLAS

Remiantis rytų filosofijos, energijos 

valdymo, meditavimo ir gydymo 

tradicijomis skatinti sveiką ir 

sąmoningą gyvenimą visose 

žmogaus gyvenimo srityse: 

asmeninėje, šeimos ir įvairiose 

socialinės veiklos apraiškose.



ASOCIACIJOS 
UŽDAVINIAI

● Suvienyti Džong Juan čigongo

(toliau – ZYQ) instruktorius, Kinų 

Vaizdinių medicinos (toliau – CIM) 

terapeutus ir visus praktikuojančius 

Lietuvoje

● Didinti ZYQ sistemos ir CIM 

žinomumą ir prieinamumą, 

organizuojant ir dalyvaujant 

veikloje ir renginiuose, skirtuose 

žmogaus kaip vientisos sistemos 

vystymuisi



ASOCIACIJOS 
UŽDAVINIAI

● Skatinti CIM metodų taikymą žmonių 

sveikatinimui bendradarbiaujant su 

valstybinėmis institucijomis ir kitomis 

organizacijomis, siekiančiomis 

panašių tikslų

● Įteisinti terapeutų darbą (dabar nėra 

aiškaus teisinio reglamentavimo)

● Tapti tarptautinės ZYQ ir CIM 

asociacijų nare

● Skatinti tradicinės vakarų medicinos ir 

CIM bendradarbiavimą ir jų metodų 

taikymą kartu žmonių sveikatinimui



ASOCIACIJOS 
VEIKLA



ASOCIACIJOS 
VEIKLA

● Rengia renginius, seminarus, praktinius 
užsiėmimus ZYQ, CIM,   sveikatos / 

sveikatingumo, geros savijautos ir 

kitomis susijusiomis temomis

● Organizuoja Meistro Xu Mintang
vizitus Lietuvoje

● Organizuoja knygų, straipsnių ir kitų 

leidinių apie ZYQ ir CIM išvertimą ir 

leidybą

● Organizuoja ZYQ pariktuokančiųjų

pasų, marketinginės informacijos 
(brošiūros, lankstinukai) apie ZYQ ir 

CIM ruošimą ir spausdinimą



ASOCIACIJOS 
VEIKLA

● Talpina ir taip platina informaciją apie 

ZYQ ir CIM, asociacijos ir jos narių 

organizuojamus renginius, seminarus 

asociacijos interneto puslapyje 

www.zyq.lt, facebook paskyroje 

„Lietuvos Džong Juan Čigongo ir kinų 

vaizdinių medicinos asociacija“

● Dalyvauja kitų organizacijų veikloje. 

Asociacija šiemet tapo Sveikatos rūmų 

nare ir siekia tapti tarptautinių ZYQ ir 

CIM asociacijų nare

● Kita veikla susijusi su pagrindinio 

asociacijos tikslo ir uždavinių 

įgyvendinimu

http://www.zyq.lt/


RENGINIAI



TEMINIAI SEMINARAI 
PRAKTIKUOJANTIEMS IR VISUOMENEI

Atviri seminarai supažindinantys su tam tikra 

konkrečia sveikatinimosi tema, pvz. Inkstų 

sveikata, energingumo palaikymas žiemos 

metu, alergijų gydimas ir pan. 

Organizuojami kartą per mėnesį.

ZYQ PRISTATOMIEJI RENGINIAI

Atviro tipo renginys, skirtas pristatyti ZYQ 

sistemą besidomintiems ir norintiems pradėti 

praktikuoti. Organizuojami kartą per 2-3 

mėnesius.

PLANUOJAMI 
RENGINIAI



NEMOKAMOS MANKŠTOS VASAROS 
METU

Vingio parke ar panašioje erdvėje kelis 

kartus per savaitę vykstančios mankštos, 

ZYQ pratimų pagrindu, skirtos visiems 

norintiems išbandyti.

FLASH MOB‘AI IR KITOS AKCIJOS

Netikėtose ir neįprastose erdvėse surengtos 

ZYQ mankštos ar meditacijos.

PLANUOJAMI 
RENGINIAI



KONFERENCIJOS

Teminiai pranešimai apie ZYQ, CIM panašus 

pobūdžio renginiuose, parodose.

Vienos ar kelių dienų atskiri renginiai, 

kuriuose būtų nagrinėjamos platesnės 

temos, sveikatingumo, energingumo 

tematika. 

MEISTRO VIZITAS LIETUVOJE 2020 M.

PLANUOJAMI 
RENGINIAI



INSTRUKTORIAMS IR TERAPEUTAMS

Informacijos apie renginius platinimas ir 
talpinimas:

● Reklama Facebook puslapyje zyq.lt

● zyq.lt tinklapyje

● renginiai@zyq.lt

PLANUOJAMI 
RENGINIAI



ASOCIACIJOS 
INTERNETO IR 
FACEBOOK 
PUSLAPIAI



ASOCIACIJOS 
INTERNETO 
PUSLAPIS
www.zyq.lt



ASOCIACIJOS 
FACEBOOK 
PUSLAPIS
www.facebook.com/zyq.lt



NARYSTĖ 
ASOCIACIJOJE





NARYSTĖ 
ASOCIACIJOJE

● Asociacijos nariais gali būti visi 

Lietuvos gyventojai nuo 18 metų, 

išklausę pirmą ZYQ sistemos pakopą. 

● Profesinės sekcijos nariams 

(Instruktoriai ir sertifikuoti Vaizdinių 

Medicinos terapeutai) asociacija 

kuria informacijos sklaidos tinklą bei 

priemones, kurios bus naudingos 

Jums organizuojant ir viešinant savo 

veiklą 

MAŽI UPELIAI SUTEKA Į VIS DIDESNIUS

UPOKŠNIUS, ŠIE – Į UPES, O PASTAROSIOS

Į DIDELES UPES, KURIOS ĮTEKA Į JŪRĄ...



ORGANIZACINĖ INFORMACIJA

● Narystės įnašas – 20 eur (svarstoma)

● Narystės įnašas Profesinės sekcijos 

nariams - ≥20 Eur (svarstoma)

● Narystė trunka kalendorinius metus, 

todėl kiekvienų metų pradžioje turi būti 

atnaujinama. 

● Nariu tampama užpildžius registracijos 

formą ir sumokėjus nario mokestį. 

Detalesnę informaciją rasite www.zyq.lt

NARYSTĖ 
ASOCIACIJOJE



PARAMA 
ASOCIACIJAI



PARAMA 
ASOCIACIJAI

Asociacija turi paramos gavėjo 

statusą ir gali priimti paramą tiek iš 

fizinių, tiek iš juridinių asmenų savo 

tikslų ir uždavinių įgyvendinimui

Pagal LR įstatymus JA suteikta parama 

2x paramos suma mažina pelną iki 

mokesčių išlaidas.

Kviečiame skirti 2% GPM skirti

asociacijai!



ASOCIACIJOS 
INICIATYVINĖ GRUPĖ



ASOCIACIJOS 
INICIATYVINĖ 
GRUPĖ

Valdas Bauža, valdasbauza@yahoo.com, tel. nr. 8 611 21473

Artūras Gruodis, gruodis.arturas@gmail.com, tel. nr. 8 686 71616

Loreta Muralienė, l.muraliene@gmail.com, tel. nr. 8 687 39735

Loreta Tiagun, loreta.tiagun@gmail.com, tel. nr. 8 655 53707

Mindaugas Treigis, m.treigis@masterkeybaltics.lt, tel. nr. 8 611 46277

Igoris Olchovič, igo@cobra.lt, tel. nr. 8 698 20755

Remigijus Kaniava, remigijus.kaniava@gmail.com, tel. nr. 8 675 45290

Jei turite klausimų, pasiūlymų ar norite prisidėti prie asociacijos veiklos 

– mielai prašome kreiptis į bet kurį iniciatyvinės grupės narį

mailto:valdasbauza@yahoo.com
mailto:gruodis.arturas@gmail.com
mailto:l.muraliene@gmail.com
mailto:loreta.tiagun@gmail.com
mailto:m.treigis@masterkeybaltics.lt
mailto:igo@cobra.lt
mailto:remigijus.kaniava@gmail.com


LIETUVOS DŽONG JUAN ČIGONGO
IR KINŲ VAIZDINIŲ MEDICINOS 
ASOCIACIJA

Įmonės kodas

304294449

Registracijos adresas

Kauno g. 1A, LT-01314 Vilnius

Mobilus telefonas

+370 611 21473

El. pašto adresas

Info@zyq.lt

Banko sąskaita

LT22 4010 0510 0369 8998

PVM mokėtojo kodas 

ne PVM mokėtojas

KONTAKTAI

mailto:Info@zyq.lt


KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


