
LYDERIO 
GENAS

INTUITYVIOS 

ESTETIKOS 

PLENERAS

Sėkmingiausios kompanijos nesilygina su konkurentais, jos tiesiog suteikia NAUJĄ PRASMĘ 
„konkurencijos“ žodžiui, atrasdamos unikalias idėjas. Tai reiškia, kad lyderiai mato tai, ko 
nemato kiti.

MATYTI pasaulį kitomis akimis nėra lengva. Net ir patyrę lyderiai, daug metų dirbantys toje 
pačioje srityje ar toje pačioje organizacijoje, leidžia jų žinioms, patirčiai apriboti naujų idėjų 
pasireiškimą, nesugeba pamatyti savo veiklų NAUJAI.

MENAS ir patyrimas tampa tuo instrumentu, kas keičia lyderių įprastą  žvilgsnį į savo verslus. 
Kūrybinės išraiškos technikos priverčia lyderius išeiti iš įprasto veikimo steretotipo, naujai 
pamatant save ir savo judesių  išraiškas.

Verslo projekto PRADŽIOS būsena tokia pati, kaip prieš baltą drobę: KAS GAUSIS?

RUgSėjO 12 d. 9.00–20.00 VAL. 

INTEgRA HOUSE, VILNIAUS APSKRITIS



9.00–11.00  PASKAITA

        Kūrybinio proto samprata: realybė ir mitai.
        Intuityvi estetika kaip kūrybinės tapatybės išraiška.
        Stereotipai kaip kūrybingo proto žudikai: priežastys ir ką daryti.
        Meno ir verslo sąsajos: universalūs vystymosi principai.

11.30–13.00 PRAKTINIS PATYRIMAS
Vidinių būsenų ir kūrybinių išraiškų sąsajos: kaip rezultate atrasti tikrumą.

14.00–15.00 KŪRYBINĖS TAPATYBĖS PRAKTINIS PAJAUTIMAS
Technika „Gyvas veiksmas“ – būdas atpažinti naujus projektus.

15.00–18.00 PRAKTINĖ KALIGRAFIJA
Kaligrafinis raštas: veiksnus būdas išeiti iš savo įprasto judesio stereotipų. 
Komunikacijos tapatybės paieška: autorinio rašto susikūrimas. 

18.30–20.00 ĮŽVALGŲ ĮPRASMINIMAS
Stevo Jobso sėkmės neįsisąmonintos priežąstys: filmo ištraukų analizė.
Plenero refleksija.

PROGRAMA



P l E N E R O  V E D A N T I E J I :

RASA BAlTĖ-BAlČIŪNIENĖ

Verslininkė, Harmoningos asmenybės instituto – HAI.lT (12 metų) ir profesion-
alios estetikos įmonės „Femina Bona“ (24 metai) įkūrėja, „Įvaizdinių tyrimo 
instiutas“ bendraįkūrėja, ontopsichologijos metodų taikymo praktikė, kokybinių 
pokyčių konsultantė. Rasa yra sukūrusi ir veda autorinę sąmoningos lyderystės 
programą “„AUTHENTICUS“, organizuoja inovatyvius naujų galimybių paieškos 
projektus, apjungiančius verslą, mokslą, meną, madą, švietimą ir asmenybės 
vystymą, tarptautinius forumus „NAUJOS PRASMĖS VERSlE“. Naujausias Rasos 
projektas – „AMRES“, kuris apjungia meno, mados, medijos vaizdinių poveikio 
žmogui tyrimus ir edukacinius renginius (apskriti stalai, pranešimai, seminarai, 
plenerai, tarptautiniai forumai) lietuvoje bei kitose šalyse (JAE, Italija, latvija, 
Rusija, Indonezija).

TATJANA CHARITONOVA (Sankt Peterburgas)

Meno ir kultūros muziejaus „Ermitažas“ (Sankt Peterburgas) pagrindinė 
psichologė, meno istorikė, „Ermitažo“ sociologinių tyrimų mokslinė 
bendradarbė, psichologijos mokslų kandidatė. Didelė Tatjanos veiklos dalis – 
vaizdinių psichologija. Ji atlieka įvairius šios srities tyrimus, veda seminarus 
apie vaizdinių psichologiją mene ir žmogaus gyvenime bei mokymus „OntoArt“ 
ir „Gyvosios Architektūros“ srityse. Tatjanai yra parengusi daugiau kaip 30
mokslinių straipsnių.

MARINA ČEKMARIOVA (Sankt Peterburgas)

Menotyrininkė, meno kritikė, aukščiausios kategorijos metodistė meno ir 
kultūros muziejuje „Ermitažas“ (Sankt Peterburgas), edukacinių menotyros 
programų kūrėja ir vedančioji, daugiau kaip 30 mokslinių straipsnių ir meno 
katalogų įvadų autorė. Pagrindinė Marinos menotyros dėmesio sritis yra 
vaizdiniai meno kūriniuose – šia tema ji rengia įvairius mokymus ir yra 
apgynusi mokslinę disertaciją.   

Dalyvavimo kaina: 300 EUR+PVM

Registracija: greta@hai.lt, tel.: +370 610 61272

ORGANIZATORIUS


