
Kiekvienas iš mūsų turime unikalias prigimtis – kiekvienas iš mūsų esame dovana pasauliui.

Deja, daugelis net nežinome savo tikrųjų prigimčių  ir nesugebame įžvelgti naudų ir galimybių kurias jos gali mums 
suteikti. Šio užsiėmimo metu susipažinsite ir atrasite savo prigimtines stiprybes padedančias priimti mums svarbius 
sprendimus vedančius link mūsų asmeninės laimės.  Susipažinsite su daugialypių prigimčių ir intelektų teorija „Multiple 
Natures“ (MN) leidžiančia suprasti kur slepiasi mūsų neišnaudotas potencialas. Užsiėmimo metu taip pat bus 
pristatomi instrumentai ir būdai leidžiantys vystyti savo stiprybes, mažinti stresą, padidinti ir išlaikyti savo energiją.
 

Po seminaro kiekvienas žinosite kaip atrastas stiprybes puoselėti, tobulinti ir „įdarbinti“ taip, kad gyvenimo kokybė 
visokeriopai pagerėtų.
 . 

Tikime, jog žmogus žinantis savo stipriąsias puses, lengviau ras savo pašaukimą, išsikels tikslus ir geriau valdys 
santykius.

Norintiems tinkamai pasirinkti karjeros kelią, 
pasukti jau pradėtą karjerą palankesne srove atlie-
kant sau tinkamiausias užduotis ar ieškantiems 
naujų, įkvepiančių hobių.
 

Studentams, moksleiviams siekiančiam apsispręsti 
dėl mokomųjų dalykų, studijų ir karjeros krypties 
pasirinkimo.
 

Tėvams, pedagogams, karjeros specialistams  
siekiantiems tobulėti bei ugdyti savo gebėjimus 
konsultuojant ir teikiant pagalbą kitiems renkantis 
ateities kelią.

Vadovams, Žmogiškųjų išteklių darbuotojams 
norintiems geriau pažinti ir suprasti savo darbuo-
tojus, formuoti efektyvias komandas, paskirstant 
žmones į atitinkamas pozicijas.

„Multiple Natures“ (MN) – amerikiečių pedagogo Steveno Rudolph sukurta unikali, moksliniais metodais pagrįsta 
sistema.  kurios teikiamais privalumais pasinaudojo jau virš 100 000 žmonių visame pasaulyje. 

Šios sistemos pagrindas – aiški žingsnių seka, kuri leidžia pasiekti flow būseną (vert. „buvimą sraute“) ir kryptingai bei 
sąmoningai priimti kasdienius sprendimus susijusius su mokomaisiais dalykais, karjera, laisvalaikiu.

Kam skirtas seminaras?

SEMINARO REZULTATAS BUS:

Rekomenduojamas 
minimalus amžius: Šie mokymai yra dalis sertifikacinės „ Multiple Natures” praktiko programos, 

todėl tai puiki starto vieta svarstantiems galimybę ateityje tapti profesionaliu 
„Multiple Natures”  konsultantu.

„PAŽINKITE SAVO PRIGIMTIS“
2-jų dienų mokymai 2017 m. 

spalio 21 - 22 d.
Vilnius

18 metų 

Visų savybių ištyrimas ir  aptarimas 
( tiek intelektinių tiek prigimtinių)

Įgimtų gebėjimų atskleidimas
 
Elgesio analizė

Savo prigimčių supratimas

Identifikuosite savo profesinius bei 
asmenininius tikslus

Po šių dviejų dienų lengviau suprasite savo elgesio 
ypatybes: pažinsite savąsias prigimtis ir intelektus. 
Žinodami asmenines vidines savybes galėsite 
tinkamai išnaudoti savo potencialą, gebėsite rasti 
pasitenkinimą kasdieniniame gyvenime, priimti 
sąmoningus sprendimus renkantis karjeros kelią.



Mokymų metu bus apjungtos įdomios ir įvairios veiklos, tokios kaip: 
pristatymai, testai, darbas grupėse, praktinės užduotys, rašymas, 
asmeninė refleksija ir pan.

Pagrindiniai „Multiple Natures” principai ir  jų 
pritaikymas

Sprendimų priėmimo algoritmas leidžiantis augti savo 
pasirinktoje srityje bei atrasti gyvenimo pusiausvyrą.

Asmeninių testo rezultatų aptarimas ir analizė

 

Karjeros bei asmeninių tikslų nustatymas atsi-
žvelgiant į daugialypius intelektus ir prigimtimis

Veiklų, kurios suteikią pozityvią ir priešingai 
negatyvią energiją identifikavimas

Veiksmų plano i r  įgyvendinimo strategi jos 
sudarymas

PROGRAMA 

SEMINARO 
FORMATAS

http://stevenrudolph.com/

https://www.facebook.com/multiplenatures

https://www.linkedin.com/in/steven-rudolph/

https://twitter.com/stevenrudolph

DĖL REGISTRACIJOS 
į mokymus kreiptis:

karjeroscentras@kalba.lt

+ 370 614 69 602

SEMINARO ORGANIZATORIAI:
KALBA Karjeros centro komanda

Seminaro data                 Laikai 

    Spalio 21 d.                9:00 – 17:30

    Spalio 22 d.               9:00 – 17:30

Seminaro kaina                220 €

Amerikietis pedagogas ir lektorius 
švietimo srityje. „ Multiple Natures” 
sistemos autorius, leidžiančios suvokti 
ir įvertinti žmogaus prigimtis ir 
gebėjimus, kurie lemia atitinkamus 
elgsenos modelius konkrečiai susijusius 
su mokymusi ir karjera. Dviejų bestse-
lerių autorius ( Solving The Ice-Cream 
Dilemma , The 10 Laws of Learning ), 
tūkstantinėms auditorijoms dėstęs 
konferencijose ir seminaruose. 

Užsiregistruojant iki spalio 15 d. – .200 €

LEKTORIUS - 
Steven Paul Rudolph
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