
MN-LIFE 
mokymai

Visiems, siekiantiems 
gilesnio savęs pažinimo

Personalo specialistams

Įmonių ir komandų 
vadovams



MN-LIFE mokymų moduliai: 

Atrask savo 
prigimtis!

I MODULIS

Kasdienių veiklų 
analizė per 

prigimtis 

II MODULIS

Kaip pažinti ir 
ką daryti, kai 

prigimtys veikia 
ne darnoje? 

III MODULIS

Natūrali 
komunikacija

IV MODULIS

MN-LIFE 
mokymai 
Mokymai įmonėms, kuriuose jūs:
• išmoksite pagal savo prigimtis ir intelektus priimti geresnius sprendimus 

profesinėje veikloje ir asmeniniame gyvenime;

• atrasite ir lengviau „įdarbinsite“ savo nepanaudotą potencialą.;

• gausite savo prigimčių ir intelektų žemėlapius, taip pat labiausiai jums tinkančias 
užduotis ir hobius;

• sužinosite, kaip neperdegti, dirbti produktyviau, kelti(s) motyvaciją;

• išmoksite taikyti natūralią komunikaciją, kuri leis išvengti konfliktų tiek darbe, tiek 
asmeniniame gyvenime;

• susipažinsite su Daugybinių intelektų ir prigimčių, Alkanų tigrų, Natūralios 
komunikacijos teorijomis ir aktyviai jas taikysite praktikoje;

• naudosite video simuliacijas ir analizuosite virtualios įmonės darbuotojų 
situacijas praktinėse veiklose; 

• viską išbandysite praktinėse užduotyse tiek individualiai, tiek grupėje su kitais 
žmonėmis, siekiančiais gilesnio savęs pažinimo.

MN-LIFE asmeninė ir komandos darna per 
asmenines prigimtis.
Dviejų dienų mokymai suskirstyti į 4 modulius.
Mokymai įmonei: 5000€ įmonei.
Mokymai mišrioje grupėje: 349€ žmogui.  



Kam skirti MN-LIFE 
mokymai?
Visiems, kurie nori geriau pažinti save ir:
• priimti geresnius sprendimus tiek profesinėje veikloje, tiek 

asmeniniame gyvenime;
• pagerinti tarpusavio komunikaciją tiek darbe, tiek su artimaisiais;
• ieškantiems darnos su savimi ir su aplinka;
• atskleisti ir realizuoti savo potencialą;
• suprasti tikrąsias perdegimo darbe priežastis;
• rasti tinkamų naujų veiklų, hobių, efektyviai suderinti darbą su 

laisvalaikiu.

Personalo specialistams:
• siekiantiems, kad tinkami žmonės būtų tinkamose pozicijose;
• siekiantiems, kad darbuotojai būtų motyvuoti;
• siekiantiems mažos darbuotojų kaitos.

Vadovams:
• siekiantiems tinkamai deleguoti užduotis;
• siekiantiems kurti stiprią komandą;
• siekiantiems atskleisti savo darbuotojų potencialą ir didinti 

efektyvumą.



MN-LIFE įvadas
NEMOKAMAS renginys, kuriame susipažinsite, kaip MN-LIFE mokymų dėka 
geriau pažinti save ir priimti tinkamus sprendimus profesinėje veikloje ir 
asmeniniame gyvenime.

Kuo jie vertingi?
• Susipažinsite su Daugybinių intelektų ir prigimčių 

teorijomis bei atliksite praktines užduotis;

• Susipažinsite su Darnos, Natūralios komunikacijos ir 
Alkanų tigrų konceptais ir juos išbandysite situacijose;

• Konkrečiai sužinosite, kokia yra MN-LIFE mokymų 
suteikiama nauda ir vertė, galėsite lektoriui užduoti 
klausimus apie mokymus.



Multiple Natures 
sistema 
Su unikalia prigimčių ir intelektų sistema Multiple 
Natures atrasite savo intelektus ir prigimtis. Tai leis jums 
geriau pažinti save, ir jūs galėsite priimti daug geresnius 
sprendimus tiek profesinėje veikloje, tiek asmeniniame 
gyvenime.  

Multiple Natures sistemą sudaro:

• testas ir video medžiaga;
• asmeninė konsultacija apie prigimtis ir intelektus, tinkamas 

karjeras;
• prigimčių ir intelektų, karjerų, hobių ir veiklų ataskaitos, 

voratinklinės diagramos.

Multiple Natures sistema
Po testo ir konsultacijos gausite 34 psl. 
išsamią ataskaitą, kurioje rasite visas 
savo prigimtis ir intelektus. Grafinis karjerų, 
užduočių ir hobių palyginimas su jūsų 
asmeniniais rezultatais atvaizduos labiausiai 
jums tinkančias karjeras, veiklas ir hobius.

Multiple Natures sistemos kaina: 155€  



Kodėl kalbame apie darną?
XXI a. „siaubai“ – stresas, greiti pokyčiai, intensyvus 
gyvenimo ritmas, skubus sprendimų priėmimas, 
motyvacijos stoka, „perdegimo” sindromas. Mes siūlome 
sprendimą.

Koks žmogus yra darnus?
Tai žmogus, kuris suvokęs ir atskleidęs savo potencialą, 
realizuoja save tiek profesinėje veikloje, tiek asmeniniame 
gyvenime. Jis moka  suderinti darbą su laisvalaikiu, 
mokslais ir geba priimti geriausius sprendimus.

Kaip pasiekti darną?
Jei norite siekti darnos, pradėkite nuo savęs pažinimo, savo prigimčių ir intelektų 
suvokimo. Gebėjimas atpažinti savo ir aplinkinių potencialą suteiks jums galimybę jį 
tinkamai panaudoti ir siekti darnos tiek profesinėje veikloje, tiek asmeniniame gyvenime. 

Apie Darną



Užrašai



S U S I S I E K I T E

Esame didžiausią patirtį turinti 
edukacijos įmonė Lietuvoje!

Savo klientams siūlome gausų kokybiškų paslaugų 
pasirinkimą:

Kalbų kursai
Studijos užsienyje

Pagalba renkantis studijas, karjerą
Testai valstybės tarnautojams

Tarptautiniai Cambridge English egzaminai
Korepetavimas

Parengimas egzaminams
Kalbinės ir karjeros stovyklos

Edukacijos mokyklose
Edukaciniai renginiai

Paslaugos verslo klientams

Veronika Nosevičienė
8 694 77800

veronika.n@kalba.lt

Vaidas Baltušonis
8 611 12290

vaidas.b@kalba.lt


