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NAUJOS PRASMĖS VERSLE: 
KAIP SUSTIPRINTI PRIGIMTINĮ INTELEKTĄ 

SKAITMENINĖS TRANSFORMACIJOS LAIKOTARPIU?

V Tarptautinis Baikalo forumas – strateginio mąstymo 
transformuojantis patyrimas

„Pažvelgus atrodo, kad tai meninis piešinys. Ar atskiriate, kur nuotrauka, o kur gyvas veiksmas, 
atliktas akrilo dažais?“, autorius Rasa Baltė-Balčiūnienė. Technologijų ir gyvo veiksmo sintezė.



   Skaitmeninė transformacija jau vyksta. Tendencijos jau nubrėžtos. Kiekvienas iš mūsų atranda 
savo vietą naujame pasaulyje. „Pasaulis įžengė į didėjantį nenuspėjamumo ir didelio plastiškumo 
dešimtmetį. Atskiros kompanijos ar net asmenybės gali greitai pakeisti mus supantį pasaulį. Ateitis 
jau nebe už kalnų, ji čia ir dabar veikia mūsų tikrovės suvokimą ir strateginius sprendimus. Ateities 
matymas formuoja semantinį pokyčių lauką, kuris nubrėžia veiklos kryptį. Ateities matymas leidžia 
suprasti aktualius strateginius iššūkius. Tarpusavyje susijusiame pasaulyje svarbią vietą užima atga-
linio ryšio ciklai. Jie atlieka nelinijinius poveikius sistemoje. Linijinio mąstymo rėmuose šie poveikiai 
suvokiami kaip nenuspėjamumo faktoriai.“ 
                   prof. G. Konstantinovas

Kažkada seniai besiruošdami I Tarptautiniam Baikalo forumui „Naujos prasmės versle-2013“, dis-
kutavome apie būtinybę ruoštis globaliems pokyčiams ir naujos verslo kultūros, kurioje nebe pini-
gai, o prasmė tampa pagrindiniu objektu, atsiradimui. Dabar tapo aišku, kad globali transfor-
macija – tai skaitmeninė transformacija su visomis savo galimybėmis ir visomis savo rizikomis tiek 
individui, tiek bendruomenėms. Mes taip pat jau suprantame, kad žmogus nuo mašinos skiriasi 
prigimtiniu intelektu, kurio dėka pasireiškia kūrybinis protas, atrandantis vystančius sprendimus. 
Kuomet mūsų dėmesį atitraukia technologijos (skaitmeninės, kultūrinės, socialinės, media), mes 
pradedame veikti pagal jų siūlomus algoritmus, kurie ne visuomet sutampa su mūsų vystymosi 
kryptimi. „Pagrindinis žmogaus siekis yra atpažinti jame įsiūtas prasmes“ – ši prof. A. Teslinovo frazė 
tapo ir požiūrį plečiančio filmo pavadinimu (https://www.youtube.com/watch?v=kB99kYpzj2g), 
sukurto po IV Tarptautinio Baikalo forumo, bei šio forumo – strateginį mąstymą transformuojančio 
patyrimo prasme. 



KAIP SUSTIPRINTI PRIGIMTINĮ INTELEKTĄ 
SKAITMENINĖS TRANSFORMACIJOS LAIKOTARPIU?

Autorius Rasa Baltė-Balčiūnienė „Kol kas neaišku, kaip dvi prasmės sukuria naują transformuojantį vaizdinį...?“

KOKIUS KLAUSIMUS SVARBU UŽDUOTI?

KAM REIKIA RUOŠTIS?

KAIP SUPRASTI, AR TU VALDAI TECHNOLOGIJAS AR TECHNOLOGIJOS VALDO TAVE?

KAIP ATRASTI SAVO ILGALAIKĘ PERSPEKTYVĄ SKAITMENINĖS TRANSFORMACIJOS AKIVAIZDOJE?

KAIP KURTI SANTYKIUS SU DIRBTINIU INTELEKTU TAM, KAD VYSTYTUMĖMĖS?

KAIP STIPRINTI SAVO SUBJEKTYVUMĄ?

KAIP ATPAŽINTI TIKRUS DALYKUS?

KAIP KURTI TIKRAS PRASMES?

KAIP ATRASTI IR KURTI PRASMINIUS KONTEKSTUS?

Šį kartą forumas vyks kaip transformuojantis patyrimas, kuriame skirtingi formatai leis sukurti galimy-
bę praplėsti sąmonę, pamatyti kitu kampu – per praktinės filosofijos klausimų prizmę, ne per IT tech-
nologijas – skaitmeninėje transformacijoje vykstančius reiškinius. Žaidybiniame formate atsiranda 
galimybė patirti gyvenimiškas situacijas ir keičiant savo suvokimą sustiprinti savo prigimtinį intelektą. 



PRELIMINARI PROGRAMA

Vasario 24 d.

18.00 – 20.00     Transformuojančio strateginio mąstymo patyrimo dalyvių susitikimas. 
                           Prasmių lauko formavimas.
20.00 – 21.00     Vakarienė

Vasario 25 d.

7.00 – 9.00      Rytinis susitikimas su Baikalu. Pusryčiai.

9.00 – 10.30      Garso intelektas. Sinergijos patyrimas pasitelkiant polifonines lietuviškas dainas
                          (UNESCO šias dainas įtraukė į unikalaus pasaulio paveldo sąrašą), kuriose 
                           gyvas nepakartojamas harmonizavimo principas. Senojoje lietuvių kultūroje
                           šios dainos buvo garsinė kolektyvinės meditacijos, po kurios prašviesėja protas, 
                           forma. Procesą valdys Laurita Peleniūtė (Lietuva). Turėjome puikią patirtį 
                           konferencijos „Naujos prasmės versle“ Indonezijoje metu. Drauge garso 
                           sinergiją patyrusių dalyvių, lyderių, atstovavusių visiškai skirtingas kultūras, 
                           santykiai tapo tarsi jie būtų buvę pažįstami daugelį metų. 
11.00 – 13.00    prof. G. Konstantinovo ir prof. A. Teslinovo pranešimai. 
                           Dalyvių mini prezentacijos. Grupinė refleksija.

13.00 – 14.00     PIETūS

14.00 – 17.00     Strateginių mąstymų žaidybinis laukas. Kas yra transformuojantis patyrimo 
                           žaidimas? Tai būdas pamatuoti naujos realybės galimybes, po kurio prasiplečia
                          suvokimas.

17.30- 19.00.     Patirčių dalinimosi mažose grupėse erdvė.
19.00 – 20.00    Vakarienė
20.00 – 22.00    Patirčių dalinimosi mažose grupėse erdvė.

Vasario 26 d.

7.00–9.00     Susitikimas su ateities vaizdiniais ant Baikalo kranto. Pusryčiai.
9.00–10.30     Garso intelektas. Tęsinys.
11.00–14.00     Strateginių mąstymų žaidybinis laukas. Tęsinys.
13.00–14.00     Pietūs
14.00–17.00     Kolektyvinė refleksija mažose grupėse. Bendra refleksija.
17.30–18.00     Forumo – vystančio strateginio mąstymo žaidimo užbaigimas.
19.00–20.00     Vakarienė
20.00–22.00     Lauritos Peleniūtės koncertas.



BAIKALAS ŽIEMĄ

Rasos Baltės-Balčiūnienės nuotrauka.
„Žiemą Baikalas mums kuria ateities vaizdinius, įsileisdami juos, į save įsileidžiame 

Būties naujumą, kuris nori pasireikšti per mus.“

„Kviečiu susitikti Baikale žiemą. Baikalas – nenuspėjamas. Net kartais jauti, kaip po ledu daužosi 
Baikalo širdis. Kažkada man irkutiečiai sakė: „Jeigu nesi buvęs žiemą Baikale, reiškiasi, iš viso nebu-
vai Baikale...“ Dabar aš suprantu šių žodžių prasmę. Žiemą Baikalas apvalo mūsų sąmonę nuo 
svetimų primestų vaizdinių, o ledo įspūdinga geometrija kuria naujus vaizdinius. Didingas grožis. 
Jaučiamas erdvės tyrumas. Minties begalybė. Sustiprėjimas viduje. Malonės jausmas.“ - Rasa 
Baltė-Balčiūnienė, forumo organizatorė.

Forumas – vystantis strateginio mąstymo žaidimas vyks kamerinėje aplinkoje iki 40 asmenų.
Renginys – ne komercinis. 
Organizacinės išlaidos tikslinamos. 
Forumo organizatorė – Rasa Baltė-Balčiūnienė.
Partneriai – derinama. 


