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Mieli kolegos,

kviečiu šiame virsmų laike susiburti ir pajungus kolektyvinį protą paanalizuoti, kas
šiuo metu vyksta ir kur yra kiekvieno mūsų vieta šiame pokytyje. Ypač svarbu
permąstyti savo gyvenimo prioritetus, kad už mus „neparmąstytų“ sociumo
trendai. Išorinis spaudimas auga ir šiame kontekste norisi prisiminti Aristotelio
Onasio žodžius: „Mes turėtume paleisti iliuziją, kad jūra kada nors nurims. Mes
turime išmokti buriuoti ir per didžiausius vėjus.“

Rasa Baltė Balčiūnienė

Kviečiame į GILU klubo sesiją

STIPRUS MĄSTYMAS: KAS NAUJO RANDASI ŠIŲ DIENŲ
VIRSME?

Vasario 9 d.

AMRES ART Galerija,

Polocko 41, Vilnius   
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Kiekvieną mūsų veikia ne tik asmeniniai, lokalūs, čia ir dabar vykstantys reiškiniai,
bet ir mūsų santykis su Visata, erdve, laiku, mūsų baigtinumu ir kartu amžinybe.
Šis santykis per visą žmonijos istoriją svyravo nuo tikėjimo iki mokslo, tačiau
tikėjimo klausimas jame lieka svarbus lig šiol. Ar pastebime savo aplinkoje
Amžinybės rato dėsnius? O gal labiau atkreipiame dėmesį, jog viskas baigtina,
trumpalaikiška ir neturi tęsinių? Kokią įtaką tai turi mūsų kasdieniams
sprendimams?

Šiomis temomis kviečiame pasikalbėti, padiskutuoti ir sužinoti išsamiau iš
puikaus pasakotojo, edukatoriaus ir plačios perspektyvos žmogaus.

Šios sesijos kviestinis lektorius – astrofizikas, Vilniaus Universiteto Teorinės f izikos
ir astronomijos instituto lektorius, Molėtų observatorijos astronomas,
edukatorius Saulius Lovčikas skaitys pranešimą apie žmogaus santykio su Visata
kaitą. Jis apžvelgs, kaip mokslinis pasaulio supratimas išsikovojo savo vietą
mitiniame pasaulėvaizdyje (ar kada esate pagalvoję, ką reiškia standartinė
pasakų pradžia „Už devynių jūrų, devynių marių...“?), kuo „stebėti dangų“ skiriasi
nuo „žiūrėti į dangų“ bei kodėl žmonijai taip reikia „ateivių“. Po paskaitos vyks
diskusija-pokalbis su lektoriumi. 

Pirmoje dalyje pradėsime iš tolimesnės perspektyvos, atsitraukus, o antroje
dalyje priartėsime prie kiekvieno iš mūsų individualiai. Bus labai įdomu pamatyti,
kaip šių dienų virsmai atrodo iš tolimesnės perspektyvos ir kur yra kiekvieno
mūsų vieta. 

Sesijos programa

9.00 – 12.30 Intelektualinė sesija. Kaip žmogaus santykis su Visata, laiku ir
erdve lemia mūsų gyvenimo būdą ir sprendimus?

Ryto ratas: pokalbis apie naujų metų pradžią ir ją lydinčias mintis

Astrofiziko Sauliaus Lovčiko paskaita „Visatos suvokimas: nuo mitų iki
mokslo“

Klausimai-atsakymai su lektoriumi

Kolektyvinė ref leksija



12.30 – 14.30 pietūs

15.00 – 18.30 Praktinė sesija: užčiuopti, kas randasi virsme. 

- Analizuosime ištraukas iš vieno žymiausių ukrainiečių f ilosofo Andrejaus
Baumeisterio paskaitų, kuriose jis aptaria 2023 m. pasaulines virsmų
tendencijas. A. Baumeisteris apibendrina žymių pasaulio intelektualų įžvalgas ir
pateikia savo vertinimą. Pasiklausius jo bus labai įdomu sugretinti tai, ką jis kalba,
su tuo, kas vyksta mūsų aplinkoje bei organizacijose.

- Sinemalogijos dalyje peržiūrėsime ištraukas iš Luco Bessono f ilmo „Lucy“
(2014) ir bandysime suvokti, kaip galėtų toliau vystytis kognityviniai žmogaus
gebėjimai.

- Taip pat paanalizuosime ištraukas iš f ilmo „Onasis: pats turtingiausias
žmogus pasaulyje“ (1988 m.), sutelkdami dėmesį, kaip reiškiasi lyderio
metafizika, kurianti jam finansinę gerovę.

- Sudalyvausime naujų ateities prasmių konsteliacijoje, pajungdami intuityvias
žinias apie save.

- Atliksime praktiką „Virsmų žemėlapis: kas naujo potencialiai gali rastis
mano gyvenime?“.

Po šios sesijos kiekvienas išeisime su aiškesniu orientyru, kas vyksta šiandien
aplink mus ir mumyse, ir kur yra kiekvieno mūsų vieta bei vaidmuo. 

Veda Rasa Baltė Balčiūnienė, HAI instituto įkūrėja, verslo psichologė.



*19 val. pageidaujančius kviečiame pasilikti vakarinėje malonumų ir
pokalbių dalyje.

Mūsų laukia degustacinė vakarienė ypatingoje vietoje – restorane „Ertlio
namas“, kuriame istorinė lietuviška virtuvė susijungia su modernia, šiuolaikiška
technologija ir kultūra. Lietuviška istorinė virtuvė pasižymi sezoniškumu: į stalą
patiekiama tai, ką tuo metu galima nuskinti darže, sumedžioti girioje, sužvejoti
upėje ar ežere. Kiekvieną patiekalą lydi istorija, kuri padeda įsitikinti, jog istorinė
gastronomija labai daug atskleidžia apie mus pačius ir mūsų kraštą.

Apie GILU klubą

Tai laisvo laiko kultūros klubas, siekiantis atkurti pamestas laisvo laiko prasmes ir
atskleisti jas kaip esmines pilnaverčio šiuolaikinio gyvenimo sudėtines dalis.
Kuriame prasmingą, auginantį, naujų įžvalgų ir patyrimų suteikiantį laiką,
mokomės išeiti iš mąstymo stereotipų ir sąmoningiau pažvelgti į sociumą bei
save. Įvairios klubo veiklos apima ne tik teorinį, bet ir praktinį lygius. Veikiame
kartu su bendruomenės nariais. Idėjinė klubo GILU lyderė Rasa Baltė Balčiūnienė
prisideda prie įvairių temų vystymo bei įgyvendinimo.



Programos kaina

200 eur + PVM

Vietos ir maitinimo
kaina

40 eur + PVM

Vakaro planai

Po susitikimo norinčius
pratęsti pokalbius
kviečiame
pavakarieniauti
restorane „Ertlio
namas“. 

Sesijos organizacinė informacija

Laikas: Vasario 9 d. ketvirtadienis, 9-19 val.

Vieta: „Amres Art“ galerija, Polocko 41, Vilnius.

Kontaktinis asmuo: Aušra Kirlienė, el.  klubas@hai.institute, tel.
nr. +37068898609.

REGISTRACIJA

Buvusių GILU klubo sesijų akimirkos

https://www.youtube.com/watch?v=5vvxlAvt-PY&ab_channel=HAIInstitutas
mailto:%C2%A0klubas@hai.institute,
tel:+37068898609
https://www.hai.institute/produktas/gilu-klubas/renginiai/Stiprus-mastymas-kas-naujo-randasi-siu-dienu-virsme/


Rūdininkų g. 18, Vilnius
Lietuva

Šį pranešimą gavote, nes naudojotės UAB
„HAI institutas“ paslaugomis, dalyvavote

renginyje ar užsiprenumeravote
naujienlaiškį interneto puslapyje.

Atsisakyti naujienlaiškio

HAI Institutas

https://www.facebook.com/search/top?q=hai%20institutas
https://www.hai.institute/
https://www.youtube.com/channel/UCpC451evJdp-HqAnKZHIyMw
https://www.linkedin.com/company/gilu-gru/?viewAsMember=true
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