
 

Efektyvios verslo ir gyvenimo strategijos 
Eneagramos praktiko kursas (9 žmonių tipai) V-VI moduliai 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mokymų programa skirta: 

• Visiems norintiems sužinoti kas yra Eneagrama;  

• Verslininkams, lyderiams, vadovams, personalo vadovams, projektų vadovams, vadybininkams; 

• Specialistams, kurie moko ir konsultuoja kitus. 
 
Mokymų kaina: 

• 300 EUR – I dalis (V-VI moduliai, 4 dienos). Eneagramos praktikas. 

• 180 EUR – mokant atskirai už kiekvieną modulį (kaina taikoma I–VI "Efektyvios verslo ir gyvenimo 
strategijos" moduliams). 

• Registruojantis į visus VII mokymų modulius “Efektyvios verslo ir gyvenimo strategijos (I–IV NLP ir 
koučingo praktikas, V–VI Eneagramos praktikas, VII Timeline change su Jack Makani)”, mokymų 
kaina – 1200 EUR. 

Registracija patvirtinama sumokėjus 100 EUR rezervacijos mokestį.  
 
Mokymus veda: 
Julija Kubova, Sigita Juzėnienė. 
 
Mokymų vieta ir trukmė: 
Vilnius, Geen Hotel, Pilaitės pr. 20. 
4 mokymų dienų po 8 ak. valandas. + 10 val. savarankiško darbo tarp mokymų modulių. 
 
Mokymų datos: 
V Modulis. 2019 02 09 – 2019 02 10. (šeštadienis, sekmadienis) 
Eneagramos pirmoji praktiko dalis. 
VI Modulis. 2019 03 02 – 2019 03 03. (šeštadienis, sekmadienis) 
Eneagramos antroji praktiko dalis. 
 
 

KODĖL REIKĖTŲ RINKTIS „Eneagramos praktiko“ kursą? 
 

1. Sužinosite, kas yra Eneagrama ir kas yra  žmogaus vidinė motyvacija, kuri formuoja charakterį.  
2. Suvoksite, kas Jums yra stresas ir kaip sukurti sau daugiau komforto gyvenime ir darbe.  
3. Suvoksite savo stiprybes, silpnybes ir kokie Jūsų neatrasti talentai gali atverti kelią į laimę. 
4.  Išmoksite suvokti kitų žmonių motyvaciją, elgesį bei suprasite, kaip kurti gerus santykius su artimaisiais 

ir kolegomis.  
5. Gyvai pamatysite, kaip žmonės formuoja santykius visuomenėje. Suprasite, kas Jums yra 

„Sąmoningumas“ bei buvimas „čia ir dabar“. 
6. Subalansuosite savo silpnąją ir stipriąją pusę, išbandysite sėkmingos komunikacijos algoritmą. 

Po kurso suteikiama sertifikacija (ICTA): 

• Neurolingvistinio programavimo (NLP) praktiko sertifikacija; 

• Koučingo praktiko sertifikacija; 

• Eneagramos praktiko sertifikacija; 

 
Kursas rekomenduojamas ICTA steigėjo Jacko Makani. 



 

Mokymų programa 
 

V Modulis. Eneagramos praktiko pirmoji dalis. 
(2019 02 09 – 2019 02 10) 

• Eneagramos pagrindai. Savo Eneagramos tipo nustatymas. Kas yra Eneagrama? Jos esmė ir praktinis 
pritaikymas. 

• Trys Eneagramos centrai: širdies, proto ir kūno. Pagrindinės Eneagramos sąvokos. Suvokimo principai.  

• Devynių Eneagramos tipų motyvacija, fiksacija, stiprioji pusė ir esybė. Mūsų asmenybės žemėlapis. 

•  Giluminis interviu ir tipavimo pagrindai. 
VI Modulis. Eneagramos praktiko antroji dalis. 
(2019 03 02 – 2019 03 03) 

• Praktiniai įgūdžiai ir Eneagramos taikymas gyvenime. Motyvacija ir augimo kelias.  

• Vidinės motyvacijos darbe, santykiuose, sprendimų priėmime, konfliktų sprendime suvokimas 
Eneagramos tipo vystymui.  

• Savo elgesio strategijų nagrinėjimas žaidime „Sala“. Savo stipriųjų ir silpnųjų pusių analizė ir 
suvokimas. Asmeninio augimo plano sudarymas.  

• Autentiškos lyderystės suvokimas ir tyrinėjimas. Eneagramos tipų elgesio strategijos konfliktuose 
tyrinėjimas.  

• Asmenybės ir esybės balansavimas. Pratimai trijų centrų balansavimui ir harmonizavimui. Savęs ir 
kitų priėmimas. 

 

Mokymus veda 

 Julija Kubova 
• International Coach & Trainer Association (ICTA) – sertifikuota verslo, koučingo.  

• Eneagramos ir NLP trenerė. 

• Mykolo Romerio Universitetas – koučingo (ugdomojo vadovavimo) ir žmogiškųjų 
išteklių magistras. 

• Glamorgan University, Jungtinė Karalystė, marketingo magistras.  

• Vilniaus Universitetas Kauno Humanitarinis Fakultetas, anglų-rusų filologijos 
bakalauras.  

• Įtakos darymo ir neverbalinės komunikacijos specialistė (M. Grinder dirbutvės, USA).  

 Sigita Juzėnienė 
• International Coach & Trainer Association (ICTA) – sertifikuota NLP trenerė; 

• International Coach & Trainer Association (ICTA) – sertifikuota Eneagramos trenerė; 

• International Coach & Trainer Association (ICTA) – sertifikuota koučingo trenerė 

• Vilniaus Universitetas, Ekonomikos magistras. 
 

Mokymus organizuoja 
 

 
 

 

 

Dėl registracijos į mokymus kreipkitės: 
 

Kamilė Zujevaitė, el.p.: kamile.zujevaite@mokymuerdve.lt, tel.: +370 603 08 636 
Asta Tūgaudienė, el.p.: asta.tugaudiene@mokymuerdve.lt, tel.: +370 675 90790 
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