Семінар OH-Cards Basic від Moritz
Egetmeyer у Львові!
8-10 березня 2019 р.
Ви вже знайомі з О-Картами (OH-Cards)?
Скористайтесь унікальною можливістю повчитися в Україні у засновника методу і
розробника більшості колод метафоричних асоціативних карт!
Хто такий Моріц Егетмейєр?
- це тренер зі світовим ім’ям, який має більш ніж 30-річний досвід проводення семінарів
на 5 континентах, в більше як 20 країнах. Його навчання пройшли тисячі міжнародних
спеціалістів.
- Моріц Егетмейєр виріс у Німеччині і переїхав до Ванкувера, Канада, для вивчення
психології в університеті Саймона Фрейзера (B.A.) і психології людини в Інституті Cold
Mountain, там він також пройшов еклектичну / різнобічну підготовку як психотерапевт;
- він познайомився з першою колодою OH і її автором Elly Raman в Канаді, в ній він
знайшов психотерапевтичний інструмент, який міг допомогти людям знайти автентичні
шляхи в їхньому особистісному розвитку;
- повернувшись до Німеччини, він почав видавати OH карти і розвивати жанр
асоціативних карт, став розробником більшості проективних асоціативних карт, заснував
видавництво «OH-Verlag/OH Publishing House» (1985) та «OH Cards Institute»
(http://www.oh-cards-institute.org)
- за останні 33 роки жанр виріс до 19 різновидів. OH-Карти доступні сьогодні на 25 різних
мовах.
Семінар OH Basic (Базовий)
Що Ви отримаєте на цьому семінарі?

- знайомство зі всіма 19 різновидами карт
- оволодіння правилами роботи з метафоричними асоціативними картами та О-Етикетом
- дослідження терапевтичних методів, вправ та технік застосування в консультуванні,
психотерапії, тренінгах та навчанні
- практична робота в парах, малих та великих групах
Цільова аудиторія:
психологи, психотерапевти, коучі, тренери, викладачі, професійонали допомагаючих професій
та сфери роботи з персоналом та всі зацікавлені.

Додаткові переваги участі:
# Ви зможете купити метафоричні карти за акційними цінами!
# Ви зможете стати самим розповсюджувачем цих карт!
# Ви отримаєте сертифікат участі з логотипом та штампом "OH Cards Institute" і підписом
Moritz Egetmeyer, який дає право використовувати карти в консультативній роботі та
проводити навчальні заходи!

Оплата за участь в OH Basic:
За умови реєстрації і внесення передоплати до 15 лютого – 250 Євро
За умови реєстрації і внесення передоплати до 1 березня – 300 Євро
З 2 березня і на семінарі – оплата 350 Євро
Організатор заходу: OH-Cards Україна
Контактна особа:– Наталія Фрик-Палагіцька +380988069012
Електронна пошта: oh.cards.ukraine@gmail.com

