
Psichologinės metaforinės  

asociatyvinės OH kortos   

  

Praktiniai seminarai su   

Moritz Egetmeyer, M.A. (Vokietija)  

  

VILNIUJE, gegužės 21-22 d. ir 28-29 d.  

  

Psichologams, medikams,  soc. darbuotojams, pedagogams, 

koučeriams, NLP ir kitų krypčių konsultantams bei visiems, 

besidomintiems savęs pažinimu bei tobulėjimu 

 

Psichologinės metaforinės asociatyvinės OH kortos – unikalus instrumentas, 

leidžiantis greitai ir paprastai prieiti prie žmogaus vidinės istorijos, prabudinti 

intuiciją ir žinojimą apie save. Tai kontakto su pačiu savimi bei komunikacijos su 

aplinkiniais žmonėmis priemonė.   

 

Ši projektyvi metodika leidžia apeiti racionalų mąstymą, panaikinti gynybas ir 

pasipriešinimą, suteikti sąlygas dialogui tarp žmogaus vidinio ir išorinio pasaulio, 

padeda rekonstruoti traumuojančias patirtis, suformuluoti ir išreikšti jas žodžiais 

– kas jau savaime turi vidinį gydantį poveikį. 

  

Asociatyvinės OH kortos – psichologo, psichoterapeuto ar koučerio instrumentas, 

taikomas diagnostikoje, gebėjimų koregavime ir vystyme. Tai ir verslo trenerio, 

psichologinių grupių vedančiojo pagalbininkas, naudojamas grupės apšilimui, 

pasitikėjimo tarp grupės narių nustatymui, ypatingų grupės poreikių diagnostikai 

ir kaip grupinio darbo metodika.  

  

Nuo pat pirmo leidimo 1981 metais OH asociatyvinės kortos tapo plačiai 

pripažinta priemone asmeniniam ir tarpasmeniniam darbui, 

konsultavimui ir terapijai:  

   

• 18 pavadinimų.  



• Išleistos 20 skirtingų kalbų,   

• Naudojamos ir pritaikomos dar didesniame skaičiuje šalių,  

- jos sklinda po pasaulį panašiai kaip požeminio vandens tinklas, 

būdamos įvairių mokymų ir terapijos profesionalams resursu. Taip pat – 

nesuskaičiuojamai daugybei privačių asmenų – asmeniniam augimui.  

  

- Skiriasi meniniu stiliumi bei kontekstu, taip, kad vaikai, jaunimas, 

suaugę ir senjorai galėtų rasti tinkamus vaizdinius  savo vidinių istorijų 

atskleidimui.  

  

- Kiekviena kortų kaladė turi savo taikymo sritį, pvz., darbui su 

asmenybiniais dalykais, traumomis, porų santykiais ir kt. Taip pat yra ir 

universalių kaladžių, kaip, kad kaladė OH.  

  

Psichologinės kortos ypatingos tuo, jog gali būti naudojamos, ir kaip 

smagus žaidimas, ir tuo pačiu metu tai yra profesionalus instrumentas, 

leidžiantis eiti pakankamai giliai.   

  

Šios kortos gali būti naudojamos:  

• Psichologiniame konsultavime, terapijoje.  

• Darbui su įvairiomis socialinėmis grupėmis.  

• Versle – komandos formavimui, konfliktų sprendimui.  

• Mokyklose, valstybinėse organizacijose, bankuose.  

• Tapyboje, rašyme, teatre.  

  

SEMINARUS VES:   

OH kortų serijos leidėjas, psichoterapeutas  

Moritz Egetmeyer, M.A. (Vokietija)   

Per paskutinius 20 metų Moritz Egetmeyer vedė daugybę OH mokymų 

bei seminarų tiek privatiems asmenims, tiek profesionalams  įvairiose 

Europos šalyse, o taip pat ir Šiaurės bei Pietų Amerikoje, Azijoje ir 

Australijoje, kuriose jis šių kortų pagalba moko dalyvius pasinaudoti 

intuicija ir pagerinti bendravimo įgūdžius.   

„Manęs nepaliauja stebinti tai, kokiai daugybei protingų ir jautrių 

žmonių šios kortos tapo savimi, kiek daug variacijų yra sukurta, kurios turi vieną 

bendrą bruožą: autentišką savęs suvokimą ir to išraišką“,– teigia jis.   

  

Organizuojami du seminarų etapai:  

- Pirmasis etapas – BAZINIS, gegužės 21-22 d.  

- Antrasis etapas – PAŽENGUSIEMS, gegužės 28-29 d.  

  

 



Platesnė informacija apie seminarus ir registracija:  

http://www.konsteliacijos- 

d.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=120  

  

www.seimosistorija.lt  

El.p.: info@konsteliacijos-d.lt  

Tel.: +370 620 91691  

  

Sisteminių sprendimų institutas, VšĮ  
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