НАВЧАННЯ ВЕДУЧИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ГРИ «ПЕРЛИНИ МРІЇ»
Автор Ольга Баталова
Що таке трансформаційна гра і чим вона корисна?
Це процес, в якому учасники в ігровому форматі моделюють різні варіанти реалізації життєвого
запиту, трансформують свої переконання, приміряють нові ролі та знаходять варіанти найкращого
вирішення актуального питання.
Саме гра допомагає створити сприятливий, безпечний простір, дає змогу звернутися до
підсвідомого, розширити межі можливого та прожити зміни прямо в процесі, а потім реалізувати це і в
житті. Гра – це швидкий і ефективний інструмент для різних сфер. Вона діє пролонговано - запускається
процес якісних змін.
Кому підходить:
Психологам, коучам, арт-терапевтам, інструкторам йоги та іншим фахівцям, що працюють з
людьми.
Легенда гри «Перлини мрії»:
Гра-подорож до себе.
Обрати мрію-маяк, що вказує шлях.
Налаштувати свій корабель та
полишити берег у пошуках нових
пригод.
Пірнати у глибину. Не боятися
перешкод і піратів. Ловити підказки
від Всесвіту.
Цінувати моменти безчасся.
Знаходити цінні перлини у
підсвідомості та привозити їх у
потрібний час наглядачу маяка.
Зачитати йому свій маніфест мрії,
який народився в дорозі.
Отримати цінний подарунок — дозвіл на втілення мрії.
Лише зроби вдих-видих — і ця пригода почнеться...

Це гра - подорож на кораблі до своєї мети - маяка. В дорозі потрібно зібрати цінні
перлини-усвідомлення, виконуючи різноманітні завдання, отримуючи підказки, долаючи перешкоди.
В кінці гри, кожен учасник робить висадку на берег, знаходить свій маяк-мрію і віддає зібрані
перлини наглядачу маяка в обмін на право здійснити задумане.
В основі гри - подорож всередину себе і усвідомлення, що потрібно зробити на фізичному,
соціальному, інтелектуальному і духовному рівнях, для того, щоб реалізувати мрію. Використовуються
коучінгові, психологічні, арт-коучінові техніки, медитації.
Після навчання грі «Перлини мрії» ви зможете отримати для себе та своіх клієнтів такі результати :


усвідомити свою справжню мрію
та розглянути її контекст;



побудувати шлях для її втілення;



виконуючи

завдання,

долаючи

перешкоди,

отримати

важливі

усвідомлення в основних сферах
життя

—

фізичній,

соціальній,

інтелектуальній, духовній;


отримати ресурс для втілення мрії;



знайти, що може заважати, а що
допомагає;



почути підказки Всесвіту;



розібратися із переконаннями, що
обмежують та розширити зону
комфорту;



зануритися у Безчасся, простір
спокою та гармонії - медитативна
родзинка гри.

Трансформаційна мета гри:


визначення внутрішніх ресурсів та перешкод для реалізації запиту;



отримання важливих усвідомлень в основних сферах життя;



формування маніфесту втілення мрії та зрозумілий шлях до її реалізації.



розуміння того, який стан треба культивувати всередині і як збалансовано рухатися до
бажаного.

Відгуки про гру:
 «Надзвичайно вдячна за гру. Ніколи не думала, що гра може допомогти позбавитися
внутрішнього болю та витягти назовні приховані ресурси. Дякую, що так м’яко та професійно
підтримувала та направляла в потрібне русло».
 «Трансформації справді неймовірні! І «група підтримки» зібралася потужна. Треба мріяти
масштабно і комплексно! Бачу нові аспекти і мрії, які можуть втілитися в одному рішенні».
 «Ця гра є декодером підсвідомого. Вона дає змогу зрозуміти, чого ти насправді хочеш та
інструменти, як це втілити. Важливим є формування образу бажаного, що запускає процеси для його
реалізації. На грі планував проведення виїзного фото-йога-туру і вже через півроку все вдалося!»
 «Жемчужины мечты» - удивительное путешествие к реализации заветной мечты. Красота
оформления, эстетическое удовольствие от взаимодействия. Продумана и оформлена каждая деталь.
Глубина погружения к внутреннему источнику, карты-подсказки. Безвременное пространство – все
это дает возможность проделать многоуровневую личностную работу. Игра запускает важные
процессы, осознания, инсайты.»
 «Для меня очень важен в любой практике проводник, я знаю Олю - и без колебаний пошла на эту
игру! Игра перевернула полностью мои шаги для достижения желаемого, показала точный вектор,
куда двигаться. Очень впечатлила эстетика во всем, и даже вдохновила меня на обучение ведущей
этой игры! Рекомендую тем, кто запутался, не знает, как достичь желаемого, и хочет экологичным
путем найти подсказки и инсайты».

Можливі формати гри:
 з полем і без поля
 в групах до 6 чол. та індивідуально
 очно та онлайн
 у форматі гри одного дня та у форматі тренінгу на декілька днів
 у форматі виїзного семінару
 у форматі гри у соц.мережах.(до 20 учасників і більше)
 бонусом гри є інструкції до роботи з 2 колодами метафоричних карт «Безчасся»та
«Маяки», окремо від гри, що дає можливість проводити тематичні семінари та
майстер-класи.
Тривалість гри в групі – 4-6 годин. Індивідуально – 2-3 години. У соц.мережах – 6-10 днів.
Фінансові вигоди для ведучого:
Групова гра в середньому коштує 500-1000 грн (20-40$) грн з учасника*6чол.= 3000-6000 грн
(120-240$) грн - дохід з однієї гри.
Індивідуальний формат – від 850 грн (35$) до 1500 грн (60$) і вище.
Формат у соц.мережах від 700 грн з учасника (30$)*15чол.=10500 грн (420$), 20чол. = 14000 грн
(560$).
Інвестиції у навчання дуже швидко починають працювати на вас!

В комплект навчання входить:⠀


НАВЧАННЯ 4 ДНІ:⠀
1) 1 день навчання індивідуально або в міні групі (очний або онлайн варіант)
2) Участь в одній грі, як учасник або індивідуальне заняття⠀
3) 1 день тестова гра у ролі ведучого⠀
4) 1 день навчання для проведення гри онлайн на ігровій платформі за бажанням використовувати
цей метод.



ІГРОВИЙ КОМПЛЕКТ:⠀
- Дерев’яна іменна коробка з логотипом гри⠀
- Ігрове поле⠀
- 6 колод карт :
 колода карт з ілюстраціями «Ресурси» — 55 шт.;
 колода карт з фотографіями «Маяки» — 65 шт.;
 колода текстових карт «Magic. Підказки всесвіту» — 55 шт ;
 колода текстових карт «Перепони» — 30 шт;
 колода текстових карт «Внутрішні налаштування» — 20 шт;
 колода текстових карт «Завдання» — 25 шт;
 мішечки для колод «Безчасся» (Ресурси+Підказки Всесвіту) та «Маяки» для їх самостійного
використання.

- 6 фішок⠀
- 3 кубика⠀
- 50 Перлин⠀
- 6 амулетів ⠀
- 6 коробочок⠀
- 6 пляшечок⠀
- бланк (судовий журнал) в електронному вигляді
- правила гри для ведучого
Всі ведучі будуть додані в закриту групу Провідників гри, де я буду ділитися поясненнями, новинками
та відповідатиму на запитання.
УМОВИ НАВЧАННЯ
Вартість повного пакету – 500$ (по курсу в день сплати) + 50$ навчання для роботи на
онлайн-платформі (за бажанням)
Є можливість сплати двома платежами, умови в особистому спілкуванні.
Навчання проводить Ольга Баталова


Автор т-гри «Перлини мрії»



Ведуча т-гри «Ловець снів»



Коуч та ведуча трансформаційних курсів
і творчих проектів



Інструктор

йоги,

медитації

та

усвідомленого харчування


Письменниця, автор 5 книг та організатор
2 збірок.

Познайомитися з грою «Перлини мрії» можна очно в Києві та онлайн. Щоб забронювати місце на
навчання пишіть https://www.facebook.com/olha.batalova або olha.batalova@gmail.com
До зустрічі!

