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MORITZ EGETMEYER

Pela terceira vez o Recanto Lakshmi vai receber, com exclusividade no Brasil, o
alemão Moritz Egetmeyer criador das mundialmente famosas cartas OH.
O objetivo deste Workshop é um conhecimento mais profundo das cartas OH e aprender
a trabalhar com elas. O foco é transmitir todas as possibilidade de uso desta ferramenta
aos participantes, tanto como ferramenta profissional como para uso particular.
saiba mais sobre as cartas em www.oh-cards.com

Uma série de Jogos de Cartas 'Metafóricas'
para uso profissional ou particular
A mais de 20 anos atrás o alemão MORTIZ EGETMEYER esta
criando jogos de cartas que se diferenciam pela beleza e pela
aplicação nos campos mais diversos. São usados tanto por famílias
como diversão como por terapeutas e educadores do mundo
inteiro. As cartas já foram lançadas em 25 línguas ao redor do
mundo.
As cartas estimulam creatividade, comunicação e autoconhecimento. Elas são ferramenta e jogo ao mesmo tempo, para
crianças ou adultos.
Cada Deck pode ser usado de forma individual ou em combinação
com qualquer outro jogo da série.
No Brasil estes jogos são comercializadas no Recanto Lakshmi,
onde o seu autor realiza Workshops anuais nos quais ele ensina
diversas técnicas de como as cartas podem ser usadas.
O próximo Workshop irá acontecer de 16 à 18 de março de 2018.
As inscrçiões já estão abertas.
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O objetivo deste Workshop é um conhecimento mais profundo das
cartas OH, jogo central da série, e demais jogos e aprender a
trabalhar com elas. O foco é transmitir todas as possibilidade de
uso desta ferramenta aos participantes, tanto como ferramenta
profissional como para uso particular.
As vagas são limitadas e serão comercializadas em 3 lotes:
LOTE 1 – para inscrições até dia 15 de dezembro 2017
Valor a vista R$ 950,00
Valor parcelado R$ 1.150,00; Sinal de R$ 350,00 mais 4 parcelas
de R$ 200,00 (via boleto)
LOTE 2 – para inscrições até dia 30 de janeiro 2018
Valor a vista R$ 1.150,00
Valor parcelado R$ 1.350,00; Sinal de R$ 350,00 mais 4 parcelas
de R$ 250,00 (via boleto)
LOTE 3 – até o dia do Workshop
Valor a vista R$ 1.350,00
não será possivel parcelar o valor do terceiro lote
Para fazer a sua inscrição nos envie um e-mail para saber da
disponibilidade de vagas e para receber instruções para realização
do depósito.
https://www.recantolakshmi.com.br/agenda
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