Lógica Global Convergente Brasil
ENCONTRO BRASÍLIA
Conduzido por: Brasileiro
Data: 15 SET 2018 (Sábado)
Horário: 9:00 às 18:00 horas – com intervalo para almoço
Local: Centro Cultural Rubem Valetim,
Área Especial Lote C - Cruzeiro Velho – Brasília/DF
Conteúdo:
A Lógica Global Convergente é um sistema de comunicação interna que possibilita ao
ressonante o equilíbrio do próprio ser, vislumbrando soluções definitivas para problemas
da sua vida, através do encontro do seu propósito de vida.
A partir do conhecimento assimilado sobre a Lógica Global Convergente e Perspectiva
Universal do Desdobramento do Tempo, desenvolvido por Alejandra Casado em vídeos
e eventos, serão apresentados aspectos teóricos e os mecanismos de utilização prática da
lei, com foco nas ferramentas, principalmente, Calendário e Tumi, visando equilibrar o
fluxo dos tempos presente, passado e futuro, através dos dez planos da lei.
Desenvolvimento
A primeira parte do evento destinar-se-á a alinhar os conhecimentos de forma que todos
possam acompanhar de forma homogênea as fases seguintes.
Inicia-se pelos conceitos básicos e avança-se até a fase de criação do calendário e o seu
consequente desenvolvimento.
Cada receberá uma folha de papel, com a estrutura do próprio TUMI impressa e, a partir
de então, utilizando a planilha eletrônica fornecida, montará e desenvolverá o seu próprio
Calendário/Tumi.
Em seguida será realizado um exercício de desenvolvimento do TUMI de forma coletiva,
tendo um dos presentes como exemplo.
Pré-requesito:
O primeiro pré-requisito para participar é ter ressonância com o tema.
É recomendável que se tenha visto alguns vídeos de Alejandra Casado no Youtube ou os
vídeos
brasileiros,
publicados
pelo
site
desdobramento
tempo
(www.desdobramentodotempo.com.br).
Para melhor se orientar sobre os vídeos publicados em ambos os sites, consulte o link
http://www.logicaglobalconvergente.com.br/contribuicoes/ onde estão as listas
completas de publicação.
Valor da inscrição
R$ 350,00 por participante.
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Formas de Pagamento
O pagamento poderá ser realizado através de cartões de créditos vinculados aos meios de
pagamentos PagSeguro e Paypal ou ainda através de depósito em conta.
Nesse caso deverá ser enviado e-mail para o seguinte endereço, para obter o número da
conta corrente: lgcbrasil@logicaglobalconvergente.com.br
Hospedagem
A organização do evento não se responsabilizará por hospedagem de participantes.
Horário e local do evento
Horário: 09:00 às 18:00 hs, com intervalo para almoço.
Local: Centro Cultural Rubem Valetim - Área Especial Lote C - Cruzeiro Velho –
Brasília/DF
Contato: Brasileiro - 86 99987 0056
Outras informações:
 Não há desconto para participação em grupos;
 O valor investido inclui a participação no conteúdo do evento e coffee break (não
inclui almoço, água ou cafezinho, etc.);
 Pagamentos no dia evento serão aceitos em espécie (não cheques).
=====================================================

Link para inscrição até 31/08/2018:
http://www.aberturastemporais.com.br/inscricao-evento-lgc-brasilia/
Você será direcionado(a) para o site Aberturas Temporais

=========================================

