
Nesta jornada de conexão pessoal e interpessoal, 

um grupo de 20 jovens de 18 a 35 anos são convi-

dados a viajar um caminho de escuta profunda e 

conversas significativas. 

4 a 7 de Setembro na Serra do Cipó - MG

conexão
borboleta

Qual o chamado do mundo para você neste momento?

Como servir ao mundo a partir dos seus talentos e autenticidade?

Como agir a partir em evolução ao invés de revolução?

Nós gostaríamos de te convidar para uma jor-

nada para explorar suas motivações pessoais e o 

que o mundo está pedindo que você se torne 

neste momento.

Conexão Borboleta é uma oportunidade de refletir 

consigo mesmo e com outros sobre a fonte que te dá 

suporte a seguir adiante.

Ao longo destes 4 dias de retiro você será convidado a 

refletir e conectar-se com o significado do seu trabalho 

e a ouvir ao seu chamado para os próximos passos no 

futuro.

Junte-se a nós nessa jornada!



“
”

Em um processo lento e silencioso elas se transmutam de 

lagarta em casulo, e então em borboletas que logo lançam vôo 

levando consigo toda uma história de aprendizado e auto-

desenvolvimento, a qual compartilham de forma leve, alegre e 

feliz em todos os lugares onde passam. 

Nós caminharemos por um processo inspirado na 

transformação da borboleta: nutrindo-nos como a 

lagarta com nossas histórias coletivas, permitindo 

o silêncio como um casulo e descobrindo novos 

rumos como uma borboleta.

Você será anfitriado neste processo por Emi Tanaka e 

Augusto Cuginotti que têm sido facilitadores e explo-

rado esse caminho de transformação desde 2006.

  Seremos recebidos na sede de retiros 

da Serra do Cipó da organização 

Brahma Kumaris em Minas Gerais

[http://www.bkwsu.org/brazil/]

O retiro será de 4 a 7 de setembro em um sítio localizado entre 

Belo Horizonte e a Serra do Cipó, aproximadamente 1 hora da 

capital mineira. [http://www.bkwsu.org/brazil/images/serradocipo.jpg]

Para se Inscrever

As contribuições para os centros da Brahma Kumaris são volun-

tárias. O preço sugerido para cobrir alimentação, hospedagem e o 

gasto de viagem dos anfitriões é de R$ 190,00 . Os participantes são 

convidados a contribuir com o que podem e um pouco mais.

Quer mais informações?   contato@conexaoborboleta.org


