PROGRAMAÇÃO 2018

Confio que a maior descoberta do século XXI
será o SER Humano, eis a questão!
Roberto Crema

Universidade Internacional da Paz - UNIPAZ
REITOR: Roberto Crema
VICE-REITORA: Lydia Rebouças
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Fundação Cidade da Paz
PRESIDENTE: Cristina Carvalhedo
SMPW Quadra 8, Conjunto 2
Área Especial Granja do Ipê
Brasília-DF - CEP 71.740-802

PROJETO GRÁFICO: Licurgo S. Botelho/Bené Fonteles
CAPA: Cahoeira da UNIPAZ, 1991
Ex-cultura de Bené Fonteles
Ilustração Infinito de Poty que encerra
o livro Grande Sertão: Veredas de Guimarães Rosa

Nosso objetivo é desenvolver a Paz
• consigo mesmo / ecologia interior
• com ou outros / ecologia social
• com a natureza / ecologia ambiental
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Para Quem É
• Para os que buscam descobrir nova forma de ser e de estar
no mundo;
• Para os interessados na abordagem transdisciplinar holística como instrumento de aperfeiçoamento das dimensões
pessoal e profissional;
• Para os que se sentem convocados para a construção de
uma cultura de paz; e

Formação

Visa habilitar os aprendizes a um novo jeito de SER e estar
no mundo, partindo da proposta teórico-vivencial de uma
Ecologia Pessoal, Social e Ambiental, sustentada no paradigma holístico, por meio de um modelo de educação para a
inteireza e cultura de paz.

• Para os que sonham com ações coletivas, participativas
e colaborativas, promovendo mudanças criativas e originais nos modelos culturais, sociais, econômicos, políticos
e ambientais vigentes.

Turma XXII

Holística

Do grego holos, que significa todo, inteiro. É um modelo que
leva em conta a dinâmica do todo-e-as-partes, reconstituindo
o fundamental diálogo da ciência com a filosofia, com a arte
e com as tradições de sabedoria.

de Base

Visa propiciar um fundamento válido para o público em
geral, independente das áreas de especializações e do nível
de conhecimento pessoal. É uma base a partir da qual cada
Aprendiz poderá direcionar-se nas diversas áreas do saber-e-fazer humano.
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com início em agosto 2018
Mais Informações:
http://unipazdf.org.br/programacao/
formacao-holistica-de-base/
Contatos:
(61) 99297-3413 com Juliane
(61) 98346-1343 com Quéssia
E-mail: formacaoholistica@unipazdf.org.br
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Objetivos da FHBj
• Oferecer aos aprendizes vivências, conceitos e práticas que,
atualmente, encontram-se ausentes do ensino formal, mas
que são fundamentais para a formação de seres humanos
éticos e conscientes do seu lugar e papel no mundo;
• Ser um espaço de vivência do novo Paradigma Transdisciplinar
Holístico;
• Ser um espaço de livre expressão e escuta para os jovens;

FORMAÇÃO HOLÍSTICA DE
BASE PARA JOVENS (FHBj)
TURMA XII - inscrições até 20 setembro 2017

O

Programa da Formação Holística de Base para Jovens
da Universidade Internacional da Paz realiza formações
complementares à educação convencional. Proporciona aos
jovens de 14 a 18 anos a possibilidade de resgatar a inteireza
original e inerente ao ser humano, bem como sua condição de
sujeitos e autores capazes de intervir no curso de sua própria
história. Por meio de encontros de imersão em seminários
vivenciais, a Formação acolhe temas fundamentais ligados à
filosofia, arte, ciência e tradições de sabedoria. Nossa caminhada é composta de 16 encontros temáticos, sendo um fim
de semana por mês, durante os quais serão desenvolvidos
diversos temas e oficinas relacionados à construção de um novo
paradigma. A Formação é concluída em um último encontro
não temático, chamado de Colheita.
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• Fornecer aos jovens informações e vivências que lhes
permitam conhecer melhor a si mesmos, as outras pessoas,
a sociedade em que vivemos e a natureza;
• Respeitar o sentido de liberdade e autonomia, visando
atingir uma consciência responsável;
• Despertar nos jovens um sentido de pertencimento tanto
à família nuclear quanto à Planetária;
• Sensibilizá-los para a importância da confiança e da
cooperação como elementos fundamentais para a construção
de uma Cultura de Paz; e
• Educar os seres humanos para que sejam íntegros, integrais
e integrados.

Mais Informações:
http://unipazdf.org.br/programacao/
formacao-holistica-de-base-para-jovens/
Contato:

(61) 98106-1155
E-mail: fhb_jovens@unipazdf.org.br
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PÚBLICO
O Cuidado Integral destina-se, no plano individual, a toda
pessoa interessada em evoluir. No plano profissional, a quem
deseja ampliar e atualizar suas perspectivas teóricas e práticas
com a visão integrativa e a consciência emergente. Indicado
para pessoas com formação acadêmica e experiencial e para os
que buscam uma ampliação dos horizontes do saber e do ser.
Área Clínica – Cuidadores psicólogos, psiquiatras, médicos,
enfermeiros, entre outros.

Terapia da Inteireza

é uma proposta integrativa de formação na ciência e arte
terapêutica, fundamentada na abordagem transdisciplinar
holística, que tem sido desenvolvida e irradiada há três décadas,
no Brasil e no exterior, pela Universidade Internacional da
Paz – UNIPAZ.

Área Social – Cuidadores do corpo coletivo: educadores,
assistentes sociais, consultores organizacionais, empresários, administradores, políticos, cientistas sociais, sacerdotes,
artistas, entre outros.
Área Ambiental – Cuidadores do corpo da natureza: biólogos,
ecólogos, ecologistas, engenheiros florestais, arquitetos, entre
outros.
Calendário 2017
6 e 7 de Outubro
3 e 4 de Novembro
1 e 2 de Dezembro

Propõe uma ressignificação do conceito de terapia e da atitude
terapêutica como a arte de cuidar da inteireza humana, considerando o solo fértil de uma Ecologia do Encontro como a
sua matriz essencial.
Uma visão aberta do ser humano como um composto somático,
psíquico e noético atravessado pela Chama da Essência, que
postula uma perspectiva iniciática ou evolutiva, na perspectiva de uma Quinta Força em Terapia, que integra o plano
pré-pessoal com o pessoal e o transpessoal.
Esta formação em Cuidado Integral, Quinta Força em Terapia,
é uma síntese entre
– A ARTE DE CUIDAR de Roberto Crema
– O CORPO – TEXTO SAGRADO de Lydia Rebouças e
– A ARTE DE VIVER A VIDA a obra-prima que Pierre Weil
legou à humanidade.
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Calendário 2018

“

Se amanhã o que eu sonhei não
for bem aquilo, eu tiro um arco-íris da
cartola. E refaço. Colo. Pinto e bordo.
Porque a força de dentro é maior.
Maior que todo o mal que existe no
mundo. Maior que todos os ventos
contrários. É maior porque é do bem.
E nisso, sim, acredito até o fim

”

Caio Fernando Abreu

16 e 17 de Fevereiro
30 e 31 de Março
27 e 28 de Abril
25 e 26 de Maio
22 e 23 de Junho
27 e 28 de Julho
17 e 18 de Agosto
15 e 16 de Setembro
12 e 13 de Outubro

Mais Informações:

http://unipazdf.org.br/programacao/ cuidado-integral/
Contato:
(61) 98106-1155 com Luiz Pontual
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RETIRO

A ARTE DE VIVER EM PAZ

De autoria do Professor Dr. Pierre Weil, recomendada pela UNESCO, é
uma contribuição da UNIPAZ para a construção de uma Cultura de Paz.

T

rata-se de uma metodologia descrita no livro de mesmo
título, publicado pela UNESCO e divulgado em seis diferentes idiomas. No Brasil o mesmo está disponível, gratuitamente, no site www.pierreweil.pro.br.

RETIRO ANUAL
A ARTE DE VIVER
EM PAZ
De 26 a 28 de Outubro de 2018

O Retiro a Arte de Viver em Paz visa desenvolver, em cada
um de nós, a PAZ na relação consigo mesmo (ecologia interior) e, a partir daí, a PAZ na relação com os outros (ecologia
social) e com a natureza (ecologia ambiental). Inclui, de forma
equilibrada, teoria, vivências e experiências compartilhadas.

Com início dia 26 (sexta-feira) a partir das 19h
e término às 13h do dia 28 (domingo)

Este Retiro é destinado às pessoas interessadas em vivenciar
a cultura de paz no dia a dia.

Válido como estágio para os aprendizes da Formação Holística
de Base das Unidades UNIPAZ, em nível nacional
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Coordenação: Lydia Rebouças

2a Fase Estudo do Manual do Facilitador (12h/aula)
• 22 de Setembro (sábado) das 15 às 19h
• 23 de Setembro (domingo) das 9 às 19h
OBS: Ao fim da 2ª Fase serão formados Grupos de Estudo, com até 5
pessoas. Objetivo: estudar o manual e treinar a facilitação do seminário.

3a Fase Treinamento Específico (14h/aula)

Formação de
Facilitadores para

A ARTE DE
VIVER O CONFLITO
Facilitadora: Lydia Rebouças, UNIPAZ DF

A

ARTE DE VIVER O CONFLITO, de autoria do Professor
Dr. Pierre Weil, é um dos pilares para a construção de
uma Cultura de Paz. Focaliza o Aprendizado da Convivência,
que precisa ser enfatizado neste século.
A formação é uma oportunidade para aprofundar questões
relacionadas aos conflitos intrapessoais (consigo mesmo),
interpessoais (nas relações com os outros) e intragrupais
(dentro de um grupo), demonstrando, através de teorias e
vivências, métodos afetivos e efetivos para administrá-los.
A Arte de Viver o Conflito é um trabalho inspirador que
contribui nas relações com novos fazeres e saberes em escolas,
empresas e organizações governamentais e não governamentais.

COMO a Formação de Multiplicadores acontecerá
1a Fase Vivência do Seminário (12h/aula)
• 21 de Setembro (sexta-feira) das 9 às 19h
• 22 de Setembro (sábado) das 9 às 13h
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O seminário será facilitado pelos aprendizes,
para posterior feedback do Formador e do grupo.
• 17 de Novembro (sábado) das 9 às 19h
• 18 de Novembro (domingo) das 8 às 13h

4ª Fase Seminários Gratuitos de Treinamento
Cada aprendiz ministrará três seminários gratuitos,
preferencialmente em dupla. E as Fichas de Avaliação serão enviados
para a Coordenação da Formação de Facilitadores AVICONFLITO.

Requisitos para emissão do CERTIFICADO
• Ter concluído os seminários que compõe A Arte
de Viver a Vida ou a FHB e/ou FHBJ e a Formação de
Facilitadores da Arte de Viver em PAZ.
• Envio das Fichas de Avaliação dos 3 seminários de
treinamento.

O conceito

VOCAÇÃO - promoção de ações educacionais, artísticas e
culturais que tenham em comum a noção da importância
de se Cultivar a Paz.

Há que se
regar o broto
está presente em
todas as ações
realizadas na Vila
Arco-íris e foi
pensado a partir
dos Mutirões. A
ideia que se quer
destacar é a da
continuidade, da
sustentabilidade.
Regar o broto,
para que ele possa
florescer e produzir
novos frutos.

Realiza oficinas, festivais, apresentações artísticas, saraus e
ações de educação ambiental, envolvendo a participação de
estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
Todas as Quintas-feiras a Vila recebe o Programa 5ª
Jornada, um encontro em que as crianças da Escola Classe
Ipê são acolhidas para vivências relacionadas ao cinema, à
leitura, à fabricação de papel ecológico e à musicalização.
Atuam, neste programa, profissionais das áreas de Educação,
Arte, Meio-Ambiente e Saúde.
Venha conhecer a VILA!

Fale com a Vila:
(61) 98143-4569
3380-2069
12
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RODA DE SONHOS
Sonhos e mitos: sua poesia,
sua dança e seus mistérios

Somos feitos
“
do mesmo tecido
que nossos sonhos
”

OBJetiVo: Aprofundamento na temática dos
sonhos e mitologia, visando o autoconhecimento, por meio de práticas diversas como
danças, trabalho com respiração, mandalas
e outros.

William Shakespeare

12 encontros temáticos, mensais,
aos sábados de 9h às 18h30
Almoço incluído
Com início em 16 de setembro de 2017
e término em agosto de 2018
Encontros sujeitos a número mínimo de participantes
DATAS E TEMAS/2017:

16/9 - Ciclos
14/10 - 4 elementos
11/11 - Morte
9/12 – Renascimento
As datas de 2018 serão disponibilizadas no
site da UNIPAZ DF
Facilitadoras:
Andrea Boni - Jornalista, contadora de histórias e dançarina com formação

em danças circulares. Integrante do Círculo de Mulheres Teia de Thea,
conduz dinâmicas circulares em grupos há mais de 10 anos.

Cristina Carvalhedo - Psicóloga clínica, atuando desde 1978. Possui

diversas formações nas abordagens humanista e transpessoal. É facilitadora
da UNIPAZ; facilitadora da Formação em Síntese Transacional e Ecologia do
Ser. É presidente da Fundação Cidade da Paz, mantenedora da UNIPAZ-DF.
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“

Eis aquilo em que creio:

- Que eu sou eu.
- Que minha alma é uma floresta sombria.
- Que o que eu conheço é apenas uma pequena
clareira na floresta.
- Que deuses, estranhos deuses, vão da floresta
para a clareira do eu conhecido e depois se
afastam.
- Que devo ter a coragem de deixá-los ir e vir.
- Que não deixarei jamais o meu pequeno Ego me
dominar, mas sempre tentarei reconhecer os
deuses que estão em mim e a eles me submeter,
assim como àqueles que estão em outros homens
e outras mulheres .

”
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D. H. Lawrence.

ECOPSICOLOGIA E
ECOLOGIA PROFUNDA

A

Gentes e Meio Ambiente:
a arte de Ser e Conviver

N

o meio da gente pulsa o inquieto coração contemporâneo
das gentes...

As cidades pulsam, os jardins pulsam, pessoas, animais,
plantas, as águas.
A arte de ser passa pela compreensão do pertencimento à
teia da vida em profunda interconectividade.

Integrando Psicologia e Ecologia e utilizando técnicas diversas,
essa jornada visa descoberta e aprofundamento da expe
riência de Ser.

Ecologia Profunda é um portal para o pensamento
complexo e a expansão da consciência de pertencimento à
teia da vida. A convergência com a Ecopsicologia traz a multidimensionalidade da psiqué para a plenitude da experiência
humana como uma das expressões da grande familia dos
filhos e filhas da Terra. Tendo o Bioma Cerrado na Chapada
dos Veadeiros como território de imersão, a formação integra
teoria e práticas vivenciais para que os aprendizes percebam
como integrar os conhecimentos na busca de novas interpretações e soluções para os desafios contemporâneos.

Pós graduação latu sensu.

UNIPAZ, Instituto Brasileiro de Ecopsicologia (IBE),
International Ecopsychology Institute (ISB) e parceiros.
Local: Chapada dos Veadeiros
Data: Primeiro semestre de 2018
Focalizadores: Maria Beatriz Mauhry, Marco Aurélio Bilibio
e Regina Fittipaldi
http://unipazdf.org.br/programacao
(61) 3380-1828

Convidamos você para pulsar nessa dança.
Formação em cinco módulos
Início: Primeiro semetre 2018
Facilitadoras: Cristina Carvalhedo e Regina Fittipaldi
Mais Informações:

http://unipazdf.org.br/programacao
(61) 3380-1828
16
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CORE ENERGETICS

A

Core Energetics foi criada por John Pierrakos, psiquiatra
grego que trabalhou e foi assistente de W. Reich nos USA e
também foi cocriador, com A. Lowen, da Análise Bioenergética.
Core Energetics é uma ponte entre psicologia e espiritualidade. É conhecida mundialmente como uma das primeiras
abordagens psicoterapêuticas do ocidente a incorporar o
aspecto espiritual do ser, a psicologia moderna e a psicoterapia corporal.
Esta abordagem é experiencial, dinâmica e frequentemente
evoca experiências corporais poderosas através de exercícios
físicos, emocionais e espirituais, que tem por objetivo restaurar
a integridade energética do seu sistema.
Início da Turma 10 em Novembro de 2017 (dias 1 a 5) - Nesses
dias você poderá investir, conhecer, experimentar, ainda sem
vínculos contratuais.
O curso formará o Psicoterapeuta Corporal em Core Energetics em 5 anos, o processo é tanto uma modalidade de cura,
teórica e prática, quanto uma profunda jornada espiritual.
Mais informações e contatos:

PSICOLOGIA TRANSPESSOAL

ABORDAGEM INTEGRATIVA TRANSPESSOAL
Idealizado por Vera Saldanha

A 1ª pós-graduação em
Psicologia Transpessoal do Brasil!
Se você busca...
 Tornar-se um profissional atuante que valoriza a
dimensão superior da mente humana;
 Promover o autoconhecimento e o
autodesenvolvimento no âmbito pessoal e
profissional;
 Utilizar a criatividade, a espontaneidade e a intuição;
 Atuar em processos de transformação, com
competências aplicadas à clínica, educação ou nas
organizações; e
 Favorecer a aprendizagem, a comunicação e o
relacionamento interpessoal no seu trabalho...

Este curso é para você!

corebrasilia@gmail.com
www.coreenergetics.org.br
Silvana Santos - (62) 99685-0397
Lucia Helena - (61) 99606-5018

(61) 9 8112-8119
alubrat.org.br | unipazdf.org.br | brasilia@alubrat.org.br
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Inscrições abertas!

Curso de Formação
de Facilitadores do
Método I.am.I de
TM

Pintura
Espontânea

Curso presencial e à distância com a criadora do método, Dra. Susan Bello.
PRÓXIMA TURMA EM 2018

Seja um(a) facilitador(a) e ajude pessoas a desenvolver as
Inteligências Autênticas Múltiplas Inatas - I.am I™ criativa,
intuitiva, imaginativa, emocional, simbólica, espiritual, visual
e cinestésica. Através dessas inteligências desenvolvemos o
Self Autêntico que é, basicamente, a identidade verdadeira
e o Potencial Inato existente em cada pessoa. E também a
descobrir um significado mais profundo em suas vidas, em
harmonia com seu Self Autêntico e sua Força Criativa.
Os facilitadores de Pintura Espontânea aprenderão a:

• Guiar as pessoas para
descobrirem seu propósito de vida;
• Facilitar corretamente às várias etapas do método;
• Trabalhar com os bloqueios – Crenças Limitadoras Habituais
(CLH) e resistências para que o Self possa emergir;
• Facilitar várias técnicas para condução de grupos;
• Praticar a comunicação empática e a escuta refletiva; e
• Facilitar o desenvolvimento criativo e espiritual do Self
Autêntico e Divino.

O certificado será concedido pela Organização de Artes &
Aprendizagem com o Cérebro Integral, Inc. de Nova York.
Não é necessária experiência em pintura para se beneficiar do curso.

Arte para transformação pessoal e social
/ pintura.espontanea

• Estimular a inteligência criativa, pelo engajamento em várias
atividades como a pintura, escrita criativa, visualizações,
formas de expressão corporal, meditação e outras vias de
estimulação do pensamento criativo;
• Se conectar com vários estados de consciência e sistemas de
linguagens além daqueles da percepção racional e intelectual;
• Criar um ambiente de segurança e aceitação para criatividade
acontecer;
• Promover oportunidades para as pessoas expressarem na
tela as emoções que vivenciam em um nível inconsciente,
despertando a autoconsciência;
• Trabalhar com os significados das imagens e fazer
a leitura das pinturas simbólicas: identificar
temas universais no processo de
desenvolvimento do Self;

Susan Bello, PhD em Terapia Expressiva e Psicologia da Arte (The Union Institute),
Mestre em Psicologia Humanista (California State College), Bacharel em Educação
e História (NYU), Psicanalista de grupo, Arte-terapeuta licenciada nos Estados
Unidos e no Brasil, Facilitadora Titular de Biodanza e Fundadora e Diretora da
Organization for the Arts & Whole Brain Learning Inc, em Nova Iorque. É autora dos
livros “Pintando sua alma: um método para desenvolver a personalidade criativa”
e “Pintura Espontânea - criando a jornada simbólica”. Trabalha com o Método no
Brasil e Estados Unidos desde 1984.
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Mais Informações:

http://www.pinturaespontanea.com/curso-deformaccedilatildeo.html
(61) 3380-2069
unipaz@unipazdf.org.br

FORMAÇÃO EM ASTROLOGIA
uma abordagem transpessoal e vivencial
Palestra de apresentação em 5 de março de 2018

A

astrologia é uma das mais antigas e fascinante ferramenta
de autoconhecimento.

Uma vida significativa não depende das configurações
externas, mas como podemos desenvolver as
potencialidades e transformar os desafios que são
retratados pelo mapa natal.

Formação em Deep Memory Process®
Marco André Schwarzstein e UNIPAZ/DF oferecem:
O Deep Memory Process, tal como praticado e ensinado por
Roger Woolger, resulta da síntese de seus estudos e vivências
em psicanálise, tradições xamânicas e espirituais. Consiste
em uma intensa experiência de cenas de “vivências passadas”,
de forma consciente e no corpo, com liberação emocional,
profunda percepção de energias sutis, jornadas a espaços
intermediários além da morte, contatos com níveis espirituais arquetípicos e com manifestações mais elevadas do
self transpessoal.
A formação é oferecida para psicólogos, médicos, terapeutas, estudantes e áreas afins e consiste em cinco módulos
obrigatórios e um facultativo.
Mód. 1: Os Fundamentos do Deep Memory Process
Mód. 2: O Bardo e o Arquétipo da Morte e Renascimento
Mód. 3: O Corpo no Deep Memory Process
Mod. 4: Trauma, Dissociação e Integração
Mod. 5: Sombra
Mod. 6: Ancestrais
Visite nosso site www.dmpbrasil.com
para ter todas as informações!
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Autonomia, aceitação de si e do outro, confiança, sensação
de propósito, flexibilidade, contentamento, autoestima
e generosidade são experienciados à medida que nos
é revelado a beleza e grandeza da “matemática
poética” do cosmos.
A Astrologia transpessoal e
vivencial é uma inovadora
abordagem para integração
pessoal que aborda o
mapa astrológico através de
dinâmicas, experiência corporal
e técnicas de constelação familiar para expressão
e integração da energia de cada componente e
configuração do mapa.
Primeiro módulo: 31 de março e 1º de abril de 2018
Informações:
www.aprenderastrologia.wixsite.com/unipaz
aprender.astrologia3@gmail.com
(61) 99981-1533 | 99212-2377 | 99954-9185
Em exclusividade, durante o curso o aluno assiste a 4 seminários,
participa de uma publicação acadêmica e realiza estágios com
supervisão.
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Aprenda a Usar
Florais de Bach

Arraiá

com Certificado Internacional

da

Informações e Inscrições
UNIPAZ DF
(61) 3380-2069 / 99818-2860
eventos@unipazdf.org.br

Datas 2018
Março - 10 e 11
Abril - 14 e 15
Maio - 12 e 13
Junho - 16 e 17
Julho - 14 e 15
Carga horária: 70 horas

23 de Junho de 2018
a partir das 17h

na UNIPAZ DF
SMPW - Quadra 8, Conjunto 2
Área Especial Granja do Ipê
Brasília-DF

ProGrama ResUmido:
– a filosofia do Dr. Bach
– discussão de novos paradigmas
sobre a saúde e a doença
– as 38 essências
– o Floral Emergencial
– prescrição e uso dos Florais de Bach
– exercícios comparativos que
ajudam na diferenciação dos florais
– os sete grupos emocionais

Facilitadora

Rosimary Juventude
contatorosmarinus@gmail.com
24

Mais informações:

www.unipazdf.org.br
(61) 3380-2069









/ 9 9818-2860

Comida Vegana
Espaço Criança
Fogueira
Danca Circular de Arraiá
Quadrilha
Feirinha
Atrações Musicais - Banda
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COLÔNIA DE FÉRIAS

... Quando o quintal da
nossa casa é o planeta Terra...

A

COLÔNIA DE FÉRIAS da UNIPAZ DF oferece atividades
vivenciais extremamente envolventes, divertidas e mobilizadoras, conduzidas por profissionais experientes das mais
diferentes formações. As crianças são convidadas a criar um
mundo novo percorrendo o caminho das artes plásticas, da
música, do teatro, dos jogos cooperativos, da convivência
com o outro, da meditação e da contemplação da natureza.
Para isso contamos com um ambiente privilegiado, com mata
nativa, cachoeira, labirinto, horta orgânica, dentre outros
espaços especiais.

ReveillOM

O coração que está em paz
vê uma festa em todas as aldeias
Provérbio hindu

Imagine uma festa de ANO NOVO
colaborativa e imersiva
Um dia inteiro em um espaço belíssimo na natureza,
com músicas orientais, new age, celtas, mantras, comidas
veganas, atividades e práticas em grupo.
Venha Celebrar por um novo mundo, mais amoroso e
pacífico com pessoas de todas as idades!
E ainda, com direito a banho de cachoeira!!
Convidamos você para uma celebração de Ano Novo muito
especial, diferente de todas que você já viu!
O ReveillOM será uma virada inesquecível! Vamos começar
2018 na melhor das vibrações e companhias!

JULHO e DEZEMBRO/ 2018

Música, Teatro, Circo, Danças, Capoeira, Torneio de Jogos
Cooperativos, Artes, Papel Reciclado, Contação de Histórias,
Cachoeira, Fogueira, Quadra Poliesportiva e muito mais!
Informações e inscrições:

eventos@unipazdf.org.br

61 3380-2239 / 33801838 / 3380-2069
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CAMPUS DA UNIPAZ DF

www.unipazdf.org.br
(61) 3380-2069 / 99818-2860
unipaz@unipazdf.org.br
SMPW - Quadra 08, Conjunto 02
Área Especial Granja do Ipê
Brasília-DF

borboleta pousa
“umA pequeno
silêncio
à beira do grande sino
”
Bené Fonteles

