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O ano já está acabando, mas já pensou como repor as energias para o próximo ano? A escola de meditação Brahma
Kumaris está trazendo ao Brasil pela primeira vez, Nirmala Kajara, coordenadora da Brahma na Ásia e da Academia para
um Mundo Melhor, uma das sedes internacionais da escola, em Mont Abu, Índia. Em Belo Horizonte, a palestra “Uma
conexão de amor- Experimentando a sutileza de Deus” será dia 11 de dezembro no Salão do Circulo Militar em Belo
Horizonte.
Para dar início à palestra a escola Brahma Kumaris convidou o Coral Sesiminas para abrir o evento. As duas palestrantes
tem uma experiência grande para passar as pessoas. Nirmala Kajara é formada, em medicina e professora de meditação
Raja Yoga há 50 anos, Kajara já viajou por vários países para levar, a sua experiência e técnica por meio da meditação.
Luciana Ferraz é socióloga e coordenadora nacional no Brasil da Brahma Kumaris vai fazer uma participação no palestra
“Uma Conexão de amor – Experimentando a sutileza de Deus”. “Através da meditação aumentamos nossa percepção, e é
possível ativar as energias da paz, da sabedoria e do amor, fortalecendo e transformando nossa auto confiança, a
qualidade de nossos pensamentos e de nossas interações.’’afirma Luciana.

Corta Pra
Mim
Saraiva.com.br

R$25.50

Ferraz é formada em sociologia e também é professora com experiência no campo da formação de indivíduos à procura
de uma vida melhor. Já deu diversas palestras pelo mundo afora, como na Índia, EUA, Europa, América Latina e Angola.
Ferraz já percorreu o mundo com palestras sobre Valores Humanos na vida, Saúde Integral, Consciência Positiva e
Meditação. Possuí uma grande experiência, em projetos ambientais da Brahma Kumaris.
Brahma Kumaris
A Brahma Kumaris é uma organização não governamental internacional sem fins lucrativos, que está presente em mais
de 129 países e tem 8.500 unidades. Atualmente a organização tem mais de 825 mil alunos regulares que querem
fortalecer a capacidade de viver por sua própria natureza superior e melhorar a sua contribuição para a sociedade por
meio da educação espiritual e práticas reflexivas. A escola chegou ao Brasil, em 1979 e a primeira foi na cidade de São
Paulo e atualmente está presente nas principais capitais e cidades do interior.
Serviço:
Evento: Palestra “Uma Conexão de amor – Experimentando a sutileza de Deus”
Dia: 11 de Dezembro
Horário: 19h:30
Local: Salão do Circulo Militar de Belo Horizonte
Endereço: Av. Raja Gabaglia, 350 – Gutierrez.
Evento gratuito.
Não é necessário fazer inscrição.
Cristina Costa
https://w w w .facebook.com /linkcom unicacao
Link Comunicação Empresarial
Assessora de Imprensa
cristina.costa@linkcom unicacao.com .br
(31) 2126.8084 / 9998.0373
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