A LIBERTAÇÃO DO
MASCULINO - CÍRCULO
DE HOMENS ONLINE
CONTEXTO
Cada 2 a 3 semanas es tamos juntos online com
homens que buscam um espaço sagrado, de
confiança e de irmandade. As chamadas
de libertação de masculino oferece dois horas
que nutre nossos seres e abre espaço para
questões difíceis e tornar dores em chances
para crescer e transformar juntos . Cada
encontro tem conversa tematizada, escuto
profundo, tirada de cartas do baralho ‘a
libertação do masculino’ e coleta de pontos
chaves .
A jornada tem 8 sessões de rodas masculinas, a
partir das 18h com uma pergunta central.
Seguindo o fluxo das conversas ou
conectando com assuntos atuais na sociedade
cada conversa tem um convite especifica.
Relacionamento. Raiva. Desigualdade. O papo
de homem. Isso é o ponto de partido na
conversa e depois vamos seguir o fluxo. Em
várias círculos fazemos exercícios pessoais ou
em grupo para não só falar, mas também
transformar.
A próxima série de círculos vai de 10 de março a
28 de julho. O tema central é:
"A jornada interna para a transformação
externa- que masculinidade é necessária em
um mundo em mudança?"

A LIBERTAÇÃO DO
MASCULINO - CÍRCULO
DE HOMENS ONLINE
CONTEUDO
10/3: Eu comigo mesmo: identidade e
masculinidade - onde me vejo agora?
24/3: Eu e o outro: como as energias masculinas
e femininas ficam presas nos relacionamentos
14/4: Eu e meus irmãos: as regras do grupo e a
busca pela verdadeira irmandade
5/5: Eu como um homem neste mundo: quais
padrões masculinas estão se reciclando –
trabalhando com nosso inconsciente coletivo.
26/5: Eu comigo mesmo: integração de sombras
e como manter conexão com a sua essência.
16/6: Eu e o outro: como as energias masculinas
e femininas se libertam nos relacionamentos
7/7: Eu e meus irmãos: a dança entre hierarquia
e o modelo do círculo.
28/7: Eu como um homem neste mundo: o
sagrado masculino - o que minha masculinidade
serve?
Interessado em participar da jornada dos 8
círculos ou de uma das sessões? Compartilhe
seu interesse por meio de:
Whatsapp ou signal: +31 641136809
Instagram @alibertacaodomasculino

