Mendoza, Argentina.

INAUGURAÇÃO DE AVATAR. (De 8 a 10 de novembro de 2019)
Primeira Circular. Programação e investimento do evento.

Estimados irmãos,
Entramos em contato novamente para comunicar as novidades em relação aos
preparativos da Inauguração do Salão multifuncional “Avatar”.
Estamos muito entusiasmados terminando as etapas finais dessa magna construção
que nos requereu de grande esforço psíquico, mental e espiritual e queremos
compartilhar o logro realizado com vocês.
Após esse preâmbulo, passamos às informações sobre o Programa de atividades,
custos, etc.
O evento será de 8 a 10 de novembro de 2019.

Sexta-feira 8/11.
15.00hs. Recepção, acreditação e acomodação na “Casa do Peregrino”.
18.00hs. Coffee Break.
20.00hs. Atividade segunda câmara em Alden.
22.00hs. Jantar.

Sábado 9/11.
07.00hs. Café da manhã.
08.30hs. Consagração de Avatar.
12.30hs. Almoço.
16.00hs. Atividade segunda câmara em Alden.
18.30hs. Brinde de Inauguração de Avatar (evento público). Apresentação de evento
artístico.

22.00hs. Jantar especial de inauguração.

Domingo 10/11.
09.00hs. Café da manhã.
10.30hs Cadeia Asteca . Também contaremos com a relíquia do “Selo do Mestre
Samael Aun Weor” e a realização de uma prática guiada. (dirigida por Fernando Salazar
Bañol).
12.30hs. Almoço.
16.00hs. Conferência “Os sete Mestres de Alden”. Expositor: Sérgio Geraldo Linke.
17.00hs. Coffee Break.
17.30hs. Conferência “Antiga medicina gnóstica e terapias complementarias atuais”.
Expositor: Cleberson Richardes Correa.
19.30hs. Cerimônia com os elementais do fogo, das rosas e dos pinheiros.
22.00hs. Jantar.

INVESTIMENTO DO EVENTO (dias 8, 9 e 10 de novembro):
*USD 150 (cento e cinquenta dólares)
Inclui: Alojamento na Casa do Peregrino, cafés da manhã, almoços, coffee-breaks e
jantares. Também inclui o translado Aeroporto/Local do evento e vice-versa (mais
informações em uma futura circular)

PROGRAMAÇÃO EXTRA
Lunes 11/11
Passeio turístico programado durante todo o dia:
Visita a igrejas e lugares históricos.
Almoço em uma bodega:
Preço estimado: USD 20 (vinte dólares): inclui entrada, menu principal, bebida e
sobremesa.

Valor do transporte de todo o passeio: USD 15 (quinze dólares).

ACLARAÇÃO: O passeio do dia 11/11 é optativo e seu valor não está contemplado no
valor do evento. Ampliaremos a informação em uma próxima circular.

Informações: Whatsapp: +54 9 261-338-5382 - Email: avatar.accenpa@gmail.com

“Realmente o Amor em si mesmo é o extrato de toda Sapiência, escrito está, que a
Sabedoria em última síntese se resume em Amor, e o Amor em Felicidade”
Samael Aun Weor.

