PALESTRA COM O HUMANISTA, ORADOR E MÉDIUM

DIVALDO FRANCO
‟A TRANSFORMAÇÃO DO SER HUMANO ATRAVÉS
DO AUTOCONHECIMENTO”
02 DE JUNHO DE 2017, 19H (SEXTA-FEIRA)
AUTÓGRAFO E VENDA DE LIVROS À PARTIR DAS 17:45H
MARRIOTT HOTEL ZÜRICH (SALA CENTURY)
NEUMÜHLEQUAI 42, 8006 ZURIQUE
PALESTRA SEGUIDA DE PERGUNTAS & RESPOSTAS
COM TRADUÇÃO PARA O ALEMÃO – ENTRADA FRANCA – SEM INSCRIÇÃO PRÉVIA
O mundo vive um momento de intensas aflições: conflitos existenciais, insegurança, crise migratória, terrorismo.
Divaldo Franco analisa o momento sob a ótica espírita, dentro do contexto evolucionista da reencarnação, e nos
traz a proposta para a transformação do ser humano através da constante busca do autoconhecimento, ancorado
na psicologia e na vivência da lei do amor.
Junto a Divaldo Franco, Dr. Juan Danilo Rodriguez estará apresentando seu livro “Terapia Holística Alliyana”
sobre cura e autocura, disponível em vários idiomas, incluindo português e alemão.
Lançamento dos livros “Atendimento Fraterno” e “Reuniões Mediúnicas” (Manoel P. de Miranda) em alemão e
“Seja Feliz” (Joanna de Angelis) em português.

DIVALDO FRANCO, de Salvador/Brasil, é humanista, pedagogo, conferencista internacional e médium.
Recebeu mais de 800 homenagens e títulos no mundo todo, como:

«Embaixador da paz no mundo» (UNO Genebra). «Embaixador da bondade» (Fundação Kelsang, UK). Dr.
em parapsicologia (Univ. Illinois, EUA). Dr. honoris causa em humanidade (Univ. Montréal, Canada).
Seu trabalho social já retirou mais de 160.000 pessoas da miséria.
Acima de 250 livros publicados com mais de 8 milhões de exemplares vendidos.*
Mais de 13.800 palestras proferidas gratuitamente em 2.500 cidades em 68 países nos 5 continentes.
Inúmeras vezes palestrante convidado pela ONU-NY/EUA e ONU-Viena/Áustria.
*A renda da venda dos livros é revertida integralmente para a manutenção da Instituição Social.

FUNDADOR DA INSTITUIÇÃO SOCIAL “MANSÃO DO CAMINHO”
Fundada em 1952 em Salvador/Brasil, tem hoje cerca de 80.000 m² dedicados ao cuidado diário e à
educação de mais de 3.500 crianças e jovens carentes. Mais de 35.000 crianças já foram beneficiadas.
Atende a necessitados da comunidade onde atua, servindo diariamente mais de 6.000 refeições e
oferecendo cuidados médicos e dentários, inclusive uma maternidade para partos normais.
www.mansaodocaminho.com.br - Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=cIuYJ-v-PKg

