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Reconectar, curar, realizar,  
sonhos para o mundo. 

Experiência Online 2020
A Jornada da Interdependência Continua.
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Como humanidade, paramos de sonhar? 
A Jornada da Interdependência Continua.

NOS MOVEMOS EM DIREÇÃO AOS NOSSOS SONHOS  
ATÉ ACREDITARMOS SEREM IMPOSSÍVEIS.

InterSer Journey 2019 Sao Paulo Brasil - Fotografía de Jorge Enrique Monje M
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QUAL É O TEU SONHO?

Hoje, no meio da crise: 

Cuidamos das necessidades sociais, ambientais e espirituais, de pessoas e comunidades? 

Damos conta do que está acontecendo conosco hoje para criar vínculos e possibilidades junto 
à outras pessoas?  

Prevalece o cansaço ao continuarmos sustentando o sistema atual?

InterSer Journey 2019 Sao Paulo Brasil - Fotografía de Jorge Enrique Monje M

Se essas questões fazem sentido, geram preocupação, ou pelo menos uma ideia que 
possa transformar a nossa presença no mundo para gerar um futuro que quer surgir, 
então vamos juntos. Um sonho para o mundo…
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O QUE É?

É uma plataforma projetada para conectar pessoas que desejam realizar seus sonhos para o 
mundo. 

Uma experiência de aprendizagem que permite explorar perguntas e respostas importantes 
que tornarão possíveis sonhos que o mundo necessita para 2030 e 2050.  

Um “tecido” que permita sustentar a nossa interdependência como seres que querem 
transformar a maneira como nos relacionamos com o mundo… o InterSer.
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A Jornada 2020 2021
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Em 2019, aconteceu a primeira versão da jornada da interdependência em São Paulo, Brasil. Vivemos uma intensa experiência de 
aprendizado, face a face, repleta de sonhos para o mundo. Em 2020 decidimos continuar a jornada online, inspirados em contribuir 
conscientemente para resolver as crises que vivemos como humanidade.

A JORNADA 2020

Conectar
Participe de nossas experiências 
gratuitas   online, explore a nossa pro-
posta e nos permita conhecer você.

Minissérie 2020
Faça parte dessa minissérie e viva o 
processo de reconectar, curar e realizar 
o seu sonho, acompanhado de 500 
agentes de transformação, como você, 
de diversas partes do mundo.

Ação
Seja parte de uma comunidade que o 
acompanhará para que seu sonho 
avance para um protótipo e, dada seu 
compromisso, com um projeto viável.

1 2 3

Semana de Reconectar 27 e 28 de Outubro 
Semana de Curar 3 e 5 de Novembro 
Semana de Realizar 10 e 12 de Novembro

Estratégias de seguimento e aceso à  outras 
plataformas 
Oferta de acompanhamento 
Banco de Projetos e patrocinadores. 
Comunidade ativa – de janeiro à setembro 2021

Dia da Interdependência: 8 de set. de 2020. 
Lançamento Global InterSer: 17 de sep. de 2020.. 
Experiências de Conexão:  
Todas as quintas-feiras de 24 de Setembro  
a 22 de Outubro.

Hora: Hora: 9 am a 12 pm  Colômbia/ México / Peru, 10 am a 1 pm  Miami/ Nova York, 7am a 10 am  San Francisco, 11 am a 2 pm  Brasil/Argentina/Chile, 4 am a 7 pm  Espanha
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Informações e Cadastro
www.interserjourney.org 

Email: encanto@interserjourney.org

http://www.interserjourney.org/
mailto:encanto@interserjourney.org
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QUEM SOMOS

Somos a Aliança Pachamama Iberoamérica, uma comunidade formada por líderes, 
empreendedores e agentes sociais de diferentes países. Fazemos parte da uma teia que hoje 
atua em 100 países e em mais de 15 idiomas, desenvolvendo programas de treinamento 
presencial e online para agentes de mudança como: Awakening the Dreamer, Game Changer 
Intensive e Drawdown Initiative, tendo aprimorado mais de 13.000 pessoas até 2019.  
www.pachamama.org 
  

Somos também o Interser Jouney, uma plataforma criada para contribuir com iniciativas e 
projetos alinhados aos objetivos que nos propomos como humanidade para 2030 e 2050. 
Nossa visão é “entrelaçar a sabedoria do mundo natural, ancestral e moderno para gerar 
transformação na forma como nos relacionamos com o mundo”. Acreditamos que atrair o 
maior número de pessoas para esta viagem é uma valiosa contribuição para o futuro que quer 
surgir. 
www.interserjourney.org

InterSer Journey 2019 Sao Paulo Brasil - Fotografía de Jorge Enrique Monje M

http://www.pachamama.org
http://www.interserjourney.org
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Nossa Equipe
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Jorge Monje, Colombia. 
CEO da El Escarabajo Verde, ONG dedicada ao Repovoar   O 
Bosque Andino na Colômbia. Mais de 12 anos de experiência 
como consultor e coach de processos com líderes e equipes 
de pessoas. Ele andou com culturas ancestrais, aprendeu 
medicina e espiritualidade com conhecedores nativos de 
diferentes povos. Membro da Aliança Pachamama e 
facilitador del DrawDown. 

Taly Szwarcfiter, Uruguai, Brazil 
É psicóloga, coach ontológica, educadora e palestrante. 
Empreendedora na área de Desenvolvimento Humano, 
Membro da Aliança Pachamama. Tem mais de 20 anos como 
facilitadora de processos de transformação individual, 
coletiva e organizacional relacionados à presença autêntica 
de cada indivíduo no mundo. 

Natalia Meroño, España 
Graduada em Sociologia. Coach Ontológico e Transpessoal. 
Professora de Dança Primal (EPTI). Facilitadora de Dança 
Butoh   a Arte da Transformação. Por 17 anos foi diretora em 
multinacionais na área de Desenvolvimento Humano. Há mais 
de 8 anos é Facilitadora de Processos de Transformação e 
Liderança Consciente na Europa e América Latina. Membro da 
Aliança Pachamama. www.nataliamc.com  

Erik Friend, USA, México.  
Administrador de Empresas e Comércio Internacional 
formado no The Union Institute em San Diego, Califórnia.  
Representante da Fundação Karitas no México. Presidente da 
Fundación Comunidad A.C. em Morelos, México. Presidente da 
Autonomia Liberdade em Movimento Membro da A.C. e 
colaborador do Rotary International. Coordenador regional da 
Aliança Pachamama. 

Andres Novoa, Colombia. 
Coach, Consultor Sênior em Liderança, Estratégia, Gestão, 
Desenvolvimento e Organizações com a NuHa e a Proa 
Consulting. É coach mentor em programas internacionais em 
Newfield Network e IGL. Autor do livro Tornar o Impossível 
Possível. Apoia e promove iniciativas de sustentabilidade 
ambiental, justiça social e plenitude espiritual como fundador 
do empreendedorismo social Tierra-Corazón e como parte da 
Aliança Pachamama. 

Regina Lazzarotto, Brasil.  
Coach Ontológico, Comunicadora e jornalista. Tem mais de 25 
anos de experiência em comunicação nas áreas de 
apresentação, direção e produção. Acompanha processos de 
desenvo lv imento humano, gerando caminhos de 
autoconhecimento, para que através de uma comunicação 
genuína e responsável possam desenvolver uma coerência 
existencial, com propósito, aceitação, e felicidade. Membro da 
Aliança Pachamama. 
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Carolina Guevara, Colombia. 
Coach Sênior, professora, palestrante e facilitadora em vários 
países da América Latina. Representante da Aliança Newfield 
Proa para região caribenha. Diretora do ACP Caribe, 
programa de treinamento de coaching com sede na 
Colômbia. Comprometida com cuidar, honrar e transformar a 
vida em um habitat sustentável na Terra. Membro da Aliança 
Pachamama. 

Patricia Aguirre, Brasil 
Psicoterapeuta, Facilitadora de grupos de desenvolvimento  
pessoal e práticas corporais (Chi Kung, Yoga Taoista), 
Introdutora de Tensegridade no Brasil  de Carlos Castaneda e 
instrutora de Being Energy. Uma das fundadoras do Instituto 
Dream for the World Brasil, Programa Intento e o  Projeto 
ambiental de Waru na Chapada  Diamantina e do Programa 
Fala Sampa.  Membro da Aliança Pachamama.

Mariana Bacci, Colombia.  
Artista, acrobata e estudante de Antropologia e Artes na 
Universidad Javeriana. Sonha com um futuro em que vejamos 
a vida como uma rede. Ativista sensível ao que acontece com 
o mundo e causas que cuidam do planeta. Voluntária em 
organizações ecológicas, com crianças vulneráveis na 
Colômbia e em Victoria, Canada. Voluntária em um centro de 
imigrantes e refugiados. Membro da Aliança Pachamama. 

Germán Patiño, Colombia. 
Sua energia se manifesta gerando possibilidades de 
integração. 15 anos gerando oportunidades e negócios no 
setor financeiro e de TI. Nerd de vendas, especialista em 
segurança e integrador de tecnologias e sinergias. Coach 
profissional, engenheiro eletrônico, formado em estratégia 
prospectiva e futurismo. Apaixonado por descobrir e 
melhorar o papel do ser humano holístico nas organizações. 

Juan Manuel Ledón, Mexico. 
Diretor Executivo da EcoSite, iniciativa para vincular pesquisa 
e desenvolvimento de soluções tecnológicas com 
necessidades prioritárias no nível socioambiental. Engenheiro 
Industr ia l e de S istemas com especia l ização em 
desenvolvimento autossustentável, qualidade e segurança 
hídrica. Gerente de Projetos, Facilitador em Inovação Social e 
Inteligência Coletiva. Membro da Aliança Pachamama. 

Ana María Salom, Colombia 
Humanista, conecta o mundo transcendente com a vida 
cotidiana, apaixonada por narrativas éticas.  Psicóloga, coach 
de propósito individual e organizacional. Trinta anos de 
experiência em gestão estratégica para o desenvolvimento 
sustentável com organizações, comunidades e equipes na 
Iberoamérica, com foco na construção de redes colaborativas 
em diversidade, atualmente impulsionando modelos de 
impacto triplo. 
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COMO PARTICIPAR

Explore
Quer saber mais, entender o processo 
antes de embarcar na v iagem? 
Cadastre-se em  nossas experiências de 
conexão gratuitas, interaja com nossos 
facilitadores, nos permita te conhecer 
melhor e chame outras pessoas para 
assistir também.

Conecte-se a jornada 2020 
Quer fazer parte deste processo? Te 
acompanharemos para tornar seu 
sonho um projeto viável.

Contribua
Nosso sonho é ser um movimento forte, 
ajude-nos a atender o maior número de 
participantes. 

1 2 3

Sua contribuição ajudará um ou mais 
agentes de transformação a participar 
do processo.

www.interserjourney.org encanto@interserjourney.org

Quer conhecer mais? Vem conversar 
com a gente, falar sobre suas 
inquietudes, nos escreva em: 

inspiración@interserjourney.org

GARANTA SEU LUGAR AQUI

CONTRIBUA COM O INTERSER JOURNEY

Sua contribuição ajudará a realizar e 
sustentar nossa estrutura e rede de 
projetos.

BOLSAS

http://www.interserjourney.org/
mailto:encanto@interserjourney.org
mailto:inspiraci%C3%B3n@interserjourney.org
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=HYZFNENY4QUNJ&source=url
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=HYZFNENY4QUNJ&source=url
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=UVKC68F26MUU2&source=url
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=UVKC68F26MUU2&source=url
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=ERFYBLVV97W3G&source=url
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=ERFYBLVV97W3G&source=url
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