DANIEL GAGLIARDO
Portugal, 16 a 26 de Maio 2020
Contactos em Portugal:

Telefone: 924355675
Email: uksimportugal@uksim.org.ar
Site Uksim Portugal: uksimpt.wordpress.com
Facebook Uksim Portugal: facebook.com/uksimpt
Nas palestras com Daniel Gagliardo abordam-se diversos temas:

Contactos na Argentina:

A atual transição planetária. A transição na nossa própria consciência.

Consciente Direito, a expressão da nova polaridade feminina no planeta e
as iniciações internas.

Site Uksim oficial: uksim.org.ar

Centros intraterrenos. Lis e Erks.

Facebook Uksim Centro de Servicio Planetario:

Hierarquias Crísticas; Samana.

facebook.com/Uksim-Centro-de-Servicio-Planetario147873348747822/

A tarefa da Cosmosofia Uksim nesta transição planetária.
O uso correto dos mantras como expressão valiosa do serviço planetário.
Cura individual e planetária. O destino cósmico da Terra.
Características da Lei Evolutiva Superior ou Lei dos Ciclos.
As características da nova humanidade.
A simplificação da vida e a atenção ao interno.
A verdadeira religiosidade.

A consciência humana precisa de renovar os seus recursos evolutivos.
O materialismo, como filosofia existencial, enquistou-a. O afastamento

Palestras de Cosmosofia

da Vida Cósmica gera, entre as suas consequências, uma distorção profunda do reconhecimento da verdadeira situação planetária. A obses-

As palestras realizam-se através da participação do público. O Daniel

são por metas egoístas e individuais eclipsou toda a possibilidade

responde às perguntas que lhe são colocadas por escrito. A entrada é

genuína de complementaridade e assistência ao Plano Evolutivo.

livre e gratuita.

Poucos são aqueles que elevam a forma de lidar com a realidade
seguindo metas universais com claros propósitos solidários e altruístas.

16 de Maio, 18:00 - Espiral, Pr. Ilha do Faial, 14A, 1000-168 Lisboa,

Apesar dos estímulos recebidos pelas civilizações intraterrenas e
extraterrestres, a sintonia com o próprio cosmos interno é para a
maioria uma utopia. A influência das forças involutivas presentes na
faixa tridimensional, principalmente na instável camada psíquica, gera

T: 214094487
17 de Maio, 18:00 - Quinta dos 7 Nomes, Av. do Atlântico 107B,
Banzão, 2705-287 Colares-Sintra, T: 914634051

uma interferência efetiva no despertar da vocação interior; principal
dinamizador da ilusão de que padecem biliões de pessoas que
confirmam a matéria como a única verdade e a verdade como matéria.
Assim, a angústia e uma harmonia quase desconhecida tornam-se

20 de Maio, 18:30 - FBAUL, Lg. da Academia das Belas-Artes,
1249-058 Lisboa, T: 924355675
21 de Maio, 20:30 - Sociedade Recreativa Operária, R. Serpa Pinto

efetivas nos padrões de vida e conduta desatualizados da nossa
civilização. Nestas palestras, dadas por este instrutor do Novo Ciclo,

baseadas nas perguntas apresentadas pelo público presente, são
postos à disposição instrumentos valiosos com origem numa genuína

125, 1E, 2000-046 Santarém, T: 938100966
24 de Maio, 15:00 - Universidade Senior de Rotary, Av. Dr. António
Granjo 3, 5400-080 Chaves, T: 936575246, 276318165

espiritualidade prática; essenciais no momento de experimentar o
alinhamento e a sintonia que nos conduzirão ao reconhecimento e
cumprimento das Leis Cósmicas e Espirituais.

26 de Maio, 19:30 - Еncontro d’Alma, Centro Holístico de Bom João,
R. Libâno Martins 1, 8000 - 502 Faro, T. 935505401

