
É com muita alegria e satisfação que convidamos você para estar conosco
no Encontro de Guardiões do Art of Hosting Brasil 2012, na intenção de nos
prepararmos enquanto comunidade, para agir no presente, visionando o futuro!

Vivemos um momento único no campo do AoH no Brasil e temos o desejo
genuíno de cuidar desse movimento com grande intenção. Estamos vendo este
encontro e contexto como um momento histórico importante e inspirador para
despertar e gerar mais conexões e comprometimento com o campo, na expansão
do AoH no Brasil. Acreditamos que ao nos fortalecermos a nós mesmos,
alinhando princípios, valores e visão, maior será a possibilidade real de expansão
em alcance de qualidade e quantidade. Para isso, fortalecer nossas habilidades e
experiências juntos como comunidade nos permitirá estarmos mais preparados e
em prontidão para o serviço necessário.

Este momento é também importante no mundo todo, e existem muitos

QUEM ESTÁ CONVIDADO?

� Pessoas que participaram de algum AoH e sentem-se chamados a 
trabalhar no fortalecimento do campo AoH Brasil, com paixão e de 

forma responsável, leve e alinhada aos princípios

� Especialmente quem já fez parte de "hosting teams" em algum AoH no 

Brasil e quem está fazendo trabalhos similares ao AoH no mundo

� Seres de luz e amor são bem-vindos ☺

PROPÓSITO DO ENCONTRO:

� Criar alinhamento como uma comunidade e fortalecer relações
� Pensarmos juntos sobre comunidade (o que significa; princípios que guiam e 

outros aspectos importantes)

� Fortalecer o campo, ver quem tem o interesse de se aproximar mais e ajudar a 

cuidar dele

� Ter mais clareza coletiva, luz e intenção para compartilhar a responsabilidade 

� Refletir sobre o que significa ser um guardião

� Co-criar uma visão de futuro compartilhada

Este momento é também importante no mundo todo, e existem muitos
olhares voltados para o que acontece no Brasil, economicamente, socialmente,
politicamente, ambientalmente e também na área de empreendedorismo social e
negócios sociais. A forma como esse campo for cuidado no Brasil pode prover
uma boa referência para outros lugares.

NEXO
Nota



LOGÍSTICA

Local:
Pousada Fazenda Maristela - Rod. Floriano Rodrigues Pinheiro Km 17 
Tremembé - 2 horas de São Paulo - (11) 3088-8108
Mesmo local onde será o encontro dos Guerreiros do Coração (WoH) de 22 a 25/01

Quando:  26 a 28 de Janeiro 2012Quando:  26 a 28 de Janeiro 2012

Iniciaremos dia 26/01 às 11hs com círculo de integração, seguido de almoço de boas-
vindas. Encerramento às 13hs de sábado dia 28/01 

Investimento:  R$ 375,00 (check-in 26/01) ou R$ 470,00 (check-in 25/01)

Este valor deverá ser pago diretamente à pousada Maristela, pois inclui custos pessoais com 
hospedagem compartilhada e alimentação durante o período do encontro. Quartos 
individuais disponíveis por um valor maior. 

*Quem participar do WoH + Guardiões, poderá parcelar o pagamento feito à pousada, em duas 
ou no máximo três vezes (levem cheques!)

As demais despesas estarão sendo subsidiadas pelo “pote AoH Brasil”, como a equipe de hosts 
está à serviço da comunidade e não visa obter qualquer ganho financeiro pessoal neste encontro, 
suas despesas e as de materiais estão incluídas nesse contexto. 

Para fazer a sua inscrição: aqui
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHYwVTh6Nlk4WEpQc1B4aU4yYTFudnc6MQ

Mais INFORMAÇÕES:

Flávia Vivacqua – (11) 9221-7658 Rodrigo Lolato – (19) 8127-7422 (tim) 
nexocultural.fv@gmail.com rodrigololato@gmail.com

Heloisa G. Biscaia – (41) 9646-6661 (tim) 
heloisa@coiris.com.br



Heloisa Gappmayerr Biscaia

Co-inspiradora para a Saúde Plena do Ser e sócia da Coíris. Sou consultora e administradora 
de empresas, especialista em Investigação Apreciativa (CWRU/Ohio), Biologia Cultural (H. 
Maturana e X. Dávila) e Dinâmica de Grupos (SBDG). Com mais de 13 anos de experiência, 
atuo no desenvolvimento humano e organizacional. Atualmente sou mestranda em 
Administração – Inovação e Sustentabilidade pela UFPR. Pratico o Art of Hosting em meu 
dia-a-dia como uma atitude positiva, que conecta pessoas, redes e trabalhos significativos. 
Facilito Processos Participativos, Design Social e sou membro desta comunidade há 3 anos.
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Kathy Jourdain

Artista de Processos. Minha paixão é a liderança co-criativa e a habilidade de influenciar as
mudanças das organizações, equipes e indivíduos, nestes tempos em que isso é tão necessário
no mundo. Sou guardiã e praticante da Arte de Anfitriar Conversas Significativas e isso inspira

Flávia Vivacqua

Sou Artista, Educadora e Designer Cultural e Sustentabilidade. Fundei e dirijo a Agencia NEXO 
CULTURAL onde sou consultora de processos colaborativos com foco em desenvolvimento 
humano, resiliência comunitária e criativa, também com experiência em articulação e 
governança em rede. Realizei diversas formações: Ecologia Social da Antroposofia pelo Programa 
Germinar/Instituto EcoSocial; Design para Sustentabilidade e Desenvolvimento de 
Assentamentos Humanos Sustentáveis pelo programa Gaia Education da GEN e ONU; PDC –
Design e Consultoria em Permacultura pelo Ecocentro IPEC; Dragon Dreaming; e também 
realizei o “Treinamento para Cidades em Transição” com May East e Nick Osborne da Transition
Network. Sou integrante da comunidade e guardiã Art Of Hosting no Brasil.

no mundo. Sou guardiã e praticante da Arte de Anfitriar Conversas Significativas e isso inspira
meu trabalho na "Shape Shift Strategies Inc." Mudei muitas vezes ao trilhar um caminho
inspirado pelo meu propósito de "audaciosamente trazer dons de cura para a forma mutante do
mundo e a regeneração do meu povo", movendo-me para níveis de congruência pessoal e
autenticidade cada vez mais profundos. Sinto-me fortemente chamada para vir atuar no Brasil e
para trabalhar com esta incrível equipe de anfitriões brasileiros, amigos de jornada.

Rodrigo Lolato

Consultor em Desenvolvimento Humano e Organizacional. Vem contribuindo para que
organizações busquem encontrar um propósito mais significativo e apoiar-se em valores mais
humanos e elevados. Formado em Engenharia de Produção pela UFSCar, trabalhou por 8 anos
como executivo na área industrial em empresas multinacionais. Atualmente contribui para
trazer mais consciência nos negócios e expandir a consciência das pessoas sobre si mesmas e
sobre o mundo. Foi nesse sentido que encontrou no Art of Hosting uma grande força
transformadora nesse processo. Atua também como coach e entre suas variadas formações está
a Psicossíntese, Focalizador de Jogos Cooperativos e Líder Facilitador (EcoSocial).

Seja bem-vindo 

ao nosso 

Círculo AoH

Brasil!


