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Sadvipra
Leadership
Training

Como sustentar
resultados
poderosos mesmo
em situações que
estão além do
controle?

Como dialogar
com a intuição
e tomar decisões
sábias em
processos
complexos?

Como continuar
expandindo e
sustentando a
cocriação, mantendo
equilíbrio e
discernimento?

Como construir
realidades junto
com os outros,
abraçando
a diversidade e
o imprevisível?

Quais são as
comunidades
que me
fortalecem?
Qual é o
meu propósito
de vida?

Como expressar
meu poder
criador de forma
saudável?

O que é um sadvipra?
O Tantra Yoga tem sido interpretado equivocadamente no Ocidente como uma prática
puramente física, ou meditativa, ou sexual. Embora existam escolas de Tantra Yoga que
correspondam a essa descrição, outras tradições caminham em direção diferente: ao
mesmo tempo em que oferecem ferramentas sutis de desenvolvimento pessoal, propõem
alternativas complexas e arrojadas para o desenvolvimento social, político e econômico
da humanidade.
O conceito de Sadvipra (buscador da verdade) foi desenvolvido por P. R. Sarkar, ativista
social e filósofo indiano que também foi um importante propagador do Tantra Yoga
durante o século XX. O sadvipra busca desenvolver sua máxima capacidade para o
autoconhecimento e a realização pessoal junto com um olhar estratégico e sincero para
como servir ao desenvolvimento da sociedade e da vida em geral.

A liderança

sadvipra

Num mundo que busca cada vez mais seu sentido
existencial, ao mesmo tempo em que pede
soluções práticas para suas demandas sociais,
econômicas, políticas e ambientais, mais pessoas
sentem a necessidade de desenvolver a sua força
da liderança.
Imagine se pudéssemos cultivar juntos:
· ferramentas eficientes que nos ajudem a trabalhar com o melhor das pessoas,
· uma atitude poderosa e amorosa que nos ajude
a alcançar os resultados de que precisamos, ao
mesmo tempo em que garante que os processos
sejam saudáveis,
· consciência e clareza sobre nosso papel no
contexto maior da vida humana e do planeta.
A liderança sadvipra busca desenvolver esses
três aspectos, oferecendo conceitos teóricos,
ferramentas de facilitação e exercícios psico-físicos
que criam espaço para que cada pessoa desenvolva de forma integral, no seu próprio tempo e à
sua maneira, a sua capacidade de liderança.
Saiba mais clicando aqui:
https://tinyurl.com/sadvipra-saiba-mais

Sadvipra Leadership Training
Haiti - março/2014

Como funciona
Liderança Sadvipra é um programa de longo prazo, que inclui
módulos focados no desenvolvimento pessoal e social do líder,
além de dar apoio a cada participante, por meio de orientação
individual.
O módulo atual pode ser feito de forma independente e consiste
numa imersão de 5 (cinco) dias, focada no desenvolvimento
pessoal do líder. O ponto de partida para esta investigação
são as tendências psíquicas e sociais que influenciam a
personalidade e o trabalho do líder, e que são geradas nos
centros de energia que, segundo o Tantra Yoga, existem no
corpo e na mente do ser humano.

O que é preciso

saber

· Este programa não é um curso de yoga, nem de
práticas esotéricas
· Não se trata de uma jornada terapêutica, ainda
que as reflexões e exercícios possam ter esse efeito.
· O programa estimula que cada pessoa assuma
responsabilidade por seu próprio desenvolvimento (auto-liderança) e pelos projetos ações que
deseja liderar (serviço à vida).
· É importante que os participantes estejam abertos
tanto para atividades mais subjetivas (silêncio,
arte, expressão emocional) quanto para atividades objetivas (conceitos e debates teóricos,
metas, planejamento de ações práticas).
· O Tantra Yoga é usado como matriz de leitura
de processos humanos e sociais, e não como
prática espiritual coletiva.
· Este programa estimula e está formatado para
participantes de diversos contextos, incluindo
líderes de organizações públicas, privadas ou
não-governamentais.

Quem
está propondo esta abordagem
Peter Sage é inglês e mora em Washington D.C. (EUA), onde
atua como coordenador global e supervisor de lideranças na
AMURT, organização não governamental que promove projetos de
desenvolvimento social e comunitário e de alívio em situações de
catástrofe em diferentes países, como Kenya, Gana, Nigéria, Haiti,
Romênia, Filipinas e Brasil. Além disso, é instrutor de Tantra Yoga há
mais de 30 anos e ensina a Filosofia do Yoga na Universidade George
Washington. Coordena treinamentos de Tantra Yoga em países como
Brasil, Islândia e Estados Unidos.

Gustavo Prudente é brasileiro, nascido em Aracaju-SE, e mora
atualmente em Santo Antônio do Pinhal-SP. Atua como consultor,
coach, facilitador de cursos e escritor, tendo como principal objetivo
de pesquisa e trabalho o desenvolvimento de propostas para
Liderança & Cultura Sustentáveis. Ajudou a criar abordagens como
Liderança do Coração, Sadvipra Leadership, Triângulo do
Desenvolvimento, e é membro da Comunidade do Art of Hosting
(Liderança Colaborativa). Atende empresas e organizações sociais
como Globo, Braskem, GPA (Pão de Açúcar) e Instituto Criar, e
ministra cursos em países como Haiti, Filipinas e EUA. É co-fundador
da Comunidade de Empreendedores SER – Sustentabilidade, Saúde,
Educação e Arte, e da empresa de consultoria Sustenta Mundo –
Cultura & Relações Sustentáveis.

Participe!
Vagas: 15 participantes
Quando
De 17/05 (quarta) a 21/05 (domingo)
Chegada às 18h, na quarta e saída
às 15h, no domingo
Local
Casa do Lago (dentro da pousada Champagny),
Santo Antonio do Pinhal
Investimento*
R$ 1.600,00 à vista ou em até 4x R$ 425,00
* Hospedagem e café da manhã NÃO estão inclusos.
O curso oferecerá lanches, almoço e jantar. A equipe
do curso estará disponível para orientar sobre as
melhores opções de hospedagem, que vão desde
pousadas e aluguel de casa a alojamento solidário.
Ficha de inscrição:
https://tinyurl.com/inscricao-sadvipra-2017

Saiba mais
gustavobprudente@gmail.com
(11) 94326-2600
Sadvipra Leadership Training esteve no Brasil, no Haiti e nas Filipinas.
Se quiser saber mais, entre em contato. Se o valor for um impeditivo,
converse conosco.

