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Tendo em vista como a recente pandemia abalou tremendamente a vida e os hábitos no
mundo, "Bridging Foundations for a LiveAble Future" surge como uma série de eventos de
conversação online que pretendem conectar os cidadãos do mundo em torno dos desafios mais
importantes do nosso tempo. No rescaldo deste contexto único, a maioria de nós se questiona:
o que nós, como humanos, estamos vivendo atualmente? Que contribuições devemos e
podemos oferecer individual e coletivamente, enquanto esta realidade diferente se desdobra?
Como podemos mudar nossa relação com nossos recursos naturais em geral, com nosso
planeta e com o resto da Humanidade?

Com todas estas questões em mente, e porque nos preocupamos com a nossa vida no presente,
das gerações futuras e com a vida na Terra (leia adiante a nossa Declaração de Visão),
decidimos criar esta série única de eventos na web e partilhar uma nova visão de pensar e
viver.

Estes eventos online serão lançados via YouTube LIVE e Facebook LIVE (referências abaixo).
Serão disponibilizadas legendas em inglês, espanhol, francês, português e italiano.

B R I D G I N G  F O U N D A T I O N S  F O R  A  

A génese do projecto 

Este é um convite aberto a todos e todas ao redor do mundo, que querem seguir essas
"Insightful Conversation" online gratuitas e interagir com empresários, pesquisadores, artistas,
conservacionistas, autores e mais. Estes palestrantes inspiradores ( lista completa abaixo)
incorporam diferentes campos e áreas de especialização. O que todos e todas compartilham é
uma visão profunda na compreensão dos sistemas vivos.
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Palestrantes

Temos uma sorte incrível e somos gratos por receber algumas das pessoas mais inspiradoras
nestes 5 eventos únicos online. Descubra abaixo a lista de palestrantes confirmados (leia sua
biografia). E mais serão anunciados nos próximos dias, atenção!

Ao contrário de outros eventos deste tipo, esta não é uma simples conferência, nem mais um
monólogo longo. Ao invés de tentar preparar as melhores perguntas para os convidados,
optamos por reverter o processo. Nós convidamos os palestrantes a compartilhar conosco suas
perguntas mais significativas. Oferecemos a eles a oportunidade de compartilhar conosco suas
lutas durante este preciso momento da história. E para nos oferecer sua resposta!

"O ritmo da mudança é exponencial. Temos que abordar hoje a direção que queremos
como humanidade. Todos nós temos o poder de fazer parte dela. Sabemos que a crise
ambiental, econômica e social está extremamente ligada. Que tipo de futuro
queremos?", disse Humberto Maturana.

A partir de 21 de junho, essas conversas serão transmitidas e divulgadas semanalmente "no ar".
Serão orientadas por princípios como a integridade na escuta, a benevolência do pensamento e
o respeito mútuo. Com isso, buscamos promover e valorizar uma abordagem amorosa à
conversa, de modo a acessar insights relevantes para a humanidade, e agir em vez de sofrer
passivamente neste momento de crise. Hoje, porque amanhã não significa nada.

Quem somos? 

Um grupo de pessoas e organizações da América do Norte, América do Sul e Europa que
mobilizaram altruisticamente suas energias e recursos em um processo radical de colaboração,
para democratizar o acesso da humanidade a essas conversas de alto nível.



Lançamento

A estréia do primeiro evento será no dia 21 de junho as 8:00pm CET (6:00pm GMT), através do
nosso Facebook e YouTube (veja os links abaixo). 

Declaração De Visão

O modo de vida humano está passando por uma crise... e ao nos prendermos ao nosso
modo de vida atual, somos obrigados a recriar, aprofundar e expandir ainda mais esta crise. As
conseqüências do COVID-19 têm sido uma prova definitiva de que estamos globalmente
conectados como UM. Estamos vivos e vivemos uns com os outros. Mas, somos uma espécie
viva, parte de toda a Natureza. Obviamente, até agora, tudo o que estamos fazendo como seres
humanos têm tido um enorme impacto no mundo.

Há anos, entendemos que o ritmo de mudança é exponencial. As crises ambientais,
econômicas e sociais estão explodindo globalmente. Agora é a hora de todos nós encontrarmos
um momento de quietude e refletir sobre questões cruciais. Devemos abordar hoje, e não
amanhã, a direção que queremos como espécie.Chegou a hora de nos unirmos, todo mundo,
em todos os lugares, e nos conectarmos globalmente para realizar ações locais em direção a um
futuro habitável, em prol de todos os seres deste planeta. 

Todos os dias, exercemos um impacto real sobre a Terra e temos o poder de fazer parte da
mudança para projetar nosso futuro. Que tipo de futuro nós queremos? Um que possa ser
vivido?

Síga-nos

Website : liveablefuture.today
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UComxkvMdU9c1GomWYcibGiA
Facebook : https://www.facebook.com/liveablefuture/
Instagram : https://www.instagram.com/liveablefuture.today/
Twitter : https://twitter.com/LiveableFuture
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/liveable-future/

#liveablefuture



Media Kit

Folhetos e imagens :  
https://drive.google.com/open?id=1R-4hNxS9eFUa3tyjglUiNLNmIw8LbROk
Vídeo teaser : https://www.youtube.com/watch?v=8Q3nfQ6acCw

Informação de Contato:
bridgingfoundations2020@gmail.com

Deborah Ozil
+33 671 840 791 
(ou Whatsapp)

Sebastian Gaggero
+34 643 90 60 72 

(ou Whatsapp)

https://drive.google.com/open?id=1R-4hNxS9eFUa3tyjglUiNLNmIw8LbROk

