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RELATÓRIO 

 

Primeiro Encontro Mundial de Mestres 

 

Realizado em: Domingo 21 de novembro de 2021 

 

Enviamos aos mestres e mestras, a todos aqueles que nos acompanharam de longe neste marco 

histórico, no qual nossas intenções, coincidências e inspirações foram encarnadas neste primeiro 

encontro.  

Começamos esta viagem que foi transmitida da Índia, que nas palavras de Silo é: "O coração 

pulsante do mundo, a Índia cujas reservas espirituais têm sido um ensinamento e uma resposta 

para um mundo cuja mente está doente".  

Estávamos conectados com Mestres em vários idiomas, temas, projetos e ações inspirados no 

trabalho de Silo, acompanhados pela participação de novos Mestres, que se juntaram pela primeira 

vez.  

É um marco histórico porque marcará uma tendência onde ver e reconhecer um ao outro é uma 

convergência de intenções profundas e unitivas. "Os ventos de grande mudança estão soprando.  

Todos os temas da Escola foram abordados e também as ações dos Mestres em relação ao mundo, 

abrindo condições para multiplicar-se em larga escala.  

Terminamos com um olhar jovem da França e da Guatemala, lembrando-nos: "Um estilo de vida 

sem ascese nada tem a ver conosco e não o consideramos interessante do ponto de vista da 

Escola".  

Fizemos história, é a primeira de muitas reuniões futuras. Estávamos prontos e dispostos a 

consolidar este intercâmbio mundial.  

"Como poeira de projeção nossas ações e propósitos 

iluminarão um novo amanhecer com novos Mestres". 

Viva a Escola!  

Um grande abraço a todos aqueles que nos acompanharam com sua presença e suas 

contribuições.  

Nos encontraremos novamente no próximo ano! 
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Relatório da Equipe Técnica 

A equipe técnica, composta de mestres de diferentes países, forneceu cobertura para 614 mestres 

registrados. Trabalhamos com 3 zooms, diferentes idiomas e temas em salas.  

Havia 50 pequenas salas de intercâmbio no zoom principal, mas devido a um problema técnico 

apenas 24 foram utilizadas. Também, como forma de superar o problema, houve um zoom 

adicional, onde 5 salas de intercãmbio foram criadas. Na segunda metade da reunião, foram 

implementadas novas salas de intercâmbio onde os participantes puderam entrar sem dificuldades. 

Também foi criado um zoom adicional para tratar do tema "Registro de ser mestre e o registro da 

Escola (descentralizada) como um todo".  

Após as boas-vindas, houve uma introdução adicional sobre o tema "O papel da escola no mundo", 

com tradução simultânea do inglês para o espanhol.  

As seguintes estatísticas estão anexadas:  

1.- Registrados por Parques: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*O que foi escrito por cada mestre  
     ao se registrar foi respeitado. 
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2.- Salas de intercâmbio no zoom principal 
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3.- Conexões por país, primeiro bloco: 
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4.- Conexões por país, segundo bloco: 
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5.- Conexões por país, ampliar "O papel da Escola no mundo": 
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6.- Conexões por país, terceiro zoom para intercâmbio em salas: 7 

 

7.- Conexões por país, introduçao: "O registro de ser mestre e o registro da Escola como um 

todo (descentralizado)":  
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Sobre o site www.silo.ws 

 

Foi desenvolvido um website com a descrição e o convite para esta Primeira Reunião. Inicialmente 

em seis idiomas e agora em sete.  

Numerosos folhetos foram produzidos e incluídos no site e utilizados como divulgação e convites 

em redes sociais.  

O site serviu à função de informação e inscrição para a reunião, bem como conter o programa e o 

índice de salas e temas de intercâmbio.  

Desta forma, os mestres do mundo inteiro tinham um lugar virtual único e fácil de acessar, 

independente de redes e grupos, onde podiam obter informações e se registrar. Eles também foram 

capazes de enviar perguntas e sugestões.  

Atualmente, o material da Primeira Reunião foi movido para um menu de tópicos, onde pode ser 

consultado como um arquivo.  

O site está agora passando por uma transformação, para facilitar algumas tarefas e ferramentas 

nesta plataforma global de intercâmbio em consolidação. Uma vez registrados, os mestres poderão 

ter acesso a vários serviços. Por exemplo: links para numerosos grupos de intercâmbio, contato 

entre si, lançamento de artigos ou produções, etc. e funções serão acrescentadas conforme 

necessário.  

Na medida do possível, os materiais e guias serão mantidos em vários idiomas, embora os 

principais sejam o inglês e o espanhol, pois eles facilitam as traduções.  

 

 

 

 

Grupo de conexão: Juan Carlos Domínguez, Susana Lucero, Michel Darracq, Alejandro Valenzuela, 

Francisco Becerra, Gabriel Gómez Fiori.  

Colaboradores: Natalia Ibáñez, Víctor Valencia e Federico Palumbo.  

Tradutores: Antonio Carvallo, Stella Dante, Liana Moräes e Ricardo Marcianessi.  

Mais a participação de Mestres de todo o mundo que contribuíram com valiosas sugestões para 

otimizar a organização.  

Gratidão! 

http://www.silo.ws/

