
Autoconhecimento 
transformando vidas.



PROPÓSITO DO PROJETO DESPERTAR

Promover ações, tais como: cursos, palestras e seminários, que levem autoconhecimento ao ser humano 
e propiciem que cada um por intenção própria busque o despertar da consciência de si mesmo e dessa 
forma reconheça sua força interior e assuma o protagonismo de sua vida. O foco é ativar a capacidade 

de assumir 100% o controle de sua vida. Escrever e reescrever sua própria história.

A humanidade carrega em sua história a ânsia de buscar a origem de sua criação e do 
propósito de sua existência.

Quem sou eu? De onde eu vim? Qual o propósito da vida?

Grandes perguntas que vêm sendo respondidas há milênios por religiões, filosofias, 
modelos sociais, políticos e econômicos que construíram o sistema de crenças culturais 

que norteiam a vida do ser humano.

Observando os acontecimentos da humanidade, estamos repetindo os mesmos padrões de 
conduta, mesmos sistemas de crenças por gerações e o resultado disso são as 

desigualdades: social, ambiental, econômica e ética que vivemos.  

“Como podemos acreditar que fazendo as coisas sempre da mesma maneira 
chegaremos a resultados diferentes? Isto é um dos aspectos da insanidade’’.  

Albert Einstein

O Projeto Despertar da Consciência Cósmica nasceu da busca das respostas a estas 
grandes perguntas e de encontrar um caminho que possa levar a humanidade a solucionar 

seus grandes problemas e harmonizar o caos que vive.

O QUE NOS MOTIVOU

O DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA CÓSMICA 
AUTOCONHECIMENTO TRANSFORMANDO VIDAS



QUEM SOMOS

Somos um grupo de pessoas motivadas por uma voz interior, que descobriu no 
autoconhecimento a chave que abre a mente humana e o permite resgatar sua força interna e a 
assumir o protagonismo da sua vida,  além de   transformar o mundo de acordo com sua 
aspiração. Para mais conteúdo acesse: 

Gilmar Baldasso 
dos Santos 

Izabel 
Maria Bigolin 

Fagner Otobelli 

Há mais de 20 anos, este projeto é fruto de experiências e práticas, associado a estudos, 
pesquisas, insights e contatos internos que nos levaram a uma realização pessoal e a uma 

expansão da consciência e a compreender a harmonia entre o corpo, a mente e o espírito. O novo 
líder compreenderá que a tolerância, a empatia e o amor são as virtudes necessárias para 

trazerem à humanidade a paz e a abundância que tanto se busca. 

Ter uma compreensão de nós mesmos e nos permitir desfrutar da 
vida, liberando culpas, medos, obstáculos, conflitos e pensamentos de 
negatividade.  É assumir o poder transformador que temos e escolher 
aquilo que queremos.
Compreender que não somos uma individualidade, mas sim, uma 
coletividade.  E que, ao assumir a responsabilidade por nossa própria 
vida, ativamos nossa própria força interior. 

Iniciamos nossa história em dezembro 1995, com um forte chamado interno para conectar com 
determinados lugares. Em primeiro momento para Capilla Del Monte, Córdoba, na Argentina. A 
viagem mudou nossas vidas, nos levando a uma série de experiências que resultaram em uma 

abertura de consciência e uma conexão com nossa parte divina. Dessa abertura, fomos levados a 
outros centros de poder energético, como México, Bolívia, Peru, Uruguai, Chile, Brasil, dentre 
outros, e que emanam um conhecimento de ampliação de consciência  da humanidade.  Essas 
experiências nos ajudaram a recordar e ancorar esse conhecimento que é inato em cada ser 

humano e a uma transformação pessoal.

A ORIGEM DO PROJETO  

https://www.ultimatom.com.br/quem-somos/projetos

http://www.ultimatom.com.br/depoimentos


O QUE FAZEMOS 

Somos membros fundadores do Centro de Atividades 
Missão Santa Isabel, criado em dezembro de 1995, 
localizado em Capilla Del Monte – Córdoba – Argentina e 
onde se encontra um dos principais centros energéticos  do 
planeta chamado ERKS, que significa: “Encontro de 
Remanescentes Cósmicos Siderais”. A sua função é irradiar 
conhecimento para um despertar da consciência cósmica. 

Dessa caminhada, a partir de 2008, nos dedicamos intensamente ao 
Despertar da Consciência Cósmica  e realizamos, cursos, palestras, 
conferências, e levamos esse  conhecimento para todos os lugares  que 
sentem e visam   elevar a consciência humana  e promover uma 
transformação interior individual  e global.
Para mais conteúdo acesse:

O centro foi criado com o propósito de compartilhar experiências  e 
conhecimento para a nova consciência planetária, onde são 

desenvolvidos ,  cursos, retiros, meditações e trabalhos sociais. 
Engloba também uma área de atendimento a  saúde tornando-se 

um local de prática de médicos que sentem de expandir seu 
conhecimento, desenvolvendo sua parte intuitiva para identificação 
e tratamento da origem da doença, permitindo que o paciente tome 

consciência e retome o equilíbrio de si.

https://www.ultimatom.com.br/cursos-e-palestras-fixos/o-despertar-da-consciencia-cosmica.html

https://www.ultimatom.com.br/cursos-e-palestras-fixos/o-despertar-da-consciencia-cosmica.html


Através da união da ciência com a espiritualidade, livre de dogmas, 
preconceitos ou paradigmas, compartilhamos  nossas experiências, 
conhecimento e percepções  expandidas  da integração do ser 
humano consigo mesmo e com o cosmos,  propiciando através de seu 
discernimento e livre pensar  a tornar-se  consciente de que cada um 
possui o poder de escolher e mudar seus próprios caminhos. 
Promove uma transformação interior individual e por ressonância  
global.  A ser protagonista e  escrever sua história,  transformando e 
criando  experiências  de harmonia , paz, felicidade e amor.

Curso o Despertar da Consciência Cósmica

PARA QUEM

A todos que buscam uma jornada de crescimento e 
expansão e aos que visam permitir que as pessoas alcancem  
seu potencial máximo,  podendo ser administrado  para 
áreas como:  empresas, instituições de ensino (escolas , 
universidades), bem como para  públicos e grupos em geral. 
Pode ser no formato tanto de palestra quanto de curso.

MÉTODO
O curso é audiovisual, bem fundamentado e compartilha um 
conhecimento profundo do ser humano associado com 
ferramentas e atividades práticas para a autotransformação 



Os benefícios são ilimitados, pois passamos a ver e enfrentar as 
experiências da vida com serenidade e  equilíbrio, a medida que 
compreendemos como funcionamos.

O curso propicia um antes e um depois na vida de quem acessa, 
gerando mudanças pessoais que levam mais harmonia e equilíbrio  em 
todas as áreas da sua vida.  Rompe padrões, bloqueios e dá o poder de 
transformar e de assumir o controle do que deseja para si.
Para mais conteúdo acesse:

OS BENEFÍCIOS 

LIVROS:
O JOGO DA VIDA  APRENDENDO A JOGAR

Resumo: Jumah, uma adolescente, ávida questionadora, tem 
curiosidade de saber do que é feito o Universo, o que é energia, 
se há vida em outros planetas, etc. Certo dia, conhece um 
palestrante que aborda, em suas conferências, temas sobre 
dinâmica da energia no Universo, leis de causa e efeito e outros 
temas a Ciência Quântica.
A convite da direção da escola na qual Jumah estuda, ele lá 
profere brilhante palestra sobre temas dessa fascinante Ciência, 
acontecendo, a seguir, debate entre auditório e palestrante.
Ajudar as pessoas a compreenderem, e, mais do que isso, a 
aprenderem como e por que tudo ocorre em sua vida e a 
entenderem que são mestres conscientes de seu viver é o 
propósito deste livro. 
Para mais conteúdo acesse:

ISBN 978-85-7705-083-3
Editora Maneco, 2008 

https://www.ultimatom.com.br/depoimentos

https://www.ultimatom.com.br/livros

https://www.ultimatom.com.br/depoimentos
https://www.ultimatom.com.br/livros


- A Evolução de nosso DNA e a nova geração de crianças e adolescentes que já estão 
chegando com a consciência expandida, provocando uma revolução na educação e 
no mundo;
- Como suas Crenças constroem as Experiências de sua Vida e como mudá-las;
- A Integração da Consciência Cósmica no Ser Humano;
- A Aceitação – Um Caminho ao Amor Incondicional;
- A Auto-Observação, uma Viagem a seu Coração;
- O Despertar da Consciência Cósmica;
- O Propósito da Vida;
- As Crenças e seus Reflexos na Vida;
- O Poder do Shimihinky;
- A Consciência Cósmica;
- Vivendo a Maestria;

As palestras trabalham temas distintos  adaptados a cada grupo 
espectador, de acordo com a necessidade apresentada. Entre os 
temas para abordagem estão:

PALESTRAS

Palestra realizada no clube Cruzeiro, comunidade de São Gotardo, 
cidade de Flores da Cunha/RS

Palestra - Ate Salón Cervantes, Santa Fé, Argentina.

Palestra - Akasa Espacio Yoga, Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina.



ultimatomdespertar

+55 54 9 8139.0028

Av. Júlio de Castilhos, 1511 Sala 92 
Centro - Caxias do Sul - Cep: 95010-003 

ultimatomdespertar@terra.com.br
O Despertar da Consciência
@ultimatomcursos

www.ultimatom.com.br


