A SUA MENSAGEM NO ESPAÇO...
Cada pessoa na Terra é convidada a expressar os seus sentimentos, a partilhar a sua
vida, os seus sonhos, os seus medos, as suas alegrias e as suas aspirações.
•

Para dizer às pessoas de amanhã quem eram as pessoas de hoje.
Tudo o que escrever estará isento de censura e partirá a bordo do satélite KEO que, após um
longo voo de vários milhares de anos, voltará à Terra são e salvo transmitindo então as suas
mensagens aos Homens de amanhã.

•

Para criar, a partir de hoje, um mundo que seja mais humano.
Após o lançamento do satélite KEO em 2007 ou 2008, as pessoas
poderão consultar as mensagens através da Internet, já que estas
ficarão acessíveis neste meio depois de serem tornadas anónimas.
Ao partilharmos as nossas experiências, ao entendermos
as aspirações de cada um de nós, podemos conhecermonos melhor e, assim, viver em maior harmonia.

Deixe uma marca da sua época
escrevendo a sua mensagem.
Tem toda liberdade para escrever uma
mensagem com o tamanho máximo de 4
páginas, podendo enviá-la:

Por correio:
Programme KEO

Envie a sua mensagem.
Só quem ousa agir,
pode fazer progredir o Mundo.
Faça parte desse grupo!!!

BP 100
75262 Paris Cedex 06 – França
(por favor indique o sexo, data de nascimento, língua
materna e o país de onde está a enviar a mensagem).

Pela Internet:

www.keo.org

KEO FOI ESCOLHIDO PELA UNESCO COMO O "PROJECTO DO SÉCULO XXI"
A data limite para o envio de mensagens é 31 de Dezembro de 2006. A participação no KEO é gratuita.
Todas as mensagens depois de tornadas anónimas serão publicadas livremente.
Para mais informações contacte :
Programme KEO, 15 rue de l´ Ecole de Médecine, 75006 Paris – France
Tel. : 33 (0)1 44 32 19 00 – Fax : 33 (0)1 40 46 05 07
www.keo.org - eko@keo.org
--Contacto em Portugal:
Célio Gonçalo Marques – marques@keo.org

