NATURE QUEST
28Out a 05Nov na Pedra do Sabiá, Itacaré - BA

JOHN P. MILTON BRASIL’17

NATURE QUEST
Retiro de 9 dias com John P. Milton na Pedra do Sabiá, Floresta de Itacaré - Bahia

NA PEDRA DO SABIÁ
De 28Out a 05Nov’17. Dia 28, recepção com
com jantar. Dia 05, despedida com almoço.
R$ 6250,00/pessoa (se tiver 12 participantes)
R$ 4250,00/pessoa (se tiver 18 participantes)
Inclui: aulas com o John custeadas em fair
share, tradução consecutiva, hospedagem,
alimentação, preparação dos locais para Solo,
seguro pessoal contra acidentes, logística
nacional e internacional custeadas em fair
share. Transporte até o local é por conta do
participante. INSCRIÇÕES

CONSISTE em Treinamento e Retiro na Natureza com solo de 4 dias e
noites com John Milton | Treinamento e desenvolvimento de consciência a
partir dos doze princípios do “The Way of Nature” (Liberação Natural) |
Práticas de percepção e conexão com a natureza para refinar e aprofundar
a conexão com a Natureza interna e externa | GaiaFlow, Qi Gong e T’ai Chi
para trabalhar a cultivação de energia e a meditação | Quatro dias de
acampamento solo na natureza (jejum opcional) para buscar o silêncio
interior, a clareza de propósito, maior criatividade, energia renovada e
intuição aguçada |Desenvolvimento da auto-liderança | Reintegração,
compartilhamento e preparação para o retorno à vida cotidiana com
energias recarregadas, vitalidade radiante e alegria para atender aos novos
desafios da vida.

“Líderes, principalmente nos
negócios, têm percebido que a
capacidade de John Milton em
guiá-los num encontro com a
natureza possibilita tanto a
descoberta de um propósito mais
profundo quanto a libertação da
criatividade necessária para viver
esse propósito.”
Peter Senge, autor de A Quinta
Disciplina e co-autor de Presença

"As práticas e vivências criadas pelo
John Milton levam - de forma natural - a
uma (re) conexão com nossa essência,
com a própria Natureza e com uma
fonte de criatividade mais elevada”.
Oscar Motomura,
fundador e principal executivo da
Amana-Key

John P. Milton, 79 anos, é
ecologista pioneiro, xamã,
mestre espiritual e de
meditação, líder em busca
da visão com a natureza.
Considerado o guru dos
gurus, seu trabalho
começou em meados da
década de 1940, depois de
experimentar sua primeira
busca de visão aos 7 anos
de idade. Desde os anos
1950, ele tem guiado
milhares de pessoas em
experiências de profunda
conexão com a natureza e
de intensa ligação com uma
consciência maior. É coach
de diversas referências
internacionais em gestão
como Peter Senge, Otto
Scharmer e Joseph
Jaworski. Seu trabalho é
fonte de inspiração refletida
em obras como “Presença”
e
“ Te o r i a
U”.
www.sacredpassage.com.
No Brasil: http://
ideiasustentavel.com.br/
entrevista-john-p-milton/

INSCRIÇÕES
CONTATO
REALIZAÇÃO

NATURE QUEST

wayofnature.brasil@gmail.com

WAY OF NATURE BRASIL

Way of Nature é uma comunidade global de almas criativas e apaixonadas que estão empenhadas em explorar e
compartilhar o reconhecimento libertador da Consciência da Fonte como nossa verdadeira natureza. Via essa consciência
profunda floresce uma nova apreciação, e uma comunhão cada vez mais profunda, com a magnífica Terra em que
vivemos e com toda a vida que prospera com ela.

