John P. Milton, 75 anos, é ecologista pioneiro,

Cursos com

John Milton no
Brasil em Julho de 2013

xamã, mestre no campo
espiritual e
meditativo, líder em busca da visão –
atividades solo com a natureza. 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 “Teoria U” www.sacredpassage.com
“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

"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

O propósito das vivências com o John é
criar momentos de aprendizagem e
aprofundamento do caminho de conexão
das pessoas com a natureza e auxiliá-las
em seus processos de abertura para o
propósito individual e acessar uma fonte
de criatividade mais profunda. É ajudar os
indivíduos a ampliar a percepção e
consciência sobre o mundo - interno e
externo - em que vivemos, compreender
os princípios presentes em diversas culturas
indígenas relacionadas aos ritos de passagem e à busca
da visão pessoal a partir dos ensinamentos e experiência
de John Milton. É aprender práticas de meditação, Qi
Gong, T ́ai Chi, e outras técnicas de relaxamento, foco e
elevação da consciência.

Programa Introdutório de Conexão com a Natureza:

06 a 08 de julho (com opção de acampamento solo de 1 noite)
Nature Quest – Treinamento e Retiro na Natureza:

16 a 24 de julho (com solo de 4 dias e noites)

Primeiro Treinamento Internacional de Guias com Certificação:

13 a 28 de julho (com solo de 7 dias e noites)

Co-Iniciar
Co-Evoluir
Co-Perceber
Co-Criar

Co-Presenciar

A Reos Partners trabalha com a Teoria U para abordar questões sociais
complexas em grupos multistakeholder, usando abordagens como do
Change Lab (Laboratório de Mudança) e Cenários Transformadores. O
trabalho de John Milton contribui para o desenvolvimento de capacidades
de presença, conectadas ao fundo do U, e que permitem acessar o saber, a
criatividade e mudanças profundas tanto na vida pessoal, como em sistemas
sociais complexos e grupos multistakeholder.

Programa Introdutório de Conexão com a Natureza 06 a 08 de julho – Iniciativa Gaia
em São Francisco Xavier, SP.

Nature Quest – Treinamento e Retiro na Natureza –
16 a 24 de julho –
na Chapada Diamantina, BA

O quê
Imersão com dois dias de duração para introdução ao “The
Way of Nature Process” (Processo da Liberação Natural)
com atividades:
• Momentos de aprendizagem dos seis princípios
fundamentais de Liberação Natural
• Práticas de percepção e conexão com a natureza para
refinar e aprofundar a conexão com a Natureza interna e
externa
• GaiaFlow - movimentos criativos desenvolvidos por John
Milton
• Qi Gong para trabalhar a cultivação de energia
• Opção de acampamento solo de uma noite na natureza

O quê
Imersão de oito dias com John Milton na Chapada Diamantina divididos em:
• 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 - movimentos criativos desenvolvidos por John Milton
• Qi Gong para trabalhar a cultivação de energia
• T’ai Chi e meditação
• Quatro dias de acampamento solo na natureza com jejum opcional, para
buscar o silêncio interior, a clareza de propósito, maior criatividade, energia
renovada e intuição aguçada
• Reintegração, compartilhamento e preparação para o retorno à vida
cotidiana com energias recarregadas, vitalidade radiante e alegria para
atender aos novos desafios da vida

Programação
06/07 - Sábado: boas-vindas e introdução às 14:00
07/07 - Domingo: treinamento, práticas e retiro (com opção
de acampamento solo)
08/07 - Segunda: treinamento, práticas e fechamento às
14:00
Local
Iniciativa Gaia - www.iniciativagaia.com.br - é um
privilegiado espaço físico no meio de uma abundante e
generosa natureza. Abraçado por uma floresta exuberante,
envolvido por montanhas ancestrais e banhado por rios,
riachos, cachoeiras e fontes de águas translucidas e
purificadoras.
Investimento
Pessoa física: R$ 1000,00
Pessoa jurídica: R$ 1500,00
Inclusos: curso, tradução consecutiva, hospedagem e
alimentação. O transporte até o local é responsabilidade
do participante.
Inscrição: https://reospartners.wufoo.com/forms/p7p9s9/

Programação
16/07 – Terça: boas-vindas e introdução às 19:00
17-18/07 – Quarta e Quinta: treinamento e práticas
19/07- Sexta: Saída para o retiro solo pela manhã
23/07 – Terça: Retorno do retiro de manhã, compartilhamento e preparação
para reintegração
24/07 – Quarta: Fechamento e despedida às 11:00
Local
Castelar da Alvorada na Chapada Diamantina, BA www.castelaralvorada.com - é um espaço de grande beleza, onde a
natureza ainda é pura e preservada.
Investimento
Pessoa física R$2000,00
Pessoa jurídica R$ 2500,00
Inclusos: curso, tradução consecutiva, hospedagem e alimentação. O
transporte até o local é responsabilidade do participante.
Inscrição: https://reospartners.wufoo.com/forms/p7p9s3/

Primeiro Treinamento Internacional de Guias com
Certificação –
13 a 28 de julho na Chapada Diamantina, BA.
O quê
Curso em formato de imersão de quinze dias com John Milton
na Chapada Diamantina, para certificar guias e facilitadores
para conduzir programas do “Way of Nature” (Liberação
Natural). O programa inclue:
• Aprofundamento nos doze princípios do “The Way of Nature”
(Liberação Natural), GaiaFlow, Qi Gong, T’ai Chi e meditação
• Aprendizados sobre cuidados, introdução e condução de
indivíduos em vivências com a natureza de “Way of Nature”
(Libertação Natural)
• Sete dias de acampamento solo na natureza com jejum
recomendado para aprofundamento na busca do silêncio
interior, a ampliação da consciência e preparação para ser
um guia
• Reintegração, compartilhamento e preparação para ser um
guia de vivências na natureza do “Way of Nature”
• 3 sessões de coaching com o John Milton após a vivência
Programação
13/07 – Sábado: boas-vindas e introdução às 19:00
14-16/07 – Domingo, Segunda e Terça: visão geral e simulação
do Programa Introdutório do “Way of Nature” (Liberação
Natural), desenvolvimento de capacidades e habilidades para
conduzir indivíduos no “Way of Nature” (Liberação Natural)
17/07 – Terça: saída para o retiro solo pela manhã
23/07 – Terça: retorno do retiro solo pela tarde, iniciar
reintegração
24-27/07 – Quarta à Sábado: treinamento aprofundado nos
elementos do “Way of Nature” (Liberação Natural),
compartilhamento e preparação para reintegração e
aplicação
28/07 – Domingo: fechamento e despedida às 11:00
Agosto, Setembro, Outubro – 3 sessões de coaching com o
John Milton via Skype para acompanhar as práticas e questões
que possam surgir

Local
Castelar da Alvorada na Chapada Diamantina, BA www.castelaralvorada.com - é um espaço de grande beleza,
onde a natureza ainda é pura e preservada.
Investimento
Pessoa física R$ 3000,00
Pessoa jurídica R$ 3500,00
Inclusos: curso, tradução consecutiva, hospedagem e
alimentação. O transporte até o local é responsabilidade do
participante.
Inscrição: https://reospartners.wufoo.com/forms/z7p7r3/

Informações gerais
Recomendamos que os participantes leiam o livro do John Milton: “Sky
Above, Earth Below” e acessem os sites: http://www.wayofnature.com
e www.sacredpassage.com os quais oferecem leitura complementar e
arquivos de áudio e vídeo para baixar. Detalhes sobre preparação
para cada programa e lista de materiais a levar serão enviados após a
inscrição.

Contato e Dúvidas
saopaulo@reospartners.com
Tel: (11) 4146 2195
Realização
Reos Partners (www.reospartners.com) é uma consultoria de inovação
social que endereça desafios complexos, de alto risco, ao redor do
mundo. Desenhamos e facilitamos processos que permitem a equipes
de stakeholders trabalhar em conjunto para avançar em seus
problemas mais complexos. Trabalhamos tanto local como
globalmente. Temos escritórios em Cambridge (Massachusetts),
Johanesburgo, Melbourne, Montreal, Oxford, São Paulo, São Francisco,
Sydney e Haia.

Time organizador e anfitrião
Christel Scholten

Christel é uma facilitadora experiente e especialista em
sustentabilidade. Foi Superintendente de Desenvolvimento
Sustentável do Banco Real de 2003 a 2009.
Christel é sócia da Reos Partners no Brasil e
trabalha com projetos multi-stakeholder
desde o final de 2009. Ela é graduada em
Administração pela Universidade de
Saskatchewan, Canadá e mestrado em
Sustentabilidade pela Universidade de Bath,
Inglaterra. Ela tem uma forte conexão com
a natureza e em 2006 participou de uma
“Passagem Sagrada”, vivência na natureza
com o John Milton. Christel é autora de um capítulo no livro
“Management Models for the Future”, co-autora de outro no livro
“Finance for a Better World: The Shift Toward Sustainability”, e
contribuiu para o livro “Leadership for Sustainability, An Action
Research Approach”.

Marina Minari

Consultora e anfitriã de processos de
desenvolvimento e aprendizagem
humano, organizacional e comunitário; e
de processos participativos e diálogo
multiatores em ambientes socioambientais
complexos. Com dez anos de experiência,
realiza projetos em todo o Brasil. É
mestranda em Sustentabilidade na Gestão
Ambiental pela UFSCAR, formada em turismo e especialista em
Ecoturismo e turismo Rural pelo SENAC-SP. É sócia-fundadora da
Circulah (www.circulah.com), anfitriã e guardiã da Rede Art of
Hosting (www.artofhosting.org), associada à Reos Partners, sóciafundadora da Associação Brasileira de Vivências com a Natureza –
Ins. Romã (www.institutoroma.org) e aprendiz do Way of Nature
com John Milton.

Luigi Bavaresco

Apaixonado pela relação Homem-Natureza, atua principalmente
como consultor e coordenador em gestão de projetos. Graduado
em Relações Internacionais e Direito Humanos, na Itália, com
Mestrado em International Business na University of New South
Wales (Sydney, Austrália), e aperfeiçoamento em Sustentabilidade
e Gestão Ambiental pela FGV. Sólida experiência plurianual em
Desenvolvimento de Negócios, Planejamento Estratégico e Gestão
de Projetos em empresas multinacionais líderes como Procter and
Gamble e Serasa Experian.

Karina Tatit

É graduada em bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas
pela USP/SP. Trabalha com liderança participativa e vivências de
conexão com a natureza – Sharing Nature Worldwide. Sóciofundadora da empresa IANDÊ (www.iande.net) –desenvolvimento
humano e inovação organizacional, coordena e facilita processos
colaborativos para sustentabilidade. Membro da comunidade Art
of Hosting e do World Café, colabora com a Iniciativa
Intergeracional Wiser Together Café. Consultora Associada da
Reos Partners.

Eduardo Vitale

É bacharel em comunicação social e gestão de pesquisa pela
UAM. Especialista em liderança participativa e vivências de
conexão com a Natureza – Sharing Nature Worldwide. Facilita
mapas de decisões, desenha e conduz processos colaborativos
para sustentabilidade. Sócio-fundador da empresa IANDÊ –
desenvolvimento humano e inovação organizacional. Membro da
comunidade Art of Hosting e do Wolrd Café, colabora com a
Iniciativa Intergeracional Wiser Together Café. Participou do
Programa Gente que faz a Paz e SaiEducare - Educação em Valores Humanos.
Especialização em Multilateralismo e Crise Internacional pela UAM 2001.

