
Notícias Locais – Imprensa e Eventos 

Osho Festival do Fim do Ano na Chapada dos Veadeiros – Alto Paraíso de Goiás. Venha Participar! 
 

 

 

Amado(a), 

Estamos muito felizes com mais um Osho Experience em São Paulo a se realizar nos dias 15, 16 e 

17 de novembro e com a produção do Osho Festival na Chapada dos Veadeiros – Alto Paraíso de 

Goiás: o sétimo, oitavo e nono no mesmo local, porque na verdade são três eventos no mesmo 
período: O Osho Retorno à Fonte de 20/12/2013 a 24/12/2013, o Osho ‘Who Is In’ de 24/12/2013 a 

27/12/2013 e o Osho Réveillon de 27/12/2013 a 01/01/2014. Doze dias ao todo de dança, 
celebração, movimento, Osho Meditações Ativas e Passivas, caminhadas, banho de piscina e 



cachoeira, natureza exuberante em época de início das chuvas, com o verde pujante, protetor e 

trabalhos de consciência profundos e transformadores. 

Venha fazer novos amigos, reencontrar antigos e estar com pessoas que desejam vivenciar e se 

jogar além de seus limites, em um ambiente perfeito para isso e seguro, participando de Workshops 

nas linhas Tantra, TAO e Zen, aulas de Osho Cura Divina, Osho Danças Sagradas, Yoga, Consciência 
Corporal, Música e Relaxamento numa atmosfera de meditação, presente, amorosa e consciente. 

 Agradecemos, novamente, a todos vocês por confiarem e por caminharmos juntos. 

Você sempre é nosso convidado especial! 

Verifiquem em nossa web site e em nossas chamadas: Festivais, sessões individuais, workshops e 

cursos. 

Informem-se, Inscrevam-se, Participem! 

Veja os contatos abaixo: 
 
  

Osho Centro de Informações e Festivais 

Coordenador: Sw. Anand Goloka 

Equipe: Ma Viraga, Sw. Sucko, Sw. Chaman, Sw. Devadatta,  

Ma Deva Gita, Sw. Bodhi Amit, Ma Anand Girisha, Sw. Deva Prahas, Bruna, 

Rosa, Adão e o pessoal de apoio como Salvador, Lúcia e Wendel. 

info@oshobrasil.com 

Skype: osho.brasil.brazil 

Mantenha-se informado no web site:  www.oshobrasil.com  

ou www.oshobrazil.com 

Páginas: 
http://www.facebook.com/OSHOBrazil 

http://www.facebook.com/oshobrasilia  

http://www.facebook.com/oshobrasilbrazil 

http://www.facebook.com/OSHObrasil 

http://www.facebook.com/OshoInformationCenterSwDevaPrahas 
 

Confira também a lista: 

OSHO Centros no Brasil 
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