
Notícias Locais – Imprensa e Eventos 

 

Mais um Osho Festival Internacional foi realizado na Chapada dos Veadeiros – Alto Paraíso de Goiás. 
 

 

Amado(a), 
  
Estamos muito felizes com a realização de mais um Osho Festival Internacional na Chapada dos 

Veadeiros – Alto Paraíso de Goiás e o sexto no mesmo local: De 31/08/2013 a 05/09/2013 com 
pessoas que desejavam vivenciar as meditações ativas e passivas criadas por Osho e celebrar em 

um ambiente natural e bonito, participando de workshops, aulas de Osho Cura Divina, Osho Danças 
Sagradas, Sahaja Yoga, dança, música  e relaxamento numa atmosfera de meditação, presente, 

amorosa e consciente.  
  
Para nossa surpresa, por ser um período fora de feriados (7 de setembro caiu em um sábado), um 

grupo superinteressante e interessado se inscreveu, lotando mais uma vez o campus do festival e 
curtiram um festival diferente e bonito regado de experiências belas e profundas, muita 

natureza,  Osho Meditações Ativas, workshop TransmuTANdo / TRAnsformando, apoiando na 
meditação com a visão do Tantra e proporcionou aos participantes a possibilidade de um salto 

quântico libertador que todos aproveitaram e se deslumbraram. 
  



Mais uma tarefa foi cumprida, com todos os desafios e estamos aqui agora em Brasília, pós festival 

organizando dois novos encontros em dezembro de 20 a 24 e de 27 a 01/01/2014 na magia da 
Chapada, com um sentimento gostoso de podermos trazer o melhor de nós para mais pessoas 

maravilhosas e corajosas que estamos tendo e teremos o imenso prazer de conhecer.  
  
Agradecemos, novamente, a todos vocês por confiarem e por caminharmos juntos.  
  
Você sempre é nosso convidado especial!  
  
E nossas sessões individuais, workshops e cursos. 
  
Aguardem e informem-se nos contatos abaixo: 
 

Osho Centro de Informações e Festivais 

Sw. Anand Goloka 

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

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

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 

http://www.facebook.com/OSHOBrazil 

Confira também a lista: 

OSHO Centros no Brasil 
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