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Programas:
http://www.osho.com/pt/visit/accommodations/living-in-programs-intro



Viver Criativo - Trabalho como Meditação.
Para mais informações: http://www.osho.com/pt//visit/accomodations/living-in-programs/creative-living



Zen Resort Experience - Explore o Resort de Meditação ao seu bel prazer, pratique as
meditações, com um serviço de orientação do programa.
Para mais informações:

http://www.osho.com/pt/visit/accomodations/living-in-programs/zen-resort-experience



Multiversity Plus - Participação na OSHO Mystic Rose de 21 dias ou o equivalente a 12 dias
completos de cursos na OSHO Multiversity.
Para mais informações:

http://www.osho.com/pt/visit/facilities-services/living-in-programs/multiversity-plus

O que inclui: Estadia no campus em apartamento de solteiro com banheiro e entrada livre no
Osho Intnl Med. Resort por 30 dias e participação no programa com tutor e cursos projetados
para cada oferta.
As taxas de serviço, transporte terrestre e o valor do programa estarão incluídos nos valores
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orçados e no parcelamento em cartão de crédito conforme discriminado por programa e combinado
entre as partes.
Partindo de São Paulo ou Rio de Janeiro direto a Mumbai - Índia (com escalas) e por terra a Poona
Por favor faça a leitura e assine os termos e condições.
Os valores estimados abaixo incluem passagens aéreas para a Índia no preço atual, por haver
flutuação de preços pelo tempo de reserva e confirmação, serão definidos na ocasião. Indicamos as
melhores opções, as mais econômicas, com custo-benefício excelente para chegarmos ao Osho Intnl
Med. Resort em Poona, bem como, alimentação que será paga por consumo dentro do campus do
Osho Intnl Med. Resort.
Por exemplo: Os Cursos & Mystic Rose - Multiversity Plus
Este pacote é para quem já sabe o que quer fazer em termos de cursos e como quer participar na
OSHO MUltiversity durante sua estadia.
Inclui:






Acomodações em apartamento de solteiro
Seu passe de entrada no Resort de Meditação
(Isso inclui todas as meditações no Osho Auditório e no Chuang Tzu, e as aulas ao ar livre no
Jardim do Buda - Buddha Grove)
Um serviço de orientação do programa para ajudar você a tirar o máximo proveito de sua
estadia
Participação no processo da OSHO Mystic Rose, ou o equivalente a 12 dias completos de
cursos na OSHO Multiversity
Um serviço de orientação do programa para ajudar você a tirar o máximo proveito de sua
estadia

ESTIMATIVAS:
No momento as tarifas com saída de São Paulo ou Rio de Janeiro estão variando de US$1000.00
para +. Os preços podem variar até o fechamento daqui a, no máximo, 30 dias.
Os valores dos programas variam do mais barato que é o 'Viver Criativo' (trabalho como meditação
para iniciantes) até o Multiversity Plus (cursos da Multiversity).
Com nossas taxas de serviço, taxas de financiamento em até 5x sem juros tanto para as passagens
quanto para os valores do programa e outras despesas incluindo visto e transporte aéreo até São
Paulo.
Estimamos um valor aproximado, que pode ser para mais ou para menos, incluindo todos os
custos, ou seja, passagens aéreas, Programa residencial no Osho Resort com acomodações
incluídas + cursos, apoio aqui para alcançar tarifas mais econômicas de passagens e do
programa, facilidade para pagamento parcelado em cartão de crédito da parte à vista, serviço
de intérprete / acompanhamento durante e viagem, facilitação em programa específico na Índia
para melhor aproveitamento da estadia e do programa de meditação. Isso tudo variando
dependendo da flutuação do câmbio e de preços: de US$4400.00 para o programa mais
econômico até US$5300.00 para o programa que inclui a terapia meditativa Osho Mystic Rose
de 21 dias ou 12 dias de cursos na Osho Multiversity. Isso coresponde a diárias variando de,
aproximadamente, US$143.00 a US$179.00 para 30 dias, super razoáveis, considerando todo o
pacote de serviços, os trabalhos transformadores, cursos e a viagem dos sonhos.
Esses são valores que no Brasil de hoje se consegue para pacotes de férias ou feriados em
hotéis de boa categoria.
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Fora isso considere os custos de alimentação em torno de US$600.00 folgado para um mês e
as despesas adicionais de viagens turísticas na Índia após o programa terminar quando
retornaremos.
Dependendo das taxas de câmbio flutuantes, dos preços das passagens que são de ocasião e dos
reajustes dos programas 'Living In' no Osho Intnl Med. Resort os valores estimados serão atualizados
até a conclusão das operações.
Pagamento com cartão de crédito ou boleto bancário de uma parte será feito diretamente na
Cia Aérea, uma outra parte será enviada diretamente ao Osho Resort por transferência
bancária, a operação será feita por nós do Osho in Brasil.
Pelo fato do nosso foco ser o Osho International Meditation Resort, no programa 'Living In', uma
viagem de mergulho para dentro de cada um de nós, só teremos tempo de fazer algum turismo em
horários livres durante o programa de um mês para a cidade de Puna ou após o final do programa
para turismo na Índia. Os pacotes turísticos são à parte, não estão incluídos no valor acima e serão à
escolha do participante.
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BEM VINDO(A),
Nossa equipe está feliz por lhe dar as boas vindas para a noosfera da meditação e celebração.
Agradecemos sua presença neste encontro, juntando-se a nós, nesta energia humana de buscadores
com vibração cósmica e divina.
A realização deste evento se deve à iniciativa do OIMR - Osho International Meditation Resort, ao
encorajar a realização de eventos com o nome de Osho Festival em diversas partes do mundo.
Nós somos uma equipe de sannyasins que se reuniu no OIMR em Poona - Índia em Janeiro e
Fevereiro de 2010, decidindo dar início a este novo movimento, agregando mais algumas pessoas na
caminhada que voluntariamente se dispuseram a trazer uma experiência diferente do que se conhece
por aqui, com o foco nas técnicas de meditação criadas por Osho.
O Osho Festival é baseado em um modelo estruturado de técnicas de meditação e trabalhos de
crescimento desenvolvido há algumas décadas por Osho na sua escola de mistérios na Índia, lugar
visitado por em torno de 20000 pessoas por ano.
Estaremos juntos compartilhando de um amplo trabalho de expansão da consciência, de silêncio e
meditação. Para tanto, algumas considerações e o respeito ao programa virão facilitar o trabalho de
cada um em um evento deste tipo.
Durante os dias que estiverem conosco estaremos trabalhando com dedicação e carinho para que
você tenha todo o conforto e o encorajamento de forma a experienciar as técnicas Osho Meditações
Ativas, as aulas, os grupos e workshops e outras atividades meditativas do programa.
Para participar destas atividades não é necessário ter experiência prévia em meditação, você será
guiado por nossos facilitadores. Todas as explicações necessárias para o bom desempenho da
prática serão fornecidas antes de cada uma das meditações a cada horário.
Teremos também a oportunidade de reunir as pessoas interessadas em saber mais dos benefícios
das diversas técnicas.
O QUE TRAZER
PARA AS MEDITAÇÔES
Diurnas
Para as meditações diurnas que se tenha vestimentas nas cores bordô (cor mais escura que o vinho),
essa cor ajuda a criar durante o dia uma energia de campo de Budas em um ambiente meditativo, de
observação e presença.
O Osho International Meditation Resort tem disponíveis robes na Galeria que podem ser comprados,
bem como, acessórios, meias, cadeiras de meditação, tapetes, etc...
As roupas de muitos contrastes ou coloridas para as celebrações, shows, etc.
Roupas leves e confortáveis, que possa sentar, dançar, pular, vibrar.
É importante trazer um tapete de meditação, uma toalha e almofada.
Meditações Noturnas
Trazer roupas nas cores brancas para as meditações noturnas (Evening Meetings). A roupa branca
é importante para criar uma atmosfera de tranqüilidade, silêncio e integração, e sentimento de
dissolução na energia.
PONTOS A SEREM OBSERVADOS
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Você receberá no local um folder com toda a programação do tempo de estadia, uma manhã de boas
vindas e muito mais, por favor observe com atenção os horários de cada meditação. Convém
assegurar-se de chegar a tempo, no mínimo 10 minutos antes e permanecer no local até o final.
EM QUE PAÍS ESTAREMOS?
ÍNDIA
Língua: Inglês e Hindi (além dos dialetos)
Religião: Hindu, Muçulmana, Cristã, e outras
Clima: Temperatura média de 25°c nesta época é mais quente.
Documentação: É necessáro visto para brasileiros, como também, é necessário vacina contra
febre amarela. (veja abaixo)

O Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP) comprova a vacinação contra a
febre amarela. Sua apresentação tem sido uma exigência para os viajantes que se deslocam de
um país considerado endêmico para este doença para países não endêmicos mas que tenham
infestação pelo mosquitos transmissores da Febre Amarela.
O viajante deverá ser vacinado no mínimo 10 dias antes de sua viagem para estar protegido
contra a febre amarela. Essa vacina terá validade de 10 anos, devendo ser novamente
administrada após 10 anos se houver risco de nova exposição.
Obs.: A validade do Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP) corresponderá ao
tempo de validade da vacina.
Encontre:
- Serviços de Vacinação Privados credenciados, acessando a Lista atualizada.
- Postos de Vacinação do SUS, acessando os sítios das Secretarias de Saúde dos Estados.
Onde conseguir o certificado
No momento da vacinação, o viajante receberá o Cartão Nacional de Vacina, válido apenas no
Brasil. Para realizar a troca do Cartão Nacional de Vacina pelo CIVP, o viajante deverá procurar
os Centros de Orientação ao Viajante da ANVISA em portos, aeroportos e fronteiras, com:
• Cartão Nacional de Vacinação preenchido corretamente, nome, fabricante e lote da vacina, data
da vacinação, assinatura e nome do vacinador e identificação da unidade de vacinação;
• Documento de identidade oficial com foto.
• Para menores de idade é necessária a apresentação da Certidão de Nascimento;
• A emissão do CIV pela autoridade sanitária estará condicionada a assinatura do viajante.
Encontre um dos Centros de Orientação ao Viajante da ANVISA.
O que fazer um viajante impedido de tomar a vacina contra a febre amarela?
O Viajante que não puder receber a vacina contra febre amarela por orientação médica, deverá
procurar um posto da ANVISA em portos, aeroportos e fronteiras para receber o Certificado de
Isenção de Vacinação (CIV). A validade desse certificado será estipulada pelo profissional médico.
Para a emissão do CIV a autoridade sanitária exigirá do viajante:
• Documento de identidade com foto.
• Atestado médico onde conste o nome do viajante e o motivo da contra-indicação para o
recebimento da vacina contra febre amarela, com o carimbo do médico (nome e CRM) e
assinatura.
• A folha do atestado médico deverá conter os dados do consultório do profissional médico como:
endereço completo, telefone, nº. do CRM e CPF.
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FORMULÁRIO PARA O VISTO

O pagamento das taxas precisam ser feitas em DINHEIRO, através de DEPÓSITO
BANCÁRIO, em qualquer agência do Banco Real/ Santander e somente neste banco. Nós
recomendamos que o depósito seja feito um dia antes ao pedido do visto.
Detalhes da Conta Bancária:
Consulado Geral da India
Banco Santander
Agência: 4793 - SP - Bela Paulista
Conta do Banco número.: 130003802
Valor para o visto de turista válido por 6 meses R$145,00
VOCÊ VAI PRECISAR DE PASSAPORTE VÁLIDO POR SEIS MESES!!!!
SE VOCÊ NÃO TEM PASSAPORTE:
Você vai precisar de: documento com foto (RG, habilitação, carteira de trabalho ou o passaporte
anterior), título de eleitor. comprovantes de que votou nas duas últimas eleições, certificado de
reservista e certidão de casamento para quem teve o nome alterado.
Você vai precisar: preencher o formulário de solicitação de emissão do passaporte na internet no site
da Policia Federal: www.dpf.gov.br.
Depois de preenchido, ele vai gerar automaticamente a Guia de Recolhimento da União (GRU). Hoje,
custa R$ 156,07, mas vai subir para R$ 188,40 nos próximos meses. A Polícia Federal promete
entregar o passaporte em até SETE dias úteis.
SE VOCÊ JÁ TEM PASSAPORTE:
VERIFIQUE SE ELE ESTARÁ VÁLIDO PELOS PRÓXIMOS SEIS MESES E ENVIE-NOS UMA
COPIA COM O NÚMERO DO DOCUMENTO.
DINHEIRO: COMO LEVAR???
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Com a evolução dos cartões pré-pagos como VISA TRAVEL MONEY (VTM), os travelers checks
estão em desuso. Existem várias opções para levar dinheiro à sua viagem internacional. No caso do
Visa TravelMoney, ele funciona como um cartão pré-pago recarregável. O viajante insere créditos
antes ou até mesmo durante o passeio (deixando alguém autorizado a colocar crédito ou o próprio
viajante através de email/pagamento dos Reais via internet). O VTM pode ser usado como cartão de
débito nos estabelecimentos comerciais que aceitam a bandeira Visa ou para saques nos caixas
eletrônicos (também credenciados a bandeira VISA) e, saca o valor na moeda local do país com a
condição de uma tarifa fixa por saque, independente do valor que é sacado. O cartão é carregado
pela nossa Corretora de Câmbio, que é nosso parceiro e, o cartão pode ser feito nas moedas:
Dólares, Euros ou Libras.
Você também pode levar seu cartão de crédito, mas lembre-se que ele deve ser do tipo Internacional.
Confira com seu banco (o telefone está no verso do cartão) se a função Internacional está habilitada
antes de deixar o País, para não sofrer infortúnios.
Aproveite para verificar seu limite e avise qual destino vai visitar, para reduzir os riscos de ter o cartão
bloqueado pelo sistema antifraude.
Além do VISA TRAVEL MONEY (VTM), é aconselhável que você leve alguma quantia em papel
moeda. Caso seja necessário fazer câmbio, a troca poderá ser feita no próprio hotel onde você estará
hospedado.
Para fazer a compra tanto da espécie como do cartão VISA TRAVEL MONEY (VTM), Informe seu
desejo em adquirir este cartão que o indicaremos a um de nossos parceiros confiáveis.
MALAS
A Anac determina que na franquia por peças, em voos internacionais que partem do Brasil, cada
passageiro tem direito a despachar dois volumes de até 32 quilos cada.
Mas companhias estrangeiras às vezes adotam normas de seus países e tentam restringir para duas
de 23 quilos.
Evite problemas checando o limite no SEU PROGRAMA DE VIAGEM CONFORME O DESTINO QUE
IRÁ PERCORRER. Pois em alguns destinos quando existem vôos domésticos somente será
permitido UMA MALA de de 23 quilos.
SEMPRE FAÇA A CHECAGEM COM SUA CONSULTORA DE VIAGENS NA REUNIÃO DE PRÉEMBAQUE PARA EVITAR PAGAMENTO DE MULTAS POR EXCESSO DE PESO.
PARA BAGAGEM DE MÃO: O passageiro tem direito a uma mala, limitada pelo tamanho de 115
cm ou pelo peso (5 kg), dependendo da companhia aérea. Ela precisa caber no bagageiro da cabine
do avião. Por precaução, leve sempre na bolsa de mão ao menos uma muda de roupa e itens que
precisará no primeiro dia no destino (nunca sabemos se alguma mala pode ser extraviada).
Para produtos de higiene pessoal, vale lembrar da restrição para líquidos em voos internacionais: só
estão liberados frascos de até 30 ml, armazenados em sacos plásticos transparentes.
O MOMENTO DO EMBARQUE: CHECK-IN
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Neste dia faça a opção de usar roupas leves e à prova do detector de metais. Não há nada mais
desagradável que ficar indo e voltando no detector. Tente não usar e roupas com detalhes de metal.
Retire chaves, moedas e celular do bolso e coloque na bandeja. Evite as botas – quase sempre os
agentes pedem para tirar. Nos vôos internacionais o melhor é ter 3 horas livres antes da partida.
Não esqueça de levar seu passaporte, carterinha de vacina amarela para alguns destinos, voucher e
seguro viagem entregues 48 horas do embarque.
CUIDADOS COM A ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS
Evitar o consumo de comidas cruas caso tenha sensibilidade intestinal. Neste caso dê preferência
aos alimentos cozidos. Somente beber água mineral, aberta preferencialmente na sua frente,
refrigerantes e sucos naturais sem gelo.
Caso queira, tome Floratil 1 semana antes da viagem para ajudar a flora intestinal.
EXTRAS
Água nos transfers – Aproximadamente US$ 1,00 por pessoa, cada garrafinha de água mineral
Refeições extras – A partir de US$ 12,00 por refeição por pessoa
IMIGRAÇÃO: DOCUMENTOS X COMPORTAMENTO!
Quando fora do Brasil, que documentos devo ter em mãos???
Você deve andar colado em seu passaporte que DEVE estar válido por no mínimo seis meses,
passagens para todo o percurso da viagem, (VOUCHER) e seguro internacional de viagem.
Leve recursos financeiros condizentes com o tempo de permanência.
O Ministério das Relações Exteriores aconselha que o viajante se vista de acordo com os padrões e a
temperatura do país a ser visitado, para não chamar atenção. Mulheres devem evitar roupas
decotadas.
TELEFONEMAS PARA O BRASIL.
Com seu número de celular habilitado para roaming internacional, você pode fazer e receber ligações
e mandar SMS. Mas a conta será assustadora. Falar com o Brasil custa, em média, R$ 9 o minuto e
enviar mensagem, R$ 1.
Se seu celular for desbloqueado, compre um chip no destino (de US$ 5 a US$ 25). Ligações para
números do mesmo país serão baratinhas e um SMS para o Brasil terá preço local. Mas ligar para
casa vai ser caro (o valor varia conforme a operadora).
Há a opção de cartão que vem com minutos pré-pagos para serem usados apenas em ligações
internacionais. A vantagem é que você só vai precisar de um telefone público. Compre aqui no
aeroporto ou, lá fora, em quiosques e lojas de conveniência.
COMPRINHAS X LOJINHAS!
Em 1º de outubro, a Receita mudou a regra para compras no exterior. Por isso, vale ficar atento.
Quem viaja de avião dispõe de uma cota de US$ 500 livres de impostos no retorno ao País. Por via
terrestre, fluvial e lacustre, o valor é de US$ 300.
Itens como tênis, roupas e cosméticos, comprovadamente para uso pessoal, não entram na conta,
assim como uma câmera fotográfica e um celular por pessoa.
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O benefício não vale para notebooks, filmadoras, iPad e TVs. Além do que pode trazer do exterior, é
permitido gastar mais US$ 500 nos free-shops brasileiros.
Há restrições. Para produtos de até US$ 10, o limite é de 20 unidades (desde que não haja mais de
10 idênticos). Acima desse valor, 20 unidades, com no máximo 3 idênticas. Bebidas têm limite próprio
(12 litros), assim como cigarros: 10 maços, 25 charutos ou cigarrilhas e 250 gramas de fumo.
Recomendações Gerais
Veja as dicas abaixo para aproveitar ao máximo e querer repetir.
Você é turista – e deve se comportar como tal.
Isso significa ter respeito aos costumes e tradições do lugar visitado, por mais incomuns que sejam.
Comprar uma viagem para o país não significa que teremos acesso à tudo. E para quem mora lá, é
um dia comum. As férias valem só para você. Não tente infringir a lei local. O que não pode, não pode.
Respeite as regras.
Você é turista – e isso é evidente.
Por mais que você se sinta cidadão do mundo, é fácil perceber que você é turista em um país
estrangeiro. Por isso, desconfie de abordagens que tratam você como um local. Evite comprar de
ambulantes e dê preferência às lojas estabelecidas no comércio local. É mais seguro e geralmente
mais baratos. Caso tenha necessidade, peça ajuda ao guia para negociar para você o melhor preço.
Você é turista – e não deve baixar a guarda.
Existem malfeitores em todo o mundo, não só no Brasil. Por isso, sempre se deve cuidar muito bem
de dinheiro e documentos. Uma boa política é tomar lá os mesmos cuidados que você toma aqui !
Você é turista – e quer aproveitar ao máximo.
Para isso, vale a pena se informar previamente das principais atrações dos lugares que irá visitar. Por
exemplo: caso queira visitar a parte interna das Pirâmides é interessante avisar antecipadamente
para a operadora aqui no Brasil. Quaisquer outros opcionais poderão ser adquiridos previamente
antes da viagem aqui no Brasil também. Na eventualidade de você optar por algum passeio extra no
local, comunique o guia. Ele dará todas as informações necessárias.
Você é mais que um turista – é um embaixador.
A imagem do Brasil no exterior é formada pelo conjunto de todos os turistas que visitam o estrangeiro.
Dê a sua contribuição, deixando uma boa impressão.
DESEJAMOS UMA BOA VIAGEM E ATÉ NOSSA REUNIÃO DE PRÉ-EMBARQUE PARA
ESCLARERCERMOS QUAISQUER DÚVIDAS.
Principais cidades: Puna
Os Serviços Incluídos:






Passe de entrada por um mês inteiro no OIMR;
Programa Multiversity Plus – Osho Mystic Rose de 21 dias ou 12 dias de cursos;
Apartamento solteiro confortável no campus do Osho Resort com lavanderia incluída;
Ingresso no programa escolhido com todas as garantias do OIMR;
Apoio com guia privado, a combinar, falando português em todo o trajeto citado;

Os serviços não incluídos:





Passagem aérea internacional voando uma empresa aérea que nos dê conforto e vantagens
financeiras, melhor custo/benefício – Trecho: São Paulo – Rio – (Frankfurt ou Dubai ou
Londres ou Paris ou Amsterdã) – (Delhi ou Bangalore ou Mumbai) - Pune – (Delhi ou
Bangalore ou Mumbai) - (Frankfurt ou Dubai ou Londres ou Paris ou Amsterdã) - Rio - São
Paulo- Classe econômica contratados e pagos diretamente à cia aérea (que serão pagas em
5x sem juros);
Qualquer outro vôo internacional não mencionado;
Bebidas, Lavanderia extra, Telefonemas;
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Gorjetas para guias e motorista;
Qualquer outro item não expressamente mencionado;
Passaportes e vistos consulares;
Taxas de embarque e governamentais no valor aproximado de U$ 167 (roteiro principal);
Gorjetas;
Alimentação;
Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc.;
Todo e qualquer serviço em Pune;
Maleteiros (nos aeroportos e traslados);
O que não estiver especificado como incluído.



ROTEIRO SUJEITO A ALTERAÇÕES E CONFIRMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE
AÉREO E TERRESTRE.
NECESSÁRIO PASSAPORTE VÁLIDO POR 6 MESES
VISTO CONSULAR PARA A ÍNDIA
VACINA CONTRA FEBRE AMARELA





Preço do pacote:
No valor de R$207,00 por dia ou 10 x R$620,00 ou à vista com desconto de 8% - incluindo estadia no
campus e entrada livre no Osho Resort por 30 dias com participação no programa:


Multiversity Plus - Osho Mystyc Rose ou 12 dias de cursos na Osho Multiversity.
Rio ou São Paulo direto a Puna - Índia (com escalas)
Pagamento parcelado em até 10x com cartão de crédito.
Depósito bancário à vista com desconto.
Por favor faça a leitura e assine os termos e condições.

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos a
disponibilidade e alteração sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em
Real, considerando o câmbio de U$ 1 = 1,81 da data de 18/02/2012, e está sujeito a variação
cambial.
Informações Gerais:
Formas de Pagamento
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de
crédito (Mastercard, Visa ou Dinners).
Opções de Pagamento:
1) Cartão de crédito
2) À vista


Todos os pagamentos deverão ser feitos em reais convertidas ao câmbio do dia;



Favor assinar contrato de intermediação de serviços para informações sobre cláusulas de
cancelamento / alteração / transferência de serviços, além de condições específicas para
grupos;



Em todo caso ou especialmente se não houver pagamento via cartão de crédito do valor total,
será solicitado o valor referente a passagem aérea por pessoa, separado da parte terrestre,
pagamento em cartão de crédito diretamente na cia em até 5x sem juros ou à vista.



Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de
intermediação de serviços turísticos que será apresentado na solicitação da reserva;
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Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.

Os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações
sem aviso prévio.
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TERMOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
COM DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
E COMPROMISSO DE PRIVACIDADE E DE CONFIDENCIABILIDADE

Declaro que são de meu interesse as atividades promovidas pelo 'Osho Brasil Centro de Informações
e Festivais' e pela ‘Osho International’.
Por estar me inscrevendo nesta viagem-programa-evento-festival-de-meditação e participando,
compreendo que sou responsável por mim e solidariamente com o andamento das atividades às
quais estou me envolvendo, ou seja: festivais, viagens culturais, um ou mais programas de
treinamento, um ou mais cursos educativos, workshops-oficinas-laboratórios-vivências, todas estas
atividades são realizadas em grupos, bem como, sessões individuais.
Estou ciente de que as técnicas compartilhadas e as consultas individuais são de caráter
informativo-experimental, que envolvem ensinamentos e práticas da arte e ciência da meditação, o
Zen, o Tao, o Tantra, o Sufismo, bem como, quaisquer outras correntes relativas aos ápices da
investigação da consciência suprema do ser humano, incluindo todas as ciências do interior e as
artes.
Estou ciente e entendo que não estou fazendo “terapia” ou trabalhos de ‘cura alternativa’, e que estes
são eventos, ou seja: festivais, viagens, programas, cursos – treinamentos – workshops – oficinas –
laboratórios - vivências em grupos, ou mesmo, sessões individuais, projetados para equilibrar o corpo,
mente coração e espírito.
Todas as técnicas e métodos sugeridos visam a consciência dos condicionamentos impostos pelo
meio, o entendimento do ego e suas artimanhas, a caminhada para ir além da mente condicionada, o
mergulho no espaço não-mental, a descoberta e prática do caminho do coração, a purificação física,
recuperação dos sentidos e da sensibilidade, re-condução ao silêncio interior, encontro com a
essência, a inocência, a face original, o SER.
Assumo inteira responsabilidade sobre as informações que estou dando no questionário, ciente de
que serão tratadas de modo confidencial, bem como, comprometo-me a manter confidencial tudo que
for vivido nas sessões e nos grupos, não comentarei de nenhuma forma as atividades que praticar e
as informações que receber, concordo em não divulgar o conteúdo destes trabalhos, as experiências
e expressões dos outros participantes, de quaisquer atividades, a não ser com respeito às minhas
próprias experiências pessoais.
Estou ciente de que este trabalho é mantido com contribuições espontâneas, sejam monetárias, ou
mesmo de apoio energético positivo, doações de materiais, apoios estruturais, equipamentos e/ou
trabalhos voluntários.
Pelo fato desses eventos serem realizados como ‘ações entre amigos’, estou ciente de que são
feitas reservas antecipadas dos locais, equipamentos hospedagem, serviços, instalações, passagens,
programas e outros em função das inscrições prévias, portanto, não haverão créditos dos valores
pagos, a não ser por motivo claro de força maior, que possa resultar no cancelamento dos eventos,
nesses casos, os créditos serão oferecidos em troca da participação em um outro evento nosso.
Assumo inteira responsabilidade por meus atos durante os grupos, para com as pessoas que vier a
me relacionar durante os exercícios ou intimamente, de forma alguma as colocarei em quaisquer
espécies de risco, bem como, estou ciente de que os facilitadores e/ou os organizadores dos
trabalhos não se responsabilizam por relacionamentos pessoais ou quaisquer atitudes provenientes
da liberdade individual fora das propostas que estão contidas nos programas e abertamente
divulgadas no nosso web site, na imprensa ou por email.
Entendo que nas vivências e nas atividades não são permitidos quaisquer tipos de violência.
Condições para a Participação:
1. É necessário estar bem de saúde para participar de qualquer viagem, programa ou evento.
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2. As reservas não são transferíveis para outra pessoa.
3. Nenhum crédito será dado por quaisquer alterações dos programas contratados, quando o
participante sair do programa, por qualquer motivo, inclusive doença.
4. Não há reembolsos.
5. As exceções ao acima estarão exclusivamente a critério da Osho International e do Osho
Brasil Centro de Informações e Festivais.
6. Osho International e Osho Brasil Brazil se reservam o direito de alterar ou cancelar seus
programas, ou modificar as condições de participação e preços que dependem da flutuação
de valores das companhias aéreas e do câmbio, a qualquer momento sem aviso prévio.
7. Especificamente com relação à viagem à Índia, aos participantes dos programas ‘Living In’,
temos as seguintes condições:

*

*

Os valores estão sujeitos à alterações cambiais, preços de ocasião e
disponibilidades no ato dos pagamentos, alterações dos valores dos programas
pela Osho International. Caso os valores pagos em reais sejam maiores ou
menores do que os pagos no ato da compra, emitiremos o crédito ou o débito
correspondente à parte no fechamento das inscrições.
Tempo de estadia mínimo de um mês.

O que está incluído:

i. Passe de entrada por um mês e acomodações em apartamento de solteiro
por trinta dias dentro do Osho International Meditation Resort e guias
trilíngues com apoio contínuo desde o embarque até o retorno, até o Osho
International Meditation Resort.
O que não está incluído:
ii. As passagens estão fora deste total e pagam-se direto na Cia aérea
seguindo as condições de pagamento, caso a caso, ou a combinar podem
ser pagas a nós em mais vezes no cartão que repassaremos os valores
diretamente para as cias aéreas.

iii. Taxas oficiais para obtenção ou renovação de passporte, vacina de febre
amarela, taxa de inscrição e teste de HIV na entrada do Osho Resort,
obtenção de visto consular para a Índia, alimentação, bebidas, despesas
médicas, remédios, extras, gorgetas e o que não foi mencionado
anteriormente.

iv. É preciso fazer o pagamento, explicitado, imediatamente, para garantir as
reservas com a elaboração dos formulários de inscrição, administração,
operação, serviços e logística dos procedimentos de reserva do programa e
emissão de passagens.

v. O pagamento das passagens e reserva de 30% do programa no Osho Intnl
Meditation Resort será feita por nós ou pelo participante a combinar, por
transferência bancária, repasse que poderemos realizar se combinado
explicitamente com pagamento adiantado a nós em cartão de crédito ou à
vista.

vi. As passagens estão sendo negociadas pelo melhor preço do mercado e
disponibilidade de assentos pela empresa aérea que tiver melhor condições
de pagamento, qualidade e preço.
14

Bem Vindo ao Osho in Brasil na Índia
vii. Nós do Osho Brasil Brazil podemos estar recebendo os valores integrais, ou
parciais, cuidando ou não de todo o processo incluiremos nossa taxa de
serviços e dos serviços de parcelamento e pagamento por cartões de crédito.

viii. Esta é uma ação entre amigos, repassamos os descontos dados pelas
companhias, bem como, buscamos os melhores preços e condições, e até
mesmo facilitamos o pagamento quando for possível, incluindo taxas de
financiamento que serão contratadas pelo participante.

ix. Caso combinado e sendo possível nossa viagem nas datas planejadas,
acompanharemos o participante até a entrada do Osho International
Meditation Resort e facilitaremos com bloqueios e com privilégios a nós
concedidos pela Osho International.

x. No campus do Resort deixamos as pessoas propositalmente sozinhas para
que possam mergulhar em seus processos individuais, de qualquer forma,
estaremos sempre disponíveis, à critério de cada pessoa, para orientar em
quaisquer circunstâncias.
xi. Nosso trabalho de tradução se limita a conduzir até o local, ou no
acompanhamento em viagens pela Índia. O Osho Resort conta com
tradutores para grupos e é conveniente e parte do processo que as pessoas
cuidem de si mesmas até mesmo enfrentando os desafios de se
comunicarem em outro idioma.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com info@oshobrasil.com
EU LI ATENTAMENTE, COMPREENDI E CONCORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES E,
SENDO ASSIM, POR SER VERDADE ACEITO!

Nome:
Doc. Identidade:
Data:

____________________________

Testemunha
Nome:
Doc. Identidade:
Data:

____________________________

Testemunha
Nome:
Doc. Identidade:
Data:

____________________________
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