
John Milton no Brasil 

Durante o mês de março de 2012, com muito prazer e alegria, 
anfitriamos o John P. Milton no Brasil. Foi um momento de muita 
aprendizagem e aprofundamento do caminho de conexão com a (nossa) 
natureza e, a partir desse lugar, tivemos a possibilidade de ampliar a 
percepção e consciência sobre o mundo - interno e externo - em que 
vivemos e do qual queremos cuidar. 

John P. Milton, 74 anos, é ecologista pioneiro, 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”. Seus trabalhos podem ser conferidos em: 
http://www.wayofnature.com e http://www.sacredpassage.com .  

Durante três intensas semanas, John P. Milton compartilhou seus 
ensinamentos e insights sobre o cultivar espiritual e a conexão profunda 
com a natureza com muita simplicidade, sabedoria, leveza, propriedade 
e extrema dedicação. Vivenciamos desde palestras, entrevistas e rodas 
de conversa, até programas de imersão, mais longos e esperados, como 
o Programa Introdutório de Conexão com a Natureza e o Nature Quest.  
 
Os formatos curtos aconteceram na cidade de São Paulo em diferentes 
espaços, com mais de 100 pessoas atendidas. O Programa Introdutório 
de Conexão com a Natureza foi realizado durante um final de semana, 
na iniciativa Gaia em São Francisco Xavier, estado de São Paulo. Os 
participantes foram iniciados nos princípios do Way of Nature e 
puderam experimentar momentos profundos e inspiradores de conexão 
com a natureza.   
 
O Nature Quest, programa com oito dias de duração, ganhou vida no 
Patrimônio do Matutu, na Serra da Mantiqueira, em Aiuroca, estado de 
Minas Gerais. Depois de iniciados nos princípios do Way of Nature, com 
práticas de Qi Gong e Tai Chi, os participantes subiram até o topo de 
uma montanha, onde puderam experimentar quatro dias em momento 

http://www.wayofnature.com/
http://www.sacredpassage.com/


solo com a natureza, em busca de silêncio interior, clareza de propósito, 
maior criatividade, energia renovadora e despertar da intuição para 
atender aos desafios da vida.  

Os participantes das atividades com o John Milton no Brasil vieram de 
diferentes contextos, realidades e profissões. Eram músicos, professores 
universitários, empresários, estudantes, consultores, facilitadores, pais e 
mães com diferentes bagagens de vida – umas mais pesadas, com 65 
anos belamente vividos e outras mais leves, com iniciantes 23 anos. A 
magia é que todos compartilhavam sonhos de criar a transformação 
positiva da realidade em que vivemos e a visão de que a sabedoria, a 
abundância e o cuidado da natureza pela vida é disponível para todos, 
indiscriminadamente, bastando nos prepararmos com dedicação para 
acessarmos esses presentes.  

O serviço de John P. Milton para o mundo, que tivemos o privilégio de 
acompanhar e aprender bem de perto, é exatamente este: preparar as 
pessoas para acessarem os presentes da natureza com humildade e 
coerência interna; despertar o senso individual de conexão, comunhão, 
união e acesso à fonte da vida com a natureza; utilizar essa fonte vital 
para ajudar outras pessoas a se nutrirem do amor incondicional da 
natureza e espalhar essa preciosidade, como células de transformação 
positiva em seus contextos.  

 
Marina Minari, Christel Scholten e Henrique Vedana. 
 
Seguem abaixo uma foto do John e mais duas da paisagem do meu 
momento solo. (Marina) 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 


