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Informações Importantes e Preparo para o           
Nature Quest – Treinamento e Retiro na Natureza 
16 – 24 de julho de 2013, Chapada Diamantina, BA 

 
 
Caro participante do Nature Quest – Treinamento e Retiro na Natureza, estamos 
animados em recebê-lo em julho para o Nature Quest com John P. Milton.  Nesta 
mensagem seguem informações importantes sobre a programação, sua preparação 
para a vivência, materiais e equipamentos a levar e como chegar ao espaço.  Estas 
diretrizes, se seguidas, podem proporcionar uma experiência mais rica para seu 
processo na Natureza.  É um presente a ser valorizado, então aproveite-o ao 
máximo! 
 
A decisão de se presentear com o Nature Quest e o retiro “solo” deve ser um dos 
grandes presentes que você irá experimentar.  Para assegurar resultados bons, 
sugerimos que você prepare, com antecedência, seu corpo, sua energia, suas 
emoções, sua mente e seu espírito para o processo que experimentará. 
 
Para preparar-se para o Nature Quest, experimente introduzir-se à Natureza, 
tomando tempo para andar, sentar ou explorar dentro de ambientes naturais.  Este 
momento é ótimo para praticar disciplinas espirituais externamente, como fazer 
cerimônias ao ar livre, tocar tambores, fazer orações do coração, T’ai Chi, as diversas 
formas de ioga, Zazen, TM ou qualquer tipo de meditação pessoal.  Se você utiliza 
afirmações, utilize-as na natureza e começa a se alinhar com a Natureza antes do 
Nature Quest.  Se possível, passe um tempo sozinho na Natureza, estabelecendo 
maior conexão interna e externamente. 
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Programação 
 
Terça-feira, dia 16 de julho 
- Dia de viagem 
- 19h: Boas-vindas e introdução 
- 20h30: Jantar 

Quarta e quinta-feira, dias 17 e 18 de julho 
- Treinamento, práticas e preparação para o retiro “solo” 

Sexta-feira, dia 19 de julho 
- Saída para o retiro solo pela manhã 

Terça-feira, dia 23 de julho 
- Retorno do retiro de manhã, compartilhamento e preparação para reintegração 

Quarta-feira, dia 24 de julho 
- Compartilhamento e preparação para reintegração, fechamento 
- 13h: Término 

 
No período anterior ao e após o retiro “solo” nos hospedaremos na Pousada 
Alvorada do Castelar.  Durante o retiro, participantes ficarão em barracas ou ao ar 
livre e na volta do retiro “solo” tem a opção de voltar para a Pousada ou continuar 
em barracas para manter uma forte conexão com a natureza. 
 

Materiais e Equipamentos 
 
Por questões práticas e também simbólicas, pedimos que vocês levem o mínimo de 
bagagem possível. Sugerimos que deixem livros, computadores, etc. em casa.  Para o 
retiro, cada participante é responsável por levar a sua bagagem.  A preparação da 
bagagem é um exercício importante para refletirmos sobre o que realmente importa 
e o que necessitamos para ter uma verdadeira experiência de introspecção. “O que 
realmente preciso levar para essa jornada interior?” “De quais elementos físicos 
posso me desprender?” “O que é indispensável para me sentir seguro(a) nessa 
viagem?”  
 
O conceito por trás do Nature Quest é de se conectar intimamente com a Natureza. 
As seguintes recomendações e a lista de equipamentos servem para te proporcionar 
esta oportunidade. Mantenha em mente que, quanto menos você carrega consigo, 
mais te espera. Pode ser que você precise de cerca de 1 hora para chegar até seu 
acampamento solo do local de partida. 

Os participantes são responsáveis por providenciar seu próprio equipamento de 
camping, água e comida para o retiro “solo”.  Há a opção de ficar na própria barraca 
ou em “grutinhas” (formação de pedras que servem como proteção). Neste caso, 
recomenda-se levar algo para se proteger de mosquito e insetos, ou uma Bivac 
(barraca-sleeping com capacidade para uma única pessoa deitada no sleeping). É 
indispensável que o participante sinalize sua preferência no ato da inscrição para 
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que a mesma seja atendida na medida da disponibilidade dos pontos para barraca 
ou “grutinhas”.  

A seguinte lista de itens sugeridos pode contribuir para um desdobramento mais 
suave da experiência do Nature Quest. Não esqueça de utilizar mochilas e bagagens 
maleáveis, evitando bagagens mais rígidas, que não são ideais para carregar 
equipamentos para os locais de acampamento solo. Mantenha em mente também a 
estação do ano deste programa e como isso irá afetar o clima e consequentemente 
alguns itens que você precisará levar ou não.  

Neste tempo de retiro “solo” desencorajamos qualquer tipo de material de leitura, 
rádios, material artístico, câmeras ou jornais.  Tocadores de Mp3, Ipads ou Ipods são 
permitidos para aqueles que desejam baixar “Sky Above, Earth Below: A complete 
Áudio Course on Spiritual Practice” para escutar durante o solo.  Este arquivo pode 
ser baixado do site: www.wayofnature.com.  Se você tem Ipad ou equipamentos que 
usam o Android pode baixar os aplicativos do livro “Sky Above, Earth Below”.  Há 
também aplicativos para Ipad com exercícios de Qi Gong.  O sol será sua referência 
de tempo então relógios também podem ser deixados para trás.  Para aproveitar o 
tempo e realmente sentir a solidão – All Oneness – é melhor deixar todos os meios 
de distração para trás.  Na volta do retiro “solo” você terá oportunidade suficiente 
para criar e refletir sobre seu processo com clareza e paz interior.  Sugerimos que 
você escreva suas impressões e reflexões antes e depois do retiro “solo” e não 
durante. 

 

http://www.wayofnature.com/
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I - Indumentária 

Leve consigo roupas soltas e confortáveis. Para clima mais frio, considere que muitas 
camadas de vestimentas podem proporcionar mais calor do que um único item 
maior, como um casaco. 

- 2 pares de shorts e calças confortáveis para atividades ao ar livre 

- 2 - 3 camisetas confortáveis 

- 1 - 2 camisas de manga comprida para atividades ao ar livre  

- Pijamas quentes para a atividade Solo 

- Blusa/casaco para frio 

- 1 troca de roupa para o frio 

- Jaqueta ou capa (para chuva) 

- 1 par de bons sapatos de caminhada para terreno acidentado, se possível com 
sola de borracha natural 

- 2 pares de meias para caminhadas leves ou médias 

- 1 par de sandálias ou sapatos leves 

- 1 bonê / chapéu 

- Roupa de banho 

- 1 par de moccasins ou outro tipo de pantufa ou sapato com sola de couro para 
maior conexão com a energia da Terra 

II - Equipamento de Acampamento 

(Por favor, informe à organização com antecedência sua preferência: local que 
comporta barraca ou local com “grutinha”, onde não usará barraca. A 
disponibilidade de espaços com “grutinha” é limitada e a preferência por eles será 
atendida de acordo com a ordem de chegada dos pedidos.)  
 

Essencial: 

- 1 pequena barraca individual com avancê 

- 1 saco de dormir 

- 1 isolante/ cama inflável ou acolchoado para colocar por baixo do saco de 
dormir 
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- 1 kit de ferramentas básicas como copo, tigela, canivete, garfo, colher e pano 
para limpeza 

- Lanterna e baterias, ou melhor, velas, candeeiro e fósforos à prova de água 

- 1 apito que produza um som forte 

- Garrafas ou recipientes para carregar 12 litros de água (existe água disponível 
na pousada)  

Preferencial: 

- 1 sistema de purificação de água: pode ser um filtro que seja capaz de remover 
giárdia ou tabletes purificadores de iodo 

- 1 corda de nylon para pendurar comida em galhos (cerca de 30 metros em 
comprimento, 1 centímetro de diâmetro) 

- 1 set de roldanas/ polia para ajudar a guardar a comida suspensa 

- 1 bússola 

III - Equipamentos Gerais 

- 1 (pequena) mochila para levar objetos pessoais para o retiro “solo” 

- 1 Toalha pequena 

- Produtos de higiene pessoal, incluindo repelente natural de citronela e protetor 
solar 

- Kit anti-veneno 

- 1 cavadeira para enterrar fezes 

- Papel higiênico (para o retiro “solo”) 

- Sacolas de plástico para lixo e comida 

- Óculos para o sol 

IV - Outros materiais 

- 1 bloco de notas para deixar mensagem no checkpoint durante o retiro “solo” 

- 1 diário e lápis ou caneta 

- 1 kit de aúdio de “Sky Above, Earth Below” (disponível em 
www.wayofnature.com) 

- Instrumentos naturais de música (opcional), como flauta ou chocalho. 
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V - Substâncias para oferenda 

- Tabaco nativo, farinha de milho, sálvia, erva-doce, goma copal, cedro, arroz ou 
incenso. 

VI - Comida e Água 

Tenha todos seus itens de alimentação consigo na chegada (exceto os perecíveis).  
Todas as refeições antes e depois do retiro “solo” serão providenciadas. Veja sobre a 
alimentação a seguir. 
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Alimentação 
 
A alimentação recomendada no Nature Quest é de natureza sátvica. Alimentos 
sátvicos são aqueles que purificam o corpo e acalmam a mente. São alimentos 
frescos, orgânicos e vegetarianos. Alimentos recomendados, que são mais 
equilibrados e apropriados para consumo diário são grãos, vegetais, sementes, nozes 
e frutas. Estes ajudarão seu corpo a lidar com o processo espiritual durante sua 
experiência “solo”. 

1 - Alimentos Recomendados para o Retiro “Solo” 

Todos os itens de comida devem ser orgânicos (quando possível) e não devem ser 
geneticamente modificados. 

- Água (12 litros) 

- Leite em pó (integral, de soja ou de arroz) e sucos (diversas frutas e vegetais) 

- Limões 

- Chás de ervas 

- Bebidas com proteína (em pó) 

- Sopa instantânea 

- Cereais de grãos integrais 

- Frutas secas 

- Nozes 

- Queijo 

- Barras de Cereais 

- Pão integral 

- Bolachas 

- Biscoitos de arroz 

- Biscoitos de aveia 

- Tabule (mistura seca) 

- Homus (mistura seca) 

- Sardinhas (em lata) 
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- Salmão (em lata) 

- Atum (em lata) 

- Pimenta Cayenne 

2 - Vitaminas e Ervas recomendadas 

- A 

- Complexo B 

- Bio-Oxy 

- C 

- E (100 IU) 

- Echinacea 

- Fo-ti 

- Ginseng – sibérica ou americana  

- Gotu kola 

- Tabletes de múltiplos minerais 

- Cogumelos Reishi 

3 - Sugestões de Alimentação 

Uma opção é de misturar granola e leite em pó, criando uma refeição que fica 
pronta simplesmente com a adição de água. Outro opção é arroz integral pré-cozido 
e enrolado em alga marinha. Para aqueles que gostam de chás de ervas, levem uma 
jarra de água e chás de sua escolha para fazer o chá do sol. 

Não existe a possibilidade de fazer fogos no Nature Quest, então alimentos devem 
ser pensados desta forma. 

Estimulantes tendem a agir como barreira para a interconectividade com a natureza 
interna e externa então abstenha-se de drogas não-prescritivas, café, chás pretos e 
cigarros.  Esta é uma boa forma de limpar o sistema e desenvolver sensibilidade. 
Dietas processadas e “fast food” devem ser eliminadas da dieta. Drogas de qualquer 
natureza (incluindo álcool e tabaco) devem ser evitados, ao menos que por 
recomendação médica. Se este for o caso, verifique se este é o momento certo para 
fazer o Nature Quest.  
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4 - Jejum Purificador/Desentoxificador 

O jejum purificador/desentoxificador pode ajudar a purificar e desentoxificar o 
sistema digestivo, os rins e outros órgãos, também como remover as toxinas e os 
resíduos dos músculos, das juntas, do sistema circulatório. Pode também purificar e 
desentoxificar o sistema glandular. Aliviado de um excesso de toxinas e resíduos, as 
células, os tecidos e os órgãos do corpo podem ser revitalizados, melhorando 
meditação, Qi Gong, GaiaFlow, ioga e outras práticas de cultivação espiritual. 

Na maior parte dos Retiros na Natureza, sugerimos, mas não insistimos, que você 
faça jejum durante os dois dias no meio do retiro “solo”.  Também pode ser feito 
durante o retiro “solo” inteiro e partes do treinamento, para aqueles interessados 
num jejum mais profundo. Para aqueles sem condições especiais de saúde não há 
necessidade de alimentos adicionais. As únicas recomendações de componentes 
adicionais são:  

- chá de ervas laxantes – para ajudar o corpo a eliminar resíduos liberados pelo 
jejum, Pode ser tomado ao acordar de manhã e antes do descanso noturno 
(também ajuda tomar estas ervas na noite antes de iniciar o jejum) 

- chá de hortelã ou chá verde ocasionalmente pode ajudar a purificar o corpo e 
reduzir odores corporais durante a desintoxicação. 

Note que o jejum é uma recomendação, mas não é obrigatório. Se você não se sentir 
chamado a fazer jejum então recomendamos uma alimentação simples e orgânica. 

Se você optar por fazer jejum, então você deve preparar sua dieta nos dias antes e 
depois do retiro, com uma alimentação mais leve e fácil de assimilar. Se você preferir 
não fazer jejum, sugerimos que você mantenha uma dieta leve e simples, com 
apenas duas refeições ao dia e que você progressivamente reduza a quantidade de 
alimentos ingeridos (especificamente os mais pesados) quanto mais tempo você fica 
no retiro “solo”. Assegure-se em beber, no mínimo dois litros de água por dia, 
mesmo estando em jejum. 

Para muitos, a primeira experiência com o sistema de jejum será durante o Nature 
Quest no retiro “solo”. Para que este jejum aconteça de forma tranquila, ajuda 
eliminar cigarros, café e drogas “recreativas” e não-medicinais pelo menos duas 
semanas antes do Nature Quest.  Também pode ser útil fazer uma dieta mais leve e 
comer menos durante este período, enfatizando um equilíbrio entre proteínas 
orgânicas, carboidratos e óleos. 

Pedimos que você consulte com um médico antes de embarcar num jejum, 
especialmente se você está lidando com questões de saúde.  

Jejuns de dez dias são comuns com este sistema de jejum e jejuns podem durar até 
quarenta dias.  Como preparação para os programas do “Sacred Passage”/“Nature 
Quest” e “The Way of Nature Fellowship”, ou para a manutenção de saúde em geral, 
é recomendado jejuar de três a quatro vezes no ano, idealmente uma vez por 
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estação. 

Suco Purificador/Desentoxificador “The Master Cleanser Fast” 

A equipe que está organizando o Nature Quest providenciará xarope de bordo 
(“Maple Syrup”). Traga um pequeno recipiente para guardar o xarope. 

Ingredientes: 

- 2 colheres de sopa de suco de limão – cerca de ½ limão (orgânico, de 
preferência) 

- 2 colheres de sopa de xarope de bordo 

- 1/10 colher de chá de pimenta cayenne (ou quanto você achar ideal) 

- Água (de fonte ou purificada) 

Misture o suco fresco, o xarope e a pimenta no recipiente e encha com água pura. 
Evite mel ou açúcar refinado. Beba com água 5 – 7 vezes por dia 

5 - Saindo do Jejum 

Para sair do jejum é recomendando tomar nos primeiros dois dias após o jejum, 
muito suco de laranja ou suco de melancia, bebendo de forma devagar. No dia 
seguinte, tome sopa e coma bolachas. Após isto, continue com suco de manhã, sopa 
no almoço e jante uma leve refeição vegetariana. Em seguida, as práticas de 
alimentação podem ser resumidas normalmente, mas coma de forma leve por uma 
semana no mínimo. Comece o dia com uma limonada fresca ou um suco de frutas. 
Evite lacticínios, carne e ovos por um tempo. Em caso de câimbras ou gases, volte 
para o suco de frutas até que seu sistema tenha se adaptado, então continue com o 
processo descrito acima. 
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Informações sobre o Local:  
 
O Nature Quest se realizará na área da Pousada Castelar da Alvorada 
www.castelaralvorada.com,  que está situada próxima à cidade de Palmeiras, porta 
de entrada para o Vale do Capão, um dos principais destinos da Chapada 
Diamantina. Entre suas principais atrações estão os Sítios Arqueológicos do Matão, a 
Serra Negra e o Poço dos Impossíveis, além de estar próxima de importantes 
atrativos naturais, como o Morro do Pai Inácio e o Morro do Camelo.   

O município de Palmeiras recebe a maior parte das chuvas entre os meses de 
fevereiro a junho, e possui baixas temperaturas à noite. Porém, recomenda-se o 
protetor solar até nos dias nublados. Mesmo no inverno, o sol predomina durante o 
dia, com temperaturas agradáveis, variando entre 20ºC e 30ºC.  Em julho as 
temperaturas podem baixar até 10ºC a noite.    

O espaço do Castelar da Alvorada se define como “de grande beleza, onde a 
natureza ainda é pura e preservada no coração da Chapada Diamantina.” Em 
sintonia com os programas conduzidos por John P. Milton, o Castelar da Alvorada 
busca oferecer oportunidades de vivências que buscam a harmonia entre corpo, 
mente e espírito. Uma das razões da escolha do local foi sua experiência na 
condução de processos de busca de visão (vision quest).“Um ambiente tranqüilo, 
perfeito para o descanso e reflexão.”  

Os participantes que desejarem chegar antes do dia 16 de julho ou permanecer por 
alguns dias após a conclusão do programa, no dia 24, devem entrar em contato 
diretamente com a pousada para acertar período de estadia e custos. 

A alimentação oferecida pela pousada é ovo-lacto-vegetariana, com produtos locais 
orgânicos, a maioria cultivada no próprio local. Tudo é cuidado com atenção, criando 
um ambiente harmônico e reenergizante. Note que, durante o período acampado, 
cada participante será responsável pela própria alimentação. 

A região da Chapada Diamantina é riquíssima em biodiversidade sendo morada 
tanto de mamíferos como onça, tamanduás e capivara, como de pequenos répteis, 
como as cobras e os lagartos e insetos, como escorpião, pernilongos e formigas. É 
raro que animais se aproximem das barracas ou grutinhas de acampamento, e ainda 
mais raro que eles causem ferimentos.  Porém, para garantirmos a segurança dos 
animais e de nós mesmos será importante estarmos alertas aos movimentos que 
realizamos no espaço que nos foi indicado para a realização da atividade Solo. É 
importante atentar-se aos locais que sentamos, deitamos, apoiamos nosso corpo 
para que não toquemos em animais que possam nos picar em reflexo de defesa e 
não alteremos em demasia a dinâmica do ambiente que nos recebe. Como medida 
de precaução, contaremos com um médico de plantão com todo equipamento e 
plano de resgate para pronto atendimento.  
 

http://www.castelaralvorada.com/
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Para mais informações sobre como chegar ao local, por favor consulte: 
www.castelaralvorada.com/comochegar.html 
 
O trajeto do aeroporto de Lençóis até a pousada dura cerca de 1 hora e o serviço de 
táxi (Dobló) custa R$ 200,00. Caso a chegada seja pela rodoviária de Palmeiras, o 
custo por pessoa é de R$ 10,00. Para outras informações, agendamento de traslados 
e contatos de pessoas locais que prestam estes serviços, escreva para: 
crisleal22@gmail.com 
 
  

http://www.castelaralvorada.com/comochegar.html
mailto:crisleal22@gmail.com

