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ORIENTAÇÕES E PROGRAMAÇÃO DO RETIRO COM JEAN YVES LELOUP 

 

TEMA: SEXUALIDADE E ESPIRITUALIDADE: CAMINHOS DE INTEGRAÇÃO 
PALESTRANTE: Dr. JEAN YVES LELOUP 

DIAS: 21, 22 e 23 de outubro 
Local: Hotel Ecollogic Vile – Caldas Novas/GO 
Realização: Alubrat Caminas e Unipaz Goiás 

 

Com alegria informamos que a ALUBRAT Brasil e a UNIPAZ GOIÁS realizarão dias 21 a 23 de outubro de 2019 um retiro 
muito especial com Jean Yves Leloup.  

Será realizado no Resort Ecologic Ville, na cidade de Caldas Novas, um lugar cercado de muita paz e natureza e piscinas 
de águas termais.  

Este evento será uma imersão com momentos de convite ao silêncio interior, facilitado pelos ensinamentos e práticas 
com Jean-Yves Leloup, de forma que todos possam sentir e refletir sua essência. Possibilitará estados ampliados de 
consciência que favorecem a reconciliação interior do masculino e feminino, a conexão com a energia da Sexualidade, 
com a força da Espiritualidade, e a integração destas dimensões.  

 

 

*PROGRAMAÇÃO: 

Todas as atividades programadas (Meditação, Ensinamentos e Celebração) serão dirigidas por Jean Yves Leloup 
(tradução simultânea). 

 
Domingo: 20 de outubro de 2019 
 15:00: Check-in 
 15:30: Tarde livre  
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Segunda-feira: 21 de outubro de 2019 
13:00 às 15:00: Acolhimento e Cadastro  
15:00 às 15:30: Abertura e integração com Vera Saldanha e Helyda Di Oliveira 
15:30 às 18:00: Introdução do tema: Jean Yves Leloup 
18:00 às 20:00: Jantar  
20:00 às 21:30: Ensinamentos com Jean Yves Leloup: “Sexualidade e Espiritualidade: caminhos de integração. 
 
Terça-feira - 22 de outubro de 2019 
08:00 às 08:30:  Meditação com Jean Yves Leloup. 
09:00 às 10:00: Café da manhã. 
10:00 às 12:30:  Ensinamentos com Jean Yves Leloup. 
12:30 às 14:30:  Almoço  
15:00 às 18:00:  Ensinamentos com Jean Yves Leloup. 
18:00 às 19:30:  Jantar   
20:00 às 21:30:  Ensinamentos com Jean Yves Leloup. 
 
Quarta-feira: 23 de outubro de 2019 
08:00 às 8:30:  Meditação. 
09:00 às 10:00: Café da manhã. 
10:00 às 13:00:  Meditação, Ensinamentos, Celebração  
13:00 às 14:30: Autógrafo de Jean Yves Leloup. 
13:00 às 15:00: Almoço 
14:00:  Check out. 
 
*Horários sujeitos à modificações. 
 

 
É um retiro para introspecção e crescimento. No domingo à tarde e segunda-feira de manhã os participantes 

poderão explorar o espaço da forma que desejarem. Jean Yves Leloup sugere aos participantes que se mantenham 
em silêncio, em conexão interior durante o tempo do retiro, para aprofundamento e transformações pessoais.  

SEJAM MUITO BEM-VINDOS! 
 
 

Inscrições e mais informações acesse 
www.felicidade-espiritualidade.com.br 

 
 
Duvidas? Escreva para: felicidade.espiritualidade@gmail.com  
 Email:  contato@alubrat.org.br  (ALUBRAT) contato@unipazgoias.org.br (UNIPAZ GOIAS) 
 Fones: ALUBRAT: (19) 3294-2505 ou (19) 3255-1850 falar Isabela  
              UNIPAZ GOIAS: (62) 3941-5556 ou (62) 9 9700-5696 (whatsap) 
Local do evento: Resort Ecollogic Ville  / https://ecologicvilleresort.redebrasildehoteis.com.br/ 
Cidade: Caldas Novas – GOIÁS  
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

1. Haverá trasladado de Goiânia – Caldas Novas – Goiânia – CONTACTAR: viagemtur@gmail.com (62) 3093-2425 
/ 9 8290-0807.  

2. Programe-se para estar no Hotel, na secretaria do evento, até as 13:00hs do dia 21/outubro/2019, para não 
perder nenhuma atividade. 

3.  Confira previamente seu horário de retorno em seu vôo. Combine com antecedência diretamente com o 
motorista da Van, ou carro que vai levá-lo ao Hotel, para buscá-lo no horário adequado. 

4. Faça seu check out à partir das 7:00hs e antes das 14:00hs da quarta-feira do dia 23/outubro/2019, para evitar 
o acúmulo de pessoas na recepção (não deixe para última hora). Além de custo de diária extra a ser pago para 
o hotel após às 14:00hs. 
 

5. ATENÇÃO - O Pacote do Retiro INCLUI: 
 Programação com Jean Yves Leloup. 
 Hospedagem de 20/10 a 23/10 
 Café da manhã, almoço (horário) e jantar (horário) servidos no Restaurante do Resort das 7:00hs às 

10:30hs. 
 Uso do Centro Tratamento Corporal para hidromassagem, saunas e fitness Center. Quadra de tênis, 

Campo de futebol e Piscinas. 
 Estacionamento.   

 
6. ATENÇÃO - O Pacote do Retiro NÃO INCLUI: 

Traslados, bebidas, telefonemas, frigobar, serviços de massagens ou SPA e outros itens não descritos 
acima. 

7. O Check in será a partir das 15:00hs do dia 20 de outubro e o check out até às 14:00hs do dia 23 de outubro 
com acerto dos itens não inclusos no pacote diretamente no Hotel. 

8. Os quartos do Hotel são diferentes entre si com vistas para o bosque e para o lago, todos seguindo um alto 
padrão. Para critério de acomodação usamos a sequência de inscrição para o retiro. 
 

9. Algumas recomendações para que aproveite melhor sua estadia e seu retiro. 
 Levar roupas leves que lhe permitam estar à vontade. 
 O Hotel fica em uma região um pouco mais fria que Caldas Novas, sugerimos levar um casaco leve 

para noite. 
 O Hotel tem piscina, sauna e outros itens de lazer que poderão ser utilizados nos períodos livres, levar 

roupa de banho. 
 Nos períodos de meditação individual os participantes poderão ficar nos espaços do Hotel, campos e 

gramados. Se desejar levar uma toalha de praia ou esteira para ficar mais confortável na grama. 
 O retiro é um momento de desligar-se das distrações cotidianas, programe-se para manter o seu 

celular desligado. 
 De preferência, não fumar durante o retiro. Caso o faça use o tempo livre e somente no local indicado. 

Não é permitido fumar nos quartos, salas e corredores internos do Hotel. 
 Por orientação de Jean Yves Leloup é fundamental se manter em silêncio a partir do início do retiro, 

mesmo que no Resort outras pessoas possam não estarem em silêncio. 
 
 
 

 
                                                                                                                           Gratos pela atenção 

                                                                                                                    ALUBRAT CAMPINAS/UNIPAZ GOIAS 
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“As palavras se calam para que possamos ouvir a voz da Alma. Ela nos transmite a necessidade de um silêncio 
meditativo que acolhe a nossa integridade. Silenciar é meditar para ouvir, ver e compreender a verdade que surge, 
vinda de todas as direções, dissolvendo as ilusões e deixando-nos sozinhos no vazio do silêncio. O Anjo do Silêncio 
vem e preenche o vazio com a única substância que tanto queremos experimentar, para nos curar de todos os 
medos: o Amor”. 
 
 

                                                         “ No silêncio da meditação, renovo as minhas energias diariamente.” 
 

                                                                                                                                          Meditando com os Anjos II  
                                                                                                                                                                Sônia Café                                                                                                                                                                                                    

Ed.  Pensamento. 
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