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INFORMAÇÕES



FEST IVAL  DE CARNAVAL

INCRIÇÕES

O festival é divido em duas etapas. Na primeira delas, entre os dias 10 e 15 de
fevereiro, acontece o SATORI. E a partir do dia 15, até o dia 21 de fevereiro, a
segunda fase, composta por satsangs e uma programação exclusiva a esse

retiro. 
 

Este é o maior evento em número de dias e único momento em que acontece o
Satori durante o ano. E embora o sítio tenha uma ampla capacidade de

hospedagem, as vagas são limitadas e a produção precisa de maior antecipação
para atender com tranquilidade a todos os preparos peculiares ao evento.

 
Abaixo, as informações gerais. E caso tenha alguma dúvida, chame-nos no

WhatsApp 55 51 99967 7210. 
 
 

*
 
 

SATORI
10 a 15 de fevereiro

 
 

SATSANG
15 a 21 de fevereiro

 
 

SATORI + SATSANG
10 a 21 de fevereiro (evento completo)
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SATORI

Início: 10/fevereiro 
Chegar ao Sítio Leela a partir das 10am. 
Haverá uma van saindo do aeroporto às 15h
Para participar do Satori, não é possível chegar após esse dia.
É necessário confirmar a sua ida na van (o valor do transporte não está incluído,
custa aproximadamente R$ 60 e deve ser pago no momento da viagem).

Término: 15/fevereiro 
Permanecer no sítio, pelo menos até a noite do dia 15/fev.

Sobre o Satori

Com base na Escola Rinzai Zen japonesa e no trabalho de autoindagação de
Ramana Maharshi, este processo, desenvolvido por Charles Berner, foi
aperfeiçoado por Osho e é coordenado por Satyaprem desde 1987, ocorrendo
nos últimos 20 anos consecutivos com exclusividade no Festival de Carnaval. 

Um trabalho intensivo que invoca a realização de quem você é além do corpo,
além da mente. Uma experiência direta e intransferível. Um salto ao
desconhecido.

A participação nesse processo deve ser integral, não é possível chegar após a
data inicial e você deve estar preparado para retirar-se durante esses dias,
imerso, distante de toda a rotina e chamados externos. 

Uma programação que envolve meditações ativas, uma dieta exclusiva,
exercícios de autoindagação e uma estrutura silenciosa e monástica apoiam o
processo e você deve estar comprometido em colaborar com o mesmo.
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SATORI

Recomendamos que evite contatos/aglomerações desde 10 dias antes do
evento.
Use máscara nos dias que antecedem o Satori, assim como em todo o trajeto
até o sítio.
No sítio, respeite as recomendações de distanciamento e uso de máscara na
chegada e sempre que solicitado. 
Invista em potencializar o seu sistema imune. O Satori em si já demandará
bastante energia do seu corpo. 
Informe-nos sobre todo e qualquer sintoma que surja nos dias antes do
retiro. Esteja atento a: coriza, dor de cabeça, dores no corpo, dor de
garganta, tosse, diarreia, vômito ou qualquer outro sintoma inusual.

Segurança e saúde

Devido à necessidade de uma estrutura que impossibilita o distanciamento, e
correspondendo às atuais recomendações de segurança em saúde, adotaremos
um protocolo básico de proteção – que envolve testes e observação de sintomas
– visando reduzir ao máximo a presença de qualquer infecção/contágio de
ordem viral, incluindo o SARS Covid-19. 

No entanto, não é possível assegurar a ausência dessa possibilidade em 100%.
Portanto, ao inscrever-se, você deve estar ciente de tal condição e concordar
com os termos aqui especificados, assim como comprometer-se em colaborar
no que for necessário, sob orientações de nossa equipe médica, para o
andamento do evento. 

A sua colaboração deve ser iniciada antes mesmo do retiro. 

Lembre-se: esses são cuidados pessoais e em nome do grupo. 
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SATORI

Inscrição

R$ 3.450 

- Esse valor inclui todo o trabalho, hospedagem e alimentação desde o dia 10 até
o dia 15 de fevereiro. 
- Consulte as possibilidades de parcelamento.

Para reservar a sua vaga, é necessário que você preencha esse formulário!

E realize o pagamento da reserva: R$ 800 

Envie o comprovante para leelahouse@satyaprem.com junto com as
informações de dia e hora da sua chegada. 

- Esse valor pago previamente pela reserva será abatido do total.
- Em caso de desistência/cancelamento, excepcionalmente para este retiro, não
há reembolso do valor da reserva.
- Caso você chegue ao sitio e não possa participar do Satori em razão de
sintomas de Covid ou gripe, esse valor não será devolvido. Se isso ocorrer,
prestaremos os cuidados iniciais e recomendaremos que busque auxílio na
unidade de saúde mais próxima. Importante trazer a sua carteira de plano de
saúde/SUS.

mailto:leelahouse@satyaprem.com
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SATSANG

Início: 15/fevereiro 
Neste dia, teremos uma van saindo do aeroporto às 14h, a caminho do sítio.

Término: 21/fevereiro 
Teremos uma van no dia 22/fevereiro, saindo do sítio, a caminho do aeroporto,
às 10h.

Programação

O primeiro satsang acontecerá no dia 15/fevereiro, às 15h.
A partir daí, todos os dias, ao meio-dia e às 18h, ocorrerão os demais satsangs,
com exceção do dia 21/fev, quando ocorre apenas um encontro às 18h.

Neste retiro, como parte da nossa programação noturna, teremos um Showtime
no dia 19/fev e um baile de carnaval no dia 20/fev. Você pode preparar um
número artístico para apresentar, ou entrar em algum grupo durante o retiro.
Para a festa, traga a sua fantasia/traje de carnaval.
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SATSANG

Segurança e saúde

Não exigiremos testes ou vacinas, para controle da Covid-19. No entanto,
solicitamos que o assunto seja cuidado com muito carinho por você e que possa
manter-se distante das chances de contágio durante os dias que antecedem o
retiro. Dessa forma, temos mais chance de termos um evento mais tranquilo,
livre dos transtornos e impedimentos provocados pela infecção. 

Nossa equipe médica estará atenta à presença de sintomas e caso se
desenvolvam, você será convidado a usar máscara e manter distanciamento,
evitando propagação. A sua colaboração é fundamental. Por favor, nos informe
sobre qualquer suspeita ou caso tenha contato com alguém que esteja infectado
nos dias antes do retiro.

Reserva

Para reservar sua vaga, realize o valor do depósito referente à sua opção de
hospedagem. O mesmo será descontado do pagamento total. 

HOSPEDAGEM COM BANHEIRO COLETIVO: R$ 800
HOSPEDAGEM COM BANHEIRO PRIVADO: R$ 1.000

Banco Bradesco (237)
Agência 1971
Conta-corrente 0005748-7
Leelahouse LTDA
CNPJ 35679528 0001 13
PIX 35679528 0001 13

Sua vaga será confirmada mediante o envio do comprovante de depósito, junto ao seu nome e número
de telefone celular para o e-mail leelahouse@satyaprem.com. Nesse momento, informe-nos o dia e a
hora da sua chegada, assim como a opção de hospedagem desejada.

mailto:leelahouse@satyaprem.com
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SATSANG

Inscrições

Dormitório para 24 pessoas com banheiro coletivo: R$ 5.360

Dormitório para 14 pessoas com banheiro coletivo: R$ 5.550

Quarto para até 4 pessoas com banheiro coletivo: R$ 5.830

Suíte básica (Ikkyu): R$ 6.990 (individual) | R$ 6.600 (dupla)

Suítes, chalé, tubos: R$ 7.770 (individual) | R$ 6.990 (dupla)

O pagamento total pode ser feito no sítio. Consulte as formas de parcelamento. 
Em caso de desistência, metade do valor pode ser reembolsado, caso nos
comunique até o dia 5/fevereiro.
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SATORI  +  SATSANG

Início: 10/fevereiro 
Neste dia, teremos uma van saindo do aeroporto às 15h, a caminho do sítio.

Término: 21/fevereiro 
Teremos uma van no dia 22/fevereiro, saindo do sítio, a caminho do aeroporto,
às 10h.

Programação

Entre 10 a 15 de fevereiro: Satori
Entre 15 e 21 de fevereiro: Satsang

O primeiro satsang acontecerá no dia 15/fevereiro, às 15h.
A partir daí, todos os dias, ao meio-dia e às 18h, ocorrerão os demais satsangs,
com exceção do dia 21/fev, quando ocorre apenas um encontro às 18h.

Mais sobre a nossa programação.
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SATORI  +  SATSANG

Segurança e saúde

Clique aqui e saiba sobre todos os cuidados que precisam ser tomados por
aqueles que participarão do Satori.

Reserva
Para reservar sua vaga, realize o valor do depósito referente à sua opção de
hospedagem. O mesmo será descontado do pagamento total. 

HOSPEDAGEM COM BANHEIRO COLETIVO: R$ 800
HOSPEDAGEM COM BANHEIRO PRIVADO: R$ 1.000

Banco Bradesco (237)
Agência 1971
Conta-corrente 0005748-7
Leelahouse LTDA
CNPJ 35679528 0001 13
PIX 35679528 0001 13

Sua vaga será confirmada mediante o envio do comprovante de depósito, junto
ao seu nome e número de telefone celular para o e-mail
leelahouse@satyaprem.com. Nesse momento, informe-nos o dia e a hora da sua
chegada, assim como a opção de hospedagem desejada.

mailto:leelahouse@satyaprem.com
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SATORI  +  SATSANG

Inscrições

Dormitório para 24 pessoas com banheiro coletivo: R$ 7.880

Dormitório para 14 pessoas com banheiro coletivo: R$ 8.100

Quarto para até 4 pessoas com banheiro coletivo: R$ 8.415

Suíte básica (Ikkyu): R$ 9.745 (individual) | R$ 9.300 (dupla)

Suítes, chalé, tubos: R$ 10.635 (individual) | R$ 9.745 (dupla)

O pagamento total pode ser feito no sítio. Consulte as formas de parcelamento. 
Em caso de desistência, metade do valor pode ser reembolsado, caso nos
comunique até o dia 5/fevereiro.
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SATYAPREM

Nascido no Rio Grande do Sul, Brasil, teve o seu primeiro contato com o mestre
iluminado Osho ainda no início dos anos 80; de quem recebeu o nome
Satyaprem, que significa "Amor pela Verdade". Estudou Jornalismo, se dedicou à
Fotografia, Pintura e Poesia; publicando em 1983 seu primeiro livro – "PA" – no
Rio de Janeiro. Por aproximadamente vinte anos, esteve voltado ao trabalho com
Terapia e Meditação, atuando no Brasil, Europa e Índia como parte da equipe de
terapeutas da Multiversity da Osho Commune International. Entre as terapias,
especializou-se em Terapia Primal, Constelação Familiar, Tantra e Knesiologia.
Seu trabalho com meditação teve (e mantém-se até hoje) como base o Satori,
Awareness Intensive, processo intensivo de autoindagação baseado na estrutura
das Escolas Rinzai Zen Japonesa e adaptado por Osho com suas meditações. Em
2000 lhe foi revelado o "fim da busca" e, desde então, invoca o despertar das
pessoas para sua natureza original, compartilhando o "Encontro com a Verdade"
(satsang) através de palestras e retiros, além dos livros que trazem trechos
desses encontros.

Há 21 anos, Satyaprem realiza o Festival de Carnaval, consecutivamente, no Sítio
Leela. 

Bem-vindos!
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CONTATO

Após sua inscrição, você receberá o comprovante da sua reserva com mais
informações e detalhes. 

Qualquer dúvida ou outras informações, entre em contato conosco:

+ 55 51 99967 7210 (Nikaya)
+ 55 51 99675 0203 (Vipasha)

leelahouse@satyaprem.com
www.satyaprem.online
www.satyaprem.com


