
 

 
 ISTA BRASIL 2021 

    O QUE TRAZER: 
 

MUITO IMPORTANTE! TRAGA MOCHILA OU MALA DE PANO, NÃO TRAGA 
BAGAGEM DURA OU DE RODINHAS! 

 
Aconselhamos que traga uma mochila/ bagagem que lhe permita carregar por si só 
todos os seus pertences na trilha até o Santuário Osho Lua, em uma caminhada leve, 
porém longa.  

Não será possível carregar malas com rodinhas pela trilha.  

Oferecemos apenas roupa de cama, não disponibilizamos de toalhas.  

O comércio mais próximo é bem afastado de onde estaremos. 

Celulares e computadores não pegam no Santuário. 

● TOALHA - para banho; 
● CANGA - aconselhamos trazer 2, pois usaremos também para cobrir os 

colchões nas práticas de massagem; 
● LENÇOL - ou canga extra; 
● SARONG - roupão/ capa leve, cobertura suave para o corpo; 
● ROUPA CONFORTÁVEL para movimento, dança, práticas corporais; 

● ROUPAS LEVES para dias quentes; 

● CASACO/ CALÇA LEVES/ ENCHARPES para noites frescas; 

● ROUPA DE BANHO - caso vá para Alto Paraiso, é preciso usar; 

● OBJETO SAGRADO - para o altar compartilhado; 
● SEU LUBRIFICANTE FAVORITO, óleo de massagem etc; 
● CADERNO/ CANETA - utensílios para escrita; 



● PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - de preferência biodegradáveis; evite 
colônias, perfumes ou produtos perfumados; 

● ÍTENS DE FARMÁCIA - para uso pessoal, caso precise; 
● TAMPÃO PARA OUVIDOS - você estará em quarto compartilhado; 
● LANTERNA de preferência recarregável - para andar no escuro ao ar livre 

durante a noite; Não haverá pilhas para vender no Santuário; 
● GARRAFA D' ÁGUA - reutilizável; 
● CHAPÉU / BONÉ - opcional; 

● PROTETOR SOLAR / REPELENTE DE INSETOS - opcional; 

● Um PAR DE TÊNIS nos pés e um par de CHINELOS na mochila é tudo o que 
vocês irão precisar; 

●  SNACKS / SUPLEMENTOS ALIMENTARES - opcional; 
●  QUALQUER OUTRA coisa que você sente vai enriquecer e fazer o seu tempo 

no retiro mais confortável. Considere o clima e suas necessidades pessoais. 

 
O local é um espaço livre de drogas e álcool. Por favor, evite o uso destes para 
maximizar sua experiência e a experiência das outras pessoas; 
Telefones e Internet NÃO estão disponíveis no local. Por favor certifique-se de 
informar amig@s e familiares que você não poderá comunicar-se durante esse 
período. Na Carta de Boas Vindas você encontra as informações necessárias no 
caso de alguém precisar entrar em contato com você com URGÊNCIA; 
O curso deve ser um momento para deixar de lado preocupações, problemas e 
distrações e concentrar-se no momento presente.  
Haverá muito amor, aprendizado, prazer, diversão e conexão a ser realizada.  
Não perca um momento sequer! 
Se houver algo que você deseja compartilhar ou tirar dúvidas, entre em contato com 
Mariana pelo email: istabrazil@gmail.com ou +55 21 99364 3607. 
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