UNIVERSIDADE HOLÍSTICA INTERNACIONAL DA PAZ - UNIPAZ
FUNDAÇÃO CIDADE DA PAZ – FUNCIPAZ

RETIRO DA PAZ
O Retiro da Paz será realizado no período de 30 de março a 01 de abril de 2018. A programação
contemplará rodas de conversas sobre a Arte de Viver em Paz, meditações, terapias holísticas,
danças cigana, danças circulares, trilhas, rituais na fogueira, banho de cachoeira.
Você poderá escolher entre as seguintes opções:
1. Imersão com hospedagem e alimentação vegetariana e vegana (30/3 a 1º/4): R$ 620,00.
2. Diária com alimentação (almoço e lanche): R$ 190,00. Participação em apenas um dia ou
quantos preferir.
As atividades começarão às 08h30 com previsão de término às 22 horas. No dia 01/4, as atividades
serão encerradas ao meio dia. As pessoas que quiserem almoçar na UNIPAZ no dia 01/4 deverão
informar até o dia 29/3 e pagar o valor de R$ 30,00.
INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser feitas pelo site unipazdf.org.br/retiro-da-paz/ ou na Secretaria da
UNIPAZ.
MODALIDADE
1. Imersão: 30/3 a 1º/4 (incluídos hospedagem e R$ 620,00
alimentação)
2. Diária (incluídos almoço e lanches) O jantar poderá R$ 190,00
ser incluído e o valor é de R$ 20,00.
3. Camping: 30/3 a 1º/4 (incluído alimentação)
R$ 520,00

VALOR

Inscrições pelo site: Acesse o site unipazdf.org.br/retiro-da-paz, preencha e envie o formulário e
realize o pagamento no PagSeguro através do botão Inscreva-se.
As inscrições poderão ser feitas também via depósito ou transferência bancária. Efetue o
pagamento para a conta Banco do Brasil, Agência 0452-9 Conta Corrente 36.061-9 CNPJ:
03.635.786/0001-01 – Fundação Cidade da Paz. Envie o comprovante e seus dados pessoais (nome,
e-mail e celular), para o e-mail eventos@unipazdf.org.br e confirmaremos sua inscrição.
As inscrições poderão ainda ser feitas na Secretaria da UNIPAZ, por meio de cartão, cheque ou
dinheiro.
Há opção, também, de acampamento e outras formas de participação e parcelamento do valor.
Informe-se pelos telefones: (61) 3380-2069 /99818-2860 (WhatsApp) e eventos@unipazdf.org.br.
TERAPIAS
Durante o Retiro contaremos com uma equipe dos melhores terapeutas de Brasília. Escolha a sua
Terapia: Novas Constelações; Tarot; Cura Prânica com desobsessão complexa e Tetha Healing; New
Sentai; Mapa Astral; Tarot com Runas; EFT e Reiki; Consultoria Taoista (I Ching); Retirada de Chips,
Implantes e DNA; Theta Healing; Linguagem Corporal.
As Terapias serão cobradas a parte. Cada consulta terá a duração de 30 minutos e o preço de R$

50,00. As fichas serão vendidas no local. Informações sobre terapias: (61) 98315 2005.

HOSPEDAGEM
O valor da hospedagem está incluído no preço da imersão, R$ 620,00. Os quartos são coletivos,
com seis camas cada um. Há duas suítes, com seis camas cada, que serão destinadas aos primeiros
inscritos.
As acomodações são simples. Cada cama tem um travesseiro e 2 lençóis. Você pode levar roupas de
cama, materiais de uso pessoal/higiene e toalha de banho. Os quartos e suítes são todos coletivos e
não possuem chave. Nos quartos há armários, você pode levar cadeado com chave para guardar
seus objetos pessoais. Recomendamos não trazer objetos de valor. A segurança será feita por todos
nós, por meio de autogestão.
É oferecida, também, a opção de camping. A diária individual é de R$ 30,00. Você deve levar a sua
própria barraca e objetos de higiene e de uso pessoal. As reservas deverão ser feitas pelo whatsapp
(61) 99818-2860 ou eventos@unipazdf.org.br e estarão asseguradas após envio do comprovante
de pagamento.
Mais informações pelos telefones (61) 3380-2069/99818-2860, e-mail eventos@unipazdf.org.br.
ROUPAS
Sugerimos que levem roupas e calçados confortáveis, agasalhos e repelente. A programação oferece
atividades que tem uma proposta de movimentação corporal e o local é cercado de muita natureza.
Não é permitido o uso de bebida alcoólica e qualquer tipo de droga.

"Se você quiser realmente viver em paz, pratique a ecologia interior, social e ambiental. A sua
existência irá melhorar de uma maneira que você nunca sonhou." (Pierre Weil)

