
Conceito "Bahia Paradise Brazil" 
 
 
Quem somos nós? 
   
Somos um grupo de amantes da natureza que querem viver em harmonia com a natureza. 
Poderemos viver do que podemos cultivar em nossos campos orgânicos e vender nosso 
excedente a preços justos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



O que queremos alcançar? 
 
Queremos mostrar que existe outra maneira de viver sem "Nestlé" e "Monsanto". 
Queremos que outras pessoas pensem em si mesmas e em suas ações, e mudem algo, 
primeiro em si mesmo e depois em seu próprio ambiente. A natureza oferece tudo, desde 
comida a remédio. 
Repensar cada indivíduo que podemos alcançar, fazer mais para proteger a natureza, usar as 
necessidades cotidianas de materiais naturais e banir o máximo possível de plásticos de seu 
ambiente. 
• Criação de viveiro para cultivo de plantas para os canteiros e venda no mercado, além de 
criação de árvores para reflorestamento. 
• Cultivo de hortaliças para auto-abastecimento de nossos hóspedes e para venda no mercado 
• Construção de um fumeiro feito de material disponível localmente 
• Criação de uma fazenda de peixes para auto-abastecimento, fornecimento de nossos 
hóspedes e para venda no mercado 
• Construa sua própria padaria, assando seu próprio pão, pães, bolos etc. Para auto-
fornecimento e venda no mercado, todos os ingredientes devem vir da própria terra. 
• Construção de estábulos para bovinos, suínos, frangos ect. para auto-abastecimento, o 
fornecimento de nossos hóspedes e para venda no mercado 
• Construção de casas para alugar aos nossos hóspedes 
• Construção de casas comunitárias a partir de materiais disponíveis localmente 
• Construção de casas para os participantes do projeto 
• Estabelecer uma comunidade de valor e inveja na qual todos contribuam com suas 
habilidades, conhecimento, tempo, ideias e colhem os benefícios deles juntos. 
 
Tudo isso exigirá muito auto-serviço, razão e tempo, cabe a nós fazer isso à nossa vontade. 
 
 
O que cada um deles tem? 
 
A qualidade dos produtos e a saúde dos seres humanos, bem como a proteção da natureza, 
estão novamente no centro da economia. Uma vida melhor e mais saudável em um mundo 
sem montanhas de lixo de materiais que não apodreceram em 100 anos. 
 
Temos uma oportunidade única de mostrar que a cooperação e um modo de vida saudável e 
sem stress podem resolver os problemas de hoje e também criar um mundo em que cada ser 
humano tenha tudo - e mesmo sem dinheiro. No entanto, atualmente não há como voltar para 
comprar os recursos necessários de forma pacífica no começo. 
 
As pessoas que se sentem conectadas a um estilo de vida natural e auto-suficiente ou que 
querem vivenciar isso de perto, têm a oportunidade de testar isso como parte de um feriado. 


