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Conheça o Peru, a Terra do Sol, um país repleto de riquezas, uma
cultura milenar, um povo acolhedor e uma das melhores
gastronomias do mundo.
Esse programa de 11 dias terá início na época do In Raymi - a
Festa do Sol no Peru, durante o Sols cio de Inverno.
Dedicado a mulheres, parteiras, obstetras, obstetrizes, doulas e
estudantes do parto e nascimento, que desejam aprofundar seus
conhecimentos e experiência na Consciência do Parto, Gestação
e Pós-Parto, enraizada na sabedoria feminina Andina do Ukhu
Pacha.
Além disso, par ciparão de uma jornada a locais sagrados como
Moray (Útero Cósmico Peruano), Tipón (Templo da Água),
Q'enqo (Labirinto Sagrado), Ollantaytambo, Águas Calientes
e Machu Picchu (a Cidadela Cristalina).

Pra zer,

eu sou a Danielle Felippe

Naturóloga, Doula, Consteladora Familiar, Moon
Mother, Facilitadora de Tendas Vermelhas e
Círculos do Sagrado Feminino e mãe de
um garo nho que nasceu em casa. Após a
maternidade decidiu unir suas duas grandes
paixões: facilitar jornadas de autoconhecimento e
viajar, foi então que criou as Jornadas Sagradas pelo
Mundo, uma consultoria de roteiros personalizados
com enfoque no turismo espiritual. Seu primeiro
des no foi a Sagrada Índia e a par r de 2020 Peru e
Nepal também passam a fazer parte dos nossos
des nos.

C onvido você a explorar esse roteiro!
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20 a 28 de junho de 2020
das 9h às 13 - 14h*

Local: Nidra Wasi, Pisaq, Vale Sagrado, Peru
*A maioria das sessões acontecem pelas manhãs
(cerca de 4 a 5 horas por dia), com exceção dos dias com saídas
a lugares sagrados femininos.

JORNADA A OLLANTAYTAMBO, ÁGUAS CALIENTES
E MACHU PICCHU

jornadassagradas

19992540207

jornadassagradas@gmail.com

Temas abordados
A sessão de preparação da Gravidez e do Parto Consciente concentra-se em
reconhecer e aprofundar nos verdadeiros “recursos” que experienciamos no
espaço-tempo inﬁnito do Parto, buscando despertar nosso cérebro primi vo.
Além de reconhecer a gravidez como o início deste grande Rito de Passagem do
Ciclo Feminino. Isto inclui navegar pelas etapas e estágios holís cos do parto: o
simbolismo do labirinto para o parto, o canto pré-natal e toning, terapia da
arte, a psicologia peri e pré-natal, a comunicação com os bebês no útero, o
trabalho da medicina do útero, o ritual de passagem e cerimônia, a linhagem
materna e o trabalho da perda de bebês do passado e dança do útero para a
gravidez e parto.
A sessão do Universo do pós-parto inclui cuidados no estágio
inicial do pós-parto, a nutrição da nova mãe e plantas
medicinais, planejamento de rede de apoio, medicina do leite
materno, o ritual de honrar a placenta, a integração familiar,
orientações sobre o luto, a energia da morte, o baby blues e a
depressão pós-parto, os bebês arco-íris, e o retiro pós-parto
tradicional. E muito mais !!!

Explore mais
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Temas abordados
Todos os temas serão compar lhados e trabalhados dentro de um espaço sagrado,
enraizado na sabedoria feminina Andina do Ukhu Pacha, entrelaçado com alguns
outros ensinamentos e o compar lhamento de informações integrais e atualizadas.

Um Temazcal tradicional (Tenda do Suor) será
compar lhado na abertura do programa por
uma Mulher Medicina da tradição do Caminho
Vermelho, com uma oração intencional do
Parto na Cerimônia.
Os cer ﬁcados serão emi dos pelo Ins tuto
Hampi Warmi e serão entregues para as
par cipantes que completarem o programa
completo com menção ao compromisso
profundo de ser uma “Guardiã do Parto e PósParto” e de apoiar a experiência de cada mulher
durante a gravidez, parto e pós-parto como
sagrada, independente da sua cultura ou das
circunstâncias especíﬁcas de sua experiência
de vida par cular.

Para as participantes que ainda não tem qualquer formação sobre o tema do parto (ou
do aspecto emocional e da consciência do parto), este programa de 32 horas também
tem a validação de formação intensiva como Doula Holística, com enfoque integral no
Wachakuy (Parto Sagrado). As participantes estarão aptas a iniciar sua jornada de
acompanhamento de partos, gravidez e pós-parto depois de completar o programa,
principalmente se já forem mães.
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PROGRAMAÇÃO
Wachakuy: Caminho Sagrado do Parir
Dia 1: 20/06
Embarque em São Paulo com voo em direção a Cusco no Vale Sagrado
Andino.
Chegada no aeroporto, traslado para o hotel, dia livre para descansar e
adaptar ao clima e al tude.

Dia 2: 21/06 (9h00 – 12h30)
Sols cio de Inverno (de volta ao Útero Materno)
Introdução ao Wachakuy/ Apresentação
Temazcal: Oração do Nascimento
Almoço orgânico

Dia 3: 22/06 (9h00 – 13h30)
Cosmovisão Andina
Corpo feminino sagrado e Medicina do Útero
Gravidez e Preparação para o Parto

Dia 4: 23/06 (9h00 – 13h30)
Gravidez e Preparação para o Parto

Dia 5: 24/06 (9h00 – 14h00)
Gravidez e Preparação para o Parto
Cerimônia da Água

Dia 6: 25/06 (8h00 as 14h00)
Dança do Útero
9h00 Saída a Típon (Templo da Água) & Q'enq'o (Labirinto Sagrado)
Gravidez e Preparação para o Parto

continua

PROGRAMAÇÃO
Wachakuy: Caminho Sagrado do Parir
Dia 7: 26/06 (9h00 as 14h00)
Lua escura, da morte/renascimento (wañuy killa)
Gravidez e Preparação para o Parto
Universo do Pós-parto

Dia 8: 27/06 (9h00 as 14h00)
Universo do Pós-parto

Dia 9: 28/06 (8h00 as 13h00)
Universo do Pós-parto
10h00 Saída a Moray (de volta ao Útero Cósmico)
Integração
13h00 Translado para visita a Ollantaytambo (o Templo do Amor da
An ga Lemúria e Templo dos Ventos)
Trem para Águas Calientes.

Dia 10: 29/06
Subida a Machu Picchu, visita aos templos principais dos sete chakras
energé cos: Barca do Sol, Templo das Três Janelas, o In huatana,
Templo do Condor, Templo do Sol e O Templo do Túmulo do
Pachacuteq, o Imperador mais poderoso do Império Inca. Conexão com
o Coração da Mãe Terra – Pachamama.
Retorno de trem para Cusco.

Dia 11: 30/06
Translado para o Aeroporto de Cusco, embarque em voo com direção a
Lima, em seguida voo para São Paulo e retorno ao Brasil.

mais detalhes

Informações adicionais
Estudantes com bebês:
Os horários do Programa foram pensados também nas estudantes-mamães
com bebês ou crianças maiores, assim cada sessão diária dura entre 4-5 horas,
tornando esse curso viável para as mamães que viajam com seus ﬁlhos(as).
Uma babá de total conﬁança estará disponível, se necessário consulte valores
e planeje com antecedência.
MAIS FOTOS DA ACOMODAÇÃO:
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Facilitadores
CYNTHIA INGAR WAMAN
Guardiã da Medicina Feminina Ancestral e de Tradições
Femininas. Antropóloga (PhD), Doula, Doula Pós-Parto,
Educadora em Saúde Feminina e mãe de dois ﬁlhos
nascidos em casa. Atualmente está estudando
Obstetrícia (Midwifery) no AAMI (Ancient Art Midwifery
Ins tute, EUA) para se tornar uma Parteira Holís ca.
Compar lha Cursos e Treinamentos de Pré-Natal e de
Pós-Parto desde 2012 no México, Estados Unidos e
Peru. É a fundadora do Hampi Warmi - KillaWarmi
Project.
www.killawarmiproject.blogspot.com

EDWIN FLOREZ ZEVALLOS – “KUICHY"
(Guerreiro do Arco-Íris)
De sangue e linhagem Inka, nascido no Q'osqo (Cusco), o "Umbigo do
Mundo"; espiritualista, historiador, pesquisador, escritor, poeta e
polí co peruano, realizou conferências em todo o mundo, de Estocolmo
a Brasília, de Los Angeles a Buenos Aires, de Stonehenge a Costa Rica, de
Paris a Nova York, de Tóquio para o Cairo.
Professor Universitário, Mestre em Ciências, Doutorando em Gestão de
Recursos, pesquisador da Física Quân ca a par r da perspec va Inka,
pra ca terapias alterna vas em um contexto xamânico e holís co. É
Fundador da "Grande Irmandade Inka dos Sete Raios do Arco-Íris" com
iniciados em todos os con nentes. Especialista em ciência, ﬁlosoﬁa,
arte, religião e medicina an ga. Ele desenvolveu a Plataforma de
Consciência: Os 9 Códigos Quân cos da Medicina Ancestral Inka.
www.kuichy.com

Temos a intenção de cocriar junto com você uma
jornada de profunda conexão com Pachamama
– a Mãe Terra e as tradições ancestrais
andinas, desejamos que sua passagem
pelo Vale Sagrado seja repleta de curas e bênçãos.

Você aceita embarcar conosco?

INVESTIMENTO TOTAL
USD 2130,00 para reservas e pagamento da entrada até
15 de dezembro

FORMA DE PAGAMENTO
ENTRADA
USD 400,00 - até 15 de dezembro + 2 parcelas de USD 850,00

Após essa data o valor das entradas será
USD 500,00 – para pagamentos até 15 de janeiro | Total USD 2230,00
USD 600,00 – para pagamentos até 15 de fevereiro | Total USD 2330,00

PARCELAS
USD 850,00 – 2ª parcela até 15 de abril +
USD 850,00 - 3ª parcela 20 de junho, na chegada em Cusco

COMO POSSO GARANTIR MINHA VAGA?
1. Para garan r a sua vaga, efetue o pagamento do valor da entrada via paypal para o email:
hampiwarmi@gmail.com
2. Inscreva-se no formulário online: h ps://bit.ly/JornadaPeru2020
O pagamento da segunda parcela será efetuado via depósito bancário em conta corrente do
Brasil de acordo com a cotação do dólar turismo do dia, e a terceira parcela deve ser paga
em papel moeda dólar na chegada em Cusco.
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O que está incluso?
- Transporte terrestre em van priva va, incluindo os translados para os
aeroportos e locais de visitação mencionados no roteiro;
- Passagem de trem e de ônibus até Machu Picchu;
- Entradas nos sí os arqueológicos e históricos como mencionadas no roteiro;
- Entrada especial em Machu Picchu.
- Programa Wachakuy completo facilitado por Cynthia Ingar;
- Guia local em português, incluindo vivências, meditações e cerimônia dirigidas
por Kuichy – guia e assessor espiritual em Ollantaytambo e Machu Picchu;
- Acompanhamento do grupo Danielle Felippe;
- 10 noites de hospedagem em quarto duplo com café da manhã. Veriﬁque tarifas
para quarto individual ou triplo.

O que não está incluso?
- Passagens aéreas, taxa de emissão e de embarque. Passagens aéreas
podem ser emi das pela empresa parceira a par r de 350 dólares.
- Taxa por excesso de bagagem;
- Seguro de viagem ou seguro de saúde. Entretanto sugerimos que os
passageiros adquiram antes do embarque;
- Refeições não mencionadas;
- Visitas e passeios que não foram mencionados no roteiro;
- Gorjetas;
- Qualquer despesa pessoal como: chamadas telefônicas, lavanderia,
bebidas, etc;
- Qualquer serviço que não tenha sido mencionado acima.
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POLÍTICA DE CANCELAMENTO

E se eu precisar cancelar?
Até 7 dias após o pagamento, reembolso de 100% do valor pago.
Até 15 dias após o pagamento, reembolso de 50% do valor pago.
Até 30 dias antes da par da, reembolso de 10% do valor pago.
Menos de 30 dias antes da par da, não haverá reembolso.

Observações Importantes:
- Documento obrigatório: RG ou Passaporte, com validade mínima de 6 meses até
o retorno ao Brasil, ou seja, válido até pelo menos 30/12/2020;
- Visto: Brasileiras e cidadãs da América do Sul não necessitam de visto para
adentrar o Peru. A estadia máxima é de 183 dias;
- Poderá haver alguma alteração no programa caso seja necessário ou beneﬁcie
o grupo;
- A equipe organizadora estará atenta para fazer com que sua viagem seja
especial e transformadora;
- Adquira um Seguro de Viagem antes de embarcar;
- Os valores acima são válidos para um grupo de no mínimo de 8 adultos
pagantes. Se for um número menor, poderá haver diferença e acréscimo de
valores;
- Por tratar-se de um grupo de “adesão” a distribuição das acomodações duplas
ou triplas será feita conforme a ordem de recebimento dos passageiros (salvo
casos de casais ou de passageiros já pré-deﬁnidos como viajando juntos);
- Ao ﬁnal do fechamento do grupo, se não houver um segundo passageiro para
compar lhar a acomodação, será cobrado à diferença para apartamento
individual. Em caso de cancelamentos após o encerramento do grupo, ou que
por ventura venha prejudicar ao passageiro que permanece no grupo, aquele
que cancelou terá multa referente ao suplemento para individual.
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Entre em contato:
Danielle Felippe
jornadassagradas
jornadassagradas@gmail.com
19992540207
www.daniellefelipe.com.br/jornadaperu2020
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