Estamos muito felizes e honrados em convidá-los para
o Centro de Retiros Akasha para uma imersão na Espiritualidade
Amazônica, conduzida por Isku Kua, chefe da principal aldeia
Yawanawá (Aldeia Nova Esperança) junto com sua família
e comitiva totalizando 10 representantes Yawawaná.
Isku Kua é uma das principais referências da nação Yawanawá
e um dos líderes indígenas do programa Uní Retreats.
Os retiros conduzidos por Isku em nosso centro de retiros
têm sido momentos de muita alegria e cura espiritual,
e os participantes sempre dão feedbacks e depoimentos
muito bonitos em relação às suas experiências.

As duas semanas de retiro em setembro de 2022
serão conduzidos por Isku Kua, Nawashahu, TuiKuru, Txanu,
Keyáni, Yawakaná, Tapi, Saná, Tapú e Ayá, também teremos
o privilégio de ter cerimônias da nação Lakota conduzida
por Wakia Un Manee e Adriana Ocelot.

Retiros conduzidos pelos Yawanawa oferecem uma experiência
profunda na cultura e espiritualidade Yawanawa. Em cada retiro
haverá 3 cerimônias de Uni (Ayahuasca), atividades tradicionais
como pintura corporal, rodas de cantos e contação de histórias,
rodas de rapé e sananga, ensinamentos sobre espiritualidade
Yawanawa e Inipi (tenda do suor), ensinamentos e cantos na
tradição Lakota. Tudo isso em meio a beleza natural das
montanhas de Itaipava, no interior do Rio de Janeiro,
onde se situa a Aldeia Akasha.

Cada retiro é limitado a grupos de até 38 pessoas,
permitindo um contato mais próximo com os líderes
espirituais, no conforto da Aldeia Akasha, com bangalôs,
alimentação saudável, sauna herbária e piscinas naturais.

OS YAWANAWA

Desde os tempos imemoriais, o povo Yawanawa vive em harmonia com a natureza,
às margens do rio Gregório, na região amazônica que concentra a maior
biodiversidade do planeta. Neste rico habitat seus ancestrais desenvolveram
um vasto conhecimento das plantas de cura da floresta e uma cosmovisão
de grande sabedoria espiritual.
O contato com o homem ocidental se deu há pouco mais de cem anos. Foi um
período intenso de muito conflito com os barões da borracha e missionários
protestantes estrangeiros que invadiram suas terras e tentaram proibir sua cultura
e espiritualidade. Nos anos 80, o cacique Biraci Nixiwaka Brasil liderou seu povo
na luta pelo reconhecimento de seus territórios nativos tornando os Yawanawá o
primeiro povo indígena a obter os direitos oficiais de suas terras no estado do Acre.
Desde então, os Yawanawá vem resgatando suas medicinas sagradas,
rituais, canções e danças, festivais, brincadeiras tradicionais, pintura corporal,
arte e artesanato em uma profunda jornada de renascimento cultural.
A antiga aldeia onde se deu o contato é hoje um espaço dedicado exclusivamente
à espiritualidade. Conhecida hoje como Aldeia Sagrada, o local abriga o cemitério
com seus antepassados, um jardim com mais de 2700 variedades de plantas
medicinais e é onde se realiza a formação de suas lideranças espirituais através
de dietas de isolamento. Mensageiros da espiritualidade Yawanawa atualmente
realizam rezos e cerimônias em diversas capitais do Brasil e no exterior,
levando um pouco da magia deste povo encantado através de suas medicinas
ancestrais e sua extraordinária musicalidade.

ISKU KUA YAWANAWA
Isku Kua, filho do cacique Nixiwaka,
há muitos anos tem apoiado seu pai na
administração dos principais assuntos da
aldeia. Hoje, ele é cacique da aldeia Nova
Esperança, com uma população de cerca de
300 pessoas. Isku Kua representa a geração
jovem e já passou pelas mais altas iniciações
dentro da tradição Yawanawa. Ele também é
um músico talentoso, tendo adaptado várias
cantos tradicionais para o violão e viaja com
frequência para a Europa e aos Estados Unidos
para compartilhar a cultura e espiritualidade
de seu povo. isku adquire a cada dia que passa
conhecimento mais profundo de sua cultura em
razão de seu compromisso aos estudos e sua
condução da cerimônia do Uní impressiona até
os anciãos Yawanawa.

NAWASHAHU
Nawashahu é sobrinha do chefe Nixiwaka,
filha de PakaYuva e esposa de Isku Kua.
Ela carrega a voz ancestral de sua mãe
PakaYuva e é reconhecida como artesã
e pintora dos desenhos sagrados dos
Yawanawa, os kenes. Nawashahu tem
ainda importante papel na liderança da
Aldeia Nova Esperança.

TUIKURU
Tuin Kuru é também um dos poucos homens
da geração mais jovem dos Yawanawa que
se comprometeram com o sagrado Samakei
(dieta), sua mais alta iniciação espiritual
e Tuin Kuru lidera a Aldeia Nova Esperança
com seu primo Isku Kua. Ele é sobrinho do
chefe Nixiwaka e irmão de Peû, sendo um
dos músicos mais talentosos do povo
Yawanawa. Tuin Kuru tem profundo
conhecimento das plantas tradicionais
e é um artesão que estabelece novas
tendências em seu povo. Além disso, ele é
um Yura Keneia, grande pintor dos designs
Yawanawa. Depois de dez anos, Tuin Kuru
retorna ao Rio de Janeiro para participar
deste retiro muito especial.

VARI TXANU
Vari Txanú é o responsável, junto
com Isku Kua, pelo preparo da medicina
(Ayahuasca - Uní) na principal aldeia
Yawanawa, Nova Esperança. Vari Txanu
completou as mais altas iniciações e dietas
do povo Yawanawa, como a dieta Muká,
tem profundo conhecimento das plantas
medicinais e dá um grande apoio para
a liderança de Isku na Nova Esperança.
Vari Txanu foi treinado e reconhecido
pelo grande pajé Tatá.

KEYÁNÎ YAWANAWA
Keyánî é a esposa de Txanu e uma grande
cantora das canções tradicionais Yawanawa.
Keyaní é uma reconhecida artesã e pintora.
Keyánî faz parte do movimento da geração
mais jovem Yawanawa mas optou por estudar apenas as canções tradicionais e não as
do violão, tendo aprendido com o seu pai que
também completou a dieta de Muká.

YAWAKANAH
Yawakanah é filha do Isku Kua
e uma estudante muito dedicada da
tradição Yawanawá. Desde cedo já é hábil
na percussão e no violão e os mais velhos
da nação Yawanawa esperam que ela esteja
entre os principais representantes espirituais
Yawanawá da nova geração.

TAPI
Tapi faz parte da nova geração de
representantes espirituais da tradição
Yawanawá e aprende com seu pai,
o professor Yawanawá Tika Matxuru,
quem possui amplo conhecimento da língua
Yawanawá, histórias e é professor na escola
Yawanawa da Aldeia Nova Esperança,
além de a um guardião da mais alta iniciação
da espiritualidade Yawanawá, o Muká.
Tapi também estuda, acompanha e apoia
Isku Kua nos trabalhos espirituais e nos
trabalhos diários da aldeia.

SANÁ
Saná faz parte da nova geração de
representantes espirituais da tradição
Yawanawá e aprende com seu pai,
o professor Yawanawá Tika Matxuru,
quem possui amplo conhecimento da língua
Yawanawá, histórias e é professor na escola
Yawanawa da Aldeia Nova Esperança, além
de a um guardião da mais alta iniciação da
espiritualidade Yawanawá, o Muká.
Saná também estuda, acompanha e apoia
Isku Kua nos trabalhos espirituais e nos
trabalhos diários da aldeia. Saná faz ainda
parte do grupo de jovens Yawawnawá de
Yawakaná (filha de Isku) que representam
sua tradição espiritual.

API
Api é filho de KateYuvê (Nani) é um jovem
músico Yawanawá que estuda as histórias
e os cantos. Api mora na Aldeia Nova
Esperança, acompanha e apoia Isku Kua
nos trabalhos espirituais e nos trabalhos
diários da aldeia.

AYÁ
Ayá é esposa de Api e cunhada de Isku Kua,
filha de Yuvá e sobrinha do cacique
Nixiwaká. Ayá junto com Nahawshahu
na Aldeia Nova Esperança é uma das
mulheres Yawanwá que se concentra
nos cantos tradicionais.

WAKIA UN MANEE
Wakia Un Manee é um nativo Klamath /
Modoc da América do Norte, homem
medicina, dançante do sol e condutor
das cerimônias de Busca da Visão e Inipi
(tenda do suor). Foi criado com os Lakota
e Ojibway; sendo seu trabalho amplamente
influenciado pelas tradições e cultura desses
dois povos. Wakia se formou em psicologia e
ciências políticas e também estudou teologia.
Ele fundou e desenvolveu ONGs e
organizações de caridade em várias
comunidades. Como ativista, Wakia lutou
na linha de frente, defendendo os direitos
dos povos nativos, além de questões
ambientais e ecológicas. Seu trabalho está
focado em capacitar as pessoas a reconhecer
e entender suas próprias capacidades.

ADRIANA OCELOT
Adriana Ocelot é uma mulher de medicina,
condutora de tenda de suor, dançante do sol
em Tamoanchan - México e Crow Dog’s
Paradise - EUA, condutora da cerimônia
de Busca da Visão, dançante da lua em
Ollintlahuimeztli em Teotihuacan - México,
e líder da Dança da Lua Menee Waka
Meztli, indo para o quarto ano de realização
na Aldeia Akasha com 180 dançantes.
Adriana também é Guardiã do Templo da
Lua Vermelha para retiros femininos,
curandeira em técnica tradicional nativa
e no uso de plantas medicinais.

PROGRAMAÇÃO DE SETEMBRO - Retiro 1
7 de Setembro - Quarta feira
•

2 de Setembro - Sexta feira

•

Manhã - atividades espirituais
e culturais.
• Noite - Cerimônia Tradicional
Yawanawa com cantos, danças e rezos.
Medicinas do Uní (Ayahuasca), Rapé
e Sananga (colírio).

Encontro do grupo de participantes no
Rio de Janeiro. Transporte do Rio até
as montanhas de Itaipava – Aldeia Akasha
(2h de viagem).
Noite - Purificação na Inipi (Tenda do Suor)
na tradição Lakota.

•

8 de Setembro - Quinta feira

3 de Setembro - Sábado

•

• Manhã - Círculo de Integração.
Noite - Cerimônia Tradicional Yawanawa
com cantos, danças e rezos. Medicinas do
Uni (Ayahuasca), Rapé e Sananga (colírio).

4 de Setembro - Domingo
•

Tarde - atividades espirituais e culturais.

5 de Setembro - Segunda feira

• Manhã - atividades espirituais e culturais.
• Noite - Cerimônia Tradicional Yawanawa
com cantos, danças e rezos. Medicinas do
Uní (Ayahuasca), Rapé e Sananga (colírio).
•

6 de Setembro - Terça feira

Tarde - atividades espirituais e culturais.

• Tarde – Círculo de Integração .
• Noite - Círculo de Cantos com
o Tambor Mãe Lakota.

9 de Setembro - Sexta feira
•

Tarde - Transporte Akasha - Rio de
Janeiro (2h de viagem) para os que
estiverem voltando para casa.
Além das cerimônias principais,
o programa também inclui:

Ensinamentos espirituais Rodas de rapé
Atividades tradicionais Pinturas corporais
Círculos de contação de histórias
Sauna Herbária
Café da manhã, almoço e jantar.

PROGRAMAÇÃO DE SETEMBRO - Retiro 2

•

10 de Setembro - Sábado

15 de Setembro - Quinta feira

11 de Setembro - Domingo

16 de Setembro - Sexta feira

Encontro do grupo de participantes no
Rio de Janeiro. Transporte do Rio até
as montanhas de Itaipava – Aldeia Akasha
(2h de viagem).
Noite - Purificação na Inipi (Tenda do Suor)
na tradição Lakota.

•

• Manhã - Círculo de Integração.
• Noite - Cerimônia Tradicional Yawanawa
com cantos, danças e rezos. Medicinas do
Uni (Ayahuasca), Rapé e Sananga (colírio).

12 de Setembro - Segunda feira
•

Tarde - Atividades espirituais e culturais.

13 de Setembro - Terça feira

• Manhã - atividades espirituais e culturais
• Noite - Cerimônia Tradicional Yawanawa
com cantos, danças e rezos. Medicinas do
Uní (Ayahuasca), Rapé e Sananga (colírio).
•

14 de Setembro - Quarta feira

Tarde - Atividades espirituais e culturais.

•

Manhã - atividades espirituais
e culturais.
• Noite - Cerimônia Tradicional
Yawanawa com cantos, danças e rezos.
Medicinas do Uní (Ayahuasca), Rapé
e Sananga (colírio).
• Tarde – Círculo de Integração .
• Noite - Círculo de Cantos com
o Tambor Mãe Lakota.

17 de Setembro - Sábado
• Tarde - Transporte Akasha
- Rio de Janeiro (2h de viagem)
*A Programação está sujeita a alterações.
Além das cerimônias principais,
o programa também inclui:
Ensinamentos espirituais Rodas de rapé
Atividades tradicionais Pinturas corporais
Círculos de contação de histórias
Sauna Herbária
Café da manhã, almoço e jantar

			

O RETIRO INCLUI:

• Entrevista e integração com psicólogos especializados do Uni Retreats;
• Transporte terrestre do Rio de Janeiro para a Aldeia Akasha - Itaipava;
• 7 noites de alojamento em quartos coletivos na Aldeia Akasha
(máximo de 4 pessoas por quarto);
• 3 refeições diárias durante toda a estadia na Aldeia Akasha;
• Participação em todas as cerimônias de medicina e tendas de suor;
• Tradutores bilíngues (inglês / português);
• Transporte terrestre da Aldeia Akasha para o Rio de Janeiro;

SERVIÇOS DISPONÍVEIS A UM CUSTO ADICIONAL:
Sessões individuais com os líderes indígenas;
• Sessões individuais de terapias corporais & fisioterapia;
• Consulta de acompanhamento pós-retiro com psicólogos especializados.

INSCRIÇÃO
Clique aqui
Baixe o PDFe para acessar Link de Inscrição

LOCAL

Aldeia Akasha
Itaipava - Rio de Janeiro
Localizada nas montanhas de Itaipava, a menos de 2 horas de distância
do aeroporto internacional do Rio de Janeiro, a Aldeia Akasha oferece um ambiente perfeito
para imersões profundas de cura com plantas medicinais. Sua vegetação exuberante, rios,
piscinas naturais e cachoeiras se integram com espaços especialmente construídos para
os nossos retiros espirituais.
Todas as instalações do Centro seguem princípios de bioconstrução, sustentabilidade,
integração com a natureza e geometria sagrada, potencializando o fluxo energético.
Nossos bangalôs oferecem o conforto de um Eco Resort, incluindo uma sauna
a vapor com ervas orgânicas naturais colhidas do jardim do próprio Akasha.
ÁREAS COMUNS INCLUEM:
Kupixawá (Centro Cerimonial) - Geodésica - Cachoeira - Piscinas Naturais
- Sauna - Restaurante

SOBRE NÓS
A equipe organizadora do Uni Retreats é composta por membros fundadores
do Grupo de Guardiões Huni Kuin do Rio de Janeiro, um grupo pioneiro no Brasil
na organização de cerimônias de ayahuasca lideradas pelos indígenas da Amazônia
Brasileira, com 15 anos de experiência e uma história de projetos importantes
realizados nas aldeias e ao redor do mundo.

portaltxai.org

CONTATO
contact@uniretreats.org
www.uniretreats.org

Uma Imersão Profunda na
Espiritualidade Amazônica

