


Estamos muito felizes e honrados em convidá-los para 
a Aldeia Akasha para duas edições especiais do Uní Retreats, 
conduzidos por anciãos de nações indígenas que estão entre 

as maiores referências de representantes espirituais 
das nações Yawanawa e Lakota.   



Os retiros de Outubro e Novembro de 2022 serão 
conduzidos pelos chefes Yawanawa Biraci Nixiwaka 

e Putanny Yawanawa que são lendas vivas no que diz 
respeito à história do seu povo e pelo trabalho que eles fazem. 
Eles conduzirão o retiro juntamente com a família Yawanawa, 
Tawahu, Makeushu, Peû, Nawashahu, Mukashahu, Mukaveine e 
Runu. Teremos também o privilégio de ter cerimônias da nação 

Lakota conduzidas 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 tendas do suor 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.



BIRACI BRASIL NIXIWAKA

Biraci Nixiwaka é um dos líderes indígenas 
mais relevantes de nosso tempo. Ele dedicou 

sua vida ao resgate da cultura e espiritualidade 
ancestral de seu povo. Depois de conquistar 
a demarcação da Terra Indígena Yawanawa, 

com mais de 200 hectares de floresta virgem 
no coração da Amazônia, Nixiwaka, junto 

com sua família, liderou o processo de abertura 
da sua cultura para o mundo, tendo como 
 seu principal elemento, o Festival Yawa, 

realizado desde 2002 anualmente na 
Aldeia Nova Esperança.

Nos últimos anos, Biraci tem passado 
a maior parte de seu tempo na Aldeia Sagrada, 
dedicado à espiritualidade e à cura, recebendo 

ensinamentos dos mais velhos, para a 
continuidade do legado Yawanawa. Em suas 
poucas viagens para representar o seu povo 
fora da aldeia, ele também costuma visitar 

outros líderes espirituais pelo mundo, 
compartilhando experiências nas mais 

diversas culturas.

PUTANNY YAWANAWA

Filha do lendário líder Yawanawa Tuin Kuru, 
Putanny e sua irmã Hushahu, foram as 

primeiras mulheres de seu povo a passar 
pela mais alta iniciação espiritual dos antigos. 

Elas conquistaram o respeito de suas 
comunidades como líderes espirituais e abriram 

caminho para outras mulheres Yawanawá. 
Esse momento de ruptura na tradição acabou 

unindo de uma nova forma os universos 
masculino e feminino, trazendo a magia da 
espiritualidade feminina para complementar 

e fortalecer a cultura Yawanawá.
Por essa conquista, elas receberam um 

reconhecimento do Senado brasileiro por sua 
importância para o empoderamento das 

mulheres. Putanny tem uma voz e presença 
incríveis, representando a ancestralidade 

de seu povo. Atualmente, ela passa a maior 
parte de seu tempo na Aldeia Sagrada, 

onde organiza retiros espirituais.



PEÛ YAWANAWA

Peû é um dos líderes espirituais mais 
dedicados da geração jovem do povo 

Yawanawa. Ele se comprometeu com o 
sagrado samakei (dieta), a mais alta iniciação 

espiritual dos Yawanawa, por cinco anos 
consecutivos. Neste período, ele recebeu 

ensinamentos diretos dos velhos pajés Tata 
e Yawa, que hoje já fizeram a passagem. 

Seus estudos com os anciãos trouxeram uma 
força excepcional ao seu trabalho com os 

sagrados rezos de cura da tradição. Hoje Peû 
é responsável por preparar e servir as 

medicinas Yawanawa na Aldeia Sagrada. 
Ele também é músico e nos últimos anos 
tem viajado para a Europa, América do 

Norte e Ásia, para compartilhar a 
espiritualidade Yawanawa. 

NAWASHAHU YAWANAWA

Nawashahu é a filha mais velha da Putanny 
e do cacique Biraci Nixiwaka. Desde cedo 

ela vem sendo preparada para se tornar uma 
importante liderança feminina. Dedicada aos 

estudos da espiritualidade Yawanawa, 
junto de sua irmã Ykashahu, realizou dietas 
com os anciãos e está sempre aprendendo 
com os mais velhos da aldeia os cantos e 
saberes antigos, sendo uma guardiã deste 

conhecimento e uma cantora muito talentosa, 
que tem acompanhado desde muito jovem os 
pais em diversas cerimônias fora das aldeias.

 



MUKASHAHU YAWANAWA

Mukashahu é a filha mais nova dos chefes 
Yawanawa Nixiwaká e Putanny, ela vem de uma 

longa linhagem de líderes indígenas e pajés e 
foi criada para ser uma líder do povo Yawanawa 
no futuro. Ela mora na Aldeia Sagrada do povo 
Yawanawá onde aprende a língua Yawanawa, 

espiritualidade, história e as canções. 
Desde cedo ela dominou o violão e agora em 
sua adolescência traz uma voz forte pronta 
para acompanhar suas irmãs e sua mãe. 

MUKAVEINE YAWANAWA

Mukaveine é conhecido como o “Caciquinho”. 
Ele é o filho mais novo dos chefes Yawanawa 
Nixiwaká e Putanny e, portanto, vem de uma 
longa linhagem de líderes indígenas e pajés. 
Mukaveine tem o nome do profeta Yawanawá 
que teve visões sobre a invasão do homem 

branco e do quão poderoso o povo invasor era. 
O profeta então instruiu o povo Yawanawa 

a formar alianças com o povo invasor e não a 
guerra. Assim espera-se que o “Caciquinho” 
Mukaveine seja um importante chefe do povo 
Yawanawa e ele está sendo preparado para 
isso. Ele mora na Aldeia Sagrada do povo 

Yawanawá onde aprende a língua Yawanawa, 
espiritualidade, história e conhece muitas 

canções de seu povo.

  



THAWAHW

Thawahw é um importante representante 
espiritual do povo Yawanawa. Ele é filho, 

aprendiz e herdeiro do lendário pajé 
Yawarani, que faleceu em 2018 com 106 
anos. Thawahw carrega grande parte da 
energia de seu pai, com quem viajou por 
todo o Brasil levando a magia Yawanawa. 
Ele foi um dos primeiros jovens líderes 

do povo Yawanawa a passar pela iniciação 
mais alta de sua tradição, sempre 
acompanhado pelo pajé Yawarani. 

Hoje, além de ser um líder importante em 
sua aldeia, Nova Esperança, Thawahw 

também desempenha um papel importante 
na documentação do seu dia-a-dia em 
um projeto internacional de cinema. 

MAKEUSHU

Makeushu é neta do lendário líder do povo 
Yawanawa Tuin Kuru, o qual ocupou muito 

distintamente o cargo de cacique geral 
antes de Biraci Nixiwaka, e é o pai de 

Putanny e Matsini. Makeushu também foi 
pioneira por participar do grupo liderado pelo 

pajé Yawarani, Biraci Nixiwaka e Putanny, 
que realizou as primeiras cerimônias 

abertas de Uni (Ayahuasca) fora das aldeias, 
em 2009, nos estados do sudeste do Brasil. 
Essas cerimônias abriram as portas para o 

compartilhamento da cultura e espiritualidade 
do povo Yawanawa no Brasil e no mundo e, 

agora, após um período de 12 anos sem 
viajar, Makeushu volta à Itaipava para 

representar seu povo, trazendo também sua 
filha. Makeushu tem uma voz muito poderosa, 

é uma das primeiras mulheres a adquirir 
um profundo conhecimento dos cantos 

espirituais Yawanawa e professora de suas 
filhas Ninunihu e Yaka. Makeushu é, 
portanto, uma das representantes da 
força feminina em termos de cultura 

e espiritualidade Yawanawa.



RUNU 

Runu faz parte da nova geração de 
representantes espirituais da tradição 
Yawanawa, sendo um jovem músico 

Yawanawá que estuda as histórias e os 
cantos do seu povo. Ele hoje habita a Aldeia 

Sagrada e acompanha e dá suporte aos 
líderes Yawanawa nos trabalhos espirituais 

e nas atividades diárias da Aldeia.

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, e condutora da cerimônia 

de Busca da Visão, dançante da lua em 
Ollintlahuimeztli em Teotihuacan - México. 

Adriana também é Guardiã do Templo da Lua 
Vermelha para retiros femininos, 

curandeira em técnica tradicional nativa 
e no uso de plantas medicinais.



28 de Outubro - 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.

29 de Outubro - Sábado
• Manhã - Círculo de Integração.

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

30 de Outubro - Domingo
• Tarde - atividades espirituais e culturais.

31 de Outubro - Segunda feira
• Manhã - atividades espirituais e culturais. 
• Noite - Cerimônia Tradicional Yawanawa 

com cantos, danças e rezos. Medicinas do 
Uní (Ayahuasca), Rapé e Sananga (colírio).

1 de Novembro - Terça feira 
• atividades espirituais e culturais.

2 de Novembro - Quarta feira
• Manhã - atividades espirituais                   

e culturais. 
• Noite - Cerimônia Tradicional            

Yawanawa com cantos, danças e rezos.                 
Medicinas do Uní (Ayahuasca), Rapé         

e Sananga (colírio).

3 de Novembro - Quinta feira
• Tarde – Círculo de Integração .
• Noite - Círculo de Cantos com                     

o Tambor Mãe Lakota.

4 de Novembro - 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.
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5 de Novembro - Sábado
• 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.

6 de Novembro - Domingo
• Manhã - Círculo de Integração. 

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

7 de Novembro - Segunda feira
• Tarde - Atividades espirituais e culturais.

8 de Novembro - Terça feira
• Noite - Cerimônia Tradicional Yawanawa 

com cantos, danças e rezos. Medicinas do 
Uní (Ayahuasca), Rapé e Sananga (colírio).

9 de Novembro - Quarta feira
• Tarde - Atividades espirituais e culturais.

10 de Novembro - Quinta feira 
• Manhã - atividades espirituais                   

e culturais. 
• Noite - Cerimônia Tradicional            

Yawanawa com cantos, danças e rezos.                 
Medicinas do Uní (Ayahuasca), Rapé         

e Sananga (colírio).

11 de Novembro - Sexta feira
• Tarde – Círculo de Integração .
• Noite - Círculo de Cantos com                     

o Tambor Mãe Lakota.

12 de Novembro - 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
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Clique aqui

                    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

Baixe o PDFe para acessar Link de Inscrição

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea7uj89KfOPv52_l9XvkigsqVOWUQGpbxUKPuUAjmwbgPFCQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea7uj89KfOPv52_l9XvkigsqVOWUQGpbxUKPuUAjmwbgPFCQ/viewform?usp=sf_link


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.

CONTATO

contact@uniretreats.org

www.uniretreats.org

https://portaltxai.org/en/home/


Uma Profunda Imersão na
Espiritualidade Amazônica
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