1 DIA FORA
DA MATRIX
por Juliano Caravela

"o que você pensa ser, por um fio"

Mini retiro de aproximadamente 12h contínuas com
imersão profunda em vivências bioenergéticas e uso
terapêutico do Ayahuasca.

O QUE
TEREMOS
MEDITAÇÃO ATIVA DO OSHO
Meditação intensa de movimento e silêncio envolvendo:
dança, respiração, caos e quietude;
SATSANG
Encontro com o Silêncio Verdadeiro numa roda investigativa;
CORPO CATARSE
Dinâmicas corporais baseadas nas terapias reichianas,
gaiarsianas e no tantra yoga (conduzida por Bhakti Salila)
RESPIRAÇÃO BIOELÉTRICA
Pranayamas de des-empedramento interno;
FOS
+ IN O
I
NA B

DESMYSTICA AYAHUASCA
Vivência com doses terapêuticas e moderadas do chá*
(DMT e IMAO) hiper potencializadas pela intensidade das
vivências anteriores;

*chá de concentração 7por 1 com preparo e feitio vindo direto de comunidade
nativa Yawanawá-Amazônia.

MÚSICA AO VIVO
Em boa parte da condução das vivências (instrumental,
ancestral, mantras e mpb);
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Almoço, lanche e ceia.

INFORMAÇÕES
PRÁTICAS

DATA E HORÁRIO
Costuma ser aos sábados. * Próxima data à definir;
Possibilidade de pernoite no espaço sem custo adicional com
Yoga pela manhã;
VALOR DE PARTICIPAÇÃO
R$ 210 (clique aqui e simule parcelamento);
ESTRUTURA INCLUSA
Salão com espaço para os participantes se
movimentarem com distanciamento seguro;
Colchonetes;
Baldes de plásticos para eventuais expurgos catárticos;
Almoço, Lanche e Ceia;
Banheiros;
Espaço higienizado e com os cuidados anti-covid.
NÚMERO DE PARTICIPANTES
Grupos pequenos de até 10 participantes;
ITENS NECESSÁRIOS
Trazer manta e travesseiro / almofada de uso pessoal;
Uso de máscaras (opção consciente);
Certificado do ciclo vacinal completo;
Caso estiver com sintomas relacionados à covid-19 ou
influenza na véspera, informar a equipe de organização.

ESPAÇO &
CONDUÇÃO
O convite do ashram cultural Ave Venus é promover, por
meio de uma auto-investigação apurada, dinâmica e
empírica, a percepção nítida e imanente que o que se
entende por "indivíduo" e "pessoa" (e o uso contínuo disso),
não passam de ideias conceituais, aprisionantes e
aprisionadas advindas de uma espécie de hipnose social.
Proposta revolucionária em que conceitos como
"identidade", "personalidade", "pessoalidade", "eu",
"outro", "sujeito" e "objeto" enquanto catalisadores
hipnóticos, serão colocados à prova, provocados e jogados a
um possível desarme, a uma zona de suspensão de modo que
a própria compreensão de como surge o "eu construído"
(ego) em cada um, torne em si a própria liberdade enquanto
abordagem interna, intrínseca.
Em tempos que algorítmos passaram a conhecer as pessoas
melhor que elas mesmas, o Autoconhecimento deixou de ser
uma busca de realização espiritual e passou a ser um
urgente pré-requisito anti-hipnótico de resistência.
CONDUÇÃO DE
Juliano Caravela - Poeta da experiência, mestre em
Semiótica pela PUCSP, com variadas formações em
humanidades e ciências ancestrais, porém absolutamente
desformado e deseducado em meditação.
Especializou-se em terapia corporal bioenergética e Yoga há
mais de 18 anos, fazendo convergências naturais com
práticas de autoconhecimento e suas inúmeras ferramentas
meditativas (milenares e contemporâneas), seus efeitos e
resultados no sistema corpo-mente. Em seu trabalho
expressa em convite à tomada de consciência revelada em
meditação.
Realiza retiros, múltiplas vivências de autoconhecimento
e iluminação compartilhada.
É fundador do Ashram Cultural Ave Venus (Centro de
Meditação e Arte em SP, V. Mariana), da escola mística
pós-moderna Núcleo Zero - Escola de Ciências do Silêncio.
e do coletivo naturista de autoconhecimento NatZen.
www.avevenus.com
@espacoavevenus
@juliano_caravela
(11) 9 9195-3726

