
 

 

 
   ISTA SSSEx  

~ Experiência Espiritual Sexual Shamânica ~  
                                     ~ Nível 1 ~ 
                             ~ Brasil 2020 ~ 

 
INFORMAÇÕES DE VIAGEM 

 
DATAS DE CHEGADA & PARTIDA: 
 
Nível 1: 
O curso começa às 17h ~ Dia 1 ~ 20 de janeiro de 2020 
O curso termina às 10h ~ Dia 8 ~ 27 de janeiro de 2020 
 
Teremos que sair do local, o mais tardar, às 11h do último dia, e o transporte será 
providenciado para que tod@s voltem para Alto Paraiso, ou para o aeroporto de Brasília. 
 
 
No dia 20 de janeiro, organizaremos 2 opções de transporte: 
 

1. Partindo às 11h do aeroporto de Brasília até o Santuário Osho Lua com uma parada 
rápida para o almoço. Preço por pessoa: R$140 

OU 
 
 

2. Partindo às 14h de Alto Paraiso até o Santuário Osho Lua, ponto de encontro:  
            Café "Coisas da Drica" na avenida principal. Preço por pessoa: R$75 
 
 
 



 

No dia 27 de janeiro, serão organizadas as mesmas opções de transporte: 
 

1. Partindo às 13h do Santuário Osho Lua para Brasília. Chegada ao aeroporto às 18h. 
Preço por pessoa: R$140 

 
OU 
 

2. Partindo às 13h do Santuário Osho Lua para Alto Paraiso. Preço por pessoa: R$75 
 
 

IMPORTANTE: Para reservar o seu transporte, você precisa depositar 
o valor da opção escolhida na conta abaixo: 
 
Banco Itaú 
Eli Júnior Alves Pinto 
Ag 5315 
Cc 01504-9 
CPF 649.498.501-72 
 

 
Organizaremos apenas o transporte já reservado e pago, partindo na 
hora marcada. E iremos oferecer transporte SOMENTE nessas datas. 
 
Se quiser chegar alguns dias antes para aterrar e sintonizar com a terra, você pode ficar alguns 
dias em Brasília ou ir diretamente para Alto Paraiso, a pequena cidade próxima ao local onde 
será o curso. 
 
Alto Paraiso é um lugar muito especial. Sugerimos que você estenda sua estadia e aproveite a 
beleza deste lugar único. 
 
Podemos fazer algumas recomendações de lugares para ficar em Brasília e em Alto Paraiso, e 
sugerir amigos que são guias ecológicos na área. 
 
 
Por favor, note que você é responsável por suas reservas e 
transportes de Brasília para Alto Paraiso e vice-versa. 
 
Por favor, informe-nos a data de chegada e partida o quanto antes 
para facilitar os arranjos de transporte de ida e volta para o local. 



 

 
VÔOS PARA BRASILIA: 
 
Se estiver vindo de avião, sua chegada será no Aeroporto Internacional de Brasília. 
 
No Brasil, a maioria das cidades tem vôos direto para Brasília, ou uma conexão fácil. 
 
Dos EUA e da Europa, várias companhias aéreas oferecem vôos diretamente para Brasília (se 
você não estiver localizado em uma dessas cidades, você pode organizar facilmente uma 
conexão de seu local de origem). 
 
Um dos melhores lugares para procurar vôos é: www.skyscanner.com - que oferece uma 
seleção de melhores vôos (do menor ao mais alto custo). 
 
Recomendamos reservar o mais rápido possível para obter as 
melhores tarifas. 
 
Se você vem de um país estrangeiro e tem um vôo longo, recomendamos que você chegue um 
dia antes, e perca a noite em Brasília ou Alto Paraiso, para que você possa descansar antes do 
início do treinamento. 
 
 
ALTO PARAISO: 
 
Alto Paraiso é uma área única no centro do Brasil, no estado de Goiás, localizada em um platô 
alto a 1200m de altitude. 
 
Sob toda essa área há uma alta concentração de cristais de quartzo, por isso é comum 
encontrar pedaços de cristais de quartzo claro e rosa enquanto caminhamos. 
 
Esses cristais foram formados há mais de um bilhão de anos … 
 
A vegetação predominante é uma espécie única do planeta, mais antiga que a Mata Atlântica e 
a Floresta Amazônica, com centenas de cachoeiras espetaculares. É chamada de "Cerrado", 
com uma grande variedade de flores especiais, frutas e animais selvagens. 
 
Está cercado por um dos maiores Parques Nacionais do Brasil, a Chapada dos Veadeiros. 
 
 
O LOCAL: 



 

 
Nosso local é o SANTUÁRIO OSHO LUA - uma reserva natural requintada, numa localização 
intocada, apresentando uma combinação rara de região selvagem e conforto rústico. 
 
As acomodações são espalhadas em várias construções, com dormitórios, todos espaçosos e 
agradáveis. 
 
Todas as áreas são confortáveis e limpas, simples e elegantes. 
 
A sala de reuniões tem uma linda lareira em seu centro, e está localizada a poucos metros de 
um rio maravilhoso onde podemos nos banhar com total privacidade. 
 
 
COMUNICAÇÃO: 
 
O local onde ficaremos é prístino e a natureza é intocada por vários km2 ao redor. Então, 
aproveite esta oportunidade para também desconectar da eletrônica, pois não há conexões 
com wifi ou telefone e nem eletricidade. 
Se alguém precisar se comunicar com você com URGÊNCIA durante o retiro, pode enviar um 
whatsapp para o Sargam +55  62 996220711 (inglês ou português). 
Sargam enviará um motorista de Alto Paraiso para o Santuário Osho Lua exclusivamente para 
entregar a mensagem, e o valor cobrado pelo condutor é de R$350,00 (o mesmo valor será 
cobrado, seja para entregar a mensagem ou levar a pessoa de volta para Alto Paraiso). 
 
 
CLIMA: 
 
Normalmente, nesta época do ano, o clima é magnífico, molhado e claro, incríveis céus azuis e 
ensolarado. Durante este tempo, as temperaturas podem variar de 21c a 30c. Porém o clima 
vem mudando e nunca sabemos o que esperar… 
 
Para se comunicar conosco, envie uma mensagem para Mariana:istabrazil@gmail.com ou  
+55 21 99364 3607. 
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