
 
 
 

  ISTA SSSEx  
 ~ Experiência Espiritual Sexual Shamânica ~  

    ~ Nível 1 & 2 ~ 
                            ~ Brasil 2021 ~ 

 
                           BEM VIND@! 
 
 
Estamos felizes por você se juntar a nós nessa jornada poderosa de transformação!  
Você encontrará todas as informações que precisa para concluir sua inscrição e 
preparar-se para este tempo junt@s. 
 
Pedimos que FAÇA O DOWNLOAD de todos os seguintes formulários, que estão 
disponíveis no site: www.istabrazil.com, na página REGISTRATION / INSCRIÇÕES: 
 
1. FICHA DE INSCRIÇÃO - ao ser preenchida até o fim, ela é automaticamente 
enviada para nós. O COMPROVANTE DE PAGAMENTO deve ser enviado 
separadamente para: istabrazil@gmail.com, com seu nome completo no "assunto" 
do email; 
 
2. FICHA DE ACORDOS DO GRUPO (SOMENTE PARA O NÍVEL 1) - a ser lida 
CUIDADOSAMENTE. Se houver algum item neste formulário que você não deseja 
consentir, verifique com o corpo docente antes de confirmar o seu comparecimento. 
Esses ACORDOS também estão na FICHA DE INSCRIÇÃO, e lá é possível comentar 
sobre possíveis discordâncias. Tod@s @s participantes devem entrar em alinhamento 
com o campo dos acordos para criar o recipiente necessário para este trabalho 
transformacional. 

mailto:istabrazil@gmail.com


 
3. O QUE TRAZER - são sugestões que podem facilitar bastante seu conforto e 
presença no curso. 
 
4. INFORMAÇÕES DE VIAGEM - dicas e sugestões para fazer sua chegada e 
partida mais fácil, além de tornar nossa organização melhor planejada. 
 

PREPARAÇÃO:  
 
Dê tempo para sintonizar seus desejos e intenções para este treinamento. 
 
É uma boa idéia assistir alguns vídeos que estão disponíveis no canal do ISTA no 
Youtube, e ler o livro: "Sacred Sexual Healing: The Shaman Method of Sex Magic" de 
Baba Dez e Kamala Devi. Teremos alguns exemplares disponíveis para venda durante 
o curso. 
 
Através destes materiais, você pode conhecer melhor @s vári@s facilitador@s e os 
fundamentos do ISTA. 
 

O QUE ESPERAR: 
 
- A PROGRAMAÇÃO durante o curso acontece em tempo integral, então esteja 
preparad@ para se entregar com atenção aos horários. 
Você é convidad@ a chegar a tempo para seu benefício, bem como para o 
alinhamento do grupo. 
 
- NAS MANHÃS, antes do café da manhã, haverá atividades oferecidas como 
preparação para o programa do dia. Pode ser yoga, meditação, trabalho respiratório, 
dança etc ... e serão apresentadas por assistentes / aprendizes. 
Você é altamente encorajad@ a participar dessas atividades matinais, pois elas serão 
de grande apoio para as práticas diárias. 
 
- APÓS O CAFÉ DA MANHÃ, e antes do programa da manhã, nos encontraremos em 
pequenos grupos de 5 ou 6 participantes. 
Este é um momento de intimidade e compartilhamento de maneira aberta. 
 
 
 



- DURANTE O DIA, nos reuniremos na sala de reuniões (oca)  pela manhã e pela 
tarde, aproximadamente entre as 10 da manhã e as 7 da noite, com uma pausa para o 
almoço de 2 horas. 
Durante este tempo, várias formas de rituais, compartilhamento, demonstrações, 
práticas, sessões e integração serão oferecidas. 
 
- NAS NOITES, poderemos ter outras sessões de grupo e/ou a oca estará 
disponível para @s participantes se reunirem e compartilharem, socializarem ou passar 
o tempo de forma mais íntima. 
 
A natureza também é espetacular, e há muitos locais adoráveis para passar o tempo 
em silêncio, ou em alegria! 
 
Há uma sauna que estará disponível a maioria das noites. 
 
Esta programação pode ser submetida a mudanças, pois nosso programa é flexível de 
acordo com diferentes fatores e as interações com @s participantes, que sempre 
variam em cada grupo. 
 
Venha com uma mente aberta e pront@ para permanecer no fluxo do que está 
acontecendo com você e com @s outr@s. 
 
Se houver qualquer coisa sobre a qual você deseja conversar mais, entre em contato 
com Mariana pelo email: istabrazil@gmail.com OU +55 21 99364 3607. 
 
 

 


