
 

     

Reiki e Xamanismo nos Mistérios Andinos Peruanos – 2016 
Décima Segunda Vivência 

 
Venha celebrar conosco o equinócio de Primavera, acompanhado, desde o Brasil, pelo mestre de Reiki 

Johnny De' Carli, convidado especial, e no Peru pelo índio xamã Mallku, internacionalmente reconhecido 
pelos seus livros e trabalhos de resgate da cultura andina. 

 
17 SET - SÃO PAULO ou RIO DE JANEIRO / LIMA / CUSCO - VALLE SAGRADO 
Embarque em São Paulo (coordenado por Rita e Johnny De’ Carli) pela Avianca Airlines às 05h55min e no Rio de Janeiro 
(coordenado por Pedro Baldino), pela Avianca Airlines às 05h30min. Recomendamos chegar três horas antes do voo. 
Chegada em Lima aproximadamente às 09h15min, encontro dos dois grupos, embarque em voo com destino a Cusco, 
às 15h00min. Chegada em Cusco às 16h25min. Recepção e traslado ao espaço do mestre Mallku onde teremos uma 
cerimônia de boas vindas com meditação, conheceremos as mandalas pessoais de poder. Continuação ao Valle Sagrado 
dos Inkas para uma suave adaptação à altitude e à energia do local. No trajeto ao Valle Sagrado, dependendo do horário, 
poderemos fazer uma parada no centro de poder de Chinchero. Hospedagem no lindo e florido Valle Sagrado no Hotel 
Royal Inka Pisac. Refeição vegetariana incluída. 
  
18 SET. VALLE SAGRADO: MORAY - OLLANTAYTAMBO  
Café da manhã. Caminhada e Cerimônia Xamânica no coração da Pachamama, em Moray, experiência única de contato 
com a força feminina do planeta, trabalho com o coração visando nossa expansão da consciência. Em seguida, visitaremos 
o Santuário de Ollantaytambo, conexão com os animais de poder; este santuário nos mostrará as ciências solares e 
lunares dos ancestrais andinos. Neste dia faremos aplicação de Reiki para o planeta, pela paz mundial e situações 
específicas de cada participante, coordenada pelo mestre de Reiki Johnny De’ Carli. Após o jantar, teremos uma fogueira 
de confraternização, se o clima permitir. 
  
19 SET. VALE SAGRADO - CERIMONIAL DE WACHUMA  
Às 07h, início da cerimônia com Wachuma. É uma planta de poder que permite uma conexão com a magia da natureza e 
do ser. O cerimonial acontece durante 5 horas aproximadamente; a primeira parte acontece na natureza, em seguida, num 
espaço privado. Este cerimonial ajuda a liberar medos e traumas para que as pessoas enxerguem com mais facilidade seu 
caminho espiritual. Somente poderão participar as pessoas que se encontrem em condições de saúde necessárias ao 
ritual, dispostas e em jejum. 
Obs.: As pessoas que não participarem desta atividade visitarão as Salineras de Maras e o Rio Sagrado. Pela tarde, 
visitarão a Waka Puma e o Templo da Água em Unu Urqu, junto ao observatório astronômico. No fim da tarde, visitarão ao 
atelier seminário a fim de entender a arte ancestral relacionada com a cerâmica. 
  
20 SET. MACHU PICCHU  
Café da manhã bem cedo, translado a estação ferroviária de Ollantaytambo para embarque rumo ao vilarejo de Águas 
Calientes, em seguida iniciaremos a subida a cidade sagrada de Machu Picchu (uma das sete maravilhas do mundo 
moderno), denominada pelo mestre Mallku como Cidade de Cristal, Cidade Arco-Íris, Cidade do Kondor, Cidade da Paz e 
Cidade da Luz. CELEBRAÇAO SOLAR. A beleza lendária desta magnífica cidade não tem descrição. Há muitas trilhas e 
lugares de poder para serem explorados. Teremos amplas oportunidades para vivenciar profundamente a magia desta 
cidade nos vários templos e lugares de poder. Participaremos de cerimônias espirituais que ajudarão na conexão com o 
nosso Eu Divino em uma jornada de transformação interior. Faremos oferendas à Pachamama e conexão com o pico de 



Machu Picchu, Templo da Luz ou Portal do Sol e Templo do Trabalho Interno, com o objetivo de ganhar confiança em 
nossa alma e em nosso propósito de vida. No final da tarde desceremos ao povoado de Águas Calientes para retornar de 
trem ao mesmo hotel no Valle Sagrado. 
  
21 SET - VALLE SAGRADO – PISAQ – CUSCO 
Após o café, a manhã será destinada à partilha de Reiki entre os participantes e as Iniciações no Reiki combinadas 
previamente na sede do Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão do Reiki, realizadas pelo mestre de Reiki Johnny De’ 
Carli. Pela tarde, visita a Pisaq, um lugar perfeito para se deixar envolver pelas energias da natureza exuberante que 
compõe esta região sagrada para os Inkas. Faremos a ativação do novo Caderno de Reiki, nesse centro de poder, 
coordenada pelo mestre Johnny De’ Carli. Visita a Awanakancha para ver os camélidos sul americanos. Continuação a 
Cusco para hospedagem no Hotel Polo Suites. 
  
22 SET. TEMPLO DA ÁGUA – TEMPLO DO SOL – ATIVAÇÃO DO FOGO SAGRADO 
Café da manhã. Visita a Tipon, um centro de alta tecnologia hidráulica e de agricultura seleta, com muitos terraços e com 
um intrigante sistema de irrigação; este é o Templo da Água que guarda uma relação de alquimia planetária ao se trabalhar 
com este apreciado elemento de vida. À tarde, visita ao Qorikancha, Templo do Sol. À noite, se o clima permitir, cerimonial 
iniciático com o fogo numa caminhada sobre brasas, cerimonial de ajuda a liberação de cargas e medos do passado, 
experiência xamânica de alto impacto com as pessoas que sintam o chamado da fraternidade do Fogo Sagrado. Almoço 
vegetariano incluído. 
  
23 SET - CUSCO: INKA WAKAS 
Café da manhã. Visita à Tambomachay, o “Altar da Água”; Amaru Machay, “Caverna das Serpentes”, onde serão realizados 
trabalhos de conexão interdimensional. Em seus tronos interdimensionais, meditações serão realizadas em que será 
ativada a “visão interior”, o desenvolvimento do “terceiro olho”. Ainda na caverna iniciática de Amaru Machay, 
trabalharemos uma energia de liberação do perdão. Visitaremos as impressionantes construções de Saqsaywaman. No 
início da tarde, retorno a Cusco para descanso. 
  
24 SET - CUSCO (dia livre) 
Dia livre para compras e para descobrir a cidade maravilhosa de Cusco com suas galerias de arte e artesanato. À noite, 
jantar de confraternização da nossa jornada com música e danças típicas (incluído). 
  
25 SET - CUSCO / LIMA / SÃO PAULO ou RIO DE JANEIRO 
Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque às 12h50min pela Avianca com destino a Lima. Visita panorâmica a 
cidade e almoço no restaurante Puro Peru (incluído). À tarde, traslado ao aeroporto para embarque previsto às 22h:00min 
com destino a São Paulo e previsto para 21h29min com destino ao Rio de Janeiro. 
 
 

PREÇOS POR PESSOA EM USD – PACOTE AÉREO E TERRESTRE 
Em apartamento duplo 2.690 

Suplemento em apartamento individual 490 
Taxa de embarque 100 

Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.  
Serviços sujeitos a ajustes para melhor execução dos serviços ou motivos de força maior. 

 
 
OS PREÇOS INCLUEM: Bilhete aéreo em classe econômica de grupo. Hotéis de categoria 3 estrelas, café da manhã, um jantar 
de celebração em Cusco e dois almoços vegetarianos. Os serviços mencionados no programa, todas as cerimônias mencionadas, 
menos Wachuma. Seguro de viagem GTA. Guias locais em português e espanhol. Ingressos aos grupos arqueológicos 
mencionados no programa. 
 
 
 
 
OS PREÇOS EXCLUEM: Despesas pessoais, despesas com documentação, passagem nacional para São Paulo ou Rio de 
Janeiro e Cerimonial Wachuma. A iniciação de Reiki, que será paga antecipadamente no Instituto. Tudo o que não estiver 
mencionado no programa ou mencionado como opcional. 
 
-  Opcional Cerimonial Wachuma:  USD 100,00 por pessoa (valor que será pago em Cusco) 
 
 
 
 
 
 



Coberturas: 

BENEFICIOS E SERVIÇOS LIMITES DE 
COBERTURAS 

Assistência Médica por Acidente (por evento) US$ 10.000,00 
Assistência Médica por Enfermidade (por evento) US$ 10.000,00 
ASSISTENCIA MEDICA PARA PRÉ EXISTENCIA (ATÉ 85 ANOS) US$ 700,00 
ASSISTENCIA MEDICA PARA PRÉ EXISTENCIA (MAIORES DE 85 
ANOS) US$ 400,00 

Fisioterapia (prescrição médica) US$ 100,00 
Assistência Odontológica US$ 500,00 
Assistência Farmacêutica (por evento) US$ 400,00 
COBERTURA PARA PRÁTICA DE ESPORTES DE LAZER US$ 1.000,00 
Extensão de Internação Hospitalar 05 dias 
Traslados Gratuitos em Emergência SIM 
Assistência Jurídica US$ 1.000,00 
Assistência de Fiança Judicial US$ 6.000,00 
INTERRUPÇÃO DE VIAGEM US$ 400,00 
SERVIÇOS NAO USUFRUÍDO POR INTERRUPÇÃO DE VIAGEM US$ 100,00 
Reembolso de gastos por demora de bagagem US$ 300,00 
Reembolso de gastos por reparo de mala danificada US$ 80,00 
Seguro de Bagagem US$ 450,00 
Convalescença em Hotel (máximo em 05 dias) US$ 300,00 (total) 
Cancelamento de Viagem Plus Reason US$ 1.000,00 
Repatriação Sanitária US$ 10.000,00 
Repatriação por Morte SIM 
Acompanhamento de Menor SIM 
Acompanhamento de Idoso SIM 
Passagem Aérea de ida e volta para um familiar SIM 
Acompanhamento Familiar (hospedagem de no máximo 5 dias) US$ 300,00 (total) 
Garantia de Viagem de Regresso SIM 
Gastos por Atraso ou Cancelamento de Voo US$ 300,00 
Seguro de Vida por Morte Acidental R$ 50.000,00 
Seguro p/ Invalidez Permanente R$ 50.000,00 
Observações Gerais 
Acima de 75 anos, redução de 50% somente na Cobertura Médica. 
 
Planos Familiares-Parente de 1º grau - cônjuge, pai(s) irmão(s) ou filho(s) 
Titular - 100% da tarifa do plano escolhido. 
Acompanhantes (até no máximo 4 pessoas) - 25% de desconto da tarifa do titular. 
 
GTA Coberturas 
QBE SEGUROS - garantidos pela apólice nº 07.69.0000003 e Proc SUSEP 
15414.000585/2007-58 
Seguro de Vida por morte acidental :14 a 80 anos, terão 100% (cem por cento) de cobertura 
do seguro, com idade superior a 80 anos, terão redução de 50% (cinquenta por cento) na 
cobertura do seguro. 

 

 

 

 
INSCRIÇÕES: 

Os interessados devem se inscrever no 

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISAS E DIFUSÃO DO REIKI 

Escritórios no Rio e em São Paulo. Tels: 21-2256-8267 e 11-3062-9941 

ritadecarli@gmail.com 

RESERVAS: 
EASY OPERADORA DE TURISMO 

Escritório no Rio de Janeiro. Tel: 21-2532-4488  

vendas@easyoperadora.com.br  

 

 

Seguro Viagem INTERNATIONAL GLOBAL TRAVEL ASSISTANCE ( GTA )  
Plano BRONZE 
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