
UMA EXPERIÊNCIA DE LUZES E SOMBRAS

30 E 31 DE OUTUBRO

@andresemfronteiras



O RETIRO
“Um retiro para mergulhar nas suas sombras, descobrir 

a sua luz e renascer para a sua essência.”
Muitos desejam descobrir a própria luz, mas são poucos os que têm a coragem para mergulhar 
nas suas sombras. É no interior da caverna escura que se encontra o tesouro que procuramos. É 
nas profundezas do oceano que estão as jóias perdidas. Para descobrir a sua luz, é preciso antes 
conhecer as suas sombras.
 
Todos temos questões reprimidas: medos, desejos, traumas, potencialidades não desenvolvidas. 
A repressão de nossa energia psíquica através de emoções retraídas ou assuntos não resolvidos 
invariavelmente levam a doenças físicas e psicológicas. Quando não liberamos as nossas som-
bras, também impedimos a vida de fluir.  

O Retiro “Aurora” é uma experiência presencial que tem como objetivo possibilitar um mergulho 
nas próprias sombras, libertar traumas e energias reprimidas, descobrir o seu brilho interior e 
renascer para a nova vida que você deseja manifestar.

Dia e noite, inverno e verão, positivo e negativo, é a dança entre os pares de opostos que sus-
tenta a Existência. É através do medo que despertamos para a coragem, é pelas mágoas que 
encontramos o perdão e é na escuridão que descobrimos a nossa luz. Nossas sombras não são 
nossas inimigas, mas apenas aspectos que ainda não foram visitados pelo sol da consciência, 
escondendo talentos e oportunidades.

Você tem medo? Isso é bom. A madrugada é mais escura pouco antes do Sol nascer.

Seja bem-vindo à Aurora.



O LOCAL
O espaço Maydê é uma ecopousada em meio à natureza, localizada em Colombo, região 
metropolitana de Curitiba e especializada em eventos para o desenvolvimento humano. Rodeado 
por mata nativa o espaço Maydê é arquitetado totalmente em bioconstrução, oferecendo um 
amplo salão de eventos hexagonal, um poderoso domo geodésico, uma deliciosa culinária vegana, 
casas ecológicas, o caminho dos cinco sentidos e espaço para fogueiras.

São casas vivas, que nos ensinam a viver a nossa própria natureza respeitando o ser orgânico que 
somos.



Chegada - 8h00

Recepção e Confraternização

Meditação - 10h00

Egrégora de intenções

Almoço - 12h00 

Palestra: Um Jogo de Luzes e Sombras - 14h30

Atravessando a Escuridão -
 Uma experiência sensorial

Ritual do Fogo - 16h00

Cerimônia do Cacau - 17h00

Janta - 20h00

 Baile na Fogueira - 21h00

6h00 - Meditação do Despertar

6h30 - Kundalini Yoga 

8h00 - Café da Manhã 

10h00- Palestra Prometeu e Dinâmica Renascimento 

11h00 - Sessão de Breathwork

13h00 - Almoço 

Tempo Livre para confraternização

16h00 - Despedida e fim do retiro 

PROGRAMAÇÃO
SÁBADO 31/10 DOMINGO 31/10



FACILITADORES

André Baldo

Cadu Cassau

André Baldo é escritor, empresário e viajante, André (@
andresemfronteiras) abandonou tudo o que tinha aos 27 anos para 
dar a volta ao mundo em busca de autoconhecimento.Após uma 
volta completa ao redor do globo, André carrega em sua mochila 
histórias como morar numa caverna em meio à natureza na Índia, ser 
atacado por rinocerontes selvagens no Nepal, quebrar o pé fazendo 
o Everest B.C, perder-se numa floresta com ursos nos Himalaias, além 
de encontros e retiros com grandes mestres de 10 diferentes tradições 
espirituais, como Mooji e o próprio Dalai Lama. André foi roubado sete 
vezes ao longo da viagem e hoje dedica-se a dividir um tesouro que 
jamais poderá ser furtado: o conhecimento trazido pelo mundo.

Carlos Cassau é fundador da Escola do Fluxo, biólogo com alma de 
filósofo e Msc. em Engenharia Ambiental, graduado como Breathwork 
Facilitator pela Alchemy of Breath® e como Designer de Comunidades 
Sustentáveis pelo Gaia Education® (Damanhur – Itália). Passou 5 anos 
viajando pelo mundo em busca de conhecimentos e experiências, e 
morou ou atravessou lugares como Índia, Tailândia, Nepal, Malásia e 
mais 23 países. Hoje, utiliza das experiências obtidas nessa jornada 
para compartilhar sabedoria e técnicas que vem transformando a vida 
de milhares de pessoas pela internet. Possui como missão pessoal 
contribuir para que o maior número de pessoas possam viver com 
menos atrito com a vida e em maior estado de fluidez, sentindo-se a 
sintonia com a consciência superior que une todos nós.



Thais Joy

Lucia Schik

Thais Joy é comunicadora, professora e visionária da alma. A maternidade 
há 17 anos foi o grande portal da Deusa na sua vida. De lá pra cá fez inúmeras 
formações e vivências como participante e facilitadora. Aprofundou seus 
estudos na Universidade da Paz, Unipaz e na Universidade dos saberes 
ancestrais na Colômbia. Peregrinou em busca dos caminhos do coração 
e da medicina do Cacau no México, Peru e Argentina. Thais se guia pela 
lua e ajuda mulheres a se empoderarem através dos ciclos da natureza 
com leveza e acolhimento.

Instrutora de Kundalini Yoga, Yogaterapeuta, Reikiana, Thai Yoga Massage, 
Numerologia Terapêutica, Facilitadora de Estudos Budistas e Meditação. 
Procura pautar a vida pelo amor e compaixão. É aluna de Lama Padma 
Samten desde 2013 e foi iniciada por Sua Santidade, o  Dalai Lama, em 
2017, em seu templo em Mc Load Ganj, na India.



COMPROMISSO
NOSSO

Aquele que morre no crepúsculo não é o mesmo que renasce com a Aurora.
Nosso objetivo com este retiro é oferecer uma possibilidade de profunda transformação psicológica e 
espiritual, de maneira a transcender aspectos sombrios de sua psique, dissolver e dar vazão a traumas e 
energias reprimidas e despertar o seu brilho para potencialidades não desenvolvidas e para sentimentos 
como amor, coragem e autenticidade perante os inevitáveis desafios da vida.

Para que isso aconteça, pensamos em atividades para trabalhar com os grandes arquétipos que compõem 
as camadas mais profundas da psique humana e determinam todo o curso da nossa vida. Faremos uso de 
dinâmicas e exercícios com base na psicologia analítica, técnicas de breathwork, rituais xamânicos, práticas 
de meditação e yoga, rodas de partilha e experiências de metamorfose coletiva. Tudo isso acompanhado 
de muita música e cacau.

Você não será o mesmo depois desta experiência. Você vem?



O retiro “Aurora” coincide com o desfecho de um longo período de escuridão da humanidade. O 
Sol começa a ressurgir. O retiro Aurora foi perfeitamente pensado para pessoas que desejam dar 
vazão à energia e emoções bloqueadas nos últimos anos de pandemia, de maneira a causar uma 
profunda transformação interna e externa na vida de cada indivíduo.

São apenas 20 pessoas, pois ainda é preciso tomar muitos cuidados neste período de reabertura. 
Cada pessoa deverá realizar um teste de COVID-19 logo antes do evento, de modo a garantir a 
segurança de todos os participantes.

Devido ao limite de vagas, teremos de selecionar um a um quem serão os participantes. Para 
isso, precisamos que você preencha este formulário para que possamos lhe conhecer um pouco 
melhor e saber se realmente é o momento mais adequado para a sua participação.

Clique no botão abaixo  e preencha sua aplicação.

ME INSCREVER NA LISTA DE ESPERA

A

https://www.andresemfronteiras.com.br/aurora
https://www.andresemfronteiras.com.br/aurora

