
CLIQUE NAS PALAVRAS EM NEGRITO PARA SABER MAIS.

viagem cultural e terapêutica

Dia de Muertos (finados)

De 28 de outubro a 3 de novembro de 2017

 

 Já que contamos com tão poucos espaços para falarmos sobre a morte, convidamos 

você a viver esta jornada de sete dias no México, país que celebra o dia de finados com 

uma grande festa. Esta viagem terapêutica e cultural é uma preparação para mudar sua 

atitude ante a vida e a morte; propõe um mergulho profundo em si mesmo e reverencia a 

sua ancestralidade.

 A programação conta com visitas aos 

lugares sagrados no entorno de Tepoztlán, lugar 

onde o grupo ficará hospedado. No decorrer da 

semana, construiremos os altares para nossos 

antepassados e   haverá cerimônias e trabalhos 

de cura ligados à tradição espiritual e filosófica 

do México Antigo, focados no tema da morte. 

Os viajantes serão guiados por uma equipe de 

guardiões indígenas (médicos tradicionais), 

uma antropóloga nativa e uma psicoterapeuta 

brasileira, que coordena a viagem desde 1996.
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 TEPOZTLÁN, onde o grupo ficará hospedado, é considerado um vale mágico no 

México desde época pré-hispânica e ainda é rota de peregrinação. Lugar de cura desde 

tempos antigos, foi hospital na época da Revolução Mexicana e, até hoje, mantém esta 

função: concentra terapeutas e pessoas em busca de autodesenvolvimento e cura, que 

chegam de todas as partes do mundo. 

 Rodeado de montanhas de pedras vulcânicas muito antigas, que criam um campo 

vibracional diferente do habitual, propicia um contato profundo com nosso inconsciente e 

com outros níveis de realidade. 

 Nosso local de hospedagem, a  CASA AZUL, é pleno de energia, em um ambiente 

cheio de tranquilidade e privacidade, com maravilhosas paisagens, rodeado pelas montanhas 

de Tepoztlán, que te convidam a compenetrar-se na natureza, a esquecer do mundo exterior 

e penetrar no mundo interior. 

Fica em Santiago de Tepetlapa, 

município de Tepoztlán, 

a 15 minutos do centro. 

 

http://www.visitmexico.com/es/pueblosmagicos/region-centro/tepoztlan
http://www.werika.com/
http://www.casaazuldetepoztlan.com.mx/
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Equipe:

Sandra Sofiati

 Psicóloga formada pela USP em 1975, coordena este 

programa no México desde 1997. Desde então trabalha na 

área clínica como psicoterapeuta. Sua trajetória profissional 

transita entre Música, Filosofia, Psicanálise, Reich, 

Budismo, Bioenergética, Desvendar da Voz, Pathwork, 

Constelações Familiares, Terapia de Voz e a Toltequidade 

(matriz filosófica do México Antigo).Capacitou terapeutas 

corporais em Instituições de São Paulo como SEDES 

SAPIENTIAE, SENAC E UNIFESP. Atualmente capacita 

pessoas com seu método de terapia corporal CORPO SONORO, em vários estados do 

Brasil e também no México e Itália. Coordena o programa de revitalização na Mata 

Atlântica e a viagem cultural e terapêutica  México Sagrado.

Guias e Curadores convidados:

Don Julio

 Indígena de 83 anos de idade, é considerado um 

sacerdote nato dentro desta região.  Levará o grupo para 

uma peregrinação nos caminhos sagrados das montanhas 

de Amatlán, um povoado também considerado 

mágico. Durante a caminhada contará a história de 

Amatlán e suas lendas, e ensinará ao grupo como fazer 

limpezas energéticas com ervas medicinais da região. 

Dirige cerimônias tradicionais e batismos, segundo 

conhecimentos ancestrais.



Sara Velazquez

 É uma sábia indígena nativa de 

Tepoztlán, ao mesmo tempo antropóloga e 

exímia conhecedora da medicina tradicional 

indígena. É também diretora da Associação 

de Artesãos desta região. Guiará o grupo 

por Tepoztlán e coordenará a construção dos 

altares para nossos antepassados, segundo a 

Tradição. Será co-terapeuta de Sandra Sofiati 

no trabalho que o grupo realizará em relação 

ao tema da morte. 

 Neste ano de 2017, será uma honra 

contar também com a guiança de Jefe 

Armando, considerado um xamã muito 

poderoso dentro desta região do México. 

Nasceu nas encostas do vulcão Popocatépetl 

e recebeu a sabedoria ancestral transmitida 

de geração em geração, desde a época 

pré-hispânica. Trabalha com as energias 

provenientes dos quatro elementos e também 

com a força dos raios e do vulcão. Contará 

com a ajuda de seu discípulo e assistente, 

Felipe Alvarado, médico tradicional, 

especializado em Temascal (sauna sagrada).

 

CLIQUE AQUI PARA VER UM

VÍDEO DE SARA.

Jefe Armando

 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlZ-NbTJBAms
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlZ-NbTJBAms
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Programação:
 Em TEPOZTLÁN, Sara acompanhará o grupo pela região, contará a história deste 

povoado e falará sobre a festa de Días de Muertos no México.

 Ida à POUSADA DO TEPOZTECO, com vista panorâmica de Tepoztlán, rodeada 

de montanhas mágicas. Haverá visita ao mercado indígena.

 

• Cerimônia da Cruz Cêntrica  

Limpeza energética com copal, resina de defumação,

considerada sagrada desde a era pré-hispânicas e 

ensinamentos sobre a morte, vindos da cultura do 

México antigo;

Atividades que serão realizadas 
durante nossa programação



• Compras das oferendas para os 

altares de Muertos

(Obs: cada integrante do grupo 

deverá escolher e custear o que 

colocará como oferenda no altar 

a seus antepassados: flores, velas, 

comidas, bebidas, típicas, etc.)

• Contrução dos altares para nossos antepassados

Segundo a tradição mexicana e exercícios de Constelações Familiares, para 

trabalhar nossa ancestralidade;

• Passes Mágicos 

Exercícios físicos e energéticos que foram 

transmitidos por xamãs antigos do México a 

Don Juan/ Castaneda;

• Caminhadas às montanhas sagradas 

de Tepoztlan e Amantlán

Guiados por Don Julio e Sara, faremos a subida ao Tepozteco, caminho iniciático 

que leva à pirâmide 

de Tepoztlán
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• Corpo Sonoro
Terapia corporal e sonora coordenada por Sandra Sofiati, com 

ênfase em escuta de música pré-hispânica, roda de ritmos e 

cânticos toltecas para o sol e a lua;

• Temascal ou sauna sagrada  

Guiada por  Don Norberto, médico tradicional. Será também 

uma experiência sonora de cura, pois as vibrações musicais 

serão usadas como agentes de desbloqueio energético dentro 

da sauna de vapor indígena;

• Círculos de sabedoria sobre o tema da Morte 
Perguntas e respostas com os médicos tradicionais indígenas, 

guardiãs da Tradição;

• Visitas a lares, mercados e cemitérios 

dessa região com o foco na festa dos Días de 

Muertos;

• Aula de culinária,

onde o grupo aprenderá fazer “ponche de leite”, bebida típica desta 

festa;

• Cerimônias e trabalhos espirituais 

sobre a morte, 
baseados nas tradições do México 

Antigo, dirigidas por Sara Velazquez e 

Jefe Armando.

Trabalharemos também com meditação 

e escrita; dança asteca e processamento 

verbal das experiências.



Ao enfrentarmos a morte,
 regressamos à nossa vida renovados e 

comprometidos a vivê-la mais plenamente!

 Depois desta semana de Días de Muertos, haverá mais 4 dias de turismo cultural, 

do dia 4 até 8 de novembro, na Cidade do México e seus arredores, coordenada por 

Sara, antropóloga e médica tradicional. Para quem conhece a Cidade do México, haverá 

neste mesmo período, trabalhos com a Tradição Maia, em San Cristobal de las Casas, no 

estado de Chiapas, sob coordenação de Sandra Sofiati. Estas duas programações podem 

ser feitas independentemente da primeira semana. Caso você se interesse também por esta 

parte da viagem (que pode ser feita opcionalmente após a primeira semana) solicite-nos a 

programação.

(11) 3815 2639

contato@sandrasofiati.com.br

sandrasofiati.com.br

Para informações e inscrições:


