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CURSO DE MAESTRIA EM TANTRA SAGRADO COM RONALD FUCHS 
O mestre de Tantra Sagrado Ronald Fuchs leva a Bali, há 20 anos,  grupos de pessoas interessadas no 
desenvolvimento da consciência e no Tantra Sagrado original da India matriarcal. Sediado em Barcelona, ele ministra 
cursos e workshops também na Europa, África e América do sul, sendo considerado atualmente um dos maiores 
expoentes ocidentais da filosofia tântrica original.   
 

PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM 

PARTE 1: IMERSÃO DE MAESTRIA EM TANTRA SAGRADO NO NORTE DA ILHA  

02 A 12 DE SETEMBRO 2018 - 10 NOITES 

Alegria, sexualidade e criatividade, em sintonia com a espiritualidade, num lugar paradisíaco, que abre a percepção e 
facilita a conexão. Simplesmente perfeito! O trabalho de Maestria em Tantra Sagrado está aberto a casais e solteiros.  
Dentro da programação da imersão  teremos uma cerimônia de casamento tântrico, de um casal formado com 
Ronald. Nesta etapa da viagem também serão feitos passeios ao Monte dos 7 chakras e Jardins Thirta Ganga, além de 
visita à Cachoeira Les . 
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Aprofunde sua capacidade de entender como funcionam as energias masculina e feminina, desde uma abordagem 

sagrada, onde todas as pessoas são capazes de entender e experimentar.  

O tantra é o único caminho espiritual que propõe um trabalho a dois, e Bali oferece para este trabalho uma 

convergência de energias do segundo chakra com as do sétimo chakra, o que é ideal para um trabalho tântrico.  

 

PARTE 2: PASSEIOS AO CENTRO DA ILHA – UBUD  

12 A 16 DE SETEMBRO 2018 -  4 NOITES 

Na cidade de UBUD, centro cultural de Bali, foi filmado “Comer, Rezar e Amar”, onde a atriz  Julia Roberts visita um 

Guru. Aqui vamos “viver” Bali. Nesta etapa da viagem conheceremos bem de perto a cultura, gastronomia, artes e 

alegria de Bali,  vários passeios como o templo da Mãe Divina, os campos escalonados de arroz, cachoeiras e 

espetáculos típicos balineses,  templos tântricos e diversas opções para compras de artesanatos locais.  

 

PARTE 3: PASSEIOS NO SUL DA ILHA – SEMINYAK BEACH  
16 A 20 DE SETEMBRO 2018 -  4 NOITES 

Nesta etapa da viagem conheceremos bem de perto a parte mais turística da Ilha, com praias encantadoras de águas 
transparentes e um pôr do sol inesquecível.  Inclui vários passeios,  como o pôr do sol no Templo Tanah Lot e a visita 
ao Templo Uluatú com espetáculo de dança Ketchak. Ronald Fuchs vai utilizar sua profunda experiência para mostrar 
todos os segredos de Bali, garantindo aos participantes momentos de descoberta, conhecimento e conexão 
inimagináveis. 
 

TRABALHANDO AS ENERGIAS MASCULINA E FEMININA 

A falta de entendimento do funcionamento das energias feminina e masculina dentro de nós gera graves distúrbios 
nos relacionamentos íntimos, familiares e sociais em geral. O balanceamento e ajuste destas energias em cada 
situação da vida é absolutamente necessário para podermos lidar com diferentes situações, adequando suavidade 
com firmeza, concretude com abrangência, entre outras possibilidades de combinação. O desequilíbrio destes fatores 
traz falta de entendimento e de riqueza nos relacionamentos gerando comportamentos repetitivos e negativos , 
assim como situações críticas muitas vezes difíceis de solucionar. 

O Tantra Sagrado propõe um aprendizado para toda a vida, de como funcionam as energias feminina e masculina, 
como percebê-las e como exercê-las no nosso dia a dia, em nós mesmos e em nossos relacionamentos íntimos ou 
não. O Tantra Sagrado ensina técnicas que geram benefícios em todas as áreas da vida, desenvolvendo uma 
percepção e atitudes diferenciadas que permitem aprimorar todos os tipos de relacionamentos, seja com mulheres 
ou com homens. 

Os ensinamentos do Tantra Sagrado em Bali ainda contarão com a utilização de arquétipos mitológicos nas visitas aos 
templos sagrados tântricos, onde Ronald Fuchs fará um  paralelo destes com situações de nossa vida diária, para um 
aprendizado mais profundo, com aplicações práticas. 

  

O QUE É TANTRA ? 

O Tantra é um conjunto de filosofias e práticas nascido na Índia entre 6.000 e 8.000 anos atrás. As suas origens se 
confundem com as da Yoga. Desenvolve as dimensões física, intelectual, emocional e espiritual do ser humano. 
Propõe um despertar e uma expansão de consciência sobre as energias masculina e feminina dentro de nós e nos 
relacionamentos. 

  

QUAL O DIFERENCIAL DO TANTRA SAGRADO ? 

Existem muitas linhas de tantra no mundo. Consideramos como Tantra Sagrado todas as linhas tântricas que 
enxergam o ser humano integralmente e como parte de um todo maior, promovendo a elevação da qualidade dos 
pensamentos e da energia em nós e na relação com as outras pessoas, sem foco exclusivo nas questões sexuais ou 
nas massagens tântricas. 
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O QUE É MAESTRIA EM TANTRA SAGRADO ? 

No nível de Maestria em Tantra Sagrado são transmitidos conhecimentos e iniciações que nos abrem  espaços de luz, 
energia e consciência que são transcendentais, extremamente poderosos e profundamente transformadores. 
No Tantra se vive o corporal, o energético e o espiritual como forças essencias para a vida de qualquer pessoa. Este 
curso leva a cada participante a unir todos os aspectos do nosso ser em um todo harmônico. Através de técnicas e 
práticas aprendemos a nos conectar de uma maneira mais plena com a vida, a energía, o amor e a consciência. 

O caminho do Tantra Sagrado conduz tanto homens quanto mulheres a entrarem em contato com sua essência 
sexual masculina ou feminina, trazendo felicidade individual e também nas relações. 

  

DEPOIMENTOS  
  

"Esta viagem significou para mim uma aventura muito agradável, simplesmente por sentir o progresso contínuo nos ensinamentos e 
práticas de Tantra, finalmente, no meu caminho. 

Bali é muito mais do que é descrito nos guias turísticos, lá, nos deparamos com paisagens de cinema, ótimas massagens, comidas 
saborosas, uma outra cultura, um outro mundo. Mas, pessoalmente, destaco como o poder das práticas tântricas se intensificou, 
graças a energia própria da ilha. Guardarei sempre uma recordação muito especial do norte de Bali, principalmente do Poinciana 

Resort, lugar onde estivemos hospedados a maior parte do tempo, na qual pude viver maravilhosas experiências de amor e liberdade. 
Om namah shivaya!”  

José, psicólogo e terapeuta 
  

"Minha viagem a Bali com Ronald Fuchs, foi uma das experiências vitais que acredito que permanecerá na memória por toda minha 
vida. Foi uma viagem turística e espiritual inigualável. Houveram momentos de trabalho tântrico, delicados e intensos, sob a 

orientação do Mestre Ronald. 
Por outro lado a viagem foi guiada com absoluto cuidado e amor. As visitas aos templos impressionantes, hotels grandes e 

acolhedores, paisagens paradisíacas e a magia e de Bali fizeram para mim uma experiência única. 
Cada vez que me recordo, tenho desejo de voltar a sentir e viver o que vivi lá. Resta dizer que o grupo de pessoas foi maravilhoso, a 

organização impecável e o trabalho do Ronald um privilégio."  
Carmen, Psicóloga 

  
"Uma experiência que foi além da alma, pelo lugar maravilhoso, seu povo incrível, pelo poder do amor, a companhia dos casais e não 

casais que estavam conosco, a energia que nos tocou por dentro, das beleza que sentimos mais que vimos, nas conversas e as 
histórias de vidas compartilhadas, tudo isso abençoado, honrado com devoção pelo Mestre Ronald. 

Um caminho pelo sagrado, num lugar abençoado por uma energia acolhedora de pessoas felizes com muito amor no coração. Muita 
gratidão por tudo que aconteceu e por todos que estiveram conosco, em nossa sincera felicidade!" 

Sonia e Ricardo 
 

 

 

 

CURSO “ABUNDÂNCIA & FELICIDADE” COM FANNY VAN LAERE 

Em Bali, a francesa Fanny Van Laere trará conhecimentos profundos e experiências sobre o funcionamento 
da energia de felicidade, prosperidade e abundância, para atingir patamares superiores de alegria e prazer 
pela vida. 

Uma viagem excepcional para desfrutar da Natureza, liberar o estresse, compartilhar experiências para o 
despertar da consciência, com alegria e criatividade. 

 

PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM 

Parte 1: PASSEIOS NO SUL DA ILHA - SANUR 

20 A 24  DE SETEMBRO  2018  - 4 NOITES 

Visita à  Bat Cave Temple e Pura Goa Lawah, passeio à ilha de Gili com suas praias de águas transparentes, 
cachoeiras , Ida às fontes de água quente de Banjar e visitas aos Templos Sagrados  
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Parte 2: PASSEIOS NO CENTRO DA ILHA  - UBUD  

24 A 28  DE SETEMBRO  2018  - 4 NOITES 

Na cidade de Ubud, centro cultural de Bali, foi filmado “comer, rezar e amar”, onde a atriz  Julia Roberts 
visita um Guru . Teremos visitas aos Templos Sagrados, rafting, passeio aos campos escalonados de arroz e 
até um passeio opcional com elefantes. 

 

Parte 3: IMERSÃO BIOFLOW - ABUNDÂNCIA E FELICIDADE - NO NORTE DA ILHA  

28 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO 2018- 11 NOITES 

Fanny desenvolveu uma programação toda especial para se auto-transformar em Bali, aproveitando a 

energia de alegria e espiritualidade da ilha. Este curso está desenhado para que você possa dar um salto 

quântico em sua vida, por meio de um programa Bioflow exclusivo, trabalhando o autoconhecimento, a 

regeneração e o relaxamento. Um encontro excepcional para desfrutar da natureza, liberar o estresse, 

respirar, meditar e reconectar com sua luz interior, compartilhando experiências únicas com pessoas de 

diferentes partes do mundo.  A família pode acompanhar você compondo assim férias completas. Não é 

necessário conhecimento anterior de Bioflow, haverá aulas especiais para quem não conhece a técnica. 

Também passeios para a cachoeira Git Git, às fontes de  água quente de Banjar, Templo Budista, o Monte 7 chacras e 
jardins de Thirta Ganga. 

  
 

DEPOIMENTOS 
  

"A busca pelo autoconhecimento sempre fez parte da minha vida e foram diversos caminhos percorridos nessa minha trajetória . 
A experiência de participar do retiro em Bali foi algo que considero incomparável e sem dúvida um divisor de águas na minha vida. 

Uma equipe maravilhosa e com extraordinária habilidade conduziu tudo de forma perfeita .  
Foram muitos momentos significativos vivenciados e hoje me sinto muito mais  plena como ser humano." 

Margareth Pedrinha, funcionária pública 

  
  

"Participei da viagem a Bali em 2017 e tive a oportunidade de vivenciar uma experiência incrível de autoconhecimento , inspiração e 
libertação. Hoje vivo uma vida nova , me sinto mais segura nas minhas escolhas , com consciência e responsabilidade. Aprendi a me 

amar e respeitar a pessoa que sou.Recomendo a viagem a todos que procuram se conhecer melhor e viver com mais leveza." 

Gislane Pato, policial civil do estado de São Paulo 
 

 

INFORMAÇÕES EXTRAS 
POSSO IR SOZINHO? 

Sim, qualquer uma das partes desta viagem comporta a participação de uma pessoa sozinha, assim como de casais.  Para os 

trabalhos tântricos, que são polarizados, Ronald cuida de que todos, mesmo não tendo um/a parceiro/a, possa realizar os 

trabalhos. 

 

POSSO IR COM AS CRIANÇAS? 

Sim, crianças são bem-vindas em toda a viagem (até 4 anos free e de 5 a 12 anos pagam 50%), exceto nos dias de cursos 

tântricos, que são apenas para adultos. Nestes dias, o hotel disponibiliza monitores para crianças a partir de 5 anos de idade.  

(sob consulta) 
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TRANSPORTES (USE SUAS MILHAS!!) 

O transporte aéreo não está incluso nos pacotes. Aproveite para utilizar suas milhas e fazer alguma escala estratégica. Estão sim 

incluídos todos os transportes terrestres e guias bilíngues nos dias de passeios em grupo. Não estão nos dias de programação livre. 

 

HOSPEDAGEM 

Serviços de hotel padrão 3 ou 4 estrelas com pensão completa nos dias de cursos e café da manhã no restante dos 

dias. Na noite da chegada será servido apenas jantar leve.  A programação poderá ser alterada a critério dos Mestres 

para um melhor aproveitamento. 

 

FACILITADORES 

Fanny Van Laere 
Líder mundial em respirações terapêuticas e mudança de crenças e padrões inconscientes de comportamento. É a 

fundadora do Instituto Internacional Bioflow e criadora da técnica do mesmo nome, da qual dá vivências e cursos de 

formação na europa e américa do sul .  E autora dos livros  “O ressurgir do feminino* (*) e “Manual para o 

desenvolvimento da consciência” dentre outros na área de respirações terapêuticas. 

* (a ser publicado este ano no Brasil) 
 

"Ir a um lugar paradisíaco me permite viajar para dentro de mim e, assim, me encontrar" 
Fanny Van Laere 

Ronald Fuchs 

Instrutor de Tantra reconhecido internacionalmente, com 35 anos de experiência dirigindo cursos e seminários no 

mundo inteiro. Fez sua formação como instrutor de Tantra avançado na Source School of Tantra em Hawai, com os 

mestres Charles e Caroline Muir e realizou trabalhos com Margo Anand, na Inglaterra, e David Deida, na Austrália. No 

Brasil facilita retiros na Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. 

 

 

 

“Há um momento na vida em que você para de comprar coisas e foca em viver experiências.” 
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GARANTA SEU LUGAR 
INVESTIMENTO 

 

Pacotes VIAGEM MESTRIA EM TANTRA SAGRADO  

 Programa detalhado dia a dia: http://materiais.9elementos.com.br/d823e1974a17f7affa83 

 Preços por pessoa:  

Pacote Curso | 02 a 12/09 | 10 noites       USD 2.000 (dois mil dólares) 

Pacote Ubud | 12 a 16/09 | 4 noites          USD    700 (setecentos dólares) 

Pacote Semyniak | 16 a 20/09 | 4 noites   USD    700 (setecentos dólares 

Viagem completa | 02 a 20/09| 18 noites  USD 3.060* (três mil e sessenta dólares) 

*Aéreos não estão incluídos  

 

Pacotes VIAGEM BIOFLOW  

 Programa detalhado dia a dia: http://materiais.9elementos.com.br/adfb77f47309a2700514 

 Preços por pessoa:  

Pacote Sanur  | 20 a 24/09 | 4 noites                           USD    700 (setecentos dólares) 

Pacote Ubud  | 24 a 28/09 | 4 noites                       USD    700 (setecentos dólares 

Pacote Curso | 28/09 a 08/10/09 |10 noites         USD 2.000 (dois mil dólares) 

Viagem completa | 20/09 a 08/10 |18 noites        USD 3.060* (três mil e sessenta dólares) 

*Aéreos não estão incluídos  

 

FORMA DE PAGAMENTO  

**Sinal de 20% na hora da reserva via plataforma Eventbrite, em dólar, no cartão de crédito ou boleto  

**30% pagos até 31 de julho de 2018 em dólar, na assinatura do contrato 

**50% no check in em Bali em dólar 

 

RESERVA DE VAGA 

TANTRA SAGRADO:https://www.eventbrite.com.br/e/viagem-bali-tantra-sagrado-2018-tickets-43855222150 
BIOFLOW: https://www.eventbrite.com.br/e/viagem-bali-bioflow-2018-tickets-43780480596#tickets 

 

 

IMPORTANTE 

**Somente 40 LUGARES DISPONÍVEIS para participantes e acompanhantes** 

**Acompanhantes (pessoas que não participarão dos cursos) pagarão USD 1.500 no pacote do Curso 

de 10 noites ou USD 2.560 na viagem completa  

**Os cursos serão ministrados/traduzidos em português, espanhol e inglês. 

 

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES 

www.daniellefelippe.com.br/Bali2018 

jornadassagradas@gmail.com 

19992540207 – Danielle Felippe 

http://materiais.9elementos.com.br/d823e1974a17f7affa83
http://materiais.9elementos.com.br/adfb77f47309a2700514
https://www.eventbrite.com.br/e/viagem-bali-tantra-sagrado-2018-tickets-43855222150
https://www.eventbrite.com.br/e/viagem-bali-bioflow-2018-tickets-43780480596#tickets
mailto:jornadassagradas@gmail.com

