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Empresária do setor místico inaugura agência de
viagens liderando grupo ao México para uma
jornada espiritual
No próximo dia 20/08, acontecerá à viagem mística inaugural da
agência “Sexto Sol”, fundada por Evani Neme Carrasco e Maria
Cristina Gonçalves para o México. Na ocasião, Bruxa Evani irá
liderar um grupo de mais de 20 pessoas privilegiadas que a
acompanharão a uma jornada espiritual, onde terão a oportunidade
de fazer a conexão entre a civilização Maia antiga com a futura, a
geração do sexto sol.
8/16/2013 10:20:03 PM
“Conhecida como Bruxa Evani, Evani Neme Carraso, comemora o crescimento dos negócios
inaugurando a agência “Sexto Sol” que terá como uma das especialidades promover jornadas
espirituais pelos solos Sagrados em todo mundo”.
A mídia insistiu na idéia de que os Maias previam o fim do mundo em 21/12/2012, mas para
estudiosos como a Bruxa Evani, foi a abertura de uma nova era, a era do sexto sol. Geração esta
conectada com os cosmos, geração estrelar que traçará novos rumos à humanidade.
Nesta primeira viagem ao México, o grupo terá a oportunidade de contemplar a grã-sacerdotisa,
Bruxa Evani presidir rituais em todos os templos Maias da Riviera Maia e de Palenque. Os
participantes terão a oportunidade ainda de se conectarem aos Deuses Maias, em Chicen Itzã, onde
se destaca o tempo da serpente emplumada Kukulcan, a única cidade praiana Maia, e também em
Tulun, Cobá e Uxmal, como a cidade onde os deuses moram, Teotihuacán.
Evani e Maria Cristina relatam ainda, “O objetivo destas viagens é transformá-las em verdadeiras
jornadas espirituais, visitando os principais solos sagrados do mundo, fazendo conexões
energéticas, resgatando energias ancestrais do local, por meio de rituais realizados, em cada templo
sagrado visitado, fazendo com que o grupo sinta-se parte da egrégora de cada civilização visitada,
trazendo profundas transformações pessoais e espirituais a cada um dos integrantes”.
Visita a Vila dos bruxos, a Catemaco, onde farão contato com os bruxos locais e participarão de
rituais próprios, banhos em cenotes e em rios subterrâneos, também farão parte do trajeto desta
viagem emocionante.

Roteiro:
20/08 – Traslado Mogi das Cruzes – Aeroporto Internacional de Guarulhos.
21/08 - Vôo de São Paulo `Cancun / Traslado para Tulum
22/08 – Tulun / Coba / Valladolid
23/08 – Valladolid / Ek Balam / Chicen / Izamal / Mérida
24/08 – Mérida / Múmias em Stª Elena / Uxmal
25/08 – Uxmal / Kabah / Grutas de Loltun / Campeche
26/08 - Campeche / Passeio pelo Golfo / Palenque
27/08 – Palenque / Villahermosa La Venta / Catemaco
28/08 – Catemaco / Isla Nancyllaga / Villahermosa / Vôo para a cidade do México
29/08 – Cidade do México / Teotihucan / Tour na cidade
30/08 – Vôo da Cidade do México para São Paulo / Traslado para Mogi Das Cruzes

Sobre a agência Sexto Sol:
Localizada em Mogi das Cruzes, a agência Sexto Sol, fundada pelas empresárias Evani Neme
Carrasco e Maria Cristina Gonçalves, tem como foco viagens místicas e pacotes personalizados.
“Nós acreditamos que o melhor pacote de viagem é aquele que satisfaz sonhos e desejos de cada
um, portanto não trabalharemos com pacotes prontos, todos os nossos serviços serão
personalizados e exclusivos conforme o gosto de cada cliente”. Afirmam as empresárias.
Na Sexto Sol os clientes poderão desfrutar da viagem dos sonhos com o melhor custo-benefício do
mercado.
Dentre os serviços oferecidos pela agência estão: Cotação e emissão de passagens aéreas e
náuticas, viagens místicas, elaboração e execução de roteiros de viagens e turismo, fretamento de

ônibus e vans, guiamento turístico nacional e internacional, elaboração de eventos particulares e
corporativos, compra e venda de moedas estrangeiras, entre outros.
Sobre a Bruxa Evani:
Bióloga e Engenheira de formação. Fundadora do Vale do Sol e do Vale da Lua (culto à Deusa
Coven Wiccano – Religião da Deusa), em Mogi das Cruzes - SP, onde é a Grã Sacerdotisa, a Líder
Espiritual. Conhecida do grande público como Bruxa Evani, ela ainda é especialista em oráculos, em
terapias naturais e quânticas, criadora da técnica terapêutica quântica “Biossomoterapia”, sensitiva,
estudiosa da astrologia especializada na filosofia do Tarô, escritora, palestrante, comunicadora da
rádio Mundial FM, onde comanda um programa semanal com previsões feitas através das cartas,
abordando diversos temas ligados a astrologia e a espiritualidade. Muito respeitada no meio, Evani é
hoje considerada uma empresária, idônea e de sucesso, pois além de comandar diversos negócios
no meio, conduz uma equipe com mais de 150 profissionais, que prestam atendimentos em Mogi da
Cruzes, Campinas e São Paulo.
Serviço:
Viagem ao México – Jornada espiritual com a Bruxa Evani
Quando: De 20/08 a 30/08
Informações e vendas: (11) 3280 8002
Valor: U$ 3.600,00 cotados em dólares americanos - (Inclui passagem aérea ida e volta hospedagem
com café da manhã. parte terrestre, passeios e rituais), não inclui, pensão completa.
Cartão de crédito: Visa e Máster (parte terrestre pode ser parcelada em até 12x e a aérea em até 9x.
Realização: Agência Sexto Sol
www.sextosol.com.br

