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DESCRIÇÃO
The Expand The Box

training is the first
initiatory step into

Possibility Management.
 

Via unique tools and
distinctions, the training

provides a safe space to
let go of unconsciously

adopted patterns,
dependencies and

illusions, thereby
opening the door for a

universe of new
possibilities in your life.

Você está pronto
para mergulhar
no trabalho de
iniciação com
todos os seus

sentidos?

Are you ready to
dive into initiation
work with all your

senses?

DESCRIPTION
O treinamento Expand The
Box é o primeiro passo para
o mundo do Possibility
Management. 

Através de ferramentas e
distinções únicas, o
treinamento proporciona um
espaço seguro, para soltar
padrões adotados
inconscientemente,
dependências e ilusões,
abrindo assim a porta para
um universo de novas
possibilidades em sua vida.



LISA KUCHENMEISTER

SOPHIA-MAGDALENA HOFMANN | apprentice

Lisa, nascida e sediada na Alemanha, está comprometida com a cura de feridas
emocionais e com o empoderamento da transformação, para que as pessoas
possam experimentar maiores níveis de conexão e responsabilidade.
--- --- ---
Lisa, born and settled in  Germany, is committed to healing emotional wounds and
empowering transformation so that people can experience greater levels of
connection and responsibility.

TREINADORAS | TRAINERS

Sophia-Magdalena, ex-nômade, vive no Brasil há quase um ano. Ela está
empenhada em empoderar pessoas a libertarem seu poder pessoal e se
apropriarem do que lhes é verdadeiramente importante.
--- --- ---
Sophia-Magdalena, former nomad, has been living in Brazil for almost a year now.
She is devoted to empowering people to unleash their power and stand up for
what is important to them.



Rodovia Jornalista Manoel de Menezes, 1872
Praia Mole, Florianópolis, Brasil

Espaço AVIVA
Localização



Espaço AVIVA
Acomodação

Bangalô para 2 pessoas                           
 (camas de solteiro, banheiro privativo). 
Bangalô para 2 pessoas                       
 (camas de solteiro, banheiro compartilhado). 
Micro-quartos para 1 pessoa em dormitório
coletivo (cama de solteiro, banheiro
compartilhado).

As acomodações estão situadas no local do
treinamento. As opções são:

Bungalow for 2 people                             
 (single beds, private bathroom). 
Bungalow for 2 people                             
 (single beds, shared bathroom). 
Micro-rooms for 1 person in collective
dormitory (single bed, shared bathroom).

The accommodations are located at the training
site. The options are:



VALORES | COSTS

Para detalhes de pagamento, consulte o formulário de registro (link na úlitma página).  
For payment details please see registration form (link in the last page).

TREINAMENTO

TRAINING 
On a scale of R$2100 - R$5200.

 
You decide the number, within this

scale, that fits your income.

Em uma escala de R$2100 - R$5200.
 

Você decide o número, dentro desta
escala, que se encaixa em sua renda.

ACOMODAÇÃO

ACCOMODATION
R$1500 - bungalow for 2 people 

(private bathroom)
R$1275 - bungalow for 2 people 

(shared bathroom)
R$ 915 - shared accommodation 

(dorm)

R$1500 - bangalô para 2 pessoas
(banheiro privado)

R$1275 - bangalô para 2 pessoas 
(banheiro compartilhado)

R$ 915 - acomodação compartilhada 
(dormitório)

 

ALIMENTAÇÃO

FOOD
At the ETB we are served delicious

vegetarian food (BIO) by a chef. The cost of
this is about R$ 600. Please bring in 

 CASH. 

No ETB, temos uma chef que nos serve
deliciosos alimentos vegetarianos. O custo 
 é de cerca de R$ 600 e tem que ser trazido

em DINHEIRO. 



MATERIAIS
Please bring a pen and a personal notebook
specifically for this event, to take your notes.
After the training, you will receive a digital book,
however it is important that you write down your
personal experiences.

We recommend that you wear casual, informal
clothing that you feel comfortable in while
practicing the exercises.

Please note that in Floripa at this time of the year
it can be hot during the day and a bit chilly at
night, so bring clothes that fit both scenarios. It
can also rain heavily at this time of year, so bring
a raincoat or umbrella.

We also recommend that you bring insect
repellent. The pousada will provide towels and
bed linen.

Expand The Box is an alcohol- and drug-free
training (except for medical recommendations).
The food offered is vegetarian.

MATERIALS
Por favor traga caneta e um caderno pessoal específico
para esse evento, para realizar suas anotações. Depois
do treinamento, você receberá um livro digital, no
entanto é importante que você anote suas experiências
pessoais.

Nós recomendamos que você use roupas informais e
casuais na qual você se sinta confortável ao praticar dos
exercícios.

Por favor, note que em Floripa nesta época do ano pode
ser quente durante o dia e um pouco frio durante a
noite, então traga roupas que atenda estes dois
cenários. Nesta época também pode haver pancadas de
chuva então traga capa ou guarda-chuva.

Recomendamos também que traga repelente. A
pousada providenciará toalhas e roupa de cama.

Expand The Box é um treinamento livre de álcool e
drogas (exceto por recomendações médicas). A
alimentação oferecida é vegetariana.



COMO CHEGAR

Plane - International Airport Florianópolis
- Hercílio Luz.
 Bus - Terminal Rodoviário Rita Maria
bus terminal

You can get to Florianópolis by:

Arriving at the airport OR at the bus station
you can take a cab or an Uber to AVIVA by
the following destination address: Rodovia
Manoel de Menezes, 1872.

From the airport the distance to AVIVA is: 
35 to 40 minutes.
From the bus station the distance to AVIVA
is: 45 to 50 minutes.

GETTING THERE

 Avião - Aeroporto Internacional de
Florianópolis - Hercílio Luz.
Ônibus - Terminal Rodoviário Rita
Maria

Você pode chegar a Florianópolis por:

Chegando no aeroporto OU na estação
rodoviária você pode pegar um táxi ou um
Uber para AVIVA pelo seguinte endereço
de destino: Rodovia Manoel de Menezes,
1872.

Do aeroporto, a distância até AVIVA é: de
35 a 40 minutos.
Da estação rodoviária, a distância até a
AVIVA é: 35 a 40 minutos.



CHECK IN & OUT
We ask that you to arrive at the training
site the day before the start of the
event. You can arrive at the venue on
April 12th from 5pm.

*Food will not be available at the venue on
the 12th so we ask that you eat before
arriving at the venue.

The participant must leave by 6pm at
the last day. If the participant needs to
sleep one more night, he/she may stay
until 10am paying an additional night
fee. In this case, look for Natasha Kirst
to arrange and pay.

CHECK IN & OUT
Pedimos que você chegue ao local de
treinamento um dia antes do início do
evento. Você pode chegar ao local no
dia 12 de abril a partir das 17h00.

*Os alimentos não estarão disponíveis no
local no dia 12, então pedimos que você coma
antes de chegar ao local do evento.

O participante deve sair até as 18h00
do último dia. Se o participante precisar
dormir mais uma noite, ele poderá ficar
até as 10 da manhã pagando uma taxa
noturna adicional. Neste caso, procure
a Natasha Kirst para organizar e pagar.



CONTATO | CONTACT

Para informações adicionais e dúvidas fale
com o organizador Israel Kairós, pelo
número de WhatsApp +55 11 972102005
ou Email: israelkairosoficial@gmail.com

For additional information and questions
talk to organizer Israel Kairós, by
WhatsApp +55 11 972102005 or Email: 
israelkairosoficial@gmail.com

REGISTRATION LINK: 
https://wa.link/7napih

https://wa.link/7napih
https://wa.link/7napih
https://wa.link/7napih

