


O Céu Azul Xamanismo é uma instituição
particular sem fins lucrativos cujo objetivo é de
auxílio, desenvolvimento do ser (humano e espirito).

Está devidamente documentado e com CNPJ, apto
legalmente a realizar os trabalhos com o uso da
Ayahuasca.

Os trabalhos do Céu Azul são voltados
principalmente ao engrandecimento pessoal e
espiritual.

Mas temos notado que muitos fatos que
ocorrem nos trabalhos não condizem com este
princípio. Como por exemplo: sumiço de
colchonetes novos, lixo deixados no ambiente de
trabalho, estacionamento de veículos em frente a
garagem dos vizinhos, etc. Daremos a seguir alguns
tópicos que auxiliarão na melhora do convívio entre
os irmãos.



Orientação para todos os rituais

Ao chegar no céu azul:

1. Revista-se de muito respeito e seriedade. O bom humor
é sempre bem-vindo, mas para os momentos de
descontração;

2. Procure fazer o mínimo de barulho possível e evite
conversas desnecessárias;

3. Vista-se para o ritual (se necessário);

4. Guarde seus pertences;

5. Preencha a ficha, apresente o RG e assine a lista de
presença;

6. Sente em seu lugar e permaneça em silêncio até o início
do ritual, o silêncio da boca antes do ritual, é
fundamental para uma boa concentração;

7. Lembrem-se sempre dos princípios que orientam este
trabalho espiritual: fé, auto entrega, humildade e
disciplina, estes princípios facilitam muito o processo de
cura de cada um, portanto guarde-os em seus corações;

8. A contribuição para o ritual se faz necessária para a
cobertura dos custos do ritual e manutenção do ponto
de luz - "energia de troca;

9. Não pegue nada que não lhe for oferecido, guarde seus
pertences;

10. Controle o tom de voz, antes e principalmente depois do
ritual.



Orientações Gerais

Ficha Anamnese e assinatura no livro de presença:

É a primeira coisa que o participante deve fazer ao
chegar ao local do trabalho e o procedimento é
obrigatório ao irmão que deseja participar dos
trabalhos espirituais, por razões legais.

Atenção: Notamos que muitos participantes deixam
para fazer este procedimento muito depois de ter
chegado ao local, inclusive preenchendo as fichas
depois do trabalho iniciado atrapalhando ou
atrapalhando o curso das tarefas e procedimentos.



Orientações Gerais

• Menores de Idade: Podem participar do ritual
desde que estejam acompanhados pelos pais ou
responsável legal.

• Contribuição: A contribuição não visa lucro, mas
se faz necessário, existe para que se possa manter
o céu Azul nos quesitos de nova compra do
Ayahuasca, cobrir custos de manutenção como a
água, luz, papel higiênico, sacos de limpeza, velas,
alimentação nos casos de eventos fora da sede,
etc.

Adolescentes entre 12 a 15 anos,
são requisitadas contribuições de
valores diferenciados e a presença
de iniciantes deve ser comunicada
antecipadamente aos dirigentes do

trabalho.



Orientações Gerais

• Vícios: É expressamente proibido o
uso de drogas, bebidas alcóolicas e
fumo nas dependências onde são
realizados os trabalhos.

• Horário: Solicitamos que
cheguem nos horários
determinados e se possível com
antecedência para evitar atraso
no início dos trabalhos.

Comportamento
Algumas regras de comportamento são

necessário ao entrar em nossa sede/local e

também por respeitos aos vizinhos.



Comportamento

• Comportamento antes do ritual: Ao adentrar,
coloque as suas coisas no lugar escolhido para o
trabalho, preencha a ficha, cumprimente as
pessoas e quando estiver próximo ao início do
trabalho, tentar concentrar na espiritualidade
aquietando-se e aguardando o aviso de que o
trabalho vai ser iniciado silencie imediatamente,
não espere que o irmão ao lado silencie primeiro.



Comportamento

• Comportamento durante o ritual: Para um ótimo
desempenho é fator preponderante a quietude do
corpo e da alma, mesmos princípios da meditação.
Lembrem-se de que se trata de um trabalho na
esfera espiritual. Barulhos, ruídos, conversas e
muito trânsito atrapalham o trabalho de TODOS.

• Caso necessite de algo, levante o braço e o
pessoal de apoio irá auxiliá-lo no que for preciso
homens e mulheres sentam separados durante o
ritual isso serve também para os casais,
namorados, etc.

• Incenso e defumação é trabalho dos dirigentes e
ajudantes do trabalho, a pedido do comando, e
não das suas próprias preferências olfativas.

• Velas: Acender velas e escolher o local onde
permanecerão acesas também é tarefa
determinada pelo comando e executada pelos
dirigentes e ajudantes do Trabalho.

“Não acenda velas sem autorização”



Comportamento

• Bailado: é sempre importante lembrar que você
não está sozinho, portanto na hora de bailar
verifique se não está atrapalhando ninguém, não
arraste e nem bata os pés, simplesmente
acompanhe o ritmo, evite estalar de dedos,
batucada sem instrumentos e cantar a música em
voz alta.

• A Fogueira: é um espaço de contemplação do
fogo, portanto se você sentir que está chegando a
hora de fazer limpeza dirija-se a um lugar mais
apropriado, se for possível, pois sabemos que as
vezes não dá tempo. Antes de reclamar do
comportamento alheio verifique se você está
fazendo sua parte.

• Instrumentos: Tocar instrumentos musicais é para
quem sabe e saber tocar significa também saber
parar de tocar quando for a hora. Toque de
tambor na hora indevida tira a concentração de
todos.



Comportamento

• Comportamento pós ritual: Confraternizar com os
demais participantes em local indicado pelos
dirigentes da casa, falando em voz baixa até o
horário habitual das pessoas despertarem de
manhã. Favor não incomodar a vizinhança,
independentemente de onde seja realizado o
trabalho.

• O Céu Azul dá a liberdade para que todos se
expressem, mas vamos ter um bom senso e tomar
cuidado com as conversas em nosso ambiente,
lembre-se que nosso ponto de luz é repleto de
crianças.



Comportamento

• Rapé, tabaco e outros itens correlatos: O uso e a
hora são determinados pelo dirigente da casa, se
autorizados. Haverá ocasiões que não será
permitido o uso dos mesmos.

• Alimentação: Próximo ao dia do trabalho tentar
fazer refeições leves, se puder evite carnes e
condimentos pesados.



Comportamento

• Roupas: Usem preferencialmente roupas brancas
ou clara.

• Mulheres deverão vestir: roupas claras (não
transparentes), vestido ou saia abaixo do joelho e
calça legging ou similar, blusa sem decote e sem
deixar a barriga aparecer calça legging ou similar.

• Homens deverão vestir: roupas claras (não
transparentes), calça comprida.

Evite bermuda e camiseta regata e
acessórios que cause ruído.

Homens e mulheres ficam separados
durante o ritual. Não é permitido
conversar durante o trabalho.



Comportamento
Colchonetes, cobertores, travesseiros e afins

• De preferência traga as suas coisas por questão de
higiene e asseio. Pode-se adquirir colchonetes nos
grandes supermercados (setor de camping), o
custo é de aproximadamente R$ 30,00 (2015).

• O Céu Azul mantém estes itens para uso de
iniciantes ou de participantes que usam o
transporte público para chegar aos trabalhos.

• Favor pegar somente uma unidade de cada item, e
ao final do trabalho dobrar e colocar dentro do
recinto onde fica o altar, peça orientações ao
pessoal de apoio.

• OBS.: notamos que a grande maioria usa os itens
(as vezes pegam mais unidades que realmente
precisam enquanto outros ficam sem nenhum) e
deixam os mesmos jogados, ao lado de sacos de
limpeza abertos. Caso notemos que alguém se
comporta desta forma, NÃO mais será emprestado
nenhum item da casa.



Comportamento
• Saquinhos de limpeza: Ao receber o saco de

limpeza, por aos pés da cadeira ou ao lado do
colchonete. Preferencialmente aberta para facilitar
o uso quando necessário.

• Água: Sugerimos que traga a sua garrafinha de
água par o consumo durante o trabalho. O Céu
Azul também disponibiliza água aos participantes.

• Confraternização: Se puderem, favor tragam
comidas e/ou bebidas para a confraternização
após o encerramento dos trabalhos.

• Doações: As doações sempre são bem-vindas,
portanto quem puder e sentir no coração que
deve ajudar, podem trazer matérias de uso (papel
higiênico, sacos de limpeza, velas, incensos, etc).



Comportamento
• Propriedade alheia: Muitas vezes algum

participante nos comunica que o colchonete,
cobertor e outros itens dos mesmos foram
pegos/subtraídos por terceiros. Notamos isso
principalmente nos trabalhos dos sítios. Isso não
condiz com o que vocês vieram buscar no Céu Azul
e em qualquer outro lugar de luz.

• Por favor não pegar o que não é seu: caso precise
de algo comunique ao pessoal de apoio,
normalmente dentro do possível conseguimos
atender a maioria das necessidades dos
participantes.

• Recomendações finais: Venha com o coração
aberto e receptivo para receber as bênçãos de
nosso PAI CELESTIAL.

• Lembre-se: “não” é a “instituição” ou o
"ambiente" e tão poucos as " regras" que devem
se moldar a você ou as suas necessidades
pessoais. É você que deve se moldar a elas.



NÃO SERÁ PERMITIDA A PERMANÊNCIA NO LOCAL 
PARA A SIMPLES OBSERVAÇÃO DO RITUAL.

SILÊNCIO ABSOLUTO DURANTE O RITUAL.

LEMBREM-SE SEMPRE DOS PRINCÍPIOS QUE 
ORIENTAM ESTE TRABALHO ESPIRITUAL, FÉ, 
AUTOENTREGA, HUMILDADE E DISCIPLINA.

IRMÃOS, ESTES PRINCÍPIOS FACILITAM MUITO O 
PROCESSO DE CURA DE CADA UM, PORTANTO 

GUARDEM-OS EM SEUS CORAÇÕES.



www.ceuazulxamanismo.com.br
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