
 

  
 

 

 

BUSCA DA VISÃO -  4ª Edição 

10, 11 e 12 de fevereiro 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Leia atentamente os Termos a seguir: 

 

1. Da Veracidade das Informações 

1.1. Afirmo serem verdadeiras todas as informações cadastrais, 

assim como aquelas constantes da Ficha de Anamnese preenchida.  

1.2 Declaro ser maior de idade, estando em pleno gozo da minha 

capacidade civil.  



 

  
 

 

1.3 Declaro assumir as responsabilidades pelas eventuais 

consequências que possa sofrer pela participação nos rituais do 

Templo Polimata e suas missões, decorrentes da omissão de 

informações por mim prestadas ou da prestação inadequada de 

informações.  

1.4 Estou em pleno acordo de que minha Ficha de Anamnese será 

analisada pelos responsáveis da Irmandade Polimata, isenta de 

custos, e que somente poderei participar do evento ao atender 

todos os pré-requisitos e após uma minuciosa avaliação.  

 

2. Do tipo de Evento/Ritual  

2.1 Afirmo estar totalmente ciente de que a Busca da Visão é um 

evento de cunho religioso/espiritual denominado “ritual”, e que 

será feito em um ambiente totalmente reservado para este tipo de 

atividade. 

2.2 Estou ciente também de que o evento envolve a utilização das 

chamadas Medicinas Indígenas, entre elas a ayahuasca, os rapés, a 

sananga e San Pedro.  

3. Do Local, Datas do Evento e Valores 

3.1 O Evento será realizado nos dias 10, 11 e 12 de Fevereiro de 

2018, nos horários informados no website oficial, e que será 

realizado no Templo Polimata situado em Mairiporã (Serra da 

Cantareira).  



 

  
 

 

3.2 Estou ciente de que, somente poderei participar dos rituais 

após pagar pelo valor do investimento atribuído ao Evento de 3 

dias (o valor é informado em nosso site na área de Inscrição). 

3.3 Que na impossibilidade de comparecer nos 3 dias do evento, 

não me dá o direito a descontos e abatimentos de valores, tendo 

que arcar com o valor do investimento integral.  

3.4 Haverá o reembolso dos valores investidos em caso de 

desistência da participação em todos os rituais, manifestada com a 

antecedência mínima de 20 dias (80%) e após (50%)  

 

4. Do Sigilo e Concordância com as regras 

4.1 Declaro estar ciente de que uma vez que tenha a minha 

aprovação na participação do ritual, manterei sigilo e discrição 

quanto as informações do Evento e dos demais participantes.  

4.2 Declaro estar ciente de que a partir do início dos rituais, devo 

me submeter às regras da casa, mantendo o silêncio e o respeito e 

seguindo as orientações para que tudo transcorra em benefício 

próprio e de todos, bem como de que somente poderei deixar o 

local após o encerramento de cada ritual e quando não mais 

estiver sob os efeitos das medicinas indígenas, para minha própria 

segurança e de todos. 

4.2 Declaro estar ciente de que as doses ministradas de cada 

medicina serão orientadas no momento do ritual, de acordo com o 

perfil de cada participante, não havendo consumo livre, em prol 



 

  
 

 

de minha própria segurança, situação com a qual, desde já, 

concordo. 

4.3 Declaro estar ciente que, no mínimo, um dia antes do ritual, 

não posso consumir drogas, nem remédios, nem álcool, nem ter 

relações sexuais, sendo recomendável que não faça ao menos 3 

dias antes do ritual e que, se tiver feito, declaro estar ciente de tais 

ações ocasionam mal estar ao ingerir as medicinas sagradas 

indígenas, uma vez que possuem natureza espiritual e requerem o 

devido resguardo e pureza. 

4.4 Declaro estar ciente e concordar que, acaso sofra algum mal 

estar durante o ritual, os membros integrantes do Templo 

Polimata poderão realizar orações e as intervenções necessárias 

para auxiliar no restabelecimento do meu bem-estar, podendo 

incluir banho de água de gelada ou quente, ministrar rapé, toques 

espirituais (como doin) e, inclusive, o emprego da força física 

necessária para segurá-lo, em prol de sua segurança própria e dos 

demais, acaso perca o controle e ameace fazer algum mal a mim 

mesmo ou aos demais. Nesta última hipótese, declaro estar ciente 

e de acordo com a tomada de medidas restritivas que possa se 

fazer necessário, como o isolamento numa sala, acompanhado de 

um membro da casa para cuidados, até o efeito da medicina 

cessar e poder ser liberado para me retirar do ritual. Nesta 

hipótese, que é rara, haverá sempre um membro que o 

acompanhará do mesmo sexo para maior segurança e conforto da 

pessoa. 



 

  
 

 

4.5 Declaro estar ciente de que as medicinas serão ingeridas tão-

somente durante o ritual, sendo que me comprometo a respeitar o 

fato e não pegar qualquer quantidade de medicina, sem 

autorização, para uso próprio durante o ritual ou para retirá-lo da 

casa. 

 

 

 

Local e Data:  

Assinatura:  

 


