


"Desde quando idealizei o movimento DEIXE ECOAR, sempre esteve 
em meus sentimentos uma percepção nítida de que tudo isso era 
algo canalizado para uma necessidade de cura planetária, essencial 
para a evolução da raça humana. Um movimento de cuidado e 
amor necessário para conectar pessoas à sabedoria e existência 
superior.

Por diversas vezes minha mente junto ao meu ego, me colocaram 
em armadilhas cujo pensamento deveria ser o de posse, poder e 
lucro. Afinal, esse é o modelo que vivemos e que naturalmente 
fomos inseridos.

Refletindo e meditando sobre essa necessidade, resolvi desafiar 
minha própria visão de mundo, minhas crenças e valores de 
escassez, transformando todo e qualquer intenção em abundância, 
pois somente assim seria genuíno, verdadeiro e equilibrado, pois 
o valor que recebemos em troca vai muito além do que apenas 
financeiro".
- Gu Barros

MOVIMENTO

DEIXE ECOAR



Querido Cuidador, Seu papel é essencial para 
movimentarmos as trocas e possibilidades dentro do 
movimento de cura e amor DEIXE ECOAR, obrigado por se 
interessar em fazer parte dessa rede e ajudar a promover 
experiências tão poderosas de conexão e amor ao próximo. 

Os cuidadores são todos aqueles que querem trocar suas 
habilidades e dons pela participação no evento. A cada 
evento, temos uma necessidade específica de apoio, com 
uma determinada vaga disponível.

Por exemplo: Apoio na Organização do Evento, produção, 
cozinha, equipe terapêutica, organização de translado, 
acomodações e reservas, administrativa, vídeo, foto, 
música e etc

contribua no staff

CUIDADOR



Além de poder participar da equipe 
do evento, ser um cuidador significa 
se doar para uma causa de impacto e 
cuidado emocional, fazer novos 
amigos, estar engajado no 
movimento de evolução e troca. 
Mesmo que sua participação não 
seja diretamente com participação 
nas vivências, ao trocar o seu tempo 
para o “cuidar” de algo, te abre a 
possiblidade de receber em troca, o 
mesmo número de horas de doação, 
a participação em outros eventos e 
retiros.

Por que ser um 
cuidador? 

A pessoa que se candidata para ser 
um cuidador, deve comprovar pelo 
menos alguma experiência no que se 
propôs a fazer, a fim de manter e 
cuidar da qualidade e entrega que o 
movimento se propõe a oferecer a 
todos os envolvidos, sempre 
respeitando as diretrizes e prazos 
estabelecidos pelo Desbravador que 
organiza o evento.

O que precisa para 
ser um cuidador? 

A troca é a participação do evento e 
todas as experiências que ele 
oferece. Não estão inclusos custos 
com transportes, alimentação e 
acomodação. Para aqueles que não 
tiverem a oportunidade de 
aproveitar o evento e suas vivências, 
recebem um crédito para poder 
compensar em outra oportunidade. 

Qual é a troca por 
ser um cuidador? 



Cuidar da recepção dos participantes, orientar 
acomodações e alimentação, entregar fichas médicas, 
responsável pelos comunicados, auxiliar na preparação 
das atividades, exercícios e vivências, auxiliar na 
montagem e desmontagem pré, pós evento e etc.

Produção
de eventos

Separação de quartos, escolha de cardápio, visita 
técnica do local, financeiro, e-mail de boas vindas, 
organização de traslados, listagem de participantes, 
informações importantes, preparar e auxiliar compras e 
transportes de material das vivencias e etc. 

Organização

Equipe
Terapêutica

Terapeuta ou Psicóloga para dar suporte aos curadores, 
acolhendo e auxiliando os participantes nas vivências

Comunicar

O cuidador da comunicação é responsável pela 
atualização do site, redes sociais e whatsapp, tirar 
fotos, gravar vídeos, depoimentos e editar conteúdo 
para levar a experiência do evento através de seu olhar

Música
O cuidador da música organiza e cuida dos músicos 
convidados, ou dos equipamentos de som, conteúdo 
musical e shows de conexão

Cozinha
O cuidador da cozinha pode ser tanto para a 
preparação de uma alimentação, como um ajudante 
para manter a organização e zelo do ambiente

Quais são as formas 
em que você pode 

contribuir como
cuidador?



PARTICIPE COM A GENTE
DESTE MOVIMENTO 
COLABORATIVO!

Entre em contato pelo e-mail 
contato@nucleflow.com.br ou 
pelo site www.deixeecoar.com.br 
e mande seu interesse em 
contribuir.


