
Programa Autoconhecimento

de 6 meses



Regulamento de Coexistência

Padrões essenciais

As pessoas que têm hábito de fumar são aconselhadas a tentar
livrar-se do vício como de qualquer outro vício, mas enquanto
progridem em seu distanciamento do hábito, podem fumar se
quiserem, fora do centro e de seus arredores e evitar jogar as
cinzas ou bituca nos jardins dos vizinhos. Recomenda-se pensar
nas facetas enquanto no processo de limpeza do condicionamento
do consumo de tabaco.

Durante o processo de sanação emocional, pode ser que em algum
momento você se sinta incomodado ou irritado com outras pessoas.
Nesses casos, será induzido a conduzir suas emoções da maneira
como ensinamos para liberar a energia da raiva de maneira saudável,
sem prejudicar os colegas.

Por isso, não é permitido expressar sua raiva com contato físico:
batendo, empurrando, ou insultando. Você praticará as maneiras
de mover a energia de forma saudável: dando um grito abafado, ou
batendo numa superfície que não machuque.

Tudo isso com a intenção de sanar a separação que sente com as
pessoas, mesma que vem de uma velha carga.

A violação destas regras resultará em sanções determinadas pela
Fundação, o que pode levar à expulsão do programa sem o direito
de devolução ou reclamação de qualquer tipo. Isto não exclui as
sanções legais, caso a ação cometida seja classificada como crime.

Vamos ter algumas crianças participando do programa e, dado que
a pediculose é abundante nas escolas, aplicaremos medidas
cautelares com o uso de pente fino e aplicação de substâncias
naturais para evitar que se enredem e sejam infectados. Vamos
criar um ambiente livre desses piolhos.

Fica terminantemente proibido o consumo de substâncias 
alucinógenas ou drogas de qualquer tipo,  álcool, dentro ou fora
do centro, durante a permanência no programa de seis meses de
autoconhecimento. Portanto, se uma pessoa tem o hábito de ingerir
qualquer uma dessas substâncias, ela deve passar por uma
desintoxicação prévia para evitar sintomas de abstinência durante
o programa. Se houver suspeita, teremos o direito de fazer uma
análise para detectar o nível de toxicidade. Esse tipo de consumo
se opõe ao processo de autoconhecimento, portanto a expulsão
do aluno será avaliada. A assinatura deste relatório implica a
aceitação do regulamento.
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Outras regras importantes

No serviço

Nos Quartos

Nos quartos você não pode ter:

      Armas de qualquer tipo
      Objetos que podem causar incêndio: velas, incenso, prancha etc.
      Alimentos que atraem insetos.
      Drogas de qualquer tipo.
      Substâncias venenosas

Durante a sua formação, terá que fazer serviço, já que um dos
objetivos deste programa é que os participantes comecem a
transformar a visão que normalmente temos do serviço como
um momento de obrigação irritante para o qual vem da consciência,
que se concentra na alegria de dar.

É por isso que durante o serviço, cada um se concentrará em dar o
melhor de si e cultivar um espírito de união e colaboração com os
colegas de equipe.

Com o mesmo espírito do serviço, compartilharemos os espaços e
horários de maneira atenciosa com os outros e também evitaremos
fazer barulhos irritantes ou acender luzes quando os companheiros 
á estiverem descansando.

Quando chegar no centro, verão seus quartos equipados com
lençóis, toalhas, cobertores etc. Devem manter-se em boas condições
e podem mudar regularmente para limpeza. Esse equipamento
deve ser mantido em boas condições e qualquer perda ou
deterioração além do uso normal deve ser substituído pelo estudante.

      Faça uso racional de água e tempo de ocupação.

Nos banheiros

Não jogue papel higiênico nas privadas ou qualquer outra
coisa que possa obstruí-las.

É ESSENCIAL cuidar das instalações, bem como dos materiais que
são usados diariamente no quarto e usados no banheiro que são de
propriedade do Centro. Em caso de deterioração devido a descuido,
eles terão inevitavelmente de ser substituídos ou compensados
monetariamente.

Esta, nossa casa, é SUA CASA pelo tempo que você estiver ficando
aqui, com o amor sustentando tudo durante este tempo de autocura.

Quando sair, deixe-o no estado de limpeza em que gostaria 
de encontrá-lo.
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Outras regras importantes

Nas áreas comuns

Na hora de comer

Comunicação externa

Cuidemos de manter limpo e bem conservado, tentando evitar
a deterioração.

Para isso é importante limpar bem os sapatos na entrada, e
não trazer areia para dentro das instalações.

Ter chinelos ou sapatos diferentes para usar dentro da sala de
unificação.

Não colocar os pés com sapato nas paredes.

A comida fornecida pelo Centro é pensada para atingir o nível
ótimo de profundidade durante a prática da unificação. É
altamente recomendável se alimentar desta forma para o
melhor funcionamento do programa. No entanto, algumas
pessoas têm necessidades nutricionais especiais e, nesse caso
podem adquirir e usar proteínas, sementes ou outros
suplementos indicados por seus médicos ou nutricionistas.
Além disso, cada um terá suas sementes ou elementos que 
ua dieta precisar. Não trate com abuso essa exceção, seja fiel
a você mesmo.

É importante, no final, jogar o lixo de forma classificada:
Orgânica e Não-Orgânica, e depositá-lo nos lixos classificadas
para esse fim.

telefones celulares. internet

O programa de autoconhecimento de seis meses é para nós estarmos
com nós mesmos, nos conhecendo, amando uns aos outros e curando
tudo que nos impede de sermos felizes agora. É um programa de ir
para dentro.

Portanto, a recomendação que fazemos é garantir que sua
comunicação com o mundo exterior seja mínima.Principalmente
destinado a assegurar que seus familiares estejam calmos,
sabendo que você está bem.

E também limitar a comunicação com os colegas em pequenos 
momentos de compartilhamento, sem ultrapassar a tagarelice sem
sentido. Às 12 horas da noite, no máximo, todos devem estar dormindo
ou unificando.

É muito importante que, durante seus períodos de unificação, das
reuniões de grupo (meetings) e o serviço, não tenham nenhum distrator.
Portanto, recomenda-se não levar o celular para nenhuma dessas
atividades.

O uso da internet é restrito apenas àquela comunicação esporádica do
WhatssApp e em nenhum caso será usado para baixar filmes ou outros
arquivos pesados.

Se algum dos participantes do programa precisar usar internet por
assuntos relacionados ao trabalho, deverá coordenar com um dos
mestres designado para essa finalidade. E eles sempre farão uso
responsável e consciente desse recurso.
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