Caro visitante, ficamos muito felizes com sua presença no Espaço Orgânico Imagine !!... Você é muito
bem-vindo(a) !!
Compartilho então com você algumas informações e regras sobre o espaço para que você, assim
como todos que estiverem lá, possam utilizá-lo da maneira mais adequada e proveitosa.
1 - O espaço é, antes de tudo, um local para exercício de nossa consciência. Essa é o principal motivo
pelo qual todos estão indo lá. Poderão haver atividades de lazer, mas o lazer sempre será algo
secundário. Em primeiro lugar vem a nossa consciência, portanto dentro do espaço esteja sempre
preparado(a) para atividades e conversas voltadas para esse fim.
2 - Na natureza não existe desperdício, portanto uma consciência que mais procuramos exercitar é o
combate a todas as formas de desperdício. Antes de ir para o espaço, é importante estarmos cientes
de algumas peculiaridades do espaço que decorrem desta consciência, aqui estão elas:
A - No espaço não existem lixeiras, porque para nós não existe lixo, existem coisas que
servem para o espaço, e coisas que não servem. Caso você leve para o espaço coisas que
não tenham serventia, você terá que levá-las de volta consigo.
B - Coisas orgânicas incluindo papel e papelão tem serventia para o espaço, coisas plásticas e
artificiais não. Portanto esteja atento às embalagens que levar, porque quanto mais coisas
plásticas e artificiais levar, mais coisas você terá que guardar para levar de volta consigo.
C - Não compre coisas descartáveis para levar para o espaço (copos, pratos, talheres etc..). É
puro desperdício. Temos utensílios suficiente para todos usarem, e se por um acaso não
tivermos, compartilhamos o que temos, e tudo dá certo.
D - Caso seja fumante, temos um espaço adequado para que você possa fumar, porém, suas
bitucas não nos servem. Então, pedimos que leve consigo um potezinho de remédio vazio
com tampa, que possa colocar no bolso ou bolsa. Deposite suas bitucas dentro dele,
carregue consigo e depois leve embora.
E - Se forem chegar e sair juntos do espaço, usem caronas e evitem ir com muitos carros.
Além de carros serem prejudiciais para o espaço, e de ser um grande desperdício fazer tal
deslocamento com somente uma pessoa no carro, se chover, a estrada de acesso, que é
íngreme, pode ficar lisa e difícil para pessoas sem experiência nesse tipo de piso. Portanto
quanto menos carros, menos risco. Se precisarem de um ponto de encontro para deixar os
veículos, podem usar a casa do Renan.

F - Não é necessário levar água mineral para o espaço. A água no espaço é de nascente

interna e filtrada, portanto é pura e de excelente qualidade.

3 - Dentro do EOI não existe propriedade, somente coisas que Universo nos empresta para
nosso uso e cuidado, portanto tudo pode ser usado por todos e tudo deve ser cuidado por
todos - esteja atento para deixar exatamente como estava tudo aquilo que usar.
4 - Não leve animais estimação para o espaço. Eles não são permitidos por diversos motivos,
entre eles:
A - Segurança do próprio animal: eles podem se embrenhar no mato e ir parar em uma
propriedade vizinha onde existem outros animais que podem machucá-lo. Ou podem
atacar ou ser atacados por animais silvestres como carrapatos, lagartos e cobras.
B - Tranquilidade do dono: é preciso foco e atenção nas atividades e conversas que
teremos para exercício da consciência, seu animal de estimação irá tirar o seu foco e
sua atenção daquilo que o espaço tem de mais importante para você.
C - Tranquilidade do próprio espaço: existem hortas, pequenas mudas sensíveis em
crescimento e ambientes dentro espaço que um animal de estimação pode causar
danos.
5 - Crianças são sempre bem-vindas no espaço. Podemos compartilhar, aprender com elas,
envolvê-las em nossas atividades e também exercitar a consciência junto com elas. Todos
temos a responsabilidade de, ao mesmo tempo, deixá-las livres, acolhê-las e cuidar delas.
Porém, é fundamental que os pais estejam tranquilos com a presença de suas crianças no
espaço: livres de preocupações, aflições, temores ou vergonha em relação a elas. Se você
consegue estar tranquilo, traga as crianças. Se não consegue, converse com um associado
para juntos refletirem se, no seu caso e dessa vez, a melhor decisão será levá-las ou não.
6 - Caso sua agenda contemple atividades manuais dentro espaço, trilhas ou banhos de
cachoeira, esteja preparado para estas atividades. Vá com uma roupa adequada e um
calçado fechado, que possa sujar-se. Nós fornecemos algum equipamento de segurança
que se faça necessário para tal atividade.
7 - Não há sinal de celular e nem internet dentro do espaço. Portanto não há como alguém
entrar em contato contigo enquanto estiver lá. Portanto prepare-se para desconectar-se
totalmente. Em caso de emergência uma trilha de 20 minutos morro acima leva a uma
área que possui sinal de celular.
É isso aí, qualquer dúvida procure orientação com o associado que está te convidando para ir
lá. Esperamos que aproveite nosso espaço e exercite muito a sua consciência.
Grande abraço
Espaço Orgânico Imagine

