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"Fair use"das imagens
Usamos neste documento imagens pesquisadas e baixadas do internet, da
maioria das quais as fontes são desconhecidas. Usamos estas na pura
intenção caritativa, educativa, pesquisa e outros fins servindo ao maior bem da
humanidade e de todos os seres conscientes. Consideramos todo uso nesta
intenção como direito da humanidade.
Se por acaso algum autor de imagem achar que este uso seja injusto, pode
entrar em contato conosco para resolvermos juntos.

Contribuição e retribuição voluntaria
Este documento foi criado com a intenção de contribuir a uma maior
harmonização da humanidade e esta sendo disponibilizado como contribuição
voluntária de acordo com os próprios modelos sugeridos. Agradecemos a toda
retribuição voluntaria para dar continuidade ao estudo, desenvolvimento e
disponibilização de ferramentas para harmonização individual, comunitária e
holística.
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Fundamentos
Uma associação de harmonização é constituída pela livre e espontânea
declaração de intenção compartilhada de duas ou mais pessoas assumindo
cada uma a responsabilidade pessoal sobre sua própria energia vital e sobre
responsabilidades assumidas no contexto da intenção compartilhada.
Uma associação de harmonização é uma organização com intento de mínima
estrutura combinado com máxima liberdade e responsabilidade sobre a
energia vital individual e ao mesmo tempo, favorecendo o processo de
aprendizado da harmonização de dentro para fora conforme os seguintes
fundamentos:
Modelo de harmonização
A associação organiza a si mesmo, seus projetos e suas relações de acordo
com o modelo de harmonização concordado e seus princípios fundamentais
de dentro para fora em todos seus aspectos.
Esse modelo experimental esclarece estes princípios nos contextos mais
importantes. Os detalhes da aplicação dos princípios são a elaborar pelos
envolvidos de forma a realizar a harmonização intencionada pela integração
das preferências de acordo com as responsabilidades, respeitando as
liberdades dos envolvidos aceitando nenhuma interferência externa.
Principio da harmonização de dentro para fora
A associação é uma comunidade de indivíduos compartilhando um
proposito comum. No nosso caso isto é a harmonização holística
de dentro para fora. Em outras palavras, cada um se compromete
(em primeira linha com si mesmo) a assumir toda responsabildade
por si e seus atos, harmonizar a si ea as relações e alimentar a
solução preferida dentro de sua responsabilidade, respeitando as
mesmas liberades de todos.
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Responsabilidade pessoal
Cada associado assume toda responsabilidade por si mesmo e
pode assumir responsabilidade pessoal de facilitador e dar
continuidade por projetos ou partes dentro de projetos.
Como facilitar entende-se tudo que facilita, alimenta, harmoniza o
potencial e aproveita dificuldades como oportunidades de
aprendizado para expandir a abilidade de responder as situações.
A facilitação inclui principalmente o aspecto da continuidade do
mesmo resultado na sua ausência, contribuindo assim a mínima
interferência nos acordos e responsasabilidades assumidas
pessoalmente.
Transparência
Como transparência entendemos a sinceridade na intenção e na
harmonização das interferências tanto como a facilitação da
transparência entre responsabilidades.
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Purificação
A caminhada de harmonização indiviual requer e estimula um
processo individual de muitos aprendizados para integrar e
alimentar a harmonização constante. Isto envolve uma purificação
individual das crenças e habidos em relação a intenção essencial,
da responsabilidade e do respeito das liberdades e
responsabilidades dos outros.
As perguntas da purificaão interna são:
1. Qual minha responsabilidade e liberdade e qual do outro?
2. Escolho concientemente aonde coloco minha energia vital
para alimentar uma solução preferida respeitando a liberdade
e responsabilidade dos outros com minima interferência?
3. Qual meu aprendizado?
A purificação externa:
Em seguida inicia-se a purificação das relações pela sinceridade na
intenção e na resolução das interferências. Esta transparência
serve para esclarecer a responsabilidade de cada partido envolvido
para harmonizar seu espaço respeitando ambas as liberdades de
forma adequada.
Principio de alimentação da solução
Alimentar (ou facilitar) é tudo que faz crescer, analogo ao regar de
uma planta. Solução integrada é uma solução que respeita a
liberdade da energia vital de cada um e integra as preferências
com grau de harmonização maior do que presente, pela soma das
perspectivas individuais.
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Modelação
Modelo de sustentabilidade
O modelo de sustentabilidade procura integrar, modelar e harmonizar o fluxo
energético de todos os fatores essenciais que contribuem a sustentabilidade e
prosperidade da associação, dos projetos e dos associados proporcionalmente
ao merecimento.
Modelo de projetos
A associação facilita projetos alinhados com o objetivo da associação e
integrando gradualmente na pratica os princípios presentes e do modelo de
harmonização em todos seus aspectos. Os projetos se organizam de dentro
para fora de acordo com as responsabilidades com mínima estrutura e
máxima liberdade.
Modelos de troca energética
Cada facilitador de projeto assume a responsabilidade de experimentar e
modelar o fluxo energético de seu projeto para facilitar o aprendizado da
harmonização.
Modelo de recursos
Como recursos são considerados todas as contribuições de energia vital.
Baseado no principio da responsabilidade e do respeito das liberdades sobre a
energia vital, cada contribuidor preserva a liberdade de priorizar os seus
recursos contribuídos de acordo com suas preferências, se harmonizando de
no contexto com os outros.
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Concretamente, o modelo de recursos entende e define o seguinte:








Responsabilidade dos recursos de dentro para fora
A associação, os projetos e cada associado são responsável por si
mesmo, sua preferência de recursos próprios e a preferência de
recursos para manifestar a sua intenção dentro do contexto das
responsabilidades assumidas. Os recursos disponibilizados por outros
associados integram a preferência de ambos por acordos. Este
processo é gradual e cada associado tem a liberdade crescendo com a
mínimo uso de recursos.
Recursos Doadores/Doadores usufruto compartilhado
Como usufruto compartilhado entendem-se todo tipo de recursos
disponibilizados por um associado temporariamente ou permanente
para associação ou para contribuir a projetos específicos de sua
escolha. No usufruto compartilhado o associado reserva o liberdade
de usufruir ou poder retirar e usar estes quando quiser enquanto vivo.
Com a passagem do doador estes entram nos recursos comunitários
dos projetos ou da associação de acordo com as preferências do
doador. Recursos com usufruto compartilhado são declarados com
transparência e o doador não recebe retribuição.
Recursos disponibilizados temporariamente
Associados colaboradores podem disponibilizar recursos
temporariamente para associação ou para contribuir a projetos
específicos de sua escolha. a condição que não tenha retribuição
acrescentada e que seja transparente.
Recursos comunitários da Associação
Como recursos comunitários são considerados os recursos próprios da
associação (contribuições e retribuições voluntárias de associados e
projetos sem retribuição, doações sem usufruto compartilhado etc.) e
servem em primeira linha ao sustento das necessidades com mínima
estrutura e máxima liberdade. A liberdade sobre estes recursos é na
competência da diretoria de acordo com os objetivos dos estatutos e
os projetos aprovados.
Instituto de Harmonização Holística
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Harmonização de recursos:
A integração/harmonização das preferências ocorre por acordos e
modelos de troca energética de cada projeto.

Modelo de sustentabilidade e prosperidade
Cada projeto tem a liberdade de experimentar com um modelo de
sustentabilidade e prosperidade para modelar o fluxo energético das
contribuições, co-criações, retribuições e disponibilização tanto como todos os
fatores relevantes para facilitar esta harmonização.
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