DHARMA DO TREE OF LIFE
(COMPORTAMENTO)
O Tree of Life é um Espaço Sagrado
O Tree of Life do Brasil foi concebido com a inspiração do Centro Tree of Life dos Estados Unidos
e a bênção do rabino e professor espiritual Dr. Gabriel Cousens. ..............................................
As instalações onde os programas são realizados são como oásis para o Despertar Espiritual,
para aqueles que assim o escolherem. O local e os encontros entre as pessoas, sejam clientes,
convidados, parceiros ou funcionários criam um campo para a expansão da consciência dos
participantes.
Como todo campo energético, todos são afetados pelo comportamento e pelos pensamentos
de todos os participantes. Quanto mais puras as ações e pensamentos dos participantes, sejam
eles clientes, amigos, parceiros, voluntários, funcionários, mais poder tem o Tree of Life para
gerar as condições para a melhora da saúde e o despertar da consciência. .........................
Nossa experiência e também os ensinamentos do Dr. Cousens nos mostram que os eventos do
Tree of Life geram as condições favoráveis para a queima do karma, enquanto que o karma
criado nessas condições se amplifica - pois se trata de um espaço dedicado ao sagrado. Por
causa dos princípios espirituais do Tree of Life é importante ter uma clara compreensão de
como se comportar em seu espaço sagrado, de forma que possamos aumentar ainda mais o seu
poder de cura, despertar e expansão da consciência.
......................................................
Estes ensinamentos essênios milenares apoiam o comportamento dharmico através do correto
pensamento, palavras, ação e serviço....................................................................................
Esta forma de conduta pode lhe ser benéfica não apenas durante sua estada no Tree of Life,
mas em qualquer local ou momento da sua vida.
1. Veja o nome de Deus à sua frente todo o tempo..
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3.

4.
5.
6.

7.

(Proverbios16:8)
"Mantenha sua mente em Deus todo o tempo" - Rabino G. Cousens
Fique calmo e saiba que Eu Sou Deus.
O Evangelho Essênio da Paz, a Visão de Enoque e Salmos 46:10
Deus é Um e Muitos.
Rabino G. Cousens - Em hebraico: Sh'ma Israel Adonai Eloheinu Adonai Edad.
Deuteronomio (Dvarim) 6:4
Retorne a Deus e conheça o Eu.
Rabino G. Cousens. Em hebraico: Teshuva
Participe da cura e da transformação espiritual de si mesmo e do mundo.
Rabino G. Cousens. Em hebraico: Tikkun Ha Nefesh e Tikkun Ha Olam
Shalom: “Paz nos sete níveis: paz com o corpo, com a mente, com a família, sua
comunidade, a cultura, ecologia e Deus".
Rabino G. Cousens, nos Sete Caminhos para a Paz
A Terra é do Senhor.
Isaías.6:3. "Veja e respeite o Divino em todas as coisas viventes e inertes – em toda a
Criação".
Rabino G. Cousens

8. Não abandone o eterno por aquilo que morre em uma hora.
9.

10.
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Ensinamento Essênio da Integridade
Todos os ensinamentos no Tree of Life colaboram para que você escolha a elevação
espiritual através de todas as suas tentativas contínuas e testes, através da sua fé,
amor, devoção e compreensão intuitiva.
Rabino.G..Cousens . Tudo o que Deus faz é para o melhor, mesmo que não possamos
entender.
Ame o seu próximo como a si mesmo.
Levítico 19:18
Não fofoque! Leshon hara ("a língua do mal") é um veneno para você e prejudicial
para
aquele a quem você se dirige.
Segundo a Cabala, fofoca e maledicência é o mesmo que assassinato. Isto inclui falar de
forma a debilitar ou acusar o outro. É mais poderoso falar a Verdade Benevolente de
forma que eleva a consciência.
Rabino.G..Cousens
Viva a dieta do Jardim do Eden, orgânica, vegana, 80-100% viva, sem drogas.
"E Deus disse: Veja, Eu dou a vocês todas as ervas que dão semente que estão sobre
toda a face da Terra, e toda árvore que dá frutos que dão semente: tudo isso será
alimento para vocês".
Genesis 1:29-30
"O Senhor disse para Aaron: Não beba o vinho ou bebida forte (qualquer forma de droga
que altere a consciência), você, ou os seus filhos, ao entrarem na tenda das reuniões, ou
vocês morrerão; este é um mandamento eterno através de todas as gerações"
Levítico (Shemini 8-10)
Receba os benefícios da Fundação Tree of Life e compartilhe com outros.
Rabino G. Cousens

A ESSÊNCIA DO DHARMA DO TREE OF LIFE:
Criar um estado interno de paz que nos permita estar constantemente em um estado de
meditação com o Divino.
Shalom, Shalom, Shalom, Shanti, Shanti, Shanti!
Que todos os seres encontrem a felicidade e suas causas,
Que todos os seres estejam livres do sofrimento e suas causas,
Que todos os seres rejubilem em bem estar,
Que todos os seres jamais sejam separados da alegria,
Que todos os seres estejam em paz e equanimidade, livres do apego e da raiva.
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