
Viselkedési szabályok az utazás alatt 
 
Projektjeink valamennyi résztvevőjének biztonsága és boldogsága érdekében arra kérünk 
benneteket, hogy tartsátok tiszteletben és kövessétek az alábbi magatartási irányelveket. 
 
1. Minden résztvevőt tisztelni kell, gondoskodni kell róla, és be kell vonni a projektbe. 
Fontos, hogy mindenkivel törődjünk, kedvesen szóljunk egymáshoz, segítsük és 
tiszteletteljesen együttműködjünk egymással. A szekálást és piszkálódást nem toleráljuk, és 
azonnali kizárást von maga után!  
- „Légy barátságos másokkal, és mások is barátságosak lesznek veled!” 
 
2. Az utazás alatt (különös tekintettel a reptereken, vonaton, buszon stb.) a kísérők kéréseit 
és útmutatását tisztelettel és ellenszegülés nélkül követni kell.  
 
3. A projektek tevékenységeiben való részvétel és szolgálat kötelező. 
 
4. Saját biztonságotok érdekében a találkozó helyszínét, vagy a nagyobb csoport minimum 
három személyes csoportban lehet csak elhagyni. 
 
5. A templom területén és környékén, valamint a szálláshelyeken este 22:00 után csendesen 
kell viselkedni. 
 
6. Mobiltelefon használata a foglalkozások alatt és a templom szobában nem megengedett. 
A hívások, SMS-ek stb. kezelésére legalkalmasabb a reggeli vagy esti időpont. 
 
7. A résztvevőknek be kell tartaniuk a vegetáriánus étrendet és a négy szabályt az utazás 
teljes időtartama alatt. 
 
8. A templomban és környékén vaisnavához méltó öltözéket viselj (szári/gopi ruha/dhoti és 
kurta). Ezen kívül elfogadható viselet lányoknak anarkali, hosszú szoknya, vagy hosszú és bő 
nadrág, fiúknak dhoti, nadrág vagy legalább térdig érő rövidnadrág. 
 
9. A konyhai szolgálatokat a helyi templomi tisztasági szabályok és előírások szerint kell 
végezni. 
 
10. Mindig moss kezet és szájat vécéhasználat után, étkezés előtt és után, valamint 
bármilyen konyhai szolgálat végzése előtt. 
 
11 Ha beleszeretsz valakibe, kezeld ezt a helyes módon, a vaisnava etikett szabályai szerint. 
Tartsd tiszteletben a templom szentségét. A program során flörtölni, ölelkezni vagy 
csókolózni nem lehet. Ha még nem múltál el 18 éves, a szülőket azonnal értesíteni fogjuk a 
kialakult kapcsolatról.  
 
Ne feledd, kísérőidtől mindig kérhetsz tanácsot, segítséget, és fordulhattok hozzájuk 
bizalommal! 
Örömteli és inspiráló lelki élményt kívánunk mindenkinek! 
A projektben való részvétellel vállalod, hogy betartod ezeket a magatartási szabályokat. 


