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QUESTIONÁRIO PESSOAL PARA OS CANDIDATOS À SEGUNDA INICIAÇÃO POR S.S.  SRILA JAYAPATAKA SWAMI 
Esta versão é para ser feita junto com o Check List para Brahmana (versão #9)

1. O que se aplica a você?   
q	Eu moro no Asram do Templo e faço serviço lá. 
q	Eu moro em casa e regularmente pratico serviço devocional em:
q	Um Templo da ISKCON. {Se sim, Nome do Templo: .................................... }
q	Nama Hatta local {Se sim, Nome da Nama Hatta : .................................... }
q	Eu também pertenço a uma célula Bhakti e freqüento regularmente.
q	Outros  : ........................................................................................................
2. Você canta  16 voltas de japa do maha mantra Hare Krsna nos últimos 2 anos ?   (--Sim/ --Não)
		a) Em um mês, quantas você deixou de cantar em média ? ........
		b) Você conseguiu “colocar em dia” essas voltas ?   (--Sim/ --Não)
3. 	a) Você vai ao Mangal-aratik do templo todos os dias ?  (--Sim/ --Não)
		b) Quantos dias você perdeu em média em um mês ? ............ dias.
4. Você tem um serviço devocional fixo/constante  nos últimos 12 meses? (-Sim/ -Não)
Quais são os seus serviços?	.......................................………...................................... ...........……………………………………...............................................................................
.........................................................................................................................................
5. a) Você alguma vez já deixou o templo, deixou de freqüentar Nama Hatta ou parou de executar suas responsabilidades e serviços sem a permissão das autoridades espirituais? (--Sim/ --Não)
	b) você alguma vez já desobedeceu ou negligenciou seguir uma ordem do mestre espiritual  desde sua primeira iniciação ? (--Sim/ --Não); se Sim, dê detalhes  [tempo, local, etc.]: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Você se banha  regularmente pela manhã e mantém limpeza  (unhas, cabelos, roupas , etc.) ? 
    {-Sim/ -Não}
7. Você está implicado ou envolvido em alguma desonestidade, tal como roubo, desobediência às leis do Estado etc. nos últimos dois anos ?  Você é culpado de abuso infantil ? {-Sim/ -Não} Se Sim, dê detalhes:
	.......................................................................................................................................................
8. Você mentiu para devotos seniores nos últimos 2 anos ? {-Sim/ -Não}
9. Quantas vezes você leu os seguintes livros  :
		a. Bhagavad Gita Como Ele É.........
		b. Srimad Bhagavatam Primeiro Canto...........
		c. Srimad Bhagavatam Cantos 2 a 5 (ou quais Cantos ).......................
		d. Srimad Bhagavatam Cantos 6 a 9 (ou quais Cantos).......................
		e. Livro de Krsna....................
		f. Caitanya Caritamrta (quais volumes, se não leu todo)...................
		g. Ensinamentos do Senhor Caitanya  ...................
		h. Néctar da Devoção..................
i. Quais outros livros da  BBT você leu?                           .......................……………..........................................................................................................................................................................................................................................................
10. Você tem tendência à depressão e ansiedade material?  {-Sim/ -Não}
11. Você já considerou cometer suicídio ou deixar a ISKCON nos últimos 24 meses?      {-Sim/ -Não}
12. Atualmente você está agitado em particular por quaisquer um dos sentidos, de maneira que você teme que esteja em perigo eminente de queda ? {-Sim/ -Não} Se Sim, mencione a(s) fonte(s) de agitação : .......................................................................................................................................................
13. Você evita ofender Vaisnavas e criticar de maneira não-construtiva os devotos?      {-Sim/ -Não}  
	Se Não, mencione o quê >>.........................................................................................………………
14. Acerca do RTVIKISMO:
a.	Você já ouviu sobre o Rtvikismo?:  Não, não ouvi.   Sim, Eu ouvi através de : 
 Jornal  Internet   Os partidários do Rtvik falaram comigo.   Os devotos me avisaram .  
 Outros: .................................................................................................................................
b.	Se você ouviu, qual é a sua opinião sobre o  Rtvikismo?:  .........................................
..................................................................................................……...........................
c.	Você ficou em dúvida devido à pregação  pró-rtvik ou acreditou  no Rtvikismo? {-Sim/ -Não}

15.  PARA DEVOTOS QUE MORAM FORA DO TEMPLO :
a.  Com que freqüência você visita o templo ? ....................................................................................
b.  Com que freqüência você vai às reuniões  Nama Hatta ?…………………………………........................
c. Você pratica uma rotina diária de sadhana de se levantar antes do nascer do sol, cantar, etc.? {-Sim/ -Não}
d.  Qual templo da ISKCON ou Nama Hatta Sanga você freqüente regularmente ?  …………………………………………………………………………………………………...........................
d.	Você está  ligado a quaisquer outras organizações religiosas ? Quais?  Que tipo de serviço você oferece a elas ? ……………………………………………………………………………..........................................
e.	Você é casado (a)? {-Sim/ -Não} 
f.	Se não é casado, planeja ou gostaria de se casar no futuro próximo ? {-Sim/ -Não}
g.	Se você não é casado e não pretende casar, planeja morar no templo no futuro próximo?  {-Sim/ -Não} Quando ou por que não?………………………………………………...................................................... .....................................................................................................................................................
h.	Você contribuiu com alguma porcentagem ou quantia de sua renda para o serviço do Senhor Krsna ? 	{-Sim/ -Não} Se Sim, dê detalhes: ............................................................................................. .....................................................................................................................................................
i.	Você tem capacidade, planos ou idéia de aumentar seu serviço devocional ? {-Sim/ -Não} Se Sim, o quê ?………………………………......................................……………………………………………………
j.	Você geralmente evita comer qualquer coisa que não seja prasadam ? {-Sim/ -Não} Se Não, qual é a exceção? ……………………………………………………………………………………………………..........

16.  PERGUNTAS ADICIONAIS SOMENTE PARA AQUELES QUE POSSIVELMENTE SE CASARÃO :
a. Se você se casar, você primeiro tentará casar somente com um devoto Vaisnava iniciado (ISKCON),  e, se não for possível, então somente casar com uma pessoa vegetariana piedosa ? {-Sim/ -Não}
b. Você consultará as autoridades da ISKCON e o Guru antes e enquanto estiver tomando tal decisão? 
	{-Sim/ -Não}
c. Você conhece as regras da vida consciente de Krsna incluindo a vida sexual consciente de  Krsna  ? 
	{-Sim/ -Não}
d. Você se sente capaz de seguir o ponto C acima ? {-Sim/ -Não }
e. Você acha que a vida de casado afetará  seu serviço atual ?    {-Sim/ -Não}; Se sim, como? Dê detalhes: ...................................................................................................... ......................................................................................................................................

PERGUNTAS PARA GRHASTHAS MORANDO COM A ESPOSA:
(Deixe em branco se não for Grhastha)  [Observação: Isto pode ser apresentado ao Guru em um envelope fechado, uma vez que se trata de detalhes pessoais não adequados ao acesso de todos]
17.  PRATICANDO A VIDA FAMILIAR REGULADA :
a. Vaisnava Grhastas que praticam a vida sexual de acordo com a literatura védica para o propósito de procriação de crianças conscientes de  Krsna estão praticando serviço devocional ao Senhor Krsna e devem ser considerados  “grhastha brahmacaris”.    Não há regra fixa limitando quantas crianças um grhastha pode ter, mas é recomendável  que eles somente tentem ter crianças uma vez por mês  . Nesse dia, pratica-se "garbhodhana samskara" , aumentando as atividades espirituais e cantando voltas extras e orando ao Guru e a Krsna para que envie uma criança devota pura. Você pratica este padrão da vida  de grhastha  ?  [-Sim /-Não / -Tentando]
b. 	Se você não vem seguindo o padrão acima no momento, você está preparado para fazê-lo ?
[ -Sim  / - Não / - Tentarei / _________________________ ]  
c. 	Se você não é capaz de se comprometer a seguir o padrão acima devido a quaisquer circunstâncias  atenuantes, após a iniciação você está comprometido a praticar a vida sexual regulada de usar somente   métodos naturais de  planejamento familiar e evitar excessos?  [-Sim / -Não  / Veja Observação]
d. 	 Se você não é capaz de praticar o padrão “A” acima, por favor explique qual (quais) obstáculo(s) você enfrenta  que o impedem de fazê-lo .  Você enfrenta algum dos obstáculos abaixo na prática da vida familiar regulada? Marque todos os que se aplicarem, ou indique se você prefere explicar pessoalmente para o Guru. 
ð	1. Meu cônjuge  não é um devoto praticante, o que torna isso difícil. 
ð	2. Nós não podemos ter filhos (ou mais filhos), mas não podemos permanecer em total celibato.
ð	3. Nós não queremos mais filhos, mas não podemos permanecer em total celibato 
ð	4. Visando preservar o casamento, mais relações são necessárias 
ð	5. Não sou capaz, pessoalmente, de me comprometer a este nível de celibato.
ð	6. Outro obstáculo :______________________________________
ð	7. Prefiro explicar pessoalmente para o Guru.
e. 	Se você não é capaz de seguir o padrão “a.” acima, então, qual dos seguintes níveis você é capaz de seguir? [Marque todos os que se aplicarem, ou indique se você prefere explicar pessoalmente ao Guru.]:
ð	1. Geralmente sigo, mas somente ocasionalmente não sou capaz de fazê-lo.
ð	2. Relações uma vez por mês (embora não necessariamente para procriação).
ð	3. Relações mais de uma vez por mês (embora não necessariamente para procriação).
ð	4. Relações de acordo com o  código do Manu Samhita (não-Ekadasi , etc.)
ð	5. Relações sem qualquer regulação estrita dentro do casamento .
ð	6. Qualquer outro padrão: __________________________________________________
ð	7. Prefiro explicar pessoalmente para o  Guru.

18. Com relação a assuntos de planejamento familiar:

a. Você usa técnicas modernas de planejamento familiar, contraceptivos ou pretende usá-las ou fazer um aborto no futuro?  {-Sim/ -Não }
b. Você ou seu cônjuge se submeteram à operação de esterilização ? {-Sim/ -Não }  
c. Você está certo e comprometido de que você nunca se submeterá à esterilização no futuro ou fará um aborto ? (Se você tem dúvidas acerca disto, então responda NÃO.)   {-Sim/ -Não}
19. a.  Você está treinando suas crianças dependentes para serem devotos conscientes de  Krsna  ? 	
{-Sim/ -Não } 
b.  Você lhes dá somente prasadam e comida vegetariana? (-Sim / -Não).

