
 
Fraternidade Estelar de Maria, da Ordem Estelar de

Esmeralda.

FEMOEE | GRUPO NO APLICATIVO WHATSAPP
Regulamento & Instruções internas. 

INTRODUÇÃO

Este  é  um grupo  virtual  da  Comunidade  Fraternidade  Estelar  de  Maria,  da  Ordem
Estelar  de  Esmeraldo  –  FEMOEE,  pertencente  ao  Instituto Arcturiano  de  Saúde
Holística Espiritual IASHE.  

Somos uma Organização de natureza metafisica, espiritualista, quântica, universalista.
Sem  vínculo  doutrinário  religioso.  O  Presente  grupo  atua  no  suporte  da  Saúde
Energética Espiritual as pessoas, de forma gratuita. 

O  grupo  na  prática:  É  uma  Égregora  Espiritual  Terrena.  Além das  solicitações  de
atendimentos espirituais, é importante a qualidade positiva nas postagens informativas e
de interação pessoal entre usuários, e também sem apologia a nenhum dogma religioso. 
 
Assim sendo, de ora em diante exposto no presente Regulamento e Instruções internas,
e do bom senso, que; cada usuário deste grupo no uso dos seus direitos e benefícios que
lhe é conferido respeite aqui as regras gerais estabelecidas a seguir:  

I – CATEGORIA DE USUÁRIOS 

1. É considerado usuário do grupo FEMOEE e/ou do Instituto IASHE. UC – usuário
comum,  que  goza  dos  benefícios  do  grupo  ofertados  gratuitamente.  US –  usuário
social contribuinte  do  grupo  colaborador  financeiro  e/ou  colaborador  de  trabalho
terapêutico na qualidade de voluntário, e ou mesmo usuário de serviços terapêuticos não
gratuitos a exemplo de Reiki Quantum ou outras equivalentes. 

II - REGRAS DE VAGAS E CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTOS 

2. Das vagas disponibilizadas para atendimentos gratuitos à distância nas Terapias dos
grupos da Fraternidade FEMOEE, distribui-se no seguinte percentual: 

2.1 - US –  usuário social, igual a 60% (sessenta por cento) das vagas disponíveis; 

2.1.1  –  As  solicitações  para  atendimentos  deverão  realizadas  em  grupo  especial,
intitulado Club Social IASHE. A presente medida é para evitar que o mesmo concorra
de forma desigual com o usuário comum. Esse será mantido no referido Club apenas
pelo  período  em  que  estiver  de  acordo  com  as  condições  qualificadoras  na
conformidade de usuário social – US;   
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2.2 - UC – usuário comum, igual a 40% (quarenta por cento) das vagas disponíveis. 

2.2.1 – As  solicitações  para  atendimentos   ao/ou através  do  usuário  comum – UC,
deverão ser realizadas exclusivamente no grupo FEMOEE em aplicativos para telefones
a  exemplo  do  WhatsApp,  ou  através  de  outras  ferramentas  digitais  orientadas  pela
Coordenação dos trabalhos de atendimentos, quando for o caso.  

2.3 - Não havendo preenchimento de todas as vagas em uma categoria durante o período
em que permanecer  aberta,  a  vaga  remanescente  será  facultada  a  preenchimento  na
outra categoria.  

2.4 – Não é permitido ao usuário mais de uma solicitação para atendimento no mesmo
dia, salvo autorização expressa da coordenação do grupo. Sendo facultado um único
atendimento em cada mês a mesma pessoa, ou mediante orientação do Terapeuta em
caso de gravidade, não excedendo a dois tratamentos no mesmo período de 30 dias.   

2.5  – A  pessoa  colocada  para  atendimento  seja  o  próprio  usuário  escrito,  ou  para
terceiro, será atendida na seguinte condição: 

2. 5.1 - Nome completo incluindo o último sobrenome, sem abreviações; 

2.  5.2 - Fotografia  recente  em boa qualidade  de visualização.  Não sendo permitido
nenhum tipo de nudez, mesmo criança ou busto de adulto de qualquer orientação sexual.
O fotografado  em hipótese  alguma  deve  encontrar-se  usando  óculos  escuros,  boné,
chapéu, ter sua imagem editada, recortada, constar legendas, ou presença de outra (s)
pessoa (s) no cenário da imagem.  Faz necessário que a mesma seja pelo menos de rosto
e busto, a exemplo do padrão exigido para RG ou Passaport. Ressalvado quando for o
caso de atendimento através do Toque Cristalino, que a fotografia deverá ser de corpo
inteiro, frontal e verso do corpo, para fins de localização física dos principais chakras
(centro de forças) e suas respectivas áreas de reflexos.   

2. 5.3 - Em caso de pessoa hospitalizada, intubada, quadro de grave com sequela física,
não  deve  ser  apresentado  sua  imagem  configurando  seu  estado  de  saúde,  e  sim,
conforme descrita no item anterior nº 2. 5.2 

2. 5.4 - Ainda sobre a fotografia, caso a pessoa escrita para o tratamento, tenha passado
pelo o atendimento no último período de 90 dias, não é necessário reapresentar  sua
fotografia.  Apenas  caso  por  algum  motivo  seja  solicitada  pela  coordenação  dos
trabalhos/grupo.  

2. 5.5 - É inteiramente dispensável, sem nenhuma importância, apresentação da data de
nascimento ou endereço da pessoa que será atendida. Salvo criança menor de 12 anos,
que  venha ser  solicitado  pelo  Terapeuta  ou  coordenação dos  trabalhos  para  fins  de
prescrições de banhos energéticos ou fitoterápicos.   
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2. 5.6 – Resumidamente informar que, a pessoa esteja ciente e de acordo em receber o
tratamento, quais são os sintomas físicos que se encontra acometido e/ou o motivo pela
referida  solicitação.  Não  havendo  essas  informações,  e  caso  se  apresente  alguma
orientação durante o atendimento relativo ao atendido, o mesmo estará passivo de não
receber nenhuma informação sobre seu tratamento ou prescrição.  

2.  5.7  – O  atendido  ao  receber  orientações  relativas  ao  seu  tratamento,  e  tiver
dificuldades  para  executá-las  por  algum motivo,  deverá  comunicar  imediatamente  o
Terapeuta ou coordenação dos trabalhos.  

2. 5.8 – O atendido que receber as instruções das prescrições do seu tratamento, e não
colocá-las em prática por motivos particulares, não comunicando sua decisão em tempo
hábil ao Terapeuta ou coordenação dos trabalhos, e mesmo comunicando não havendo
motivos plausíveis, terá suas próximas solicitações de atendimentos reavaliadas, antes
de qualquer possíveis aprovações. 

III -  FINANCEIRO E OUTRAS DISPONIBILIDADES  

3. Qualquer pessoa é livre para escolher ser um usuário contribuinte no tempo e hora
que bem achar melhor, também como deixar de ser.   

3.1  – As  contribuições  poderão  ser  realizadas  em  períodos  mensais,  trimestrais,
semestrais  e anuais.  Todas deverão ser pagas eletronicamente para maior controle  e
transparência. Através do sistema online Pagseguro e/ou de carnê impresso emitido pelo
sistema  eletrônico  Gerencianet  (www.gerencianet.com.br/)  e  enviado  via  Correios
(neste caso, será cobrada uma taxa única antecipada no valor R$ 20,00 [vinte reais]
referente à impressão do carnê e envio postal dentro do território  brasileiro). 

3.1.1-Valores expressos 

a) Mensal – R$50,00 (cinquenta reais)
b) Trimestral (desconto 10%)  – R$135,00 (cento e quarenta e cinco reais)
c) Semestral – (desconto 20%)  R$240,00 (duzentos e quarenta  reais)
d) Anual - (desconto 30%)  R$420,00 (quatrocentos e vinte reais)

3.2 – Usuários associados e trabalhador do FEMOEE – Instituto IASHE são livres para
escolher se é ou não colaborar financeiro. No caso de optar pela colaboração, encontrará
na Central  Financeira  do site  (https://central.iashe.com.br)  vários  valores  para serem
escolhidos  em  que  será  gerada  cobrança  recorrente  automática  a  cada  período.  Se
preferir, poderá escolher o formato ‘doação’ com outras opções de valores.   
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IV – POSTURA DO USUÁRIO E CONDIÇÕES FINAIS 

4. O usuário do grupo FEMOEE e/ou do Instituto IASHE, tem o dever de tratar  os
demais  integrantes  com  respeito  e  cordialidade.  Em caso  de  quebra  das  regras  do
presente Regulamento & Instruções internas, na primeira vez será notificado por escrito
em seu perfil particular. Na segunda violação das regras terá seus direitos e benefícios
suspensos pelo período de 30 dias.   Em caso de reincidência pela terceira  vez,  será
passivo de ser excluído do grupo e bloqueado sem direito a retorno.  

5.  O Usuário Comum (UC), ao receber orientações e prescrições em seus atendimentos,
se limita apenas as informações básicas, referentes ao resumo de seu quadro energético,
posturas vibracionais, banhos energéticos, e recomendações para procurar seu médico
(quando for o caso). Ressalta-se que tais informações não são uma condicionante do
atendimento, elas podem ocorrer ou não durante o processo do tratamento. 

6. O Usuário Social (US) receberá todas as orientações, prescrições ou informações em
seus atendimentos, sem nenhuma restrição, quando elas se fizerem necessárias. 

7. Os casos omissos no presente Regulamento e Instruções internas, serão resolvidos
pela Coordenação do grupo FEMOEE - Instituto IASHE. 

Brasília, DF., 01 de julho de 2019. 

A
Administração 

Fraternidade Estelar de Maria, Ordem Estelar de Esmeralda – FEMOEE.
Instituto IASHE.  
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