
Závazná pravidla pro účastníky seminářů a masážních
chrámů Akademie vědomého doteku.

Prohlášení účastníka semináře:

Programu semináře se účastním z vlastní vůle a s vědomím, že obsahem semináře je
práce s tělem a tělesným dotekem, který může zahrnovat nahotu i kontakt s
pohlavními orgány a jinými intimními / citlivými místy. Praktická část může obsahovat
různé formy sexuální stimulace a intimního kontaktu mezi účastníky.
Prohlašuji, že jsem zcela zdráv*a, a to jak po fyzické, tak i psychické stránce a moje
jednání a rozhodování není ovlivněno působením léků, drog a jiných omamných látek.
Souhlasím s níže uvedenými základními pravidly, se kterými jsem se předem
seznámil*a a zavazuji se je dodržovat, stejně tak, jako i případná další pravidla a
dohody učiněné ústně v průběhu semináře. Beru na vědomí, že při jejich porušení
mohu být bez náhrady z další účasti na semináři vyloučen*a.
Rozumím, že obsahem semináře není jakákoliv forma terapie, koučování nebo
seberozvojových technik a přijímám plnou odpovědnost za svou osobní fyzickou i
psychickou kondici v průběhu semináře a jsem připraven*a jasně komunikovat a
zajistit své potřeby a limity.
Seminář není formou profesního výcviku a účastním se ho pro svou vlastní potřebu.

Základní pravidla účasti na semináři a masážním chrámu:

○ do všech aktivit a praxí vstupuji konsensuálně, tedy na základě vědomého a
jasně vysloveného souhlasu všech zúčastněných,

○ není povinností účastnit se jakékoliv aktivity ničeho - zapojuji se jen tam, kde
opravdu chci a cítím se příjemně a bezpečně,

○ součástí každé aktivity je poznávání, určování a jasné komunikování vlastních
hranice a respekt vůči hranicím ostatních účastníků,

○ každý účastník je plně zodpovědný za své emoce a procesy - pokud je potřebuji
vyjádřit, vezmu si prostor a čas na prožití emocí, ale neobviňuji druhé za své
pocity,

○ každý nesoulad komunikuji pouze s osobou, které se to týká, v případě potřeby s
průvodci semináře,

○ dodržuji všechna hygienická opatření a dbám na ochranu zdraví všech
zúčastněných,

○ aktivně se podílím na vytvoření bezpečného prostoru s respektem, otevřeností a
bez předsudků.

Pravdivost uvedených prohlášení a souhlas s pravidly stvrzuji svým podpisem.

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

Datum: Podpis:


