ČLANSTVO CENTRA POT DO ZDRAVJA
Center Pot do zdravja nudi prostor za meditacijo, duhovne študije in prakse, prireditve, dogodke in delavnice na
različne teme. Pomaga se razvijati in rasti vsem terapevtom, iskalcem bolj zdravega in holističnega načina življenja ter
drugim prijateljem, ki jih bosta k nam pripeljali bodisi radovednost bodisi njihova duhovna pot. Prav zato z vsakim
članom sklenemo pogodbo o medsebojnem sodelovanju, da si bomo lažje delili delo, ki ga bomo opravljali skupaj, in
bolje razumeli vse prednosti, ki jih skozi to skupnost pridobimo.

ČLANARINA ALI KARTICA ZVESTOBE
Članstvo v centru Pot do zdravja znaša 30 EUR mesečno. Članarina se pobira do 25. v mesecu za naslednji mesec, da
lahko še pred začetkom meseca razrešimo morebitne težave, ki se pojavijo. Pogoji izpisa so navedeni na koncu tega
dokumenta. Želimo, da center postane prostor skupnosti, kar pomeni, da so vsa sredstva članarin vložena v rast in
razvoj ter usmerjena v center: za najem, vzdrževanje, izboljšave in novosti, ki bodo tu za obiskovalce centra. Vsem
obiskovalcem je na voljo posebna ionizirana (živa) voda. Naša želja je, da se tu počutite kot doma.

UGODNOSTI ZA ČLANE
Pomembno je, da veste, kaj dobite za članarino, ki jo mesečno prispevate. Dogodki in delavnice se bodo ves čas
dopolnjevali in izboljševali, zato pričakujemo tudi neprestano bogatenje ponujenega programa. Dogodki se bodo
pogosto dopisovali sproti in jih boste vedno našli na spletni strani www.potdozdravja.si pod zavihkom 'dogodki'.

Meditacije
Meditacije bodo ena ključnih sestavin našega druženja. Tako bodo imeli člani na voljo brezplačno udeležbo vsaj dveh
tedenskih skupinskih meditacij dveh src, ki bodo ostale preproste in obdržale svoj glavni namen (brez dodatkov). Te
meditacije so lahko tudi dopolnitev vaše običajne meditacijske prakse, ki jo izvajate doma. Osnovna in preprosta
meditacija dveh src dvakrat tedensko bo tu zato, da se lahko vedno pridružijo tudi drugi.
En večer tedensko bo namenjen arhatski jogi, ko bomo dve uri izvajali vaje, dihanje, modri trikotnik in meditacije
(dhyan, kundalini).
Na voljo bodo tudi skupinske meditacije v živo z masterjem Hectorjem Ramosom in Deborah Quibell, ko se istočasno
poveže množica ljudi po svetu. Ob določenih meditacijah (npr. tistih, ki jih vodi master Hector Ramos) se bodo zbirale
donacije.
Poseben dodatek so meditacije ob polni luni in občasne meditacije z določenim namenom (za spokojnost v Sloveniji,
za odpuščanje, ...).
Pomembno je, da vsi udeleženci meditacije spoštujejo določene smernice, ki bodo omogočile, da je okolje primerno
za vse (utišani ali izklopljeni mobilni telefoni, tih morebiten zgodnji odhod, brez klepetanja, ipd.).

Terapije
Občasno se bodo odvijali brezplačni pranic healing tabori, na katerih bodo imeli tečajniki in člani priložnost, da
sodelujejo, se učijo drug od drugega, si pomagajo in hkrati povsem mimogrede poskrbijo tudi za promocijo, s pomočjo
katere se bo dogodka udeležilo čim večje število ljudi, da bo tudi energija vedno močnejša. Na takšen način člani
pripravijo primerno okolje za doživljanje prijetnih izkušenj za vse. Tabor traja 4-5 ur, največ pol dneva. Včasih bodo
priključene tudi dodatne in vzporedne aktivnosti. Datum tabora bo objavljen na spletni strani www.potdozdravja.si
pod zavihkom 'dogodki'.
Enkrat ali dvakrat mesečno bo za člane na voljo izmenjava terapij, odgovarjanje na vprašanja, možnost za
izpopolnjevanje in izboljševanje tehnik. To je tudi priložnost za tečajnike, da razvijajo dobro karmo in utrjujejo tehnike.

Tečaji, delavnice, predavanja in drugi dogodki
Center je namenjen duhovni rasti in razvoju vseh članov, zato se bodo ves čas odvijali dogodki, preko katerih si bomo
širili tako intelektualna kot duhovna obzorja, spoznavali nove tehnike, znanja, dognanja, ipd. Določeni dogodki bodo
za člane brezplačni, drugi bodo imeli glede na ceno izvedbe določen popust, ki bo objavljen ob vsakem dogodku
posebej.
Skozi vse leto se bodo redno odvijali tečaji Pranic healing, za katere imajo člani dodatne ugodnosti (o tem več v
nadaljevanju).
Med novosti štejemo skupnostne popoldansko-večerne aktivnosti (filmski večer, debatni krožek, razni plesi in
zabave, joga, glasbeni večeri in ostali družabni dogodki, ki bodo priložnost, da se ljudje zabavajo in sprostijo ter tudi
povežejo med seboj), tečaje joge ter druge zdravilne dogodke (zvočne kopeli, jogo nidro, petje, skandiranje manter,
risanje, itd.) in povezovanja ostalih aktivnosti, ki spodbujajo rast, izobražujejo in širijo zavest (astrološka poročila,
masaže, shiatsu, trenerstvo, psihoterapija, prehrana, itd.).
Center bo organiziral tudi delavnice različnih učiteljev in terapevtov, inštruktorjev joge, prehranskih strokovnjakov,
mojstrov meditacije, itd. Po dogovoru s predavatelji in inštruktorji bodo člani imeli brezplačen vstop ali pa dodaten
popust za udeležbo, ki bo prav tako objavljen ob vsakem dogodku posebej.

Knjižni klub in debatni krožek
Članom je v centru na voljo knjižna polica, bralni kotiček, kjer si lahko izposodijo knjige. Nujen bo vpis na seznam, da
se izposoji lahko sledi, dovoljena je izposoja ene enote naenkrat, ki je omejena na 21 dni. Za vsak dan zamude se
zaračuna 1 EUR, izgubljena enota pa se nadomesti ali povrne centru s ceno v knjigarnah. Kadar bo dovolj zanimanja,
lahko v namen pogovora o določeni knjigi organiziramo tudi debatni/knjižni krožek. To je odličen način, da se
poglobimo v posamezna področja osebne rasti, ezoterike in duhovnosti.
V debatnem krožku bomo na osnovi znanja in lastnih izkušenj skupaj razpravljali ter razjasnjevali nerazumljiva
področja. Odganjali bomo zamegljene poglede na vseh področjih zdravja, osebne rasti in duhovnosti ter tako skupaj
rasli, se razvijali in širili svoja obzorja. Stremeli bomo k zavestnemu razumevanju posameznih področij in drug drugega
spodbujali, da teorijo prenesemo v prakso.

Retreati oz. umiki
Letno se bodo organizirali različni dogodki, ki bodo povezovali skupinske meditacije, hrano, predavanja, jogo, zvočne
kopeli in podobne delavnice. Tudi za te dogodke bodo imeli člani dodatne ugodnosti, ki bodo vedno objavljene sproti.

POPUSTI
Želimo pomagati vsem, da rastejo z nami in se kar najbolje razvijajo na svoji individualni duhovni poti, zato bodo imeli
člani dodatne popuste za tečaje Inštituta za notranje študije INC©.
Center bo prav tako organiziral delavnice različnih učiteljev in zdravilcev, inštruktorjev joge, zdrave prehrane,
meditacije, itd. Po dogovoru s predavatelji in inštruktorji bodo imeli člani brezplačen vstop ali dodaten popust za
udeležbo teh dogodkov. Ti dogodki se bodo odvijali mesečno in se bodo dodajali skozi leto.

Vsi člani centra Pot do zdravja prejmejo:
•
•
•

popust na tečaje Pranic healing: L1, L2 in L3 (20%),
popust na obnovitvene obiske tečajev Pranic healing (50%),
popust na odprte tečaje, kot so Doseganje enosti z višjo dušo (20%),

•
•
•

popust na izdelke v spletni trgovini Pot do zdravja (10%),
osebno kodo za dostop do spletnega tečaja Master Key System,
popust na prihajajoče dogodke zunanjih izvajalcev.

PRAVILA IN POLITIKA DELOVANJA CENTRA TER SPORAZUMI O ČLANSTVU
Sporazum o delovanju skupnosti
S podpisom prijavnice se strinjate, da boste zavesten član te skupnosti in skrbeli za svetost prostora ter jo spoštovali
in ohranjali celovitost tega, kar je – prostor za duhovno skupnost in učenje. Spoštovali boste vse člane, se zavzemali
za mirno komunikacijo in sledili pravilom skupnosti.
Člani odbora centra Pot do zdravja imajo pravico, da kadarkoli zavrnejo ali prekličejo vaše članstvo, če bo ta sporazum
na kakršenkoli način prekršen.

Članstvo in dostop
Center Pot do zdravja je odprt v času izvajanja dogodkov in aktivnosti in le za tiste, ki kot člani plačujejo mesečno
članarino. Vsem članom zaupamo, da bodo to politiko spoštovali in v primeru zaprtih dogodkov sprejeli nujnost plačila
vstopnine. Dogodki, delavnice in predavanja za člane bodo precej redno odprti za javnost, vendar morajo v tem
primeru nečlani za vsak dogodek plačati vstopnino. Člani centra se bodo lahko teh prireditev udeležili brezplačno ali
s popustom. Vsakršna splošna uporaba prostora je namenjena samo članom. Zaupamo spoštovanju in časti članov,
da bodo to politiko sprejeli in spoštovali.

Smernice skupnosti
Med urami meditacije morajo člani ohranjati prostor tih, biti umirjeni, povsem izklopiti ali utišati telefone (brez
vibriranja) ter spoštovati in častiti sveti in miren prostor, v katerega vstopijo.
Ne dovolimo kajenja, vstopa hišnim ljubljenčkom (zaradi alergij nekaterih članov), spolnih aktivnosti, alkohola oz.
droge ali kakršnegakoli opravljanja v centru. Te stvari niso dovoljene v nobenem primeru. Poleg tega vas prosimo, da
v prostore, če se le da, ne prinesete (in/ali uživate) mesnih ali ribjih izdelkov.
Če uporabljate posodo, skodelice, grelec za vodo, čajnik ali katerekoli druge kuhinjske pripomočke, morate prevzeti
polno odgovornost za pranje in čiščenje teh potrebščin. Čistost in higiena sta resnično ključni in nujni za skupni
prostor, kakršen je center, zato mora vsak član poskrbeti, da prostor ostane čist.
Če teh smernic ne boste upoštevali, lahko pride do preklica članstva.

Informacije o plačilu
Udeleženci se strinjajo z mesečno članarino v višini 30 EUR1 mesečno. Lahko se dogovorimo za sprotno plačevanje,
odprtje trajnika na podlagi računa ali plačevanje mesečne članarine preko Paypala. V tem primeru pooblaščate center
Pot do zdravja, da za omenjeni znesek bremeni vaš Paypal račun oz. vašo kreditno kartico.
Pogodba je sklenjena za čas 6 mesecev z možnostjo podaljšanja. Tistim, ki želijo šestmesečno članarino poravnati v
enkratnem znesku, nudimo 10 odstotni popust, kar znaša 162 EUR.

Politika odpovedi
Če želite preklicati članstvo, morate poslati e-pošto naši koordinatorki Lučki (info@pranichealing.si) 11. v mesecu pred
naslednjim mesecem (torej dva tedna pred datumom plačila 25.) in v sporočilu izraziti željo po preklicu članstva. V
primeru, da bo sporočilo prejeto pozneje v mesecu, se obračuna še članarina za naslednji mesec.

Za več podrobnosti in prijavo se obrnite na spodnji kontakt:
GSM.: 068/130-711
E-mail: info@potdozdravja.si
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Na podlagi 1. točke 94. člena ZDDV-1 nisem davčni zavezanec za DDV.

CENTER POT DO ZDRAVJA
Prijavni obrazec za članstvo
Prosimo, izpolnite obrazec v celoti s tiskanimi črkami:
Ime in priimek: ________________________________ Rojen/a: _______________________________
Spol: ____________________Poklic: _____________________________________________________
Naslov:________________________________ Poštna št. in kraj _______________________________
Tel.št.:___________________ Elektronski naslov: ___________________________________________
Podrobnosti ostalih programov osebne rasti, terapije ali meditacije, ki ste jih obiskovali ali vas zanimajo:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
•
•
•
•
•

Ali ste bili kdaj sprejeti v bolnišnico zaradi psihiatrične ali duševne obravnave?
DA / NE
Ali kadite?
DA / NE
Ali pijete?
DA / NE
Ali jemljete kakršnekoli droge ali mamila?
DA / NE
Prosimo vas, podajte informacije o vseh svojih fizičnih težavah, ne glede na to, kako nepomembne
so:

• Ali želite, da vas obveščamo o naših aktivnostih po elektronski pošti?

DA / NE

SOGLASJE ZA UPORABO OSEBNIH PODATKOV
Jaz, ____________________________, izjavljam, da sem prebral in razumel vsebino pravilnika članstva
in dajem dovoljenje za uporabo mojih osebnih informacij, vključno z mojim imenom, naslovom,
elektronskim naslovom, kontaktno številko.
Zbrane podatke bomo obdelovali v skladu s slovensko in EU zakonodajo s področja varstva osebnih
podatkov in vaši podatki ne bodo posredovani tretjim osebam brez vašega soglasja.
Podpisani(a) soglašam, da center Pot do zdravja uporablja in hrani moje osebne podatke, ki jih obdeluje
za namen izvajanja aktivnosti in obveščanja o aktivnostih in dogodkih.
Uporabo podatkov, za katere ste podali soglasje, lahko kadarkoli prekličete na e-naslovu:
info@potdozdravja.si.

Kraj in datum:_____________________________

Podpis: ________________________

