DOHODA O ÚČASTI V PROGRAMU A PROVOZOVÁNÍ PRAXE
Já, osoba identifikovaná níže, uzavírám (nebo jejíž jménem jednají rodiče nebo zákonný zástupce) tuto dohodu o účasti
v programu a provozování praxe (dále jen „dohoda“) se společností „Reconnection, LLC“ (dále jen „Společnost“ - což
znamená The Reconnection, LLC, společnost s ručením omezeným založenou ve státě Kalifornie, Spojené státy
americké, a kde to kontext vyžaduje, společnost zahrnuje její současnou evropskou dceřinou společnost, The
Reconnection (Evropa) S. L., a jakoukoli z jejích minulých, současných nebo budoucích mateřských společností,
dceřiných společností, poboček a / nebo jejích právních nástupců). Svým podpisem níže nebo elektronicky,
souhlasím s tím, že budu vázán touto dohodou.
Tato dohoda obsahuje tři části. Část I se vztahuje na mě, pokud navštěvuji a / nebo jsem navštívil nějakou akci
Reconnection, a také stanoví moje převzetí jakýchkoli informací na akci Reconnection nebo pomocí jiných prostředků.
Pokud jsem splnil požadavky stanovené společností, abych se stal praktikem rekonektivního léčení, část II se na mne
také vztahuje. Část III obsahuje obecná ustanovení, která se vztahují na mne bez ohledu na to, zda se mě týká pouze
část I, nebo také část II.
Následující termíny jsou používány v celé této dohodě:
•

„Rekonektivní léčení“ se vztahuje k léčebným přístupům, vyvinutým panem Ericem Pearlem a vyučovaným
společností a / nebo jejími zástupci - včetně, ale nikoli výhradně, přístupů vyučovaných ve výukových programech
popsaných jako úroveň I (Základní seminář), úroveň II (Praxe rekonektivního léčení), a program pro praktiky,
certifikované pro Reconnection (dříve známý jako úroveň III / Reconnection).

•

„Reconnection akce“ znamená jakékoli minulé, přítomné a / nebo budoucí přednášky, autogramiády, workshopy,
výukové programy nebo akce, vyučované, vedené, organizované, moderované a / nebo uváděné panem Ericem
Pearlem a / nebo zástupcem společnosti, které se konaly, byly předváděny nebo distribuovány v jakémkoli médiu
nyní známém nebo později založeném, včetně, ale bez omezení, živých vystoupení, dále v rádiu, televizi, v
nahraném audiu nebo videu, on-line, nebo v mobilu.

•

„Reconnection informace“ znamená jakýkoli materiál, obsah, učení, metody, postupy, nástroje, koncepty, příručky,
vybavení, know-how, lekce, práce, nápady, a další informace týkající se rekonektivního léčení, akcí Reconnection,
programu rekonektivního léčení, společnosti a / nebo pana Erica Pearla (včetně, ale bez omezení, knihy s názvem
„The Reconnection: Heal Others, Heal Yourself“ - česky „Reconnection návrat k léčivé energii - Uzdravte druhé,
uzdravte sebe“), které jsou mi sděleny nebo mnou přijaty v jakékoliv formě nebo médiu nyní známém nebo později
založeném, a to kdykoli (před, během nebo po akci Reconnection, které se zúčastním).

•

„Program rekonektivního léčení“ znamená celkový program a systém akcí Reconnection, informací Reconnection a

•

„Praktik rekonektivního léčení“ je osoba, která splnila požadavky stanovené společností, aby byla oprávněna

školení účastníků, aby se stali praktiky rekonektivního léčení, které mohou být čas od času aktualizovány.
poskytovat služby rekonektivního léčení, a která i nadále plní průběžné požadavky stanovené společností pro
zachování své klasifikace.
•

Praktik rekonektivního léčení může získat kvalifikaci pro jednu nebo více klasifikací (každá jako „klasifikace“), jako
jsou: (a) „Reconnective Healing Foundational Practitioner“ (po dokončení programových úrovní I a II); (b)
„Reconnection-Certified Practitioner“ (po dokončení Certifikovaného programu pro praktiky rekonektivního léčení,
dříve uváděný jako úroveň III / Reconnection); a / nebo (c) jakákoli jiná klasifikace, kterou se společnost může
rozhodnout nabízet později.

ČÁST I: PODMÍNKY PLATNÉ PRO ÚČASTNÍKY JAKÉKOLI AKCE RECONNECTION
A.

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti. BERU NA VĚDOMÍ, ŽE PROGRAM REKONEKTIVNÍHO LÉČENÍ, AKCE

RECONNECTION A INFORMACE RECONNECTION NEJSOU URČENY PRO, A ANI NEPOSKYTUJÍ, LÉKAŘSKOU POMOC,
VYŠETŘENÍ, OŠETŘENÍ NEBO LÉK NA JAKÝKOLI ZDRAVOTNÍ STAV, NEMOC NEBO CHOROBU. CHÁPU, ŽE BYCH NIKDY
NEMĚL IGNOROVAT ODBORNOU LÉKAŘSKOU POMOC, ANI JI VYHLEDÁVAT PŘÍLIŠ POZDĚ, NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI, ŽE
JSEM SE NĚCO NAUČIL, VIDĚL, POSLOUCHAL, ČETL NEBO JINAK ZJISTIL NEBO ZÍSKAL Z, NEBO NA ZÁKLADĚ, JAKÉHOKOLI
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RECONNECTION, KTERÉ MI BYLY PŘEDÁNY SPOLEČNOSTÍ, ZÁSTUPCI SPOLEČNOSTI (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ,
SMLUVNÍCH STRAN RECONNECTION), NEBO PANEM ERICEM PEARLEM KDYKOLI (PŘED, BĚHEM NEBO PO KAŽDÉ AKCI
RECONNECTION). NIC, CO JSEM SE NAUČIL NEBO VYZKOUŠEL V PROGRAMU REKONEKTIVNÍHO LÉČENÍ, NA JAKÉKOLI AKCI
RECONNECTION NEBO ZÍSKAL Z JAKÝCHKOLI INFORMACÍ RECONNECTION NENÍ URČENO K TOMU, ABY TO NAHRADILO
SLUŽBY VYŠKOLENÉHO ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA NEBO ABY TO BYLO NÁHRADOU ZA LÉKAŘSKOU RADU LÉKAŘŮ.
SPOLEČNOST DOPORUČUJE, ABYCH SE PORADIL S LÉKAŘEM VE VŠECH ZÁLEŽITOSTECH TÝKAJÍCÍCH SE MÉHO ZDRAVÍ, A
TO ZEJMÉNA S OHLEDEM NA JAKÉKOLI PŘÍZNAKY, KTERÉ MOHOU VYŽADOVAT DIAGNOSTIKU NEBO LÉKAŘSKOU POMOC.
SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY, POKUD JDE O JAKÉKOLI INFORMACE ČI SLUŽBY, MNĚ
NABÍZENÉ NEBO MNĚ POSKYTOVANÉ V JAKÉKOLI ČÁSTI PROGRAMU REKONEKTIVNÍHO LÉČENÍ, JAKÉKOLI AKCE
RECONNECTION NEBO JAKÉKOLI INFORMACE RECONNECTION.
B.

Zproštění odpovědnosti. Já, jménem svým a svých případných nástupců, vykonavatelů a právních nástupců,

zcela a navždy zprošťuji a zbavuji společnost, pana Erica Pearla a jejich úředníky, členy, vedoucí pracovníky, zástupce,
pobočky, a každého z jejich nástupců, právních nástupců, nemovitostí, beneficientů (příjemců), zákonných zástupců,
agentů, zaměstnanců, učitelů, pracovníků, právníků, nositelů pojištění (pojišťoven), sponzorů, hostitelů, hotelů, dalších
míst konání akcí, dobrovolníků a nezávislých dodavatelů (souhrnně „strany Reconnection“), na neomezenou dobu, z
odpovědnosti za jakékoli a všechny možné druhy pohledávek, závazků, povinností, žalob, příčin žalob a nákladů
(včetně poplatků za právní zastoupení) (souhrnně „nároky“), které mi mohly vzniknout z jakýchkoli zranění, škod nebo
ztrát, a které se týkají nebo jsou založeny na jakýchkoli zraněních, škodách nebo ztrátách mne samotného nebo jiných
osob (včetně úmrtí), majetku (ať už hmotného či nehmotného), příjmů nebo jiných záležitostí, které mohly být utrpěny
přímo nebo nepřímo v důsledku: (a) jakékoli součásti programu rekonektivního léčení; (b) jakékoli akce Reconnection, a
mojí návštěvy a účasti na jakékoli akci Reconnection; a (c) mého převzetí a používání jakýchkoli informací Reconnection,
včetně mého přijetí nebo praktikování jakýchkoli přístupů rekonektivního léčení.
C.

Odškodnění.

Já, jménem svým a svých případných nástupců, vykonavatelů a právních nástupců, zcela a

navždy souhlasím s tím, že budu odškodňovat, chránit a bránit proti škodám strany Reconnection před a proti
jakýmkoli a všem nárokům, vyplývajícím z, týkajících se, nebo založených na: (a) programu rekonektivního léčení; (b)
mojí návštěvě a účasti na jakékoli akci Reconnection; a (c) mém převzetí a používání jakýchkoli informací Reconnection,
včetně mého přijetí nebo praktikování jakýchkoli přístupů rekonektivního léčení.
D.

Udělení reklamních práv. Já tímto uděluji společnosti a jejím agentům neodvolatelné, celosvětové, trvalé, bez

licenčních poplatků, přenosné, sub-licencovatelné právo a licenci na to, aby mohli: (a) provádět záznamy se mnou nebo
pořizovat fotografické snímky se mnou do jakékoli a všech médií, známých nyní nebo v budoucnu (včetně
audiovizuálních, audio nebo fotografických médií) při, v průběhu nebo v souvislosti s mou účastí na jakékoli akci
Reconnection (souhrnně "Nahrávky"), a editovat nebo vytvářet odvozená díla založená na takových nahrávkách; a (b)
používat, reprodukovat a distribuovat moje jméno, podobu, hlas, a životopisné údaje (včetně, v souvislosti s jakýmikoli
nahrávkami pořízenými společností nebo jménem společnosti) v jakémkoli a ve všech médiích, známých nyní nebo v
budoucnu pro jakýkoli účel, včetně, bez omezení, produkování obsahu pro společnost a pro reklamní nebo propagační
účely, související s programem rekonektivního léčení, jakoukoli akcí Reconnection, společností nebo některou z jejích
činností. Já tímto zprošťuji strany Reconnection jakékoliv odpovědnosti, pokud jde o uplatnění nebo použití (ze strany
společnosti) některého z výše uvedených práv, udělených mnou. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že nemám nárok na
žádné honoráře, licenční poplatky, nebo jiné náhrady za použití nahrávek nebo některého z výše uvedených práv mnou
udělených, které byly použity společností (nebo jejími zástupci, agenty nebo držiteli licencí). Zříkám se a zbavuji
odpovědnosti strany Reconnection za veškeré nároky, které mohu mít nyní nebo v budoucnu v jakékoli jurisdikci na
světě, na základě „morálních práv“ nebo „droit moral“ nebo nekalé soutěži, pokud jde o používání nebo využívání ze
strany společnosti (nebo jejích zástupců, agentů nebo držitelů licencí) jakýchkoli nahrávek, ve kterých se mohu objevit,
a souhlasím s tím, že nebudu podněcovat, podporovat, udržovat, nebo autorizovat žádnou žalobu, nárok nebo soudní
při proti stranám Reconnection na základě toho, že jakékoli použití nahrávek, nebo děl odvozených od nich, porušuje
nebo narušuje některé z mých práv.
E.

Vyloučení z akcí. Beru na vědomí, že kdykoli a na základě vlastního uvážení, má společnost právo zabránit mi

nebo mne vyloučit z návštěvy nebo účasti na jakékoli akci Reconnection, bez jakéhokoli vrácení peněz, náhrady,
závazku nebo odškodnění, které mi dluží.
F.

Duševní vlastnictví. Beru na vědomí, že společnost, pan Eric Pearl a / nebo jejich nástupci, nebo držitelé licencí

vlastní a kontrolují veškeré celosvětové patenty, autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství a / nebo jiná

práva duševního vlastnictví, vlastnická práva a majetkový podíl v, a k následujícímu „duševnímu vlastnictví“: (a) program
rekonektivního léčení, včetně formátu a provedení akcí Reconnection; (b) veškerý obsah, materiály nebo díla,
poskytnutá, používaná nebo sdělená na jakékoli akci Reconnection nebo jinak poskytnutá, používaná nebo sdělená v
souvislosti s programem rekonektivního léčení; (c) veškerý obsah, materiály, publikace nebo díla vytvořená, připravená,
napsaná nebo publikovaná společností a / nebo panem Ericem Pearlem; (c) veškeré informace Reconnection; (d)
nahrávky; a (e) jakékoli a všechny ochranné známky, servisní značky, design značky a loga ve vlastnictví společnosti a /
nebo pana Erica Pearla (ať už jsou tyto známky registrované nebo nikoliv v dané zemi, jurisdikci nebo území) (souhrnně
„ochranné známky Reconnection“). Souhlasím s tím, že je mi zakázáno používat kterékoli z duševního vlastnictví, s
výjimkou toho, jak může být výslovně povoleno a omezeno v sekci II.F.1 níže, pokud mi byla udělena nějaká klasifikace
od společnosti. Proto beru na vědomí a souhlasím s tím, že pokud mi nebyla udělena nějaká klasifikace od společnosti,
je mi zakázáno používat kterékoli z duševního vlastnictví. Nebudu dělat nic, co je v rozporu s vlastnictvím duševního
vlastnictví společnosti a / nebo pana Erica Pearla, a beru na vědomí, že nic v této dohodě mi nedává žádné právo,
nárok, nebo podíl v kterémkoli z duševního vlastnictví (kromě licencí, které mi mohou být uděleny v sekci II.F níže,
pokud mi byla udělena nějaká klasifikace). Dále souhlasím s tím, že nebudu zpochybňovat (napadat) vlastnictví
duševního vlastnictví společnosti a / nebo pana Erica Pearla. Nebudu používat ani podávat žádost o registraci (kdekoli
na světě) jakékoli ochranné známky, která je zaměnitelná s jakoukoli ochrannou známkou Reconnection nebo která by
ji mohla oslabit.
G. Pokud předložím nebo přispěji nějakými nápady či koncepty, souvisejícími s a / nebo které mohou doplnit nebo
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rekonektivního léčení (souhrnně „Příspěvky“), a pokud takové příspěvky jsou rozvíjeny a / nebo zrealizovány společností
nebo se společností, pak pokud společnost neodsouhlasí písemně jinak, já tímto: (1) postupuji a souhlasím s tím, že
postoupím společnosti všechna celosvětová práva, nároky a podíly na takových příspěvcích a všech jejich částech,
včetně a bez omezení, všech celosvětových autorských práv, ochranných známek, patentů a jiných práv duševního
vlastnictví, a (2) dále souhlasím s tím, že napomohu společnosti a vyhotovím takové dokumenty, které mohou být
nezbytné, podle názoru společnosti, k doložení takového postoupení práva a k zajištění práv společnosti k příspěvkům,
včetně a bez omezení, trestního stíhání patentových přihlášek, a registrací autorských práv či ochranných známek.
ČÁST II: PODMÍNKY PLATNÉ PRO PRAKTIKY REKONEKTIVNÍHO LÉČENÍ
Chápu, že pokud jsem splnil určité požadavky stanovené společností, společnost mne může oprávnit (podle svého
vlastního uvážení), abych byl praktikem rekonektivního léčení, a udělit mi určité klasifikace, které mi mohou umožnit
praktikovat přístupy rekonektivního léčení (ale pouze přístupy dovolené pro konkrétní klasifikaci). Pokud se
kvalifikuji pro jakoukoli klasifikaci, chápu, že kromě ustanovení části I, ustanovení této části II se na
mne také vztahují a budou řídit moje aktivity jako praktika rekonektivního léčení.
A.

Kvalifikace.
1.

Prohlašuji a zaručuji, že jsem splnil všechny požadavky stanovené společností pro mou platnou klasifikaci.
Souhlasím s tím, že dokončím veškeré další vzdělávání, získám veškeré obnovení klasifikace, nebo splním
jakékoli další kroky požadované společností, abych si udržel moji klasifikaci. Dále souhlasím s tím, že budu
dodržovat tuto dohodu, jakož i jakékoli další zásady, postupy, pravidla, směrnice, termíny a podmínky
(souhrnně „Další zásady“) společnosti pro svou klasifikaci, které mohou být zveřejňovány na internetových
stránkách společnosti, nebo mi mohou být jinak sděleny, ve znění případných změn čas od času, a já beru na
vědomí, že moje pokračující způsobilost pro mou platnou klasifikaci je podmíněna mým dodržováním těchto
zásad. Pokud nesplním požadavky stanovené společností, nebo pokud nebudu dodržovat tuto dohodu nebo
jakékoli další zásady, chápu, že můj status jako praktika rekonektivního léčení, klasifikace a licence, udělené
mi v sekci II.F.1 níže, mohou být zrušeny nebo ukončeny společností bez jakéhokoli vrácení peněz, náhrady,
závazku nebo odškodnění, které mi dluží.

2.

Chápu, že společnost může považovat za nutné, aby bylo potvrzeno, že jsem absolvoval určitá sezení
rekonektivního léčení. Já proto zmocňuji společnost, aby přijímala a používala mé osobní údaje od praktiků,
kteří mi poskytli taková sezení rekonektivního léčení.

3.

Beru na vědomí, že nemám žádné právo být praktikem rekonektivního léčení, nebo obdržet jakoukoli
klasifikaci, povolení nebo licenci, udělovanou společností.

B.

Standardy postupů
1.

Když budu praktikovat rekonektivní léčení, budu používat a poskytovat klientům pouze léčivé přístupy, které
jsou povoleny mou platnou klasifikací.

2.

Budu správně vzdělávat, informovat a vyslechnu své klienty tak, aby mohli lépe pochopit své zkušenosti a

výhody rekonektivního léčení.
3.

Žádné směšování energetických léčivých modalit. Beru na vědomí a chápu, jak mi bylo vysvětleno
během akcí Reconnection, že program rekonektivního léčení nedovoluje svým praktikům, aby kombinovali
přístupy rekonektivního léčení s jakoukoli z energetických léčivých modalit, technik nebo postupů - jako jsou
například, ale bez omezení, Reiki, Qi Gong, Jin Shin, Johrei, atd. (souhrnně „energetické léčivé modality“).
Chápu, že po úspěšném dokončení úrovně I & II výukových programů, mohu dělat Rekonektivní Léčení tak
dlouho, dokud budu v dobrém vztahu s The Reconnection, LLC. Nicméně, abych mohl být uznán jako
profesionální praktik Rekonektivního léčení a získat certifikát,souhlasím s tím, že nebudu praktikovat žádné
energetické léčivé modality během doby, po kterou budu držitelem mé klasifikace - ať už během služeb
rekonektivního léčení, které budu poskytovat klientům nebo jinak. Při poskytování služeb rekonektivního
léčení nebudu začleňovat žádné „rituály“ nebo techniky.

4.

Chápu, že moji klienti jsou nejdůležitější součástí mé praxe. Budu s nimi zacházet profesionálně, soucitně, a
důstojně.

5.

Poskytnu bezpečné, čisté, profesionální a vhodné prostředí pro sezení klienta.

6.

Nebudu žádat své klienty, aby se svlékli (kromě sundání obuvi).

7.

Za služby rekonektivního léčení, které poskytuji, budu účtovat a vybírat pouze poplatky, které jsou v souladu s
rozpisem poplatků, který mi sdělí společnost.

8.

Chápu a budu dodržovat všechny platné mezinárodní, národní, státní a místní zákony, pravidla, nařízení,
směrnice a předpisy (včetně těch, jimiž se řídí činnost mého podnikání, daně, ochrana osobních údajů, a
reklama / marketing), které jsou platné v zemi (zemích) a geografické oblasti (oblastech), ve kterých praktikuji
přístupy rekonektivního léčení. Kromě jiného, pokud budu shromažďovat osobní informace od klienta, budu
dodržovat všechny bezpečnostní zákony na ochranu osobních údajů a dat, pravidla, předpisy a směrnice, které
jsou platné v zemi (zemích) a geografické oblasti (oblastech), ve kterých praktikuji a které se vztahují na mé
klienty.

C.

Žádné lékařské služby
1.

Uznávám, že lidé, kteří za mnou přicházejí za účelem rekonektivního léčení, jsou klienti, nikoli pacienti, v
souvislosti se službami rekonektivního léčení, které poskytuji. Pokud jsem licencovaný lékařský profesionál
nebo zdravotnický pracovník a poskytuji služby lékařské nebo zdravotní péče pro jednotlivce z tohoto titulu,
beru na vědomí a souhlasím s tím, že tyto služby lékařské nebo zdravotní péče jsou samostatné a oddělené od
veškerých služeb rekonektivního léčení, které poskytuji. (Kromě toho, jak je uvedeno výše, nebudu
kombinovat rekonektivní léčení s energetickými léčivými modalitami.)

2.

Budu informovat své klienty, že rekonektivní léčení není lékařské ošetření nebo postup a není náhradou za
lékařské ošetření. Budu také informovat své klienty, že jsou výhradně zodpovědní za vyhledání své vlastní
lékařské pomoci a péče.

3.
4.
D.

Nebudu diagnostikovat, léčit nebo radit o žádných zdravotních příznacích, stavech, nemocech nebo chorobách
jakékoli osoby při praktikování rekonektivního léčení.

Nebudu činit žádné sliby nebo poskytovat záruky klientům o výsledcích rekonektivního léčení.

Komunikace o rekonektivním léčení nebo o jakýchkoli informacích Reconnection
1.

Pokud nejsem autorizovaný člen společnosti nebo jejího pedagogického sboru, nebo pokud nemám předchozí
písemný souhlas společnosti, omezím své prezentace o rekonektivním léčení a informacích Reconnection na
patnáct (15) minut nebo méně. Chci-li zajistit delší prezentace, budu předkládat ke kontrole ze strany
společnosti mé navrhované materiály, obsah a ukázkové video mých prezentačních dovedností za účelem
schválení předem.

2.

Mohou nastat situace, kdy budu chtít vytvořit, a to buď sám, nebo s třetí stranou, písemný materiál,
fotografický, video, audiovizuální nebo jiný obsah o rekonektivním léčení nebo o informacích o Reconnection.
Předložím návrh obsahu společnosti ke schválení předem, a to dříve než: (a) budu publikovat, distribuovat
nebo využívat takový obsah prostřednictvím prostředků, které ovládám já (například zveřejnění na mém
vlastním blogu, webových stránkách nebo účtu sociálních sítí); a / nebo (b) budu předkládat takový obsah
jakékoli třetí straně za účelem publikování, distribuování nebo využívání (například předložení pro jiné webové
stránky nebo vydavatele).

3.

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti, nebudu poskytovat žádné rozhovory se sdělovacími
prostředky, ani žádná vystoupení ve sdělovacích prostředcích (ať už je to tisk, televize, rádio, online, digitální
nebo jiná média) za účelem diskutování o rekonektivním léčení nebo informacích o Reconnection.

4.

Při komunikaci o rekonektivním léčení nebo jakýchkoliv informacích o Reconnection, nebudu měnit nebo
doplňovat výuku, kterou jsem získal od společnosti.

5.

Pokud nejsem speciálně vyškolený a písemně oprávněný od společnosti, nebudu vyučovat nikoho, aby
prováděl rekonektivní léčení nebo jakoukoli formu léčení, které je stejné, výrazně podobné, nebo odvozené od
filozofie a přístupů rekonektivního léčení.

6.

Po dobu, co budu praktikem rekonektivního léčení a držitelem nějaké klasifikace, nebudu říkat, dělat,
prohlašovat nebo publikovat, přímo či nepřímo, nebo nebudu pomáhat nikomu jinému říkat, dělat, prohlašovat
nebo publikovat, ústně nebo písemně, přímo či nepřímo, nic hanlivého nebo znevažujícího o: (a) společnosti
nebo o jakékoli osobě jakýmkoli způsobem spojené se společností; (b) o rekonektivním léčení, akcích
Reconnection, informacích o Reconnection nebo o jakémkoli aspektu programu rekonektivního léčení; a /
nebo (c) o panu Ericu Pearlovi.

E.

Propagace mých služeb jako praktika rekonektivního léčení

Chápu, že mohu inzerovat, reklamovat a / nebo propagovat svůj status jako praktika rekonektivního léčení, svoji
klasifikaci a svou nabídku služeb rekonektivního léčení, které jsou povoleny na základě mé klasifikace - pomocí
například vizitek, brožur, reklam a webových stránek. Přitom budu dodržovat následující ustanovení a licenční
ustanovení, uvedená v sekci II.F níže:
1.

Při identifikaci mého postavení jako praktika rekonektivního léčení a mé platné klasifikace, budu používat
pouze názvy klasifikací přesně tak, jak mi je určila společnost (například „Reconnective Healing Foundational
Practitioner“ nebo „Reconnection-Certified Practitioner“). Nebudu žádným způsobem upravovat nebo měnit
název nebo popis klasifikace.

2.

Při popisu rekonektivního léčení, budu používat pouze popisy a formulace zveřejněné na internetových
stránkách společnosti, nebo v jiných písemných nebo propagačních materiálech distribuovaných společností
(jako je například brožura s názvem „Getting the Word Out“ nebo kniha pana Eric Pearl s názvem „The
Reconnection: Heal Others, Heal Yourself“ - česky „Reconnection návrat k léčivé energii - Uzdravte druhé,
uzdravte sebe“). Chci-li vytvořit své vlastní popisy nebo materiály, které popisují rekonektivní léčení, musím
získat předem písemný souhlas od společnosti pro tyto materiály dříve, než je budu tisknout, distribuovat,
publikovat nebo používat.

3.

Při propagaci svých služeb rekonektivního léčení nebo při odkazování na své klasifikace, souhlasím s tím, že
budu propagovat a nabízet pouze služby, které jsou povoleny na základě mé klasifikace, a které jsou v
souladu s programem rekonektivního léčení, jeho přístupy a jeho filozofií. Jak bylo uvedeno výše, nebudu
praktikovat (a nebudu propagovat ani nabízet) žádné energetické léčivé modality během doby, po kterou budu
držitelem mé klasifikace, a nebudu poskytovat žádné energetické léčivé modality, kdykoliv budu poskytovat
služby rekonektivního léčení svým klientům.

4.

Na všech propagačních materiálech, které budu publikovat nebo distribuovat (včetně, ale nikoli výhradně,
vizitek, brožur, reklam a webových stránek), budu uvádět následující větu: „Pro informace o rekonektivním
léčení navštivte www.TheReconnection.com“.

F.

Licence, které mi byly uděleny.
1.

Společnost mi uděluje omezenou, nevýhradní, odvolatelnou licenci a / nebo povolení na to, abych mohl:
a.

Praktikovat přístupy rekonektivního léčení pouze v rozsahu, povoleném mou platnou klasifikací;

b.

Propagovat a dělat reklamu sám sobě v rozsahu mé platné klasifikace (ale souhlasím s tím, že
nemohu inzerovat nebo propagovat sám sebe v souvislosti s jakoukoli klasifikací, která mi nebyla
udělena nebo kterou již společnost neuznává);

c.

Používat ochranné známky THE RECONNECTION®, RECONNECTIVE HEALING® a ochranné známky,
související s mou platnou klasifikací, na které se společnost rozhodla udělit mi licenci (dále jen
„licencované značky“) (ať už jsou tyto ochranné známky registrovány či nikoli v zemi, jurisdikci nebo
území, kde bydlím nebo kde poskytuji služby rekonektivního léčení), za účelem identifikace mé
platné klasifikace a v souvislosti s nabídkou poskytnutí nebo poskytování služeb rekonektivního
léčení, a to pouze v rozsahu povoleném mou klasifikací, a za podmínek dodržení ustanovení v tomto
dokumentu;

d.

Používat nebo citovat v omezeném rozsahu výňatky - nesmí překročit 500 slov v jednom výňatku, a
nesmí jich být více než 3 výňatky (dále jen „výňatky“) - z jakéhokoli písemného materiálu
zveřejněného

na

internetových

stránkách

společnosti,

nebo

distribuovaného

společností

prostřednictvím jiných prostředků, za účelem popisu rekonektivního léčení, mé klasifikace či služeb
poskytovaných na jejich základě. Při použití nebo citaci výňatků, jak je povoleno v tomto dokumentu,
budu identifikovat společnost a / nebo pana Erica Pearla jako autora nebo zdroj výňatků, a nebudu
citovat nebo upravovat publikace nebo materiály společnosti jakýmkoli způsobem, který je zavádějící,
nebo mění či zkresluje filozofii programu rekonektivního léčení. Beru na vědomí, že mé právo

používat výňatky bude podléhat právu společnosti později nesouhlasit s takovým používáním.
2.

Chápu, že jakékoliv porušení této dohody nebo jakékoli jiné z dalších zásad, stanovených společností, může
vést k okamžitému pozastavení nebo zrušení mé klasifikace, odstranění z on-line výpisu adresáře praktiků
společnosti, zařazení na veřejný seznam praktiků, jejichž klasifikace byly pozastaveny nebo zrušeny, k
ukončení licencí udělených mi v sekci II.F.1 výše, a k jakékoli jiné akci považované společností za přiměřenou.
Dále beru na vědomí, že licence a práva udělená mi v sekci II.F.1 výše, mohou být odebrána nebo zrušena
společností kdykoliv, s uvedením důvodu nebo bez uvedení důvodu. Jakékoli pozastavení, odebrání nebo
ukončení mé klasifikace či licence, udělených mi podle tohoto dokumentu, bude bez jakéhokoli vrácení peněz,
náhrady, závazku nebo odškodnění, které mi společnost dluží.

3.

Beru na vědomí, že všechna rozhodnutí týkající se mé klasifikace, pokračující způsobilosti pro mou klasifikaci,
a dodržování této dohody a jakékoli z dalších zásad, jsou na výhradním uvážení společnosti, jejíž rozhodnutí
jsou pro mne konečná a závazná.

4.

Klasifikace mně udělená, a licence mně poskytnutá podle tohoto dokumentu, nemůže být mnou postoupena,
sub-licencována nebo převedena na žádnou jinou osobu nebo subjekt bez předchozího písemného souhlasu
společnosti.

5.

Pravidla pro používání ochranných známek. Beru na vědomí, že licencované značky (stejně jako jakékoli jiné
ochranné známky Reconnection), jsou ochranné známky nebo servisní značky, které jsou registrovány a /
nebo chráněny mezinárodně. Souhlasím s tím, že budu dodržovat následující pravidla pro používání, a
pravidla pro používání jakékoliv jiné ochranné známky nebo značky, vydané nebo poskytnuté společností:
a.

Budu používat licencované značky pouze k popisu své klasifikace a služeb, pro jejichž poskytování
jsem byl oprávněn v souvislosti s mou klasifikací.

b.

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti nebudu vytvářet nebo registrovat doménové
jméno, e-mailovou adresu, účet sociálních médií nebo jiný online identifikátor pro mne samotného
nebo mou praxi, který používá, zahrnuje nebo se odkazuje na licencované značky nebo na jakékoli
jiné ochranné známky Reconnection.

c.

Budu používat pouze licencované značky (nebo jejich autorizované verze jakéhokoli loga či design
značky). Nebudu měnit či upravovat žádným způsobem licenční značky (včetně jejich jakéhokoli loga
či design značky).

d.

Nebudu používat licencované značky nebo jakékoliv jiné ochranné známky Reconnection v názvu
žádného podniku nebo subjektu.

6.

Beru na vědomí, že moje používání licencovaných značek (jak je povoleno podle tohoto dokumentu) bude ku
prospěchu společnosti a / nebo pana Erica Pearla, a bude jménem společnosti a / nebo pana Erica Pearla.

7.

Abych si zachoval svou klasifikaci a právo používat licencované značky, jak je dovoleno podle tohoto
dokumentu, souhlasím s tím, že budu dodržovat jakékoli a všechna ustanovení této dohody, a veškeré
standardy (publikované nebo sdělované společností nyní nebo v budoucnu, jako například v dalších zásadách)
pro charakter a kvalitu služeb, které mám poskytovat ve spojení s licencovanými značkami a / nebo v
souvislosti s mou klasifikací. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že společnost může monitorovat mou
propagaci, nabízení služeb a poskytování mých služeb nabízených v souvislosti s licencovanými značkami a /
nebo mou klasifikací, a kteroukoli z mých aktivit spojených s rekonektivním léčením. V případě, že společnost
rozhodne, na základě svého uvážení, že nedodržuji tuto dohodu nebo další zásady, stanovené společností,
společnost může vypovědět licence mně udělené podle tohoto dokumentu, a může zrušit mou platnou
klasifikaci (klasifikace), ihned poté, co mi zaslala oznámení, a to bez jakéhokoli vrácení peněz, náhrady,
závazku nebo odškodnění, které mi dluží.

8.

Budu používat duševní vlastnictví pouze v souvislosti se svou nabídkou a poskytováním služeb rekonektivního
léčení a v souvislosti se svou klasifikací, a pro žádný jiný účel. Kromě jiného, nebudu používat duševní
vlastnictví v souvislosti se svou propagací, nabízením nebo poskytováním jakýchkoli energetických léčivých
modalit, v souvislosti s jakýmikoli produkty jakéhokoli druhu a / nebo jinými osobami nebo subjekty.

9.

Nebudu nabízet služby rekonektivního léčení nebo jakékoli služby, výrazně jim podobné, nebo používat jiný
název nebo popis.

10. Při ukončení licencí, které mi byly uděleny podle tohoto dokumentu, a / nebo při pozastavení nebo zrušení mé
klasifikace (klasifikací), souhlasím s tím, že okamžitě přestanu používat, zobrazovat nebo publikovat
licencované značky a výňatky, a souhlasím s tím, že okamžitě přestanu používat jakékoli jiné duševní
vlastnictví za jakýmkoliv účelem.
11. Pokud se dozvím o jakémkoli neoprávněném použití duševního vlastnictví jinou fyzickou nebo právnickou
osobou, souhlasím s tím, že budu neprodleně informovat společnost.

G.

V souvislosti s mou propagací, nabízením a poskytováním služeb rekonektivního léčení, dovolených mou
klasifikací, beru na vědomí, že jsem podnikatel, nezávislý na společnosti. Mezi mnou a společností neexistuje
žádný společný podnik, partnerství, zaměstnanecký poměr nebo agenturní vztah jako důsledek této dohody, mého
statusu jako praktika rekonektivního léčení nebo mé klasifikace (klasifikací), a nemám pravomoc zavazovat
společnost vůbec v žádném ohledu. Nebudu propagovat sám sebe jako, nebo navádět jiné osoby či subjekty, aby
věřily, že jsem zástupce nebo agent společnosti.

H.

Další odškodnění. Kromě náhrady škody, kterou poskytnu podle sekce I.C výše, dále souhlasím jménem svým a
svých případných nástupců, vykonavatelů a právních nástupců s tím, že budu odškodňovat, chránit a bránit proti
škodám „strany Reconnection“ před a proti jakýmkoli a všem nárokům, vyplývajícím z, týkajících se, nebo
založených na mých činech nebo opomenutích v souvislosti s: (1) mou propagací, nabízením nebo poskytováním
služeb jako praktik rekonektivního léčení; (2) s výkonem jakýchkoli licencí udělených pro mne podle tohoto
dokumentu; a / nebo (3) s veškerými dalšími činy nebo opomenutími, souvisejícími s touto dohodou a mou
klasifikací.

ČÁST

III.

VŠEOBECNÉ

PODMÍNKY

PLATNÉ

PRO

VŠECHNY

ÚČASTNÍKY

PROGRAMU

A

PRAKTIKY

REKONEKTIVNÍHO LÉČENÍ
A.

Jsem dospělá osoba ve své zemi, území nebo jiné příslušné zeměpisné oblasti svého trvalého pobytu. Pokud

B.

Beru na vědomí, že tato dohoda může být podepsána pomocí elektronického nebo vlastnoručního podpisu,

jsem nezletilá osoba, obdržel jsem souhlas s touto dohodou od svého rodiče nebo zákonného zástupce.

které mají stejnou účinnost, ať už na originálu nebo na elektronických kopiích, a přijetí této dohody elektronickým
souhlasem (například kliknutím, kterým dávám najevo přijetí této dohody) představuje elektronický podpis. Dále
souhlasím s tím, že budu provádět podnikání, a uzavírat dohody se společností elektronicky nebo prostřednictvím
elektronických prostředků.
C.

Rozhodné právo; Rozhodčí řízení a Žádné hromadné žaloby.
1.

Rozhodné právo. Bez ohledu na jurisdikci, ve které byla tato dohoda uzavřena, tato dohoda a její interpretace
se budou řídit a budou vykládány v souladu se zákony státu Kalifornie, Spojené státy americké, a to bez
ohledu na její rozpor právních principů, a nebude se řídit „Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi
zboží“, je-li jinak použitelná.

2.

Rozhodčí řízení.
podobné

S výjimkou nároků na právně přikázané úlevy, speciální výkony nebo

spravedlivé

odškodnění

(které

se

řídí

podle

odstavce

II.C.3

níže),

jakékoli

kontroverze, rozepře, spory nebo nároky, zahrnující výklad, interpretaci, vymáhání nebo
použití některého z termínů, ustanovení nebo podmínek této dohody, a jakékoli kontroverze,
rozepře, spory nebo nároky mezi mnou a „stranami Reconnection“, které vyplývají z, nebo
souvisejí

s

touto

dohodou,

programem

rekonektivního

léčení,

s

jakýmikoli

akcemi

Reconnection, informacemi o Reconnection a / nebo (pokud se to vztahuje na mne), s mou
klasifikací a poskytováním služeb rekonektivního léčení, budou řešeny závazným rozhodčím
řízením s konečnou platností. Jakékoliv rozhodčí řízení musí být zahájeno do jednoho (1) roku poté, co
vznikl příslušný nárok nebo příčina žaloby. Vzhledem k tomu, že program rekonektivního léčení se týká
mezistátního obchodu, „Federální arbitrážní zákon“ Spojených států („FAA“ = Federal Arbitration Act) upravuje
arbitrabilitu všech sporů. Nicméně, platné federální zákony USA nebo zákony státu Kalifornie se mohou také
vztahovat na podstatu jakýchkoli sporů. Arbitráž se bude konat v Los Angeles, Kalifornie, Spojené státy
americké. Rozhodčí řízení bude spravovat „Americká arbitrážní asociace“ ("AAA" = American Arbitration
Association, v souladu s kapitolou 9 amerického zákoníku (arbitrážní zákon Spojených států amerických), v
rámci „Pravidel pro řešení komerčních sporů“ Americké arbitrážní asociace, či jakýchkoli srovnatelných pravidel
v té době platných, doplněných o „Doplňkové postupy“ pro „Spory související se spotřebitelem“ (a jak je
uvedeno tamtéž, pokud bude existovat rozdíl mezi „Postupy pro řešení komerčních sporů“ a „Doplňkovými
postupy“, budou použity „Doplňkové postupy“), a také doplněných o „Volitelná pravidla pro nouzová ochranná
opatření“. Rozsudek o výroku (nálezu), stanovený arbitrem (arbitry), může být zapsán jakýmkoliv soudem
kompetentní jurisdikce. Náklady rozhodčího řízení ponesou rovným dílem obě strany, přičemž každá strana
bude odpovědná za své poplatky nebo poplatky za své vlastní právní zastoupení. Arbitr (arbitři) budou mít
pravomoc rozhodnout všechny otázky arbitrability. Arbitr (arbitři) nemohou udělovat represivní nebo
exemplární náhradu škody. Já a společnost se dobrovolně a vědomě vzdáváme všech práv na
represivní nebo exemplární náhradu škody, a na soud před porotou.
3.

Právně přikázané úlevy. Jakákoli strana této dohody bude mít právo zahájit soudní řízení proti druhé smluvní

straně, nebo komukoli, kdo jedná jménem, prostřednictvím nebo za tuto stranu, aby se prosadila práva
zahajující strany podle této dohody prostřednictvím soudního příkazu, speciálního výkonu nebo podobného
spravedlivého odškodnění. Tato soudní řízení budou zahájena pouze u soudu kompetentní jurisdikce, který se
nachází v kraji Los Angeles, stát Kalifornie, Spojené státy americké.
4.

Žádné hromadné žaloby. Ani já, ani společnost nebudeme mít právo sloučit nebo konsolidovat nároky v
rozhodčím řízení ve prospěch společnosti nebo proti společnosti (podle toho, co je relevantní), ve prospěch
nebo proti „stranám Reconnection“, ostatním účastníkům či praktikům programu rekonektivního léčení,
účastníkům akcí Reconnection, nebo příjemcům informací o Reconnection, a to jako zástupce nebo člen
skupiny nebo v rámci všeobecné právní způsobilosti soukromého advokáta.

D.

Různé. Ani skutečnost, že tato dohoda nebo jakákoliv část této dohody byla vyjednána nebo vypracována

společností nebo jejími právními zástupci, nebude použita pro účely interpretace této dohody, ani nebude použita tato
skutečnost pro účely výkladu této dohody nebo jakékoli části této dohody ve prospěch, nebo proti jakékoli straně.
Potvrzuji, že jsem přečetl a porozuměl této dohodě a uzavírám tuto dohodu svobodně a dobrovolně. Mohl jsem uzavřít
předchozí dohody se společností (včetně všech dřívějších dohod o vstupu do výukového programu); tato dohoda bude
účinná navíc ke všem takovým předchozím dohodám. Tato dohoda může být změněna pouze písemným dokumentem
podepsaným řídícím členem společnosti; tato dohoda nemůže být změněna nebo zrušena ústně. Opomenutí
společnosti vymáhat dodržení jakéhokoli práva nebo ustanovení v této dohodě neznamená vzdání se takového práva
nebo ustanovení, pokud to společnost neuznala a neodsouhlasila písemně. Nesmím postoupit nebo převést tuto
dohodu bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Beru na vědomí, že „strany Reconnection“ (jiné než
společnost) jsou oprávněné osoby (beneficienti) třetích stran této dohody, a mohou vymáhat svá práva podle této
dohody.
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