आशा
Kodex meditačního studia
WANG Hranice
Jste při masáži nebo hloubkové terapii nuceni poslouchat rádio?
Mluví na Vás terapeut v průběhu terapie i přesto, že neodpovídáte a chcete odpočívat?
Vstupují do studia cizí lidé, zatímco Vy relaxujete?
Není jakýmkoliv jiným způsobem dodržováno soukromí a Vaše intimita?
Vyřizuje si terapeut při Vaší návštěvě telefonické hovory nebo odchází mimo studio?

Své služby chci nabízet individuálně pro každého klienta
klienta zvlášť, v nejvyšší možné kvalitě a za předpokladu
předpoklad maximálního soustředění.
Veškerý časový prostor a komfort, který si ve studiu zaplatíte, je zcela Váš a já jej bez výjimky respektuji. Osobně jsem zneklidněn
zne
směrem, kterým se ubírají masážní praxe a podobné služby jednotlivých masérů a terapeutů. V zájmu zachování vysoké úrovně mnou
poskytovaných služeb jsem pro svoji potřebu a Vaši jistotu vypracoval tento kodex, který obsahuje několik zásadních bodů. Jsem
Jse si
dobře vědom, že služby nabízené ve studiuu WANG jsou dražší než služby ostatních salonů a studií. Ve vší úctě a pokoře jsem
přesvědčen, že tyto salony pro mne nejsou konkurencí. Svých služeb si cením více díky odlišnému přístupu, také nechci přijímat
10 – 15 klientů denně. Méně je někdy více. Věřím,
Věřím, že veškeré informace přijmete jako benefit pro Vás. Jste-li
Jste na pochybách, objednejte
se do studia WANG. Udělám maximum, abych pochybnosti neutralizoval.

1.

Základní pravidlo číslo jedna říká, že čas, který jste si ve studiu WANG zaplatili, je Vaší investicí,
invest
které věnuji celou svoji
pozornost.

2.

Do studia WANG se dá veřejně dostat pouze ve vymezené prodejní dny za účelem nákupu zboží nebo za účelem předem
objednané návštěvy. Jiný způsob návštěvy studia je
j zapovězen. Do studia tedy nevcházejí
cházejí náhodně lidé, nepřicházejí si v průběhu
Vaší návštěvy pro poukázky, pro termín návštěvy ani pro nic jiného.

3.

V průběhu celé Vaší návštěvy (konzultace či terapie) v žádném případě nevyřizuji telefonáty. Chcete-li
Chcete si Vy v průběhu návštěvy
vyřizovat telefonáty, nejsem proti.i. Je to Vaše přání. V tomto případě Vás musím upozornit, že požadovaný výsledek terapie
(především biodynamické metody, relaxace psychiky indickou medicínou atd.) se nedostaví.

4.

Při návštěvě, a už vůbec ne při terapii, neposloucháme rádio ani jinou veřejnou reprodukci. Hraje hudba nebo nahrávky pro
speciální druhy terapií. Nikdy však rádio, které je především se svými zprávami zdrojem negativního proudu.

5.

Držím
ím se pravidla poctivých terapeutů, že při terapii nesmí být ztracen kontakt mezi rukou terapeuta a klientem. Pravidlo dodržuji
dodržu
obrazně, občas je potřeba přidat esenciální olej, občas přepnout nahrávku. Pravidlo se vztahuje především na telefonování
terapeuta,
uta, jeho odcházení, vyřizování záležitostí s jinými lidmi.

6.

Studio je v průběhu Vaší přítomnosti po celou dobu zamčené.

7.

Respektuji, pokud si chcete v rámci rezervovaného času před masáží nebo krátce na začátku terapie povídat. V průběhu terapie
konverzacii sám nevyvolávám. Především k dosažení mozkové hladiny alfa je třeba klidu a koncentrace.

8.

Na návštěvy se vztahuje tajemství, které bez výhrad dodržuji. O Vašich návštěvách s nikým nehovořím. Uvítám, pokud o
návštěvách a používaných metodách také nikde nebudete hovořit. Nevztahuje se samozřejmě na doporučení služeb. :)

Každý může prozřít k moudrosti, která nám otevírá oči k možnostem nových světů.
S úctou k Vám, Vladimír Hajduk

