PRINCIPY A PRAVIDLA VÝCVIKU
Inovativní facilitován
Pohled na svět Andrewa Barnese nás zve k překročení běžného způsobu prožívání života.
Čerpá ze svých bohatých zkušeností, přináší mimořádnou přítomnost, jasnost a přístup k
širokému rozsahu témat. Kromě témat, která jsou více konceptuální oslovuje témata
každodenního života: sexualitu, potěšení, vztahy, lásku, komunikaci, vzorce chování,
poslání a zdraví. Své vhledy sdílí s citlivostí, vřelostí a občasnou neuctivostí a smyslem
pro humor.
Andrew vystudoval zdravotní vědu (Sexual Health) na Universitě v Sydney, má pět
diplomů v různých stylech práce s tělem a energetickém léčení. Od roku 1997 facilituje
semináře, kurzy, retreaty a koučinkové setkání zabývající se sexualitou a prací s tělem v
46 zemích světa. Je autorem knihy Vztahová tantra (Relationship Tantra) a spoluautorem
knihy Srdce květu – Heart of the Flower – the book of yonis.
Nejvíce se naučil hlubokou duchovní zkušeností, kterou zažil, když mu bylo 22 let,
mnohými životními zkušenostmi a moudrostí a vedením mnoha svých mentorů a učitelů,
které měl od roku 1993. Tito lidé obohatili jeho cestu, nezčetnými způsoby ji rozšířili a
přinášeli mu výzvy a kopance. Andrew nyní podporuje druhé, aby nacházeli svoji vnitřní
pravdu a prožili dynamickou transformaci svých životů.
Uznání předchozího vzdělání
Protože je tento koučinkový program tak jedinečný, není k dispozici uznání předchozího
vzdělání (i přesto, že jste v minulosti absolovala programy nadace AwakeningWithin).
Avšak všechny předchozí zkušenosti a studia vám rozhodně budou při učení a praxi
podporou.
Pouze pro koučovací sese
Zúčastněním se této události souhlasíte s tím, že koncepty, znalosti, dovednosti a
praktiky, které vám budou ukázány na pokoročilém výcviku sexuality pro sexuální
koučky budete používat pouze pro osobní účely a během individuálních a párových sesí.
Souhlasíte s tím, že nebudete facilitovat výcvikové kurzy nebo retreaty osobního rozvoje
s použitím nějakého z materiálů výcvikového programu.
Ohodnocení
Během koučovacího programu bude po všech účastnicích požadováno, aby předvedly
ukázku své způsobilosti. Ohodnocení bude probíhat na základě zadané práce, praktické
způsobilosti, účasti na výcviku a celkovém přístupu. Některé programy výcviku se
předávají holisticky a předměty mohou být spojeny dohromady do výcvikových
programů, aby se předcházelo opakování.
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Nadace AwakeningWithin si rezervuje právo neschválit praxi studentce, která není ještě v
jakémkoli předmětu výcvikového programu způsobilá. Studující budou mít možnost
předměty opakovat (na vlastní náklady) do doby, než budou způsobilé a poté budou
schváleny.

Stížnosti a odvolání
Pokyny nadace AwakeningWithin ohledně stížností a odvolání zajistí respekt k právům a
zodpovědnosti všech. Pravidla a postupy vám umožní dojít přirozené spravedlnosti jako
suverénní bytost. Máte právo se odvolat nebo předložit důvod ke stížnosti bez trestu či
jakékoli odvety proti vám
Vaše zdraví
Tento retreat bude poskytovat výživnou veganskou bezlepkovou stravu. Kontaktujte nás
prosím, pokud máte nějaké speciální požadavky na stranu či alergie na potraviny.
Budete-li chtít mít praxi jako koučka Tantrické Sexuality a vztahů, vyžaduje to po vás
zvládání určité míry fyzického vypětí a zdatnosti. Bylo by moudré nás upozornit na
jakékoli fyzické omezení
Náš by se neměly podstupovat pro léčení fyzického, mentálního či emočního problému z
lékařského pohledu a měla byste s jistotou chápat, že žádná část akce není
supervidovaná lékařem profesionálem. Chápejte, že tato akce nemá nahradit
kompetentní lékařskou radu pro zdravotní a psychologická témata.
Péče o blaho a vedení
AwakeningWithin Foundation se zavazuje k tomu, že poskytne účastnicím dodatečnou
podporu, radu anebo asistenci během výcviku. Abychom vám tuto podporu mohli dát a
abychom zajistili kvalitu výcvku a poskytnutého vzdělání, můžeme uspořádat různé
roviny podpůrného koučinku za dodatečné náklady. Pokud byste kdy potřebovala tyto
možnosti prodiskutovat s nadací AwakeningWithin Foundation, můžete si být jista plným
soukromím a důvěrností.
Přístup a rovnost
V nadaci AwakeningWithin Foundation zachováváme pravidla pro přístup a rovnost, což
zahrnuje stejné příliežitosti a anti-diskriminaci. Je zakázáno diskriminovat jakoukoli
osobu (facilitátora či studentku) ve vztahu k následujícím tématům: věk, fyzický vzhled,
pohlaví, těhotenství, sexuální preference, manželský stav a náboženství.
Organizace a etická pravidla
Od každé ženy zapsané do studia AwakeningWithin Foundation se očekává, že se bude
chovat harmonicky a důstojně s ohledem na ostatní účastnice, spolu-studující, kouče a
facilitátory a všechny členy nadace. Pokud nebude některá z účastnit respektovat pokyny
nadace AwakeningWithin Foundation a nesplní studijní poždavky nebo se bude chovat
neuctivě či nevhodně ke svým spolu-studujícím účastnicím, koučům nebo facilitátorům a
všem členům nadace, může být požádána, aby svá studia přerušila.
Zodpovědnost sama za sebe
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Naplno chápu a rozumím tomu, že jsem zodpovědna za stanovení si svých vlastních
hranic týkajících se toho, co se mi bude během kurzu a během celého výcviku
AwakeningWithin Foundation dít. Své hranice budu jasně verbálně komunikovat . Pokud
se kdykoli rozhodnu své hranice pozměnit, udělám to slovně a jsem za to zodpovědná.

