
 

 

Kérjük, olvasd el figyelmesen és add beleegyező nyilatkozatodat, mielőtt az Eredeti Fény 

Zen Templom (2500 Esztergom, Búbosbanka u. 61, továbbiakban: Templom) meditációs 

programján, szertartásain (továbbiakban: Program) részt veszel. 

 

Beleegyező nyilatkozat 
 

Kijelentem, hogy teljes körű szóbeli tájékoztatást kaptam a Program minden eleméről, 

beleértve a munka-periódust is, és elolvastam a Templomi Szabályokat, valamint a 

Programon való részvétel feltételeit. Lehetőségem volt a kapott információkat megbeszélni, 

kérdéseket feltenni. Kijelentem, hogy a Programon való részvételi szándékom teljesen 

önkéntes. Megértettem, hogy nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom. Megértettem, 

hogy beleegyezésemet bármikor visszavonhatom, mely a Programról való távozásommal 

jár. Kijelentem, hogy visszavonási/távozási szándékomat legalább 6 órával távozásom előtt 

a Templom vezetőinek tudomására hozom. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Program során, olyan külső és/vagy belső érzékelések, 

hatások, más emberektől származó impulzusok érhetnek, amelyek a hétköznapi életben 

nem megszokott reakciókat válthatnak ki belőlem. A Templomi életrend lehetőségeivel élve 

azonnali visszajelzést adok a Templom vezetősége felé, mihelyt számomra 

befogadhatatlannak, kezelhetetlennek tűnő tudattartalmat észlelek. A Templom 

Programján saját felelősségemre veszek rész, a Templomot mint közösséget és 

szervezetet nem teszem felelőssé a Program során bennem kialakult fizikai, lelki, és 

elmebéli állapotokért. 

 

Megértettem, hogy a munka-periódus során sérülés okozására/elszenvedésére alkalmas 

konyhai eszközökkel és kerti, fa- és fém-megmunkáló szerszámokkal dolgozom. Mindent 

megteszek, hogy a teljes figyelem gyakorlásával elkerüljem magam és mások sérülését a 

munka-periódus, illetve a templomban töltött időm alatt. A munkavédelmi oktatást 

megértettem és magamra kötelezőnek ismerem el. Az általam okozott kárért saját 

felelősségemet anyagi és jogi értelemben egyaránt vállalom, és az esetlegesen 

elszenvedett sérülésért a Templomot mint közösséget és szervezetet nem teszem 

felelőssé. 

 

Tisztában vagyok azzal, hogy a Programnak lehetnek orvosi ellenjavallatai, és nem 

helyettesít semmiféle egészségügyi ellátást. Kijelentem, hogy legjobb tudomásom szerint 

az alább felsorolt betegségek és/vagy tünetcsoportok személyemet illetően nem állnak 

fenn, és a Programra vonatkozóan orvosi ellenjavallattal nem rendelkezem. Hozzájárulok, 

hogy ha állapotom indokolja, a Templom vezetősége személyes adataimat 

felhasználhassa harmadik fél felé.  



 

 

A meditációs programon való részvételt kizáró tényezők: 

● Pszichoaktív gyógyszerek szedése (altató, erős fájdalomcsillapító, nyugtató, 

antidepresszáns) 

● Fennálló pszichoterápiás kezelés 

● Bármiféle kábítószer használata (Minden C-listás drog) 

● A program idejére leküzdhetetlen dohányzás és/vagy alkoholfogyasztás 

● Epilepszia, ideggyengeség 

● Szív elégtelenség 

● Nagyobb nyílt sérülés, fertőzéses megbetegedés 

● Tartós, csillapíthatatlan köhögés  

● Influenza, felső légutak krónikus gyulladása 

● Vírusos megbetegedések 

● Öngyilkossági hajlam 

● Krónikus szédülés 

● Viselkedési zavarok 

●  

 Relatív ellenjavallatok 

 

● Szívtáji panaszok vagy szívritmuszavar 

● Közelmúltbeli orvosi műtét vagy beavatkozás 

● Közösségbe való beilleszkedési zavarok 

 

A fenti nyilatkozatot teljes terjedelmében elolvastam, és mint akaratommal mindenben 

megegyezőt, elfogadom a benne foglaltakat. Megértettem, hogy elvonulás  

szabályainak be nem tartásából eredő személyes és személyek közötti problémákért a 

Templom nem vállal felelősséget. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az 

általam adott információ a valóságnak megfelel. Beleegyezem abba, hogy a Templom a 

jelentkezési űrlapon megadott adataimat ezen nyilatkozat céljára jogszerű aláírásként 

azonosításra felhasználja. 


