CARTA COMPROMISSO
Revisada e válida a partir de 01 de setembro de 2020
PARA: Gendai Reiki Healing Association e distribuidor autorizado:
Eu, por meio desta, concordo com as seguintes condições em relação ao manuseio dos Manuais Oficiais do
Gendai Reiki (doravante os Manuais).
Por favor, selecione um:
☐ Eu completei o Nível IV de Gendai Reiki e recebi o título de Mestre Gendai Reiki.
☐ Eu completei o Nível _ de Gendai Reiki. Vou adquirir os Manuais dos níveis que completei.
1. Eu entendo que os Manuais são protegidos por direitos autorais e que esta Carta Compromisso é válida pela
duração do período desta proteção.
2. Concordarei em submeter o certificado de Mestre Gendai Reiki, a linhagem de treinamento e a Carta
Compromisso assinada a qualquer momento, mediante solicitação de um distribuidor autorizado, do autor ou
da Gendai Reiki Healing Association (doravante GRHA).
3. Nunca darei os Manuais a ninguém, exceto quando ofereço seminários de Gendai Reiki e para meus alunos
que precisam dos novos Manuais para os níveis que concluíram anteriormente.
4. Usarei os Manuais apenas quando ensinar Gendai Reiki. Nunca usarei os Manuais para quaisquer outros fins.
5. Devo ensinar Gendai Reiki e dar Sintonizações de Gendai Reiki pessoalmente, não por meio da internet,
vídeo, telefone ou à distância.
6. Jamais duplicarei ou alterarei os Manuais e seus arquivos digitais.
7. Nunca publicarei os Manuais online.
8. Devo usar apenas os Manuais com números de série e colocar minha assinatura em todos eles após tê-los
recebido.
9. Eu sou um praticante de Gendai Reiki Níveis I-III. Devo usar os Manuais Oficiais do Gendai Reiki apenas
para o meu estudo.
10. Com relação ao manuseio dos Manuais, devo respeitar as Normas Internacionais Comuns para os Mestres
Gendai Reiki e os Regulamentos Internos da Gendai Reiki Healing Association estabelecidos por Hiroshi Doi
Sensei, fundador do Gendai Reiki e autor dos Manuais.
11. Em caso de violação deste acordo, devo aceitar incondicionalmente a decisão tomada por Hiroshi Doi Sensei
e pela GRHA, incluindo a revogação do título de Mestre Gendai Reiki. Se minhas ações causarem qualquer
dano ao autor ou ao distribuidor, devo concordar em me responsabilizar por tais danos e arcar com o custo total
desses danos de acordo com a decisão tomada no tribunal distrital onde a GRHA está localizada.

Declaro que li, entendi e estou de acordo com todos os termos da Carta Compromisso.
Data: ___________________________________________________________________________________
Nome: __________________________________________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________________________________

