NÁVOD NA REGISTRACI SE SPECIÁLNÍM PŘÍSTUPEM
1. Na hlavní stránce www.centrumzdravehovideni.cz klikněte na odkaz “Registrace”

2. Vyplňte všechny položky registračního formuláře.
Přihlašovací jméno - použijte pouze velká a malá písmena a čísla, pouze jedno slovo
E-mailová adresa - váš e-mail, na který vám přijde žádost o potvrzení vaší registrace. Zadejte
tedy funkční e-mail, který si kontrolujete
Heslo - zvolte si své heslo, které chcete na stránkách používat. Minimálně 6 znaků
Potvrďte, že nejste robot :-)
A pokud chcete zároveň dostávat i informace o tom, co se děje nového, o kurzech a dalších
aktivitách, zaškrtněte, prosím, souhlas se zasíláním informačních e-mailů. Souhlas můžete
kdykoliv v budoucnu zrušit, pokud políčko nezaškrtnete, kromě potvrzovacího e-mailu vám žádné
další zprávy z mé strany nebudou chodit.
Odešlete přes tlačítko “zaregistrovat se”.

V horní části stránky uvidíte buď zelené pole s potvrzením, že vaše registrace byla odeslána a
informací, že vám přijde potvrzovací e-mail.
Pokud něco ze zadaných údajů není v pořádku a registrace se neprovedla, uvidíte v horní částce
červené pole s informací, který údaj je potřeba upravit.
3. Na vámi zadanou adresu vám přijde e-mail, ve které potvrdíte svou registraci.
Klikněte na aktivační odkaz v e-mailu - pokud nefunguje, tak jej, prosím, zkopírujte do svého
prohlížeče.

4. Tím bude vaše registrace potvrzená a vy se můžete přihlásit na stránky pod svým uživatelským
jménem

5. Ihned po přihlášení budete mít přístup k nahrávkám relaxace Palming

6. Pokud chcete plný přístup k souborům pro účastníky semináře Brýle? - Odkládám! nebo
účastníky firemního workshopu Jak na zdravé vidění, pošlete mi e-mail na: jana@soham.center
V e-mailu uveďte svůj e-mail, pod kterým jste se registrovali na stránky, tedy ten, který jste
vyplnili v bodě 1. Jako registrační a na který vám přišlo potvrzení registrace a informaci, že jste se
zúčastnili semináře nebo firemního workshopu - datum a kde.
Na základě toho vám přidám práva na stránku, kde jsou všechny slíbené materiály ke stažení.

Po přihlášení bude vaše stránka vypadat takto:

Nebo:

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo probémů s přihlášením jsem vám k dispozici na:
jana@soham.center
602 731 021
Přeji vám pohodové dny a jasné vidění!
Jana

