Disclaimer
Het verloop van een consult is afhankelijk van verschillende factoren en wordt beschouwd
als een soort experiment. Tijdens een consult wordt geprobeerd mogelijkheden en
potenties aan te geven en daarbij kan gebruik worden gemaakt van verschillende
werkvormen/methoden, zoals contact met overledenen, psychometrie met behulp van
foto/voorwerp, psychic reading en/of ondersteuning door middel van bijvoorbeeld kaarten.
Er wordt geen garantie gegeven en er kunnen geen claims over worden gemaakt.
Toekomstvoorspellingen worden niet gedaan.
Een consult vervangt de reguliere geneeskunde/hulpverlening niet.
De cliënt is zich niet bewust van zijn/haar medische, psychologische of psychiatrische
condities die zijn/haar interpretatie van het consult kunnen beïnvloeden. Mocht dit wel het
geval zijn, dan wordt een consult afgeraden.
De cliënt is verantwoordelijk voor zijn/haar interpretatie van de inhoud van het consult.
De cliënt is verantwoordelijk voor zijn/haar keuzes of beslissingen die naar aanleiding van
het consult worden gemaakt.
Healing is een vorm van energetisch werk is en biedt geen garantie op genezing. Healing
kan op lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau werken en heeft tot doel het
zelfgenezend vermogen van de cliënt te activeren.
Er wordt NOOIT een diagnose gesteld en er worden geen medicijnen of medische
behandelingen voorgeschreven. De cliënt moet voorgeschreven medicatie of therapieën
blijven volgen, tenzij de behandelend arts anders heeft bepaald. Healing is niet bedoeld
om de reguliere geneeskunde te vervangen, maar kan als positieve aanvulling worden
ingezet.
De cliënt is zich ervan bewust dat healing kan doorwerken in zijn/haar lichaam na een
behandeling en dat wanneer een klacht al langer bestaat, er meer energie nodig is en het
mogelijk langer duurt voor er enig effect merkbaar is. De cliënt is zich ervan bewust dat op
voorhand niet is te voorspellen hoe een behandeling zal gaan en hoe zijn/haar lichaam
erop zal reageren.
De cliënt is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid,
genezingsproces en welbevinden.

Iedere vorm van aansprakelijkheid wordt afgewezen.

