Souhlasný formulář pro Bodytalk System ™

Jméno:………………………………………………………………………………………………......

Adresa:……………………………………………………………………………………………….....

…................................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................................

Tel: ………………………....................................................................................................................... 

E-mail:…………...………………………………………………………………………………………

Jak jste se o Bodytalk System ™ dozvěděli? ……………………………………………

Chcete získávát občasný Newsletter?          Ano                             Ne

Prohlášení:

Já, ……………………………………………………………..……………………………………………………… (hůlkovým písmem)
  • Jsem si vědom(a), že  sezení Bodytalk System ™ poskytované Alicí Najmanovou ( CBP), je určené k navození relaxace , posílení komunikace v daných oblastech těla, vzdělávání, a uvolnění možných energetických nebo emocionálních bloků, které mohou vést k bolesti a nemoci.
     • Uvědomuji si, že Bodytalk System ™ je neinvazivní , bezpečný, objektivní a že využívá  vlastní vrozenou inteligence těla k  obnovení komunikace uvnitř sebe .
     • Chápu, že účast na sezení Bodytalk System ™ je dobrovolné a že za všech okolností se mohu rozhodnout ukončit svou účast .
     • Jsem si vědom(á), že tzv. de- detoxikační příznaky nebo uvolňování se můžou objevit v průběhu 24 až 48 hodin po sezení Bodytalk System ™, a to zejména jde-li o chronický nebo těžký stres.
     • Rozumím, že Bodytalk System ™ není náhražkou za lékařskou péči nebo léky.
     • Uvědomuji si, že Alice Najmanová CBP nedělá diagnózu, ani nepředepisuje léky .
     • Jsem si vědom(á),  že pokud mám nějaké zdravotní problémy,  měly by být řešeny s kvalifikovaným lékařem.
     • Chápu, že  informace při jakémkoli setkání jsou vzdělávacího charakter a jsou určeny k  poznání sama sebe a budou použity v mém vlastním uvážení.
     • Souhlasí zaplatit 1000,-KČ za 1 sezení Bodytalk System ™ ,  cokoliv až do 1 hodiny v trvání ( sezení může trvat 30 minut ). 
Storno podmínky:
Chápu, že zrušení schůzky musí proběhnout  emailem nebo telefonicky nejpozději do 24 hodin před termínem schůzky. 
Důvěrnost údajů:
Chápu, že veškeré informace na tomto formuláři a během sezení Bodytalk System ™ jsou důvěrné povahy a nebudou sdíleny s třetí stranou bez mého písemného souhlasu. Informace bez mého jména mohou být použity jako studijní materiál pro pochopení a ukázku účinnosti Bodytalk System ™.

Souhlasím s výše uvedeným Prohlášením, Storno podmínkami a Důvěrnostnímy údaji. 

Datum: .......................... Podpis:...........................................................................................
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