Healing op afstand

-

"Dieren"

Naam van het dier:........................................................................................................................................
Familienaam:................................................................................................................................................
Geboortedatum:....................................................................................................................................................
Soort dier: ....................................................................................................................................................
Ras:..............................................................................................................................................................
Adres:...........................................................................................................................................................
Postcode:.....................................................................................................................................................
Woonplaats:...............................................................................................................................................
Tel. prive:......................................................................................................................................................
Tel. werk:......................................................................................................................................................
Mobiel nummer:...........................................................................................................................................
Emailadres :..................................................................................................................................................
Achtergrond informatie

Wie is de verzorger.

--------------

kan van belang zijn.

..................................................................
man/ vrouw

Hoe heeft u mij gevonden?

Reden van bezoek, zonder in details te treden?

..................................................................

..................................................................
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Ja/ Nee
0623128522

Wilt u met telepatisch verslag.

Ja/ Nee

Komt u bij mij?

Ja/ Nee

Kom ik bij u, huisbezoek?

Ja / Nee

Is de afspraak op een andere locatie dan bij u thuis?

Waar?........................................................

Andere gezindsleden:

Ja/ Nee

Zijn er kinderen:

Hoeveel kinderen zijn er in het huishouden?
Leeftijd (en):

Ja/ Nee

............ .............
............, ...................., .................., .............

Zijn er andere dieren in het gezin?

Ja/ Nee

Wat voor dieren zijn dit?

.................................................

Op welke plaats staat het dier in het gezin?

.................................................

Maakt het dier deel uit van een groep/kudde dieren.

Ja/ Nee

Heeft het dier een eigen plek?

Ja/ Nee

Is het dier dominant?

Ja/ Nee

Is het dier onderdanig?

Ja/ Nee

Is het dier verlegen?

Ja/ Nee

Is het dier actief?

Ja/ Nee

Is het dier sloom?

Ja/ Nee

Slaapt het dier veel?

Ja/ Nee

Is het een vriendelijk dier?

Ja/ Nee

Is het dier nerveus?

Ja/ Nee

Anders

......................................................
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Hoeveel?

............ .........................................

Wanneer en wat zijn de drukste momenten van de dag?

Reden

Ochtend tussen 08.00- 09.00:

..............................................

Ochtend tussen 09.00- 10.00:

..............................................

Ochtend tussen 10.00- 11.00:

..............................................

Ochtend tussen 11.00- 12.00:

..............................................

Middag tussen 13.00- 14.00:

..............................................

Middag tussen 14.00- 15.00:

..............................................

Middag tussen 15.00- 16.00:

..............................................

Middag tussen 16.00- 17.00:

..............................................

Middag tussen 17.00- 18.00:

..............................................

Avond tussen 18.00- 19.00:

..............................................

Avond tussen 19.00- 20.00:

..............................................

Avond tussen 20.00- 21.00:

.........................................

Wanneer en wat zijn de rustigste momenten van de dag?

benoemd

Ochtend tussen 08.00- 09.00:

..............................................

Ochtend tussen 09.00- 10.00:

..............................................

Ochtend tussen 10.00- 11.00:

..............................................

Ochtend tussen 11.00- 12.00:

..............................................

Middag tussen 13.00- 14.00:

..............................................

Middag tussen 14.00- 15.00:

..............................................

Middag tussen 15.00- 16.00:

..............................................

Middag tussen 16.00- 17.00:

..............................................

Middag tussen 17.00- 18.00:

..............................................

Avond tussen 18.00- 19.00:

..............................................

Avond tussen 19.00- 20.00:

..............................................

Avond tussen 20.00- 21.00:

..............................................

Anders:

.........................................
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Op welke tijdstippen van de dag en heeft het dier vaste gewoontes? Wanneer?
Wandelen:............................................................................................................................
Slapen:...........................................................................................................................................
Eten:................................................................................................................................................
Spelen:............................................................................................................................................
anders:.............................................................................................................................................

Foto van het dier meesturen svp

Verder informatie die u nog wilt delen:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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DISCLAIMER
(Afwijzing van aansprakelijkheid)
Lees de hierna volgende bepalingen zorgvuldig.
Het bezoeken van mijn website impliceert uw
bevestiging van het feit, dat u deze bepalingen
heeft gelezen, begrepen en aanvaardt!
Ik ben geen arts en geen psychiater en ik heb
absoluut niet de intentie mij als zodanig voor te
doen.
Mijn kwaliteiten liggen in het contact maken en
doorgeven van informatie en frequenties.
Ik kan door de informatie, die ik lees in Aura en
Chakra en tijdens een Universele Healing op een
of andere wijze gedurende het consult, een kleine
bijdrage leveren aan het opnieuw in balans
brengen van U en/of uw dierbare op lichamelijk,
geestelijk, emotioneel, spiritueel en enig ander
niveau.
Blijf voor medische vragen altijd in contact
staan met een of uw eigen geneeskundige
professional.
Zelfstandig een diagnose stellen kan ik en doe ik
niet!
Neem bepaalde medisch getinte opmerkingen
tijdens een cursus of gesprek daarom als hint aan,
neem ze mee als mogelijke optie tijdens uw bezoek
aan uw huisarts of specialist.
Ik heb niet de intentie om andere behandelingen
of medicatie te doorkruisen, te ver- en beoordelen.
Noch kunt u van mij verwachten de door u
ondergane behandelingen, therapie vormen en
andere behandelaars te be - of veroordelen.
Heeft u een ziekte of aandoening waarvoor u in
behandeling bent bij een andere therapeut, dan
dient u mij dit te melden en in dit geval is het
mogelijk , dat u gevraagd wordt een overeenkomst
te ondertekenen waarbij u uitdrukkelijk melding
maakt van uw eigen verantwoordelijkheid.

Hoewel mijn therapievorm goede tot zeer goede
resultaten hebben opgeleverd, is er nooit de
garantie, dat deze therapie bij u of uw dierbare
aanslaat of werkt.
U bent en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor
uw eigen gezondheid en wat u met de door mij
aangeboden therapie doet.
Afwijzing van aansprakelijkheid.
Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid
voortvloeiend uit het gebruik van de kennis en
adviezen uit deze website, een cursus, een
therapie en/of tijdens een persoonlijk gesprek.
Ik ben in het geheel niet aansprakelijk voor de
inhoud van andere websites waarnaar een
verbinding ("link") gemaakt is, noch voor
handelingen gebaseerd op de inhoud van deze
websites.
•
•

Kinderen onder de 18 jaar dienen hun
wettelijk vertegenwoordiger te laten
ondertekenen.
Voor de sessie dient u schriftelijk te
ondertekenen, dat u kennis heeft
genomen van de disclaimer en
toestemmingsformulier en akkoord bent
met vooraf betaling van het
overeengekomen bedrag.

Deze disclaimer is van toepassing op:
Alle behandelwijzen, consulten, cursussen en
coaching welke door mij worden gegeven. U bent
en blijft verantwoordelijk voor uw eigen
beslissingen.

Natuurlijk mag uw arts contact met mij opnemen
naar aanleiding van een gesprek, dat ik met u heb
gevoerd.
Besef wel, dat nog niet iedereen openstaat of
begrip heeft voor Reading en Healing of überhaupt
het paranormale.

Blijf voor medische vragen altijd in contact staan met een of uw eigen geneeskundige
Hofstede 2 , 3902 CK Veenendaal professional.
5
0623128522
afspraken kunnen dagelijks tussen 09.00-10.30 worden gemaakt

Samenvatting overeenkomst: zo volledig mogelijk ingevuld en getekend retour vóór de sessie plaats vindt.
U komt voor:
➢

Afspraak datum: "voorkeur" *- dagen

➢

Healing

Ja/ Nee

➢

Healing op afstand!

Ja/ Nee

➢

ma-di-wo-do-vr

ochtend/ middag

+ telepatisch verslag

Ja/ Nee

➢

Reading

Ja/ Nee

➢

Foto-reading

Ja/ Nee

➢

Anders…….

O

t.w.

.............................................................................................

➢

Foto van het dier opgestuurd (waar het dier alleen op staat)

➢

Aantal sessies

➢

Betaling

1- O

Contant O

2- O

Ja/ Nee

3- O

Per bank: vóór de sessie

O

➢

Afspraak voorkeur op

dd

............................

➢

Te betalen bedrag incl. reiskosten (bij thuisbezoek)

€

............................

➢

Te betalen bedrag.

€

.............................

➢

Anders:

.............................

Hierbij bevestig ik, dat ik nota heb genomen van de disclaimer en toestemmingsformulier en dat deze algemene voorwaarden zijn van kracht.

Voor akkoord
Datum, ........................................

Handtekening
.............................................................................
Naam:

............................................................................

Opslaan invullen en daarna verzenden
Bij niet gegronde afzeggingen binnen 48 uur bereken in ½ prijs.
Bij niet gegronde afzeggingen binnen 24 uur bereken ik de volledige prijs .

*Ik tracht me zo veel als mogelijk aan uw voorker te houden, maar dit kan door

omstandigheden i.o.o. wijzigen.
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Kort
Healing =
Opnieuw in balans komen op alle niveaus!

Gomair

staat voor:
een deskundige en persoonlijke benadering waarbij
aandacht en respect centraal staan.
Ik bied mijn diensten aan particulieren en bedrijven
aan.
Deze diensten kunnen zowel preventief als
herstel bevorderend worden ingezet.
Uw dier(bare) wordt op dezelfde respectvolle
manier benaderd.
De “Impulsgever “ (behandelaar) creëert een bepaalde
sfeer waarin genezing kan plaatsvinden.
Bij deze methoden maakt de behandelaar verbinding
met het “Veld-Universum”, waarin alles volkomen in
orde is.
Daarna hoeft de impulsgever eigenlijk niets meer te
doen, alles wordt gedaan!
Dus:
Wanneer de behandelaar niet voor de resultaten
van de sessie verantwoordelijk is, kun je alles wat
er is en komt accepteren.
Universele Healing brengt balans en heelheid op alle
niveaus:
mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel.
In essentie ontstaat ware Healing door de verwijdering
van een storing of blokkade die ons afgescheiden
houdt van de perfectie van het Universum en onze
Universele Geestelijke Zielsverbinding.
Hoe ervaar je een Healing?
Wanneer degene die het proces uitvoert zich bewust
wordt van het zuivere bewustzijn, dan vindt de
genezing onmiddellijk plaats.
Dus wat er ook gebeurt, het is goed zoals het is.
Het is gewoon niet mogelijk om schade aan te richten.
Healing bestaat uit 1 tot 3 sessies!
Er gebeurt uitsluitend datgene, waarvoor de cliënt
gekomen is en wat hem/haar verder helpt op je pad
van zijn evolutie.

Het lichaam bepaalt (op onbewust ziels-niveau) de
volgorde van genezing en of en wanneer er genezing
mag plaatsvinden.
De verantwoording voor de Healing ligt dus geheel bij
de cliënt.
In het veld is de cliënt op al je niveaus aanwezig, de
perfecte blauwdruk op fysiek, mentaal, emotioneel,
spiritueel, astraal-en ziels-niveau.
De cliënt voelt zelf meestal wel aan wat je nodig
heeft.
Dat bepaal hij/zij zelf en niet ik! Meer dan drie sessies
binnen een bepaalde periode wordt niet aanbevolen!

Een Universele Healing komt er een verbinding
tussen aarde en Universum.
Resultaten
De resultaten van Universele Healings kunnen zich
manifesteren op zowel lichamelijk als op
emotioneel/mentaal vlak.
Hoewel je misschien hulp zoekt voor een probleem op
slechts één vlak, bijvoorbeeld fysiek, zal Universele
Healing de nodige veranderingen op alle vlakken
teweegbrengen. Mogelijke effecten zijn onder andere:
Lichamelijk
• Toename van vitaliteit, verbetering van
lichaamsfuncties en prestaties
• Snellere genezing van verwondingen,
botbreuken en operatiewonden
• Vermindering of eliminatie van pijn
• Genezing van of verbetering bij (chronische)
ziekten en aandoeningen
• Ontgiften van het lichaam
• Algehele verjonging
Emotioneel en Mentaal
• Vermindering van stress en angst
• Bevordering van kalmte, harmonie en
welzijn
• Verdrijft verwardheid, laat je helder denken
• Oplossing van verdriet en schuldgevoelens
• Versterkte mentale alertheid en creativiteit
• Verbetering van concentratievermogen en
geheugen.
• Bij verlies van dier(bare).
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