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Marjolein Luijendijk-Gombert Energetisch Counselor & Coach- Practitioner
Overeenkomst - 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 -------------- kan van belang zijn.

Wie is de verzorger.

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

Hoe heeft u mij gevonden?

Reden van bezoek, zonder in details te treden?

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

..................................................................
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Healing op afstand

Ja/ Nee

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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Volwassenen:
Hoeveel?

Marjolein Luijendijk-Gombert Energetisch Counselor & Coach- Practitioner
Ja/ Nee

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

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 heeft het dier zijn vaste gewoontes?
Wandelen:............................................................................................................................
Slapen:...........................................................................................................................................
Eten:................................................................................................................................................
Spelen:............................................................................................................................................
anders:.............................................................................................................................................

Foto van het dier meesturen.

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.
Als behandelaar (impulsgever) creëer ik een
bepaalde sfeer waarin Healing kan
plaatsvinden.
Ik maak verbinding met "Het Veld"waarin
alles volkomen in orde is.
Daarna hoef ik - de impulsgever niets meer te
doen en kan de genezing op een natuurlijke
manier plaatsvinden.
Door contact te leggen, bij een Reading,
tijdens de Healing of op andere wijze
gedurende het consult, kan ik een kleine
bijdrage leveren aan het opnieuw in balans
brengen van u en uw dierbare op lichamelijk,
geestelijk, emotioneel, spiritueel en enig
ander niveau.
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 huisarts of specialist.

Ik heb niet de intentie om andere
behandelingen of medicatie te doorkruisen, te
ver- en be-oordelen.
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.
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.
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.

Blijf voor medische vragen altijd in contact staan met een of uw eigen geneeskundige
professional.
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Samenvatting overeenkomst: zo volledig mogelijk ingevuld en getekend retour vóór de sessie plaats vindt.
U komt voor:


Afspraak datum: "voorkeur" *- dagen

ma-di-wo-do-vr

ochtend/ middag



Healing

Ja/ Nee



Healing op afstand!

Ja/ Nee

+ 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 dat deze algemene voorwaarden zijn van kracht.

Voor akkoord

Datum, ........................................

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

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

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

Automatisch verzenden
omstandigheden i.o.o. wijzigen.
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