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VILKÅR/ ERKLÆRING: 

Jeg vil starte med å informere om at jeg: 

-ikke diagnostiserer.  

-ikke blander meg inn i behandlinger som du går igjennom. Jeg kan være et 

supplement til pågående behandling så frem til din behandlende lege 

aksepterer dette.  

 

HVIS DU HAR EN MEDISINSK DIAGNOSE: 

Der det er hensiktsmessig kan Eden Energy Medicine og/ eller enhetsterapi 

utfylle tradisjonell medisinsk behandling. Da med tillatelse fra din behandlende 

lege. Uavhengig av din medisinske tilstand og behandling du går igjennom kan 

jeg be om å få skriftlig tillatelse fra din behandlende lege før vi starter vårt 

samarbeid. 

 

HVA DU KAN FORVENTE UNDER EN BEHANDLING: 

Avhengig av det du vil ha hjelp til så vil jeg bruke enten en eller flere av 

følgende metoder i behandlingen:  

-Eden Energy Medicine. 

-Enhetsterapi. 

-Boabom/ Seamm-Jasani (ikke behandlingsform, men trening). 

Du kan lese mer om disse behandlingsformene og trening på min webside: 

www.getenergyflowing.com  

eller på websidene: 

http://www.getenergyflowing.com/
mailto:emv55@hotmail.com
http://www.getenergyflowing.com/


www.enhetsterapiforeningen.no 

www.innersource.net  

www.boabom.org  

Det anbefales å bruke komfortable klær. Drikk vann både før, under og etter 

behandling.  

 

VÅR TID SAMMEN: 

Du kan forvente at jeg møter deg på en profesjonell måte, overholder 

timeavtaler, og behandler ALL informasjon jeg får konfidensielt.  

Eden Energy Medicine og Enhetsterapi er behandlingsformer som bruker 

teknikker for å bringe energier i og rundt kroppen tilbake i harmoni og balanse. 

Ofte vil disse teknikkene bety berøring i form av press på ulike punkter på 

kroppen. Hvis du føler det ubehagelig å bli berørt, eller ubehag med teknikkene 

som blir brukt i en behandling, så må du gi tilbakemelding med en gang, og jeg 

stopper umiddelbart.  

 

HVA DU KAN FORVENTE ETTER EN BEHANDLING: 

Etter en behandling kan en oppleve ulike typer reaksjoner. Som regel vil 

opplevelser som velvære, avslappet og en følelse av å være mer energirik.  

Av og til kan en også oppleve mildere reaksjoner av hodepine, svimmelhet, 

influensa lignende følelser, følelsesmessige reaksjoner, tretthet, tørst, 

forandring i søvnmønster, lett feber, oftere vannlating, oftere avføring og/ eller 

lett utslett/ uren hud. Dette er fysiske reaksjoner på skifte i energikroppen din. 

Noe som er helt naturlig etter en behandling, men skal ikke vedvare i mange 

dager (husk og drikk vann etter behandlingen). Skulle du uansett lure på noe, 

bli bekymret, eller ha noen spørsmål må du bare ta kontakt på telefon eller 

epost.  

 

Denne erklæringen skal signeres etter første konsultasjonstime av både klient 

og behandler: 

-Informasjonen jeg har gitt til behandler er korrekt. 

http://www.enhetsterapiforeningen.no/
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http://www.boabom.org/


-Jeg forstår at det jeg sier og det som blir nedskrevet av behandler er 

konfidensielt og blir lagret på sikkert vis av behandler. 

-Jeg har lest og forstått informasjonen om behandlingsformene Eden Energy 

Medicine, Enhetsterapi, og Boabom som blir brukt av min behandler. 

-Vi har blitt enige om målsettinger og innhold i behandlingen fremover. 

-Jeg har diskutert de eventuelle bekymringer og spørsmål jeg måtte ha rundt 

behandlingen. 

-Jeg forstår Eden Energy Medicine, Enhetsterapi og Boabom ikke er noen form 

for erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning og behandling. 

-Jeg vil gi beskjed senest 24 timer før avtalt behandlingstime om jeg må 

kansellere eller utsette timen. 

-Jeg gir tillatelse til behandling. 

 

Klient navn (BLOKKBOKKSTAVER): 

 

Klient signatur: 

 

Dato: 

 

Sted: 

 

Behandlers navn (BLOKKBOKSTAVER):  

 

Behandlers signatur: 

 

Dato: 

 

Sted: 



 

 

   

 

 

 


