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A 10 HETES ONLINE EFT PROGRAMOK 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 
 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a részvételi feltételeket! 

FONTOS: Megrendelését akkor tudja elküldeni, ha a vásárlási űrlapon bejelöli, 
hogy elolvasta és elfogadja a Részvételi feltételeket. 

 

     Az online 10 hetes EFT programokon való részvételem feltétele, hogy az 
alábbiakkal egyetértek és elfogadom a program szabályait. Az „ELFOGADOM” gomb 
megnyomása után kapom meg a program díjának befizetéséről szóló információkat, 
és a befizetés beérkezése után a programot előkészítő információs levelet. 

     A Human Harmony Életmód Stúdió által szervezett online programokon saját 
elhatározásomból veszek részt. 

     Tudomásul veszem, hogy az elküldött kopogtatási sorozatokat szerzői jogok védik, 
ezért azt kizárólag saját magam alkalmazhatom, más személynek tovább nem 
adhatom. Résztvevők azok a személyek, akik kinyilvánították részvételi szándékukat 
a www.humanharmony.hu oldalon elhelyezett jelentkezési űrlapon, vagy egyéb 
jelentkezés útján, valamint a program ellenértékét megfizették. 

     Tudomásul veszem, hogy a programban bemutatott és gyakorolt technikák 
jelenleg kísérleti stádiumban vannak. Annak ellenére, hogy ezeket a technikákat 
nagyon sok ember alkalmazta már sikeresen és mellékhatások nélkül, nincs 
tudományosan bizonyítva, hogy mindenkire azonos módon hatnak. Ezért elismerem, 
hogy a program szervezői, a résztvevő segítők, valamint az EFT módszer kidolgozói 
nem felelősek semmilyen, az online 10 hetes program során vagy a későbbiekben 
esetleg bekövetkező lelki vagy fizikai problémámért.  
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     Kijelentem, hogy az e-mail tanfolyamon elvégzendő gyakorlatokon önként veszek 
részt. Egyetértek azzal, hogy lelki és fizikai egészségemért saját magam vagyok 
felelős. 

     Elismerem, hogy a tanfolyam szervezői és előadói semmilyen formában nem 
tanácsolták, hogy hagyjam abba az orvos által előírt gyógyszerek szedését, illetve 
bármilyen előírt terápia folytatását, amelyekben esetleg részt veszek. A program 
során elsajátított technikák semmilyen orvosi kezelést nem helyettesítenek. 

     Tudomásul veszem, hogy az e-mail program elvégzése nem jogosít fel más 
személyek kezelésére az EFT módszerrel, az e-mailben kapott ismereteket, 
kopogtatási sorozatokat csak saját magamon alkalmazhatom. Tudomásul veszem 
továbbá, hogy a program során szerzett ismeretanyag elsajátítása nem jogosít fel az 
EFT módszer oktatására. 

Elfogadom, hogy a program eredményességét és hatékonyságát a hozzá 
tartozó, összefoglaló kérdőívek segítik. Ezek megválaszolása, visszaküldése az én 
érdekemet és fejlődésemet szolgálják. Hozzájárulok, hogy Human Harmony a 
visszaküldött válaszaimat, a nevem feltüntetése nélkül, oktatási és ismeretterjesztési 
célokra felhasználja. 

     A felmerülő kérdésekkel a szervezőkhöz az info@humanharmony.hu címen 
fordulhatok írásban. 
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