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EFT tanfolyamok 
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 
Oktatók: Tam és Mair Llewellyn EFT Mesterek  

Érvényes 2012. október 20-28. között tartandó összes képzésre!  
EFT1 (okt. 20-21.), EFT2 (okt. 22-23.), EFT PLUSZ (okt. 27-28.) 

FONTOS: Jelentkezését akkor tudja elküldeni, ha a jelentkezési űrlapon 
bejelöli, hogy elolvasta és elfogadja a Részvételi feltételeket. Olvassa el 
figyelmesen az alábbi nyilatkozatot. 

      

A fent említett tanfolyamokon való részvételem feltétele, hogy az alábbiakkal 
egyetértek és elfogadom a program szabályait.  

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

     Tudomásul veszem, hogy a tanfolyamon 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 tanfolyam szervezői és oktatói, a tanfolyamon résztvevő segítők, valamint az 
EFT módszer kidolgozói nem felelősek semmilyen, a tanfolyam során vagy a 
későbbiekben esetleg bekövetkező lelki vagy fizikai problémámért. A tanfolyamon, 
az ott elvégzendő gyakorlatokon önként veszek részt. Egyetértek azzal, hogy lelki és 
fizikai egészségemért én magam vagyok a 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 tanfolyamon 
elsajátított technikák semmilyen orvosi kezelést nem helyettesítenek. 
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Tudomásul veszem, hogy az EFT 1., EFT2 és EFT PLUSZ tanfolyamokon való 

részvétel nem jogosít fel súlyos mentális betegségek kezelésére (pl. skizofrénia, 
epilepszia, autizmus, boarder-line szindróma, bipoláris személyiségzavar, stb.). 
Tudomásul veszem, hogy a tanfolyami oklevél Magyarországon nem jogosít önálló 
munkavégzésre, csak a jogszabályok által engedélyezett terápiák kiegészítő 
kezeléseként alkalmazható. Tudomásul veszem, hogy a tanfolyam nem jogosít fel az 
EFT módszer oktatására. 
 

Tudomásom van róla, hogy a tanfolyamról hang- és filmfelvétel készülhet. 
Hozzájárulok a felvétel készítéséhez, valamint a felvett anyag sokszorosításához. A 
felvétel készítőivel, a tanfolyam szervezőivel, és felvételek terjesztésével szemben 
sem a képzés alatt, sem azt követően kifogást semmilyen formában nem emelek, 
továbbá a felvételek esetleges szereplőjeként anyagi követelést nem indítok. 

 

      A felmerülő kérdéseimmel a szervezőkhöz (Human Training Kft.) az 
info@humanharmony.hu címen fordulhatok írásban. 

A tanfolyamról, részvételi díjakról és a helyszínről bővebb információkat a 
www.humanharmony.hu oldalon találok. 

 

Az „Elfogadom a részvételi feltételeket” lehetőség megjelölésével 
megerősítem, hogy jelen Nyilatkozatot elolvastam és akaratommal mindenben 
megegyezőnek találtam. 
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