
 

 

User Responsibility Agreement 
 
De programma's die door en via de website van Sparkle of Consciousness worden 
aangeboden (kunnen) zorgen voor een krachtige innerlijke heling en transformatie. Het is 
dan ook te verwachten dat bij het bestuderen of beoefenen van deze programma's 
verschillende situaties kunnen ontstaan. Bepaalde problemen, zowel fysiek als emotioneel, 
kunnen worden aangeraakt en naar de oppervlakte komen. Er kunnen diepe mystieke 
ervaringen optreden, evenals levensveranderende realisaties. Soms kunnen onderdrukte 
emoties of fysieke spanningen voldoende helende energie ontvangen om naar de 
oppervlakte te worden geduwd, zodat ze kunnen worden losgelaten of opgelost, en dit 
proces kan verschillende emotionele of fysieke symptomen veroorzaken. Heling is een 
proces dat bedoeld is om veranderingen in iemands leven te creëren, en die veranderingen 
kunnen zich fysiek, emotioneel en spiritueel manifesteren. Het maakt allemaal deel uit van 
het helingsproces. 
 
 
Door aan te melden voor en deel te nemen aan een van de programma's van Sparkle of 
Consciousness, gratis trainingen, privé- of zakelijke sessies van Sparkle of Consciousness, 
bevestigt Klant bekend te zijn met bovenstaande, tevens beschreven in artikel 5 lid 9 en 10 
van de Algemene Voorwaarden, en stemt Klant ermee in dat: 
 
 
● noch Sparkle of Consciousness, noch de leraren van Sparkle of Consciousness 
verantwoordelijk zijn voor enige individuele symptomen die kunnen ontstaan als gevolg van 
het volgen van lessen of het beoefenen van de methodieken aangeboden door Sparkle of 
Consciousness; 
● Klant persoonlijke verantwoordelijkheid neemt voor alle fysieke of emotionele symptomen 
die zich kunnen voordoen als onderdeel van het helingsproces van het volgen van lessen of 
het beoefenen van de methodieken aangeboden door Sparkle of Consciousness; 
● de leraren van Sparkle of Consciousness geen artsen of psychotherapeuten zijn. Hoewel ze 
opmerkingen kunnen maken over de aard van de energie en het bewustzijn van het lichaam 
in relatie tot ziekte en geestelijke gezondheid, is het duidelijk dat deze opmerkingen niet 
bedoeld zijn als medisch advies voor welke actie dan ook voor eventuele medische of 
mentale gezondheidsproblemen van Klant. 


