
            RTT – Declarație pe propria răspundere 

Declarație

Eu,  (clientul)____________________________________,  prin  prezenta,  o  eliberez  pe  Alexandra  Neumann  de  orice 
răspundere sau clauze care pot fi aduse împotriva sa, cu privire la sănătatea mea mentală și/sau bunăstarea mea fizică în  
timpul procesului care a fost schițat și acceptat (acum și în viitor) prin completarea acestui formular.   

Scopul practicii 

Înțeleg că Alexandra Neumann nu este medic, psiholog sau practicant al medicinei de orice fel, autorizat și că hipnoza nu 
ar trebui considerată ca un înlocuitor al sfaturilor și/sau serviciilor unui psihiatru, psiholog, pshioterapeut sau doctor.   
  

Participare   

Îi  acord  Alexandra  Neumann  permisiunea  completă  să  mă  hipnotizeze  și  să  utilizeze  RTT  (TTR  -Terapia 
transformatională rapidă) știind că participarea mea totală în acest proces și că ascultarea înregistrărilor personalizate  
pentru mine timp de 21 de zile, joacă un rol important în succesul meu general.   
  

Garanție 

Înțeleg că deși RTT are o rata de succes incredibil de mare, Alexandra Neumann nu poate și nu va garanta rezultatele,  
din moment ce succesul meu personal depinde de mulți factori pe care Alexandra Neumann nu îi poate controla, inclusiv  
entuziasmul meu și dorința mea de a afecta schimbările dinăuntrul meu.   
  

Înregistrări audio 

Îi acord Alexandra Neumann permisiunea completă să creeze înregistrări audio care ar putea să includă vocea mea.  
Înțeleg că dacă o înregistrare (sau înregistrări) sunt create în timpul sau după sesiunea mea / sesiunile mele, Alexandra 
Neumann va păstra în întregime drepturile de autor asupra oricărei forme media care ar putea fi produsă și distribuită mie. 
  

Procesul de adâncire a transei 

Prin prezenta, îi acord lui Alexandra Neumann permisiunea să îmi ridice respectuos mâna mea, să-mi atingă umărul sau  
să-mi  clatine  capul  în  timpul  sesiunii/sesiunilor  de  RTT,  pentru  a  ajuta  facilitarea  procesului  de  adâncire  în  transa  
hipnotică.   
  

Confidențialitate 

Prin semnarea acestui formular, sunt de acord ca Alexandra Neumann să poată dezvălui informații unui individ specific  
sau unei agenții, dacă a fost determinat că un copil sau o persoană în vârstă este supusă oricărui risc sau în prezent  
abuzat; dacă eu, în calitate de client, sunt un pericol iminent pentru mine sau ceilalți; sau dacă o citație cu înregistrările a  
fost cerută. 

Înțeleg și că, în orice moment, Alexandra Neumann poate discuta aspecte despre cazul meu cu ceilalți colegi, păstrându-
mi  numele  complet  confidențial.  Identitatea  este  mereu  complet  confidențială,  cu  excepția  cazului  în  care  am  dat 
permisiunea altfel.   

  

 

Numele complet _______________________    Data ________________  Semnătură ___________________________

Trimite declarația înainte de sesiune la
info@alexandraneumann.eu 

http://www.alexandraneumann.eu/
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