Overeenkomst voor Body Worksessies
Deze overeenkomst wordt gebruikt voor alle Body Worksessies, geleidt door Ronald
Jonker als zijnde jouw coach en Body Worker.
Methode
• Ik ben me ervan bewust dat er in deze sessie fysiek contact is tussen
Ronald Jonker en mij, waarbij Ronald te allen tijde met alle respect zal
omgaan met mijn lichamelijke en persoonlijke grenzen. Ik kan op ieder
moment mijn grenzen aangeven door de codewoorden ”blijf” en “stop” te
gebruiken zoals Ronald in de introtalk heeft uitgelegd.
• Ik ben me ervan bewust en ga ermee akkoord dat handelingen die tijdens
de sessie plaatsvinden als seksueel ervaren kunnen worden. Bij interne Dearmouring zal zowel de anus als de penis/vagina handmatig worden
aangeraakt, op een manier en met de bedoeling om fysiek, energetisch en
emotioneel te ont-spannen, zodat de seksuele energie nog vrijer kan gaan
stromen. Ronald zal de interne De-armouring alleen inzetten als ik hier
tijdens de introtalk in vol bewustzijn voor heb gekozen.
• Ik ben me ervan bewust dat deze methode tijdelijk lichamelijke en of
emotionele pijn kan opleveren omdat oude verbindingen tussen het fysieke
en emotioneel/energetische kunnen gaan ont-binden.
• De methode die Ronald gebruikt, is zorgvuldig samengesteld
gebruikmakende van verschillende tantrische massagetechnieken
aangevuld met intuïtieve interventies specifiek gericht op mijn staat van
zijn in het moment.
• Door deze overeenkomst te tekenen ga ik (en indien nodig mijn partner)
akkoord met het bovengenoemde.
Zorg en deskundigheid van Ronald
• Ronald zal vooraf heel specifiek uitleggen wat de stappen van een Dearmouring sessie inhouden en welke lichamelijke en emotionele reacties
kunnen optreden tijdens de sessie. Mogelijke lichamelijke, emotionele en
energetische resultaten van de sessie zul je achteraf via een formulier door
Ronald overhandigd krijgen.
• Ronald hanteert geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat alle persoonlijke
informatie die zich tijdens een sessie laat zien, horen of voelen, privé zal
blijven.
• Seksuele handelingen zullen uiterst zorgvuldig worden uitgevoerd, waarbij
veiligheid, vertrouwen en hygiëne voorop staan. Dat betekent dat Ronald
intern altijd gebruik maakt van nitril handschoentjes in combinatie met
kokosolie of dermatologisch gecertificeerd allergievrij glijmiddel.
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Medische vragen
•

Heb je eerder een De-armouring sessie ondergaan?
Ja; beschrijf jouw ervaring:

Ja / nee

Nee; beschrijf jouw motivatie om een De-armouring sessie te willen ondergaan:

•

Heb je nu (of had je in het verleden) psychische problemen?
Ja; toelichting:

Ja / nee

•

Heb je fysieke problemen?
Ja; toelichting:

Ja / nee

•

Gebruik je medicijnen (chemisch of natuurlijk)?
Ja; toelichting:

Ja / nee

•

Gebruik je recreatieve drugs, inclusief alcohol?
Ja; toelichting:

Ja / nee

•

Is er iets anders waar Ronald van op de hoogte zou moeten zijn?
Ja; toelichting:

Ja / nee

•

Via wie of welke weg ben je met Ronald in contact gekomen?
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Disclaimer
De sessie werkt door op diepere lagen van het bewuste en onbewuste zijn. De
handelingen kunnen confronterend zijn. Instemming voor het ondergaan van een Dearmouring sessie betekent dat ikzelf de verantwoordelijkheid neem voor de eventueel
diepgaande ervaringen en effecten. Ik ben mij ervan bewust dat ik de sessie op elk moment
kan stopzetten. Ik ben fysiek en psychisch gezond en heb geen medische conditie die
deelname aan een De-armouring sessie uitsluit. Op geen enkele wijze zal ik Ronald Jonker
aansprakelijk stellen voor enig negatief effect dat optreedt gedurende en/of na deze en/of
vervolg behandelingen.

Jou investering voor een sessie
Aan het einde van een sessie ontvang ik een nazorgformulier en een factuur.
Handtekening cliënt
Ik-----------------------------------------------(voor- en achternaam) heb de overeenkomst
aandachtig gelezen en begrepen. De vragen die ik had, zijn beantwoord en ik neem de
volle verantwoordelijkheid voor het aangaan van de sessie en de effecten ervan.
Handtekening cliënt:

---------------------------------------------

Plaats / Datum:

---------------------------------------------

(Mobile)Telnummer:

---------------------------------------------

E-mail:

---------------------------------------------

Graag uitprinten, invullen en meenemen op de datum van jouw Dearmouring sessie of ingevuld digitaal per mail sturen.
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