Norsk Spiritualistisk Healerforbund (NSH)
Evaluering skjema fra de som har mottatt healing
Norsk Spiritualistisk Healerforbund har en intern godkjenningsprosedyre for sine medlemmer. En av
de saker som kreves er at minst 10 klienter skal bekrefte på at de har mottatt healing, og at
vedkommende healer kan formidle healing.
Evalueringsskjemaene behandles konfidensielt av Fagetisk Råd i NSH, og resultatet fremlegges
NSH’s Styre. Opplysningene du gir vil ikke bli brukt i andre sammenhenger. Etter at
godkjenningsprosedyren er gjennomført vil skjemaet du har undertegnet bli makulert.
Vi ønsker at du som klient skal fylle ut skjemaet på egen hånd og selv sende det til:
NSH/Fagetisk Råd, Evaluering, Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo
Dette fordi det er viktig at du som klient skal vite at healeren du går til ikke leser det du har skrevet.

Healerens navn og adresse:

1. Har du mottatt healing fra denne healeren?

Ja ( )

Nei ( )

2. Har healingen hatt positiv virkning?

Ja ( )

Nei ( )

Kan du kort beskrive hvordan healingen har hjulpet deg og evt. har virket inn på ditt liv?

* Jeg har lest NSH’s definisjon av hva healing er og NSH’s etiske regler.(se side 2)
Du kan også lese mer på www.spiritualist.no
* Jeg er overbevist om at ovennevnte person har healingevner, og arbeider etter
NSH’s regler.
* Jeg bekrefter ved min underskrift at de opplysninger jeg her har gitt er korrekte.
(klienter under myndighetsalder må ha godkjent underskrift fra pårørende)

Født:

Navn:
Adresse/sted:
E-post:
Dato:

Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo
Tlf 94 78 89 70

Tlf.nr
Underskrift:

www.spiritualist.no
mail@spiritualist.no

Org.nr 993 729 981
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Norsk Spiritualistisk Healerforbunds definisjon av healing:
Healing er en prosess som hjelper mennesker (eller dyr) til å bli bedre eller friske. Healing
hjelper på alle kroppens fire deler. Det fysiske menneske, det emosjonelle menneske
(følelser), det mentale menneske (tanker) og det spirituelle menneske (tro og åndelighet).
Healingen skjer ved hjelp av en åndelig/energetisk kontakt mellom healer, klient og den
naturlige åndeverden som er der for å hjelpe oss. Åndene er positive, kjærlige, intelligente og
ønsker å gi healing til de som mottar dette.
Healing er en naturlig evne. Muligheten for healing kan læres og utvikles av alle mennesker.

Norsk Spiritualistisk Healerforbund’s Etiske Regler
Medlemmer av NSH skal:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

drive sin virksomhet på en faglig forsvarlig måte, med omtanke og respekt for dem
som søker hjelp
kun gi beskjeder og behandling på forespørsel fra klient eller dennes foresatte
informere klienten om at healing ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling
ikke gi løfte om lindring eller helbredelse
ikke stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre
behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse
formidle respekt for klientens valg m.h.t. andre behandlingsmetoder og terapeuter
ha personlig ansvar for hva en gjør og sier under behandling og kanalisering
vise respekt for klientens trossystem
ivareta taushetsplikt om alle opplysninger en får under utøvelse av sin virksomhet
sørge for at de er fysisk og psykisk skikket til å drive sin virksomhet
opptre realistisk og med omtanke for klientene i spørsmål om honorarer og
pengegaver
på forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader
ikke opptre på en måte som setter NSF eller andre medium og healere som gruppe i
vanry

Vi vil takke deg for hjelpen i vårt arbeid for å kvalitetssikre våre healere i NSH

Vennlig hilsen Styreleder

Norsk Spiritualistisk Healerforbund (NSH)

