Prevzemanje odgovornosti ob uporabi te internetne strani in politika
varovanja osebnih podatkov

Material in vse informacije na tej spletni strani so izobraževalnega značaja in so mišljene zgolj kot
splošne informacije. Informacije predstavljene na tej internetni strani so povezane z EFT tehniko
(tehniko emocionalne svobode), ki je omenjena kot ena od energetskih psihoterapij. Do danes je EFT
tehnika prinesla izjemne rezultate za lajšanje čustvene in telesne stiske. EFT tehnika ima zasluge za
duhovno, mentalno in fizično korist za zdravje, vendar s strani zahodne akademske, zdravstvene
psihološke skupnosti še ni v celoti raziskana.
Zaradi eksperimentalne narave EFT metode, njene relativno kratke praktične uporabe, in zaradi
obsega njene učinkovitosti, tveganja in koristi niso povsem znana. S tem se vsak uporabnik te spletne
strani strinja, da prevzame polno odgovornost za vse in vsa možna tveganja s pregledovanjem te
spletne strani in uporabo EFT metode, kot posledico ogleda te spletne strani.
Z uporabo te spletne strani vsak posameznik soglaša, da se sam odloča za uporabo EFT tehnike in se
zaveda, da je ob uporabi te tehnike možno doživeti čustvene in fizične občutke, ki so posledica
preteklih nerešenih spominov, ki se lahko med izvajanjem EFT metode zavestno izrazijo in jih
posameznik lahko dojema kot negativne stranske učinke.
Informacije predstavljene na tej spletni strani, niso mišljene in predstavljene za diagnosticiranje,
zdravljenje ali preprečevanje bolezni oziroma psihičnih motenj.
EFT tehnika ni nadomestilo za medicinsko ali psihiatrično zdravljenje.
Pričevanja predstavljena na tej spletni strani ne predstavljajo jamstva, garancije ali napovedi odličnih
razultatov drugih posameznikov, ki uporabljajo EFT tehniko.
Vsak uporabnik te spletne strani se strinja, da Gaja Padubsky ne daje jamstva, garancije ali napovedi v
zvezi s pričakovanimi rezultati z uporabo EFT tehnike.
Vsak uporabnik te spletne strani se strinja, da so informacije na omenjeni spletni strani samo za
njegovo osebno uporabo. Za drugačno uporabo EFT materiala z omenjene spletne strani, mora vsak
pridobiti dovoljenje od Gaje Padubsky.
Ves material in povezave do drugih virov, ter napotki so podani zgolj in samo za pomoč pri
energetskem doseganju boljšega počutja.
Ker je zasebnost in varovanje osebnih podatkov zelo pomembna za nas, vaših osebnih podatkov ne bomo
nikoli prodali, objavili, oziroma jih ne bomo zlorabili na katerikoli možen način.
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Za točnost, veljavnost, učinkovitost, popolnost ali uporabnost katerekoli od navedenih informacij na
tej spletni strani, kot za vsako objavo, ni mogoče zagotoviti nikakršne garancije.
Gaja Padubsky ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti za uporabo ali zlorabo
podatkov, vsebovanih na tej spletni strani.
Gaja Padubsky priporoča, da si strokovno mnenje, pred izvajanjem katerega koli protokola ali
mnenja, izraženega na tej spletni strani, vključno z uporabo EFT tehnike, pridobite pri svojem
zdravniku.
Z nadaljnjo uporabo in preučevanjem te spletne strani, se vsak posameznik strinja z zgoraj
napisanim.
Ob pregledovanju spletne strani vam želim veliko kreativnosti pri ustvarjanja čudovitega življenja!
Gaja Padubsky
cert. izvajalec EFT metode
info@efttehnika.si
tel: 031 777 764
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