Disclaimer ‘Jezelfzijnspecialist’
Coaching, training, opstellingen, workshops of cursussen zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging
voor acute medische interventie. Deze vormen sluiten geen enkel ander middel uit.
Indien je wilt stoppen met medicijnen of interventie van een andere discipline dan is dat iets
tussen jou en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.
De ‘Jezelfzijnspecialist’ neemt geen verantwoordelijkheid over van andere therapeuten
of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.
De ‘Jezelfzijnspecialist’ doet geen uitspraken over behandelingen, medicaties of
interventies van andere disciplines: dat wil zeggen dat de ‘Jezelfzijnspecialist’ geen
uitspraken doet buiten de eigen vakgebieden en niet de intentie heeft om een andere
behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.
De ‘Jezelfzijnspecialist’ stelt geen diagnoses, dit is voorbehouden aan de behandelend
arts of specialist. Jij blijft zelf ten alle tijden persoonlijk verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en
voor wat een traject met je doet.
Tijdens cursussen, workshops, opstellingen werkt de ‘Jezelfzijnspecialist’ volgens de ethische code
van NOBCO, NOBCO gaat er vanuit dat:
a. de coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé – als
in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of
niet wil. Dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij
maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.
b. de coachee en de coach volkomen gelijkwaardig zijn aan elkaar, in die zin dat beiden unieke
en complete mensen zijn, vol mogelijkheden.
c. tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die
van de coach.
Coach Miriam Dix verklaart zich vrijwillig en volledig te houden aan de EGC zoals deze door NOBCO
wordt beschreven.
Download hier de complete Internationale Ethische Gedragscode.
Voor één op één coaching geldt de ethische code van de NBVH waarbij de ‘Jezelfzijnspecialist’ als
onderdeel van Aeolus praktijk- voor NLP- en Hypnotherapie is aangesloten.
Download hier de Beroepscode van de NBVH.

Behalve in geval van persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van de
website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande
toestemming van de ‘Jezelfzijnspecialist’. Door je aan te melden bij de ‘Jezelfzijnspecialist’ ga je
volledig akkoord met hetgeen bovenstaand staat vermeld.

