
Intake & overeenstemming formulier
De PandoraStar Deep Trance Meditation Machine produceert wit licht door het gebruik van 12 
stroboscopische LED's die knipperen op verschillende frequenties. Door middel van computergestuurde 
software gebruikt de PandoraStar flikkerende LED’s om de hersenen te stimuleren in het creëren van 
veranderende kleuren, patronen en vormen. Door je geest te openen en te genieten van deze zeer 
individuele / persoonlijke ervaring, kan PandoraStar een gevoel van diepe ontspanning geven wat kan leiden 
tot een gevoel van welzijn en tevredenheid.

Is de PandoraStar voor jou geschikt?
De PandoraStar is niet voor iedereen geschikt. Beantwoord de volgende vragen met JA of NEE, zodat we in 
staat zijn je te adviseren. 

1. Heb je ooit een van de volgende aandoeningen gehad?

Epilepsie en/of spasmen  JA / NEE 

Gevoeligheid voor licht, fotofobie (inclusief knipperlicht) JA / NEE 

Een psychische of psychiatrische aandoening (met inbegrip van een psychose) JA / NEE 

Maakt je gebruik van lichtgevoelige medicijnen? JA / NEE 

Maakt je gebruik van medicijnen voor angst of depressie? JA / NEE 

Als je JA antwoordde op een van de bovenstaande, dan is de PandoraStar  niet geschikt voor jou.

2. Ben je zwanger? JA  / NEE 

3. Heb je de afgelopen maand een laserbehandeling voor je ogen gehad? JA / NEE 

Als je JA antwoordde op een van deze vragen, dan is de PandoraStar is niet geschikt voor jou op dit 
moment.

4. Zijn er nog andere omstandigheden waarvan wij bewust moeten zijn? JA / NEE
Zo ja, omschrijf dit dan hieronder of op de achterzijde:

Overeenstemming
De aard van de PandoraStar Deep Trance Meditatie Machine is me uitgelegd. Ik heb dit formulier zorgvuldig 
gelezen. Alle van de hierboven genoemde vragen zijn naar waarheid beantwoord. Ik begrijp dat de 
PandoraStar een Deep Trance Meditatie Machine is, geen medische of psychologische therapie en niet is 
bedoeld als een behandeling of remedie voor wat voor omstandigheden dan ook.

Ik heb geen onbeantwoorde vragen over de PandoraStar Deep Trance Meditatie Machine. Ik begrijp de aard 
van de ervaring en wat het inhoudt. Ik verklaar dat ik een competente volwassene ben van minstens 18 jaar 
oud en ik ondertekenen dit intake & overeenstemming formulier uit eigen vrije wil.

Handtekening Klant: 

Datum:

Naam:

Geboortedatum:

E-mailadres:


