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PERSOONLIJKE INFORMATIE
Naam:

……………………………………………………………………………………….
Adres:

……………………………………………………………………………………….

Huisnr.:

…………………….

Postcode:
………………………………………………………………

Telefoon:
…………………………………………….

Woonplaats:
………………………………………………………………

…………………………………………….

Email:

HET TANTRA INTENSIEVE PROGRAMMA EN YOGA INTENSIEVE PROGRAMMA
Tantra Intensieve Programma (TIP) | Bijdrage: € 3500* (z.o.z. voor de betalingsmogelijkheden).
Het TIP bestaat uit tien dagen ‘Genegenheid door Inzicht’ en de onderstaande drie weken:
TIP: De 3 weken van 11 t/m 18 september 2016 en 15 t/m 22 januari en 14 t/m 21 mei 2017.
Yoga Intensieve Programma (YIP) | Bijdrage: € 3500* (z.o.z. voor de betalingsmogelijkheden).
Het YIP is een driejarig programma en bestaat jaarlijks uit tien dagen ‘Genegenheid door Inzicht’ en één van de
onderstaande mogelijkheden.
Groep 1: De acht Yoga-opleidingsdagen in Nijmegen op: 18 en 25 september 2016, en 22 en 29
januari, 21 en 28 mei en 11 en 25 juni 2017, en de Yogaretraite in België: van zondag 13 augustus
t/m donderdag 24 augustus 2017.
Groep 2: De drie weken van 18 t/m 25 september 2016 en 22 t/m 29 januari en 21 t/m 28 mei 2017.
‘Light of Being’-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’

Ik kies daarbij voor het bijwonen van de GdI op één van de onderstaande mogelijkheden:
Groep 1 (vrijdagen, Hergersberg) op: 9-9, 30-9, 4-11, 10 of 11-12(2), 13-1, 3-2, 3-3, 21-4, 12-5 en 16-6.
Groep 2 (zaterdagen, Nijmegen) op: 10-9, 30-9 of 2-10, 5-11, 10-12, 14-1, 4-2, 4-3, 21-4 of 23-4(3), 13-5
en 17-6.
Groep 3 (zondagen, Nijmegen) op: 11-9, 2-10, 6-11, 11-12, 15-1, 5-2, 5-3, 23-4, 14-5 en 18-6.
Vanwege Anandajay’s retraite-periode worden van de 10 ‘Light of Being’-dagen, 2 dagen gegeven (in november en maart) door Barbara aan de hand van een
video van Anandajay.
(2)

De deelnemers van groep 1 nemen in december op de 10e of de 11e in Nijmegen deel.

(3)

De bijeenkomsten op zaterdag 1-10 en 22-4 konden niet geboekt worden. Daarom worden de mensen van de zaterdag groep gevraagd om in plaats daarvan op
de vrijdag ervoor in Hergersberg of op de zondag erna in Nijmegen te komen.

Project ‘Friends For Friends’
Onderlinge ondersteuning voor en door deelnemers van het jaartraject ‘Genegenheid door Inzicht’.

Ik geef me op voor het project ‘Friends For Friends’ en wil er graag aan deelnemen als:
Buddy en buddyvrager (het meest evenwichtige voor je proces)
Alleen buddyvrager (nieuwe deelnemers kunnen enkel deze optie aankruisen) --

Alleen buddy

Extra: 'Angel-Pilgrim' Guidance traject

De bijdrage voor dit traject (€ 175*) kun je maandelijks overmaken aan je LightAngel.
Dit jaar zou ik graag deelnemen aan het ‘Angel-Pilgrim’ traject. In overleg wordt gekeken welke LightAngel het
beste bij je huidige ontwikkeling past.

The Light of Being® - School of Spiritual Awareness - Igelmondermühle 2, 4760 Büllingen in België.
0032 (0)80 548 638 - contact@lightofbeing.org - www.lightofbeing.org

Inschrijfformulier The Light of Being - School of Spiritual Awareness | Intensieve Programma’s 2016-2017

BETALINGSGEGEVENS
BETALINGSMOGELIJKHEDEN INTENSIEVE PROGRAMMA
Je kunt het bedrag in één keer voldoen vóór 15 augustus 2016 of overmaken via 12 periodieke betalingen
per automatische maandelijkse afschrijving, zodat je bijdrage steeds op de 1e van de maand bij ons is. Bij
deze willen we je hartelijk bedanken voor je deelname, omdat je daarmee bijdraagt aan het werk van ‘The
Light of Being’.
Tantra Intensieve Programma

Periodiek (in 12 termijnen van € 295*)
In één keer (€ 3500*)
Yoga Intensieve Programma

Periodiek (in 12 termijnen van € 295*)
In één keer (€ 3500*)
Tantra Intensieve Programma plus Yoga Intensieve Programma

Periodiek (in 12 termijnen van € 500*)
In één keer (€ 6000*)
*

De hier genoemde bijdrage kan iedere 2 of 3 jaar aangepast worden aan de geldende trend.

ANNULERING DEELNAME TANTRA EN/OF YOGA INTENSIEVE PROGRAMMA
Annulering is schriftelijk mogelijk tot 1 augustus 2016. Na 1 augustus 2016 zal het volledige cursusbedrag
moeten worden betaald. Voor een eventuele annuleringsverzekering dien je zelf zorg te dragen. Als je om wat
voor reden dan ook met het bijwonen van het TIP of YIP stopt, blijf je toch verplicht deze 12 termijnen te
betalen. Bij uitval door onverwachte omstandigheden kan je deelname een jaar opgeschoven worden. Na je
inschrijving ontvang je een bevestiging en na je betaling krijg je op aanvraag een nota. De hierboven genoemde
bijdragen zullen per 3 jaar aangepast worden aan de geldende trend.
OVERMAKEN
Voor betalingen vanuit Nederland:
The Light of Being
Büllingen
IBAN: NL68 INGB 0009 2309 65
BIC: INGB NL2A

Voor betalingen vanuit België:
The Light of Being
Büllingen
IBAN: BE 4373 1015 0958 01
BIC: KREDBEBB

ONDERTEKENEN
Datum:

Plaats:

Handtekening:
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