Inschrijfformulier Light of Being zomerschool met Anandajay 2021
Naam: ………………………………………………… Adres: ………………………………………………
Postcode: ……………………………………………… Woonplaats: …………………………………………
Email: ………………………………………………… Telefoonnummer: ……………………………………

‘Light of Being’-Programma:

De LoB-Retraiteweek in België en het LoB-winterprogramma (4 thema-video’s, mailen met Anandajay +
inspiratieblad aan de hand van de twaalf werkvormen)
Bijdrage: € 975. Overmaken onder vermelding van: LoB-Pr.

Ik geef me op voor het LoB-Programma. De retraiteweek is van 6 t/m 13 juni 2021 en de 4 themavideo’s zijn op 20 februari, 17 april, 23 oktober en 18 december 2021.

Meditatie-Programma:

De Meditatie-Retraiteweek in België met de 4 meditatie-video’s, mailen met Anandajay + inspiratieblad aan de
hand van de twaalf werkvormen
Bijdrage: € 975. Overmaken onder vermelding van: Med-Pr.

Ik geef me op voor het Meditatie-Programma. De retraiteweek is van 20 t/m 27 juni 2021 en de 4
meditatie-video’s zijn op 20 februari, 17 april, 23 oktober en 18 december 2021.

Introductiedag met Anandajay en zijn werk in Nijmegen: ShantiYoga, Jnana Yoga en
Meditatie
Bijdrage: € 95

Ik geef me op voor de introductiedag op 5 juni 2021, van 11.30 tot 16.30 uur.

ShantiYoga vierdaagse: Yoga, Meditatie, Adem, Klanken en Zang
Bijdrage: € 595. Overmaken onder vermelding van: SY.

Ik geef me op voor de ShantiYoga vierdaagse van 13 t/m 18 juni 2021.

Relatie & Aura weekend: Tantra, energetisch voelen, de diepgang van relatie beleven
Bijdrage: € 295. Overmaken onder vermelding van: R&A.

Ik geef me op voor het Relatie & Aura weekend van 18 t/m 20 juni 2021.

Tanpura & Voice weekend: Meditatief tanpura spelen en zingen vanuit je spirituele hart
Bijdrage: € 295. Overmaken onder vermelding van: T&V.

Ik geef me op voor het Tanpura & Voice weekend van 20 t/m 22 augustus 2021.

Inschrijven nieuwsbrief
Twee keer per jaar brengt Anandajay een nieuwsbrief uit, in november en april. Om je aan te melden, kun je
hieronder je emailadres invullen:
Email: ………………………………………………………………………
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BETALINGSGEGEVENS
De bijdrage voor het ‘Light of Being’-Programma of Meditatie-Programma graag in één keer overmaken vóór 1 februari
2021. Wanneer je later instapt in één van beide programma’s, dan graag de bijdrage bij inschrijving overmaken. De bijdragen
voor de ShantiYoga vierdaagse, het Tanpura & Voice weekend en het Relatie & Aura weekend dienen een maand voor
aanvang van de activiteit te worden overgemaakt en de bijdrage voor de introductiedag kun je op de dag zelf voldoen.
Als je aan meerdere activiteiten deelneemt, maak de bedragen dan apart over en onder vermelding van de code die bij de
bijdrage van de activiteit staat vermeld.
Na je inschrijving ontvang je een bevestiging en na je betaling krijg je op aanvraag een nota.
BTW-nummer: …………………………………………

Ik wil graag een BTW-factuur.

Ten name van: …………………………………………

ANNULERING
Als je door onverwachte omstandigheden van je deelname af moet zien, bespreek je je situatie met ons en kan je deelname
een jaar opgeschoven worden. Je kunt ook kiezen om voor dergelijke gevallen een annuleringsverzekering af te sluiten.

BANKGEGEVENS

The Light of Being
Büllingen
IBAN: BE43 7310 1509 5801
BIC: KREDBEBB

Dank je hartelijk voor je deelname,
omdat je daarmee bijdraagt aan het werk van ‘The Light of Being’.

Datum:

Plaats:

Handtekening
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