Beste (oud)cursisten van de basiscursus,
Je hebt dit jaar of vorig jaar de basiscursus Metamorfosemassage gevolgd bij onze Stichting.
Wij nodigen je van harte uit voor de vervolgcursus, welke gegeven wordt op 3 zaterdagen.
Tijdens deze vervolgcursus worden de chakra’s en de aura, de elementen (aarde, water,
vuur, lucht en ruimte) en de mantra Ohm Mani Padme Hung nader toegelicht en hoe je dit in
de massage kunt integreren. Deze onderwerpen zullen in de ochtend behandeld worden en
’s middags geef en ontvang je weer een massage.
Na het volgen van de vervolgcursus ontvang je een certificaat.
Data:

zaterdag 4, 11 en 18 november 2017

Locatie:

Prins Alexanderweg 54b, 3712 AB Huis ter Heide

Lestijden:

10.30 tot 17.00 uur

Informatie:

Ellen Rupert tel: 0252-212310 en www.stichtingbodhisattva.eu

Kosten:

€ 75,--

Uiterste inschrijfdatum: 21 oktober 2017
Wij hopen van harte je wederom als cursist te kunnen begroeten.
Met vriendelijke groet,

Het MMM-team

Bijlage: inschrijfformulier en programma

INSCHRIJFFORMULIER
Vervolgcursus metamorfosemassage
te geven door de Stichting Bodhisattva.

Naam:
Adres:
Plaats en postcode:
Telefoonnummer:

Mobiel:

E-mailadres:
schrijft zich in voor de vervolgcursus metamorfosemassage november 2017.
Data:
Tijd:
Plaats:
Kosten:

zaterdag 4, 11 en 18 november 2017
10.30 – 17.00 uur
Stichting Bodhisattva, Pr. Alexanderweg 54b, 3712 AB Huis ter Heide
€ 75,-- inclusief koffie en thee (lunch zelf meebrengen)

Cursusgeld:

€ 25,-- aanbetaling/inschrijfgeld p.o. te voldoen.
Het restant graag voor 28 oktober a.s. overmaken op bankrekening:
NL20 ABNA 0496 7001 46, t.n.v. Stichting Bodhisattva Metamorfose.

Docenten:

Ellen Rupert, Willy Westerhuis en Paulien Quik

Ik ga akkoord met bovengenoemde betalingsvoorschriften.
Handtekening:

Uw inschrijving is pas van kracht bij de aanbetaling van € 25,--. De inschrijving vindt plaats op volgorde van
binnenkomst. Als door onvoorziene omstandigheden van onze kant de cursus niet door mocht gaan dan krijgt u
uw aanbetaling uiteraard terug.

U kunt uw inschrijfformulier per email versturen naar rupert.ellen@gmail.com
of per post naar Ellen Rupert, 3e Poellaan 32, 2161 DM Lisse

