SUURIN VOIMA ON RAKKAUS
ILMOITTAUTUMINEN
KESÄSEMINAARIIN
JANAKKALAN TURENGIN KIIPULAAN 28.6. – 30.6.2019
Nimi
Osoite
Puh.
Sähköposti
Toivomus
huonekaveriksi
Olen Spirit.
yhdistyksen jäsen,
minkä

Seminaari

täyshoidolla

Pe – Su (28.-30.6.)
La – Su (29.6.-30.6.)
Pe 28.6.
La 29.6.
Su 30.6.

305 € ( )
220 € ( )

ohjelma + ruokailut

vain ohjelma

60 € ( )
115 € ( )
70 € ( )

45 € ( )
75 € ( )
45 € ( )

Hinnat ovat 2 HH hintoja Jos haluat 1 HH, hintaan lisätään 25 €/yö.
SEMINAARIIN PE-SU Ilmoittautuminen 15.4.2019 mennessä. sen jälkeen; hintoihin lisätään 20 €. Otathan
huomioon muut ehdot lomakkeen lopussa.
Tarvitsetko kuljetuksen Turengin rautatieasemalta/-lle? Minä päivänä ja mihin aikaan?

ILMOITUS ERITYISRUOKAVALIOSTA

gluteeniton
vilja-allergia, mitkä
vähälaktoosinen (HYLA-tuotteet sopivat)
laktoositon
maidoton
ruoka-aineallergiat, mitkä
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kyllä ( )
kyllä ( )
kyllä ( )
kyllä ( )
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kasvisruokavalio, ruokavalioon soveltuvat ruokaaineet (lisää oikeaan sarakkeeseen);
kana, kala, maito, muna
muut
YKSITYISISTUNNOT
Istunnon antaja
nro Istunnon antaja
nro
Altonen Marja-Leena henkiparannus
Nuutinen Unna
viestinvälitys
Avélin Satu
viestinvälitys
Piekkola Harriet viestinvälitys,menneet elämät
Isoaho Henniina
menneet elämät
Purmola Teija
Auragrafia, viestinvälitys
Jukola-Nuorteva Tuula viestinvälitys
Suomela Pirkko chagrojen puhd, viestinvälitys
Lippo Ritva
viestinvälitys, selvänäkö
Vaattovaara Sirpa
viestinvälitys
Nadén Irene
viestinvälitys
Merkitse ensisijainen numerolla 1 ja seuraavat 2 ja 3..Mikäli meedioille halukkaita on enemmän kuin on
mahdollista vastaanottaa, osallistujat arvotaan ja tieto yksityisistunnosta toimitetaan seminaarikirjeen
mukana ilmoittautumisajan päätyttyä.
Olen kiinnostunut itse antamaan yksityisistuntoja, kyllä ( ) Istuntojen antajaksi voi vielä ilmoittautua
paikanpäällä.
Istunnot maksetaan käteisellä Seminaarin INFO pisteeseen.
Matthew Smithin yksityisistunnot arvotaan päivittäin pe-la ja su halukkaiden kesken.
TYÖPAJAT KESÄSEMINNARISSA
Työpajat sisältyvät ohjelmahintaan. Työpajojen esittelyt julkaistaan kevään aikana nettisivuilla
www.henkinenkehitys.fi ja ovat varattavissa etukäteen. Työpajailmoittautumiset myös paikan päällä. Merkitse
ensisijainen numerolla 1 ja seuraavat 2 ja 3…
Työpajan ohjaaja
Matthew Smith
Matthew Smith
Edellisistä voit valita vain toisen.
Työpajan ohjaaja
Altonen Marja-Leena
Avélin Satu
Isoaho Henniina
Jukola-Nuorteva Tuula
Lippo Ritva
Nuutinen Unna
Pennanen Marja
Piekkola Harriet
Purmola Teija
Suomela Pirkko
Vaattovaara Sirpa
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nro

Aihe
La transsi, healing
Su mediaalisuuden kehittäminen

Aihe
Henkiparannus + historia ! Parantajaoppaat !
Avaimia unien viestin tulkintaa
Menneet elämät. Näe hyvä itsessäsi.
Viestinvälitys edistyneemmät
Tiedätkö mitä on henkinen päämääräsi ja elämäntehtäväsi
Psykometriaharjoituksia
Viestinvälitys edistyneemmät
Rakkauden vuorovaikutuksessa oppaiden kanssa
Auragrafia/ piirtäminen/ tulkinta
Universaali rakkaus osaksi elämääsi
Mediaalisia harjoituksia

nro
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SUURIN VOIMA ON RAKKAUS
MYYNTIPÖYTÄ
Varaan käyttööni myyntipöydän hintaan 20 euroa ja maksan sen ilmoittautumismaksun
yhteydessä. Pöydän koko on n. 45 x 125 cm. Kyllä ( )

MUUT EHDOT:
VARAUS JA MAKSU -EHDOT
Varaus on pitävä, kun olet saanut varausvahvistuksen sekä maksanut 100 € ennakkomaksun 14
vuorokauden sisällä. Loppumaksu maksetaan viimeistään neljä (4) viikkoa ennen tilaisuuden
alkamista. Loppumaksusta lähetetään erillinen lasku.
Maksu maksetaan tilille FI02 4260 0010 3298 00, BIC-koodi ITELFIHH. Varaamme yhdistykselle
oikeuden peruuttaa varaus, mikäli koko maksua ei ole suoritettu määräaikaan mennessä.
Kurssimaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007).
Kurssin alkamisesta ei lähetetä erillistä muistutusta.
Kurssin osallistujien määrä on rajallinen ja kurssi täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli kurssi on

täynnä, voit ilmoittautua varasijalle. Yhdistys ottaa sinuun yhteyttä, jos kurssille vapautuu paikka.
PERUUTUS -EHDOT
• Yhdistys varaa itselleen oikeuden peruuttaa kurssin ennalta arvaamattomien syiden vuoksi esim.:
liian vähän varauksia, opettajaa ei saatavilla jne. Sinulle ilmoitetaan tällaisesta peruutuksesta
mahdollisimman pian ennen kurssin alkua, mieluiten sähköpostilla. Osallistumismaksu ja
ennakkomaksu palautetaan.
• Yhdistys varaa itselleen oikeuden muuttaa kurssin sisältöä (opettajanvaihdos tai kurssin osat),
mutta takaa kuitenkin, että alun perin suunnitellun kurssin tasoinen kurssi tarjotaan.
• Yhdistys varaa itselleen oikeuden hylätä osallistujan ennen kurssin alkua tai sen aikana.
Osallistumismaksu palautetaan suhteessa käytyyn kurssiaikaan.
• Jos osallistuja peruuttaa viimeistään 4 viikkoa ennen kurssin alkua, osallistumismaksu
vähennettynä ennakkomaksulla palautetaan tai loppumaksua ei tarvitse maksaa.
• Jos peruutus tapahtuu 2 – 4 viikkoa ennen kurssin alkua, 50 % jäljellä olevasta maksusta
(kurssimaksu miinus ennakkomaksu) palautetaan.
• Jos peruutus tapahtuu alle 2 viikkoa ennen kurssin alkua, maksuja ei palauteta.
LISÄEHTOJA
• Odotamme kaikkien osallistujien käyttäytyvän asianmukaisesti ja kunnioittavan toisiaan. Yhdistys
ei vastaa osallistujien omaisuudesta.
• Tulethan paikalle ilman hajusteita, tilaisuus on tuoksuton allergioiden takia.
• Yhdistyksen työntekijöiden ohjeita on noudatettava.
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Teemme parhaamme taataksemme viihtyvyytenne, mukavuutenne ja että inspiroituisitte ollessanne
Kiipulassa vieraanamme.

Olet lämpimästi tervetullut
Täytä lomake huolella ja selkeästi. Lähetä se 15.4.2019/15.5.2019 mennessä. osoitteella
Hämeenlinnan Henkinen Kehitys ry C/O Satu Avélin Kanttiininkuja 7 a 7 13100 Hämeenlinna tai
skannaa sähköpostin liitteeksi ja lähetä osoitteeseen
hml.henkinenkehitys@gmail.com. Voit myös täyttää koneellisesti lomakkeen ja lähettää PDFtiedoston sähköpostiin.
Voit tuoda mukanasi arpajaispalkintoja, kiitos!

Päiväys
Allekirjoitus (ei vaadita sähköpostilla tulleella)
Nimen selvennys
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