Ayurvedisch Helend Masseur
Eerste jaar
Data: De cursussen gaan steeds door tijdens het weekend.
2018
13 en 14 oktober:
Massage Abhyanga weekend 1
17 en 18 november: Massage Abhyanga weekend 2
8 en 9 december:
Doshas en Zuivering Module 1: Home Pancha Karma

2019
19 en 20 januari:
5 en 6 januari:
16 en 17 februari:
2 en 3 maart:
16 en 17 maart:
4 en 5 mei:
30 en 31 mei:
1 en 2 juni:

Meditatieve Ontspanningsmassage
Doshas en Zuivering Module 2: Zuiverende Remedies
Intensieve Massagetraining (tegen-)indicaties
Zuiverende Gezichtsmassage
Zuiverende Lichaamsmassage
Ayurvedische Oliebehandelingen (Vastis en Nasya)
Marmas Massage deel 1
Marmas Massage deel 2

Prijs:
Basisprijs 1e jaar = 1610 euro
Prijs met korting: bij betaling van de het volledige bedrag in 1 overschrijving:
-voor 15 juli 2018 krijg je een korting van 10%: dan kost de opleiding 1449 euro.
-voor 15 augustus 2018 krijg je een korting van 8%: dan kost de opleiding 1481 euro
-na 15 augustus 2018 is de kostprijs voor het eerste jaar bij betaling in één keer met de
bank 1514 euro.
Wens je een gespreide betaling dan kun je dit aanvragen via de mail aan het
secretariaat: secretariaat-Yah@telenet.be
Er is mogelijkheid om een examen af te leggen na het tweede jaar. Op die manier
bekom je een geaccrediteerd diploma van Helend Ayurvedisch Masseur.

Inschrijven:
Je kunt je inschrijven voor deze opleiding via de mail : secretariaatYah@telenet.be met vermelding van de cursus of opleiding , je naam en telefoon- of
GSM nummer.
Je inschrijving is definitief na betaling op rekening nummer IBAN: BE60 0003 2550 9970 BIC
BPOTBEB1 van YAH VZW , met vermelding van de opleiding of cursus en de startdatum
Na ontvangst van de betaling ontvang je een deelnamebevestiging.

Privacy
De persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van de cursussen of opleidingen
binnen onze vzw: Yoga en Ayurveda Health. Ze worden nooit doorgegeven aan andere
organisties of personen.

