INSCHRIJFFORMULIER NALANDABODHI TRAJECTEN
Voor KenKon en/of Nalandabodhi leden
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Prijzen inclusief soep (andere etenswaren zelf meenemen)
Prijzen inclusief koffie en thee.
Prijzen exclusief studiematerialen ter waarde van ca. € 100,00 (voor beide paden totaal).
Bedragen overmaken op: NL 93 TRIO 0198 424280, t.n.v. Nalandabodhi Nederland, o.v.v.
betreffende module, pad of traject (beide paden).
Omdat Nalandabodhi formeel een zogenaamde ANBI instelling is, zijn de kosten als donatie
aftrekbaar van de belasting.
Betaling voor 15 mei. Of uiterlijk 1 week voor de te volgen losse modules.
Prijzen zijn zo laag mogelijk gehouden om het ook voor studenten en minima mogelijk te maken.
Mensen die geen student of minima zijn worden uitgenodigd een extra donatie te doen in de
donatiepot van KenKon.
Het is mogelijk om alles in één keer te betalen (het voordeligst), maar men kan ook steeds per
module inschrijven en betalen, en na iedere module beslissen of de tijd rijp is om verder te gaan.
Mogelijk kun je dan later in een nieuwe ronde op KK of elders instromen.
Vanuit KenKon, Nalandabodhi en de groep zal gestreefd worden naar een ondersteuning voor
mensen die bijvoorbeeld achterop raken, door omstandigheden iets moeten missen, moeite
hebben om een oefendiscipline te ontwikkelen, enz. De lopende meditatielessen op KenKon
staan er al en hier en daar zal de inhoud hiervan gesynchroniseerd worden.
Mogelijk organiseren we tussendoor nog extra facultatieve sessies wanneer blijkt dat mensen dat
nodig hebben of dat anderszins bijdraagt. De kosten hiervoor houden we zo laag mogelijk.
Mensen die zich inschrijven voor een heel pad krijgen korting op aanvullende seminars, zoals de
Tibetaanse yoga (lujong) en wijsheidsliederen (vajra doha) .
Alle Pad van Beoefening modules (5 stuks) zijn ook los te volgen. In het Pad van Studie moet je
steeds de voorgaande modules hebben afgerond, voor je verder mag naar de volgende. Zo moet
bijvoorbeeld Hinayana I zijn afgerond voor je verder mag naar Hinayana II. Enzovoort.

De bijeenkomsten vinden plaats op zaterdagen en zondagen. Om de 3 - 6 weken, met een grote
14 pauze in de zomermaanden. Meestal bestaat een bijeenkomst uit een halve dag Pad van

Beoefening en een halve dag Pad van Studie; soms een hele dag Pad van Studie.
15 De bijeenkomsten zijn steeds van 10 - 12.30 en 13.30 - 16.00 uur
16 Het is mogelijk dat er onderweg kleine wijzigingen plaatsvinden in de inhoud en verdeling van de
modules.

 Aanvinken wat je verkiest.
Aantal
1
dagen

Pad van Studie (PvS)

of

Betaling
vooraf
Prijs Leden

Hinayana Deel I - Module I – The View (HIN 201)

4

€ 180,00

Hinayana Deel II - Module II – Path and its fruitions (HIN 202)

4

€ 180,00

Mahayana Deel I – Module I t/m III (MAH 300, 310 & 311)

5

€ 225,00

Mahayana Deel II – Module IV en V (MAH 330 en 350)

5

€ 225,00

Totaal prijs bij betaling per module

€ 810,00

Totaal prijs bij betaling van beide PvS modules in een keer

18

€ 688,50

Module I - Shamatha - In Kalmte Vertoeven

2

€ 90,00

Module II - Grondslagen van Aandacht

2

€ 90,00

Module III - Vipasshyana - Helder Inzicht

2

€ 90,00

Module IV - Lojong Hart-Geest Training

2

€ 90,00

Module V - TongLen en Vier Onmetelijkheden

2

€ 90,00

Pad van beoefening (PvB)

of

Totaal prijs bij betaling per PvB module

€ 450,00

Totaal prijs bij betaling van alle PvB modules

10

Totaalprijs bij betaling per PvS en PvB module

€ 382,50
€ 1.260,00

OF
Pad van Beoefening en Pad van Studie samen

Prijs bij betaling van alle modules van PvS en PvB in een keer

28

€ 1.008,00

= € 36,00 per studie/oefendag



In de brievenbus van KenKon doen of opsturen naar KenKon, Nieuwe Kanaal 11, 6709 PA Wageningen.

1

2 dagdelen van 2,5 uur vormen een dag.

