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31-5-2018 

 

DEELNAME OVEREENKOMST 

workshops Master Weekend 14 +15 juli 2018 

 

 

Deborah Kicken (Praktijk de Straal), Irene Daum-den Engelse (Blauwe Lotus) hebben het initiatief genomen 
om een Master Weekend te organiseren. 

De workshops, (her) initiaties die Deborah en Irene geven, zijn toegankelijk voor alle Tera-Mai™-Masters. 

 
Deborah Kicken (Praktijk de Straal) en Irene Daum-den Engelse (Blauwe Lotus) -hierna te noemen: De organisatie-, 
eventueel bijgestaan door vrijwilligers, regelen in hoofdzaak de volgende activiteit:   

 Het bekendmaken van veranderingen in de afgelopen jaren in het Healingsysteem van Kathleen Ann Milner, 
overeenkomstig de door Boeddha aan Kathleen Ann Milner doorgegeven standaarden, zoals deze in de Verenigde 
Staten van Amerika door Kathleen als trademark is vastgelegd onder de naam Tera-Mai™.  

 Organiseren en uitvoeren van het hele programma van het Master Weekend 

 Geven en begeleiden van de workshops en geven van (her) initiaties 
 

Je hebt je ingeschreven voor één of meerdere workshops van het Master Weekend, die worden  
gegeven op zaterdag 14 + zondag 15 juli 2018. Ze worden gegeven in het Kulturhus De Borg, Babborgaplein 3a, 6909 DW 
Babberich (gem. Zevenaar), Tel: 0316-712051. 

De workshops worden afgewisseld door Irene en Deborah en samen gegeven. Deborah en Irene geven  (her)initiaties, 
healingen en energiewerk aan personen of aan groepen, die in dezelfde ruimten aanwezig zijn en dus ook aan jou. Er zullen 
persoonlijke, dan wel groepsprocessen plaatsvinden, waarbij energiewerk wordt gedaan. Hierdoor kunnen, afhankelijk 
van je persoonlijke processen, allerlei (ingrijpende) reacties op emotioneel, mentaal, fysiek en spiritueel gebied 
plaatsvinden, waardoor levensveranderende groei kan plaatsvinden. Dit kan ook na afloop van de workshops zich 
openbaren of verder gaan. Er is geen garantie, dat de persoonlijke groei ook daadwerkelijk zal plaatsvinden tijdens de 
workshops en/of in de periode daarna of als je de aangereikte mogelijkheden zelfstandig gebruikt. 

De aangeboden workshops zijn niet bedoeld als vervanging van medische interventie. Als je het gebruik van medicatie 
wilt verminderen of je wilt stoppen met medicijnen of therapie, wordt je dringend aangeraden om dit in overleg met de 
behandelend arts, therapeut of andere zorgverlener te doen. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor je individuele (groei)proces en accepteert deze ook als zodanig. 

Tijdens en na de workshops is er ruimte om je vragen te stellen en ondersteuning te vragen. Uiteraard wordt je de 
mogelijkheid van nazorg geboden. Er wordt in dat kader van je verwacht, dat je bij het ondervinden van problemen, die 
tijdens / na je bezoek aan de workshop optreden en die verband met de workshop hebben, zo spoedig mogelijk contact 

met de organisatie opneemt (email: dkicken@telfort.nl). Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en 

je aarzelt niet, als dat redelijk en aannemelijk is, onverwijld contact op te nemen met je eigen arts. 

Onder de term “workshops” wordt verstaan het geven van (her)initiaties, healingen, energiewerk, clearingen, alsmede 
het verstrekken van handleidingen en andere schriftelijke instructies door Deborah en Irene. De organisatie zorgt voor het 
verstrekken van de officiële ondertekende certificaten na een (her)initiatie. 

De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) is van toepassing. Voor de Privacyverklaring verwijzen we naar 
de website : www.blauwelotus-balance.nl en www.destraal.nl  

De deelnemer geeft aan de beschrijvingen van de workshops en de Privacyverklaring te hebben gelezen en zo nodig op 
www.KathleenAnnMilner.com de daarop weergegeven “testimonials” te hebben gelezen. 

De deelnemer geeft aan, dat de informatie, handleidingen en andere schriftelijke instructies,  die bij de workshops worden 
uitgereikt, in de zuivere, oorspronkelijke vorm mondeling en/of schriftelijk worden doorgegeven met vermelding van de 
bron, met nadrukkelijke inachtneming van de Tera-Mai™ standaarden, zoals aangegeven door Kathleen Ann Milner. 

http://www.blauwelotus-balance.nl/
http://www.destraal.nl/
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DEELNAME OVEREENKOMST                                         Vervolg 

workshops Master Weekend 14 +15 juli 2018                       

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor het niet doorgaan van de workshops wegens niet aan de organisatie toe 
te rekenen redenen. In dat geval zullen maximaal de betaalde workshopskosten van de desbetreffende deelnemers 
verminderd met de administratiekosten en na indienen van de gespecificeerde kostennota, door de organisatie worden 
terugbetaald. 

Door ondertekening van dit formulier geef je aan kennis te hebben genomen van de vorenstaande voorwaarden om deel 
te kunnen nemen aan deze workshops en dat je deze voorwaarden vrijwillig accepteert. 

Je dient deze deelname overeenkomst af te drukken, in te vullen en te ondertekenen. Daarna in te scannen en per email 
te verzenden aan dkicken@telfort.nl of info@blauwelotus-balance.nl . Als je geen mogelijkheid hebt om in te scannen 
dan dien je deze overeenkomst afgedrukt, ingevuld en ondertekend mee te nemen op de (eerste) dag van de workshops 
en aan de organisatie te overhandigen. 

Indien je deze overeenkomst niet aan de organisatie mailt of bij de organisatie afgeeft, zal deze overeenkomst onverkort 
door je inschrijving en betaling geacht zijn volledig van toepassing te zijn op je deelname hieraan. 

 

GETEKEND  VOOR  AKKOORD: (s.v.p. invullen) 

 

NAAM: 

 

ADRES:      

 

POSTCODE / WOONPLAATS: 

 

WORKSHOP  NR(S): 

EXTRA  (her)INITIATIES: 

 

 

 

 

 

DATUM:       HANDTEKENING: 

 

 

 

In te vullen door de organisatie:   Ontvangen d.d. 

mailto:dkicken@telfort.nl
mailto:info@blauwelotus-balance.nl

