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Η παρούσα αίτηση διέπεται από τον νόμο 2472/1997 περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Αίτηση Συμμετοχής 
MCKS Arhatic Yoga Prep 21-22 Μαΐου 2016 

 
Ονοματεπώνυμο (Ελληνικά)  _____________________________________________________________ 

Ονοματεπώνυμο (με Λατινικούς Χαρακτήρες όπως θέλετε να εμφανίζεται στο πτυχίο σας):                                )  

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Πόλη __________________________________  

Τηλ. _________________________________ Κινητό __________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________________  

Είχατε σοβαρά προβλήματα υγείας; Αν ναι, παρακαλώ γράψτε τα πιο σοβαρά) : _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Ναι Μερικές Φορές Όχι 

Καπνίζετε;                   

Πίνετε αλκοολούχα ποτά?                          

Είστε Χορτοφάγοι ή μερικώς Χορτοφάγοι;                
Έχετε νοσηλευτεί λόγω ψυχιατρικής ασθένειας;                 
Πόσο συχνά δίνετε σε φιλανθρωπικές οργανώσεις;                
Πόσο συχνά εξασκείτε το Διαλογισμό στις Δίδυμες Καρδιές;               

 

Παρακολούθηση στο σεμινάριο:  1η φορά   Επανάληψη     

Ιστορικό Σεμιναρίων Ημερομηνία Τόπος PH Κέντρο Δάσκαλος 

MCKS Pranic Healing Βασικό     

MCKS Pranic Healing Προχωρημένο     

MCKS Pranic Ψυχοθεραπεία     

MCKS Επιτυγχάνοντας την Ένωση με 
την Ανώτερη Ψυχή 

    

MCKS Arhatic Yoga Preparatory     

 
Ο Rama είναι ένας ΜΚΟ με σκοπό τη διδασκαλία και τη διάδοση του Pranic Healing και της Arhatic Yoga και την εφαρμογή των τεχνικών αυτών όπως και άλλων παρόμοιων 
τεχνικών ως συμπληρωματικής θεραπείας με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο. Όπως επίσης και της προώθησης και υλοποίησης δράσεων που  αφορούν ιδιαίτερα τους εξής 
τομείς: 

 υγεία και κοινωνική πρόνοια 

 εκπαίδευση, κατάρτιση ενηλίκων 
και η ανάπτυξη φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση αδύναμων κοινωνικών ομάδων.  
Αίτηση προσχώρησης (ένταξης) στoν Rama 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος…………………………………………….ζητά να ενταχθεί ως  μέλος  στον “RAMA” για την συμμετοχή του στο παραπάνω σεμινάριο. 
Δηλώνει ότι έλαβε γνώση του καταστατικού και όλων των κανόνων που καθορίζουν την δραστηριότητα του. *           

Δίδω τη συγκατάθεσή μου _____________________________ 
*(Το καταστατικό είναι διαθέσιμο στον Rama)                                             Υπογραφή 

 

Επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές εκδηλώσεις του Rama? Ναι        Όχι  

 
 
 
 
Υπογραφή   _____________________________________   Ημερομηνία : ____/_____/2016 

 

 

 

 

Your picture 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
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Η παρούσα αίτηση διέπεται από τον νόμο 2472/1997 περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας και  
εχεμύθειας των Διδασκαλιών 

 
Ονοματεπώνυμο :  ________________________________________________________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________ Κινητό  ____________________________________  

 

Για τη διατήρηση αυτών των ιερών διδασκαλιών στην πιο αγνή τους μορφή και για την πρόληψη της βλάβης και της διάδοσης λάθος 
πρακτικών σε ανθρώπους, δεσμεύομαι έχοντας σώας τας φρένας ότι δε θα παραβιάσω τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας, 
δουλειάς και υλικού του μαθήματος «MCKS Arhatic Yoga Preparatory Level», διαδίδοντας τις διδασκαλίες, καταγράφοντας, 
αντιγράφοντας ή αναπαράγοντας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, είτε μέρος είτε ολόκληρες τις τεχνικές και διδασκαλίες χωρίς την 
προγενέστερη γραπτή συγκατάθεση των πνευματικών δικαιωμάτων και της εμπορικής ονομασίας του ιδιοκτήτη, Master Choa Kok Sui ή 
του Institute for Inner Studies, Inc. 
 
Οτιδήποτε περιέχεται στο μάθημα και στη διδασκαλία δε θα πρέπει να θεωρηθεί σαν χορηγία ή να υπονοηθεί η οποιαδήποτε 
μεταφορά πνευματικών δικαιωμάτων των διδασκαλιών και των τεχνικών σε μένα ή η διασφάλιση του προνομίου ευρεσιτεχνίας σε 
σχέση με τις τεχνικές και τις διδασκαλίες. 
 
Με το παρόν, διασφαλίζω ότι έχω σώας τας φρένας και έχω τη φυσική και νοητική μου υγεία ώστε να μπορώ να συμμετάσχω στην 
παρακολούθηση του μαθήματος «MCKS Arhatic Yoga Preparatory Level». Παραιτούμαι από κάθε έννομο δικαίωμα εναντίον του 
Institute for Inner Studies, Inc. ή οποιουδήποτε δασκάλου για αθέτηση της συμφωνίας σε οποιοδήποτε δικαστήριο για φυσικά, 
συναισθηματικά ή ψυχολογικά προβλήματα τα οποία μπορεί να προκληθούν από την εκπαίδευση ή να υποτίθεται ότι προκλήθηκαν 
από την εκπαίδευση. 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Σε περίπτωση που το σεμινάριο ακυρωθεί για λόγους ανωτέρας βίας που δεν ανάγονται στη σφαίρα επιρροής του Rama, ο Rama  
αναλαμβάνει την υποχρέωση να μετακινήσει το σεμινάριο σε μία νέα ημερομηνία σε διάστημα των επόμενων έξι μηνών. 
Ο κάθε συμμετέχων στο σεμινάριο αποδέχεται ότι αν για λόγους ανωτέρας βίας ο Master που έχει ανατεθεί από το Ινστιτούτο 
Εσωτερικών Σπουδών (Institute for Inner Studies) για τα υπό συζήτηση σεμινάρια δεν δύναται να παρευρεθεί και να διδάξει, θα σταλεί 
από το Ινστιτούτο όποιος Δάσκαλος είναι διαθέσιμος. 
 
Αν ο μαθητής δεν συμμετάσχει τελικώς ή ακυρώσει την συμμετοχή του, o Rama υποχρεούται να του επιστρέψει το 30% του ποσού που 
έχει καταβάλει για την συμμετοχή του στο σεμινάριο με την προϋπόθεση η ακύρωση να πραγματοποιηθεί μέχρι 3 μήνες πριν την 
ημερομηνία του σεμιναρίου -ειδάλλως παρακρατείται ολόκληρο το ποσό.  

In case of package deals if the participant does not attend the Seminar or cancels the participation, Rama is obliged to return 30% of their 

last payment paid for the Seminar, given that the cancellation has been made 3 months prior to the date of the seminar - otherwise the 

whole amount will be withheld. 

Σε περίπτωση πακέτου προσφοράς αν ο μαθητής δεν συμμετάσχει τελικώς ή ακυρώσει την συμμετοχή του, o Rama υποχρεούται να του 
επιστρέψει το 30% του από την τελευταία πληρωμή (όχι από τις προκαταβολές των άλλων Σεμιναρίων), με την προϋπόθεση η ακύρωση 
να πραγματοποιηθεί μέχρι 3 μήνες πριν την ημερομηνία του σεμιναρίου -ειδάλλως παρακρατείται ολόκληρο το ποσό. 
Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συμμετοχή δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεί σε άλλο άτομο. 
 
Αυτό το Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας των Διδασκαλιών θα έχει δεσμευτική ισχύ, θα είναι προς όφελος και θα είναι 
εκτελεστό από το Institute for Inner Studies ή τον Master Choa Kok Sui, τους διαδόχους και νόμιμους εκπροσώπους και του 
υπογράφοντος, τους διαδόχους και νόμιμους εκπροσώπους μου. 

 
 

Υπογραφή   _____________________________________   Ημερομηνία : ____/_____/2016 
 


