
 

Η παρούσα αίτηση διέπεται από τον νόμο N138(I)/2001,37(I)/2003,105(I)/2012 περί προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων. 

 

 

GMCKS PRANIC HEALING & ARHATIC YOGA CYPRUS 

Κέντρο Διδασκαλίας και Εφαρμογής του Pranic Healing & Arhatic Yoga του Master Choa Kok Sui  

σε συνεργασία με το Rama -  Ελληνικό Οργανισμό Pranic Healing & Arhatic Yoga 

 

                       Αίτηση Συμμετοχής στο Σεμινάριο        Ημ/νία __________ 
  

Spiritual Essence of Man              Spiritual Business Management 
 

Ονοματεπώνυμο (Ελληνικά):  ___________________________________________________________ 

Ονοματεπώνυμο (Αγγλικά):  ____________________________________________________________ 

Τηλ. : ___________________________________  Κινητό : ___________________________________  

e-mail : ______________________________________ Τόπος Διαμονής : _______________________   

 

Ιστορικό Σεμιναρίων Ημερομηνία Τόπος PH Κέντρο Δάσκαλος 

Pranic Healing  
Βασικού Επιπέδου: 

    

Pranic Healing 

Προχωρημένου Επιπέδου: 
    

Pranic Ψυχοθεραπεία:     

Επιτυγχάνοντας την 

Ένωση με την Ανώτερη 

Ψυχή: 

-   - 

Arhatic Yoga Preparatory:     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Έχετε διαγνωσθεί πρόσφατα ή στο παρελθόν με κάποια σοβαρή σωματική ή ψυχολογική 

ασθένεια/διαταραχή; (εάν ναι παρακαλώ περιγράψτε μας επαρκώς) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές εκδηλώσεις του Pranic Healing Cyprus?   Ναι    Όχι 

 

 

 

 

 
 

Ημερομηνία _________________________  Υπογραφή _____________________________________  



 

Η παρούσα αίτηση διέπεται από τον νόμο N138(I)/2001,37(I)/2003,105(I)/2012 περί προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων. 

 
ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 
Όνομα : ________________________________________________________________________ 
Δ/νση  : _______________________________________________________________________ 
E-mail  : _______________________    Τηλ. : ________________   Ημ. γέννησης: __________  
 
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 των μαθημάτων 
«Πνευματική Διοίκηση Επιχειρήσεων» (Spiritual Business Management) και «Πνευματική Υπόσταση 
του Ανθρώπου» (Spiritual Essence of Man), 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 των μαθημάτων «Πνευματική Διοίκηση Επιχειρήσεων» 
(Spiritual Business Management) και «Πνευματική Υπόσταση του Ανθρώπου» (Spiritual Essence of 
Man). 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 ΠΡΟΣ ΤΟΝ RAMA 
 
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 έχει ήδη εξοφλήσει το σύνολο του σεμιναρίου αλλά δεν συμμετάσχει τελικώς, o Rama 
υποχρεούται να του επιστρέψει το 30% του κόστους του σεμιναρίου – με την προϋπόθεση η ακύρωση να 
πραγματοποιηθεί μέχρι 3 μήνες πριν την ημερομηνία του σεμιναρίου. 
 
Αυτό το απόρρητο και μη δημοσιοποιήσιμο συμφωνητικό 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. 
 
 
 
___________________________                                                                   Ημερομηνία: ________________    
Υπογραφή πάνω από το όνομα 


