VortexHealing® Finland Schedule 2018
Organiser: Sofia Aho
Contact: finland@vortexhealing.org, +358 4434 67981
Venue: Terrie's classes will take place in Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere.
About the location of Anthony's classes please check with the organiser.

DATE

COURSE

TEACHER

PRICES

Mar 17 – 21
2018.

Basic / Foundational
(5 days)

Terrie Rolands

Mar 23 – 28
2018.

Multi-Frequency
(6 days)

Terrie Rolands

€.585,With early payment discount € 545,Repeaters € 439,- / € 409,€.670,With early payment discount € 630,Repeaters € 503,- / € 473,€.395,With early payment discount € 370,Repeaters € 296,- / € 278,€ 285,With early payment discount € 260,Repeaters € 214,- / € 195,€ 285,With early payment discount € 260,Repeaters € 214,- / € 195,€.585,With early payment discount € 545,Repeaters € 439,- / € 409,€.585,With early payment discount € 545,Repeaters € 439,- / € 409,€.130,With early payment discount € 105,-

Mar 30 – Apr 1 Sensing 2
2018.
(3 days)

Terrie Rolands

Apr 2 – 3
2018.

Sensing 3
(2 days)

Terrie Rolands

Apr 4 – 5
2018.

Sensing 4
(2 days)

Terrie Rolands

Jun 6 – 10
2018.

Genetics
(5 days)
In Helsinki
Sep 28 – Oct 2 Basic / Foundational
2018.
(5 days)
Oct 3
2018.

Anthony Gorman

Terrie Rolands

Oct 5 – 9
2018.

Deepening in Meditation Terrie Rolands
with Merlin
(1 day)
LifeForm
Terrie Rolands
(5 days)

Oct 11 – 14
2018.

Breaking TimeLines
(4 days)

Terrie Rolands

€.585,With early payment discount € 545,Repeaters € 439,- / € 409,€.510,With early payment discount € 470,Repeaters € 383,- / € 353,-

For booking the class, please contact Sofia
by email finland@vortexhealing.org or by phone +358 4434 67981
Travel & Accommodation:
Travel file for Helsinki: http://www.vortexhealing.org/travel-helsinki.pdf
Travel file for Tampere: http://www.vortexhealing.org/travel-tampere.pdf

VortexHealing® -kurssit Suomessa 2018
AJANKOHTA

KURSSI

OPETTAJA

HINNAT

17.-21.3.2018

Basic / Foundational
(5 päivää)

Terrie Rolands

23.-28.3.2018

Multi-Frequency
(6 päivää)

Terrie Rolands

585 €
Aikaisen varaajan alennuksella: 545 €
Kurssin kertaajat: 439 € / 409 €
670 €
Aikaisen varaajan alennuksella: 630 €
Kurssin kertaajat: 503 € / 473 €
395 €
Aikaisen varaajan alennuksella: 370 €
Kurssin kertaajat: 296 € / 278 €
285 €
Aikaisen varaajan alennuksella: 260 €
Kurssin kertaajat: 214 € / 195 €
285 €
Aikaisen varaajan alennuksella: 260 €
Kurssin kertaajat: 214 € / 195 €
585 €
Aikaisen varaajan alennuksella: 545 €
Kurssin kertaajat: 439 € / 409 €
585 €
Aikaisen varaajan alennuksella: 545 €
Kurssin kertaajat: 439 € / 409 €
130 €
Aikaisen varaajan alennuksella: 105 €

30.3.-1.4.2018 Sensing 2
(3 päivää)

Terrie Rolands

2.-3.4.2018

Sensing 3
(2 päivää)

Terrie Rolands

4.-5.4.2018

Sensing 4
(2 päivää)

Terrie Rolands

6.-10.6.2018

Genetics
(5 päivää)

Anthony Gorman

28.9.-2.10.2018 Basic / Foundational
(5 päivää)
3.10.2018.

5.-9.10.2018

Terrie Rolands

Deepening in Meditation Terrie Rolands
with Merlin
(1 päivä)
LifeForm
Terrie Rolands
(5 päivää)

11.-14.10.2018 Breaking TimeLines
(4 päivää)

Terrie Rolands

585 €
Aikaisen varaajan alennuksella: 545 €
Kurssin kertaajat: 439 € / 409 €
510 €
Aikaisen varaajan alennuksella: 470 €
Kurssin kertaajat: 383 € / 353 €

Kurssitilat: Terrien kurssit järjestetään Tampereella osoitteessa Yliopistonkatu 60 A.
Anthonyn kurssien sijaintia varten ota yhteys Sofiaan.
Ilmoittautumiset:
Ilmoittautumiset kurssien järjestäjälle Sofia Aholle sähköpostilla tai puhelimitse:
finland@vortexhealing.org, +358 4434 67981
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä myös puhelinnumerosi.
Voit ottaa yhteyttä myös muuten kaivatessasi lisätietoa.
Kaikki kurssit ja niiden suoritusjärjestys löytyy täältä:
http://www.vortexhealing.org/flowchart.pdf

Kurssimaksut:
Voit maksaa kurssimaksut joko käteisellä paikan päällä ensimmäisen päivän aamuna tai etukäteen
tilisiirtona opettajan tilille. Tilitiedot ja tarkemmat ohjeet saat sähköpostitse ilmoittautumisen
jälkeen. Alennetun hinnan saat, jos suoritat varausmaksun vähintään kuukautta ennen kurssin alkua.
Varausmaksun suuruus riippuu kurssista.
Alennukset: Lapset ja alle 18-vuotiaat teini-ikäiset saavat 30 % alennuksen. Jos kurssilla on tilaa,
kertaajat saavat 25 % alennuksen (paitsi Deepening in Meditation with Merlin ja Karmic Intensive).
Varausmaksun palautus:
Käsittelymaksu on 25 euroa. Peruutusten sattuessa maksetut rahat saa kokonaan takaisin (paitsi
käsittelymaksu), jos pyytää palautusta vähintään kuukautta ennen. Kaksi viikkoa ennen peruessa
puolet varausmaksusta palautetaan (miinus käsittelymaksu). Vähemmän kuin kaksi viikkoa:
varausmaksua ei palauteta, mutta varausmaksun ylimenevä osuus kyllä. Jos kurssi on jo alkanut ja
lopetat kesken, maksuja ei palauteta. Jos saavut kurssille myöhässä ensimmäisenä päivänä, sinua ei
välttämättä otetaan mukaan, vaan kohdellaan poissaolevana. Jos lähdet viimeisenä päivänä
aikaisemmin tai olet poissa kesken kurssin sopimatta siitä opettajan kanssa, et välttämättä saa
kurssitodistusta, eikä maksua siinä tapauksessa palauteta.
Varausmaksun siirtäminen toiselle kurssille:
Maksu voidaan siirtää ainoastaan saman opettajan opettamille kursseille. Kun se on kerran siirretty,
sitä ei enää palauteta, vaan se tulee käyttää kurssiin. Kun siirtämistä pyydetään vähintään kuukautta
aiemmin, koko summa siirretään. Vähintään kaksi viikkoa ennen pyydettäessä puolet
varausmaksusta siirretään. Alle kaksi viikkoa ennen pyydettäessä varausmaksua ei enää siirretä. Jos
siirtoa pyydetään useampaan kertaan, vain ensimmäinen kerta on ilmainen, mutta muuten tulee
maksaa käsittelymaksu. Maksu tulee käyttää neljän vuoden sisällä alkuperäisestä kurssista.

VortexHealing® on R. Weinman VH Trustille kuuluva rekisteröity tavaramerkki. Kaikki oikeudet pidätetään.

