
Schitter als “leraar”
Lu Jong I
Praktische informatie



Lu Jong I teacher - opleiding 2020-2021

Tijdens het weekend

Module 1:

25 en 26 januari 2020

15 en 16 – 29 februari 2020

4 april 2020

5 en 6 september 2020

24 en 25 oktober 2020

In de tussenperiode is het aan jou om te oefenen en te oefenen! Door middel van een video is  er 

een tweewekelijkse opvolging om je persoonlijke evolutie bij te sturen.

Module 2:

5 en 6 december 2020

demonstratie in de klas op 2 januari 2021  

examen op 24 januari 2021

Telkens van 9.30-12.30 en van 13.30-16.30

Locatie: 

Tarayogini Center

Stationsstraat 120

9690 Kluisbergen



Lu Jong I teacher - opleiding 2020-2021

Tijdens de week – telkens op maandag

Module 1:

2, 9 & 23 maart – 27 april – 22 & 29 juni – 7, 14  & 21 september – 12 oktober

In de tussenperiode is het aan jou om te oefenen en te oefenen! 

Door middel van een video is er een tweewekelijkse opvolging om je persoonlijke evolutie bij te sturen.

Module 2:

19 oktober en 23 november

demonstratie in de klas op 7 december

examen op 11 januari 2021

Telkens van 9.30-12.30 en van 13.30-16.30

Locatie: 

Ism Syntra West – inschrijven kan hier

Hier kan er met opleidingscheques betaald worden.

https://syntrawest.be/opleiding/sport-en-gezondheid/tibetaanse-yoga-leraar-lu-jong


Prijs van de opleiding bij een educator

De totale prijs bedraagt 2.420 €:

 420 € (incl. BTW) betaal je uiterlijk 3 weken voor de opstart aan Nangten Menlang International  
Boeddhistisch centrum voor de ontwikkeling van het programma alsook voor de terbeschikkingstelling  
van jullie studiemateriaal (een Nederlandstalige syllabus) en promotiemateriaal.

 De opleiding zelf kost 2.000 € (incl. BTW).

Je aanmelden voor de opleiding kan je door 500 € (incl. BTW) als voorschot te storten aan Tarayogini.  
Daarmee is jouw plaats voor de opleiding gereserveerd. De rest van het bedrag, namelijk 1.500 € (incl.  
BTW), betaal je voor de start van de opleiding.

Er is een mogelijkheid tot een afbetalingsplan voor de resterende 1.500 € (incl. BTW). Dit kan in zes
maanden afbetaald worden. (Bij een afbetalingsplan wordt er wel een supplementair bedrag van 150 €
aangerekend.)

Je krijgt steeds een factuur. Gelieve indien nodig bij de inschrijving de juiste adresgegevens en het BTW-
nummer door te geven.

De masterclass met Tulku Lobsang kost 380 € (zonder accommodatie en eten) en is bij de inschrijving te
betalen aan Nangten Menlang International Boeddhistisch centrum.
De masterclass 2021 zal in de maand februari georganiseerd worden.



Annuleringsvoorwaarden

We vragen om je inschrijving goed te overwegen. Indien je je inschrijft en de opleidingsovereenkomst  

ondertekent, is deze definitief. Annuleren gebeurt steeds schriftelijk, per post of via e-mail.

 Annuleren voor opstart: verlies van het voorschot

 Vroegtijdige stopzetting: geen terugbetaling mogelijk

Wanneer we onvoldoende inschrijvingen hebben, zijn we gerechtigd de opleidingen af te gelasten tot  

één week voor de start.

Ik ben blij je te kunnen begroeten op de opleiding.

Als je nog een aantal onbeantwoorde vragen hebt, neem gerust contact met me op.

Flexibele opstartdatum

Indien je interesse hebt, aarzel dan niet om je op de wachtlijst te plaatsen.

Wanneer er nog minimum vier mensen wensen deel te nemen, dan starten we een nieuwe opleiding. In  

dat geval spreken we de data onderling af.

Lu Jong I oefenen doorheen het hele jaar

Het is erg belangrijk dat je het hele jaar door Lu Jong lessen volgt bij een erkende teacher, om je ervaring  

met Lu Jong te laten groeien en om te observeren hoe er les gegeven wordt en hoe de mensen daarop  

reageren.

Dit kan bij een teacher uit jouw streek. Neem gerust een kijkje op www.lujong.be

http://www.lujong.be/

