
 

 
 
INSCHRIJFFORMULIER 
Jaartraining magie van seksualiteit gemengd 2023/2024 
 
Deze bestaat uit 5 bijeenkomsten: 
Data:   
Vr 29 sept 2023 om 11.00 uur t/m zo 1 okt 16.30 uur. De grond van aanwezigheid en Kundalini 
Vr 24 nov 2023 om 11.00 uur t/m zo 26 nov 16.30 uur. Yin-Jang, de kracht van verlangen, 
Kashmirische massage 
Vr 5 jan 2024 om 11.00 uur t/m zo 7 jan 16.30 uur. Seksuele fantasieën, van schaamte naar openheid 
Vr 1 mrt 2024 om 11.00 uur t/m zo 3 mrt 16.30 uur. Pelvic Release en de-armouring  
Wo 10 april 2024 om 11.00 t/m vr 12 april 16.30 uur. Overgave Controle en integratie 
 
Lokatie: Centrum voor Zingeving in Luttelgeest 
Kosten: €2600 pp. Incl. 21% btw maaltijden en overnachtingen op 2 persoons kamers 
 
Deelname verzekerd: Wanneer het inschrijfformulier binnen is ontvang je een mail waarin staat dat 
je deelname verzekerd is.  
 
Betaling: 
Wij zullen je een week vóór het 1e blok een betalingslink sturen naar jou opgegeven emailadres. Hier 
kun jijzelf de keuze maken de training in één of juist in 2 keer te willen betalen.  
De betaling geschied in 1X €2600 pp.  
De betaling geschied in 2X €1300 pp. 
 
Annulering: 
Bij annulering: tot 3 weken vóór het gehele trainingstraject wordt 10% van het totaal te betalen 
bedrag in rekening gebracht, daarna ben je het totale bedrag van de volledige training bestaande uit 
de 5 bijeenkomsten verschuldigd. 
 
Locatie:  
Centrum voor Zingeving 
Brinkweg 2 
8315 AA Luttelgeest(Flevoland) 
 +31(0)6-22966808 
 info@centrumvoorzingeving.com 
 
Kennismakingsgesprek live op afspraak. 
Mail Sifra en Ronald: info@magievanseksualiteit.nl tel: 0627597268  
 
 
 
 



NAAM:................................................................................................................. 
ADRES:............................................................................................................... 
PLAATS:.............................................................................................................. 
POSTCODE:......................................................................................................... 
TELEFOON:........................................................................................................ 
E-MAIL:............................................................................................................... 
GEBOORTEDATUM:.......................................................................................... 
OPLEIDING:......................................................................................................... 
BEROEP:............................................................................................................... 
 
Medische vragen: 
 
• Heb je nu (of had je in het verleden) psychische problemen?  Ja / nee 
Ja; toelichting: 
 
 
• Heb je fysieke problemen?      Ja / nee 
Ja; toelichting: 
 
 
• Gebruik je medicijnen (chemisch of natuurlijk)?    Ja / nee 
Ja; toelichting: 
 
 
• Gebruik je recreatieve drugs, inclusief alcohol?    Ja / nee 
Ja; toelichting: 
 
 
• Is er iets anders waar Ronald en Sifra van op de hoogte zou moeten zijn? 
Ja; toelichting:          Ja / nee 
 
 
Heb je ervaring met persoonlijke ontwikkeling of spiritualiteit?      ja / nee 
Zo ja welke? 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................... 
Schrijf een stukje over jouw persoonlijke motivatie m.b.t. de training(max één A4). Doe er een 
recente foto bij. 
 
Disclaimer 
De training werkt door op diepere lagen van het bewustzijn, de oefeningen kunnen confronterend 
zijn, deelname betekent dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de eventueel diepgaande 
ervaringen en gevolgen. Mensen die zware medicijnen slikken, regelmatig drugs gebruiken of 
psychische problemen hebben, wordt afgeraden deel te nemen aan de training.  
 
Ondergetekende verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en met de genoemde 
voorwaarden akkoord te gaan. 
 
Datum:                                  Plaats: 
 
Handtekening:  
 
Opsturen per post. 
Ronald Jonker en Sifra Nooter, Leo Toepoelstraat 16, 1901PN Castricum 


