
Schitter als “leraar”

Authentic Tibetan meditation teacher

Calm-abiding the mind teacher 

(advanced mindfulness teacher training)
Praktische informatie



Dates online education Authentic Tibetan Meditation teacher 2019-2020

Online education is a live teaching but instead of on location (Kluisbergen). We use an online platform where a group 

of students and myself as teacher are connected. The classes are held from 9:30 until 16:30 with a lunch break in 

between.

During the week

Module 1:

27 September 2019

29 November 2019

20 December 2019

10 January 2020

Module 2:

21 February 2020

20 March 2020

Module 3:

Exam: TBD



In the weekend

Module 1:

1 December 2019

5 January 2019

23 February 2019

29 March 2020

Module 2:

19 April 2020

21 June 2020

Module 3:

Exam: to be determined later

Na de opleiding volg je een weekend masterclass in Europa van drie dagen met Tulku Lobsang. Bij het succesvol 

beëindigen van dit parcours wordt het diploma van Mindfulness Meditation Teacher uitgereikt.

Iedere twee jaar wordt een tweedaagse bijscholing georganiseerd waar nadruk gelegd wordt op de praktijk, de 

uitwisseling van ervaringen en de verdieping van de theorie. De kostprijs van deze bijscholing bedraagt 300 € (incl. 

BTW). Van dat bedrag wordt 90 € naar Nangten Menglang International Boeddhistisch centrum doorgestort en 173 € 

(excl. BTW of 210 incl. BTW) betaal je aan Tarayogini. Na het volgen van het bijscholingsweekend wordt je certificaat 

verlengd voor twee jaar.



Prijs van de opleiding bij de educator

De totale prijs bedraagt 1.960 €:

 400 €  (incl. BTW) betaal je uiterlijk drie weken voor het begin aan Nangten Menglang International Boeddhistisch 

centrum voor de ontwikkeling van het programma alsook voor de ondersteuning onder de vorm van 

studiemateriaal (een Engelstalige syllabus) en promotiemateriaal

 de opleiding zelf kost 1.560 € (incl. BTW)

Je kunt je aanmelden voor de opleiding door 560 € (incl. BTW) als voorschot te storten aan Tarayogini. De rest van het 

bedrag, namelijk 1.000 € (incl. BTW), betaal je voor de start van de opleiding.

Er is een mogelijkheid tot een afbetalingsplan voor de resterende 1.000 € (incl. BTW). Dit kan in zes maanden 

afbetaald worden. (Bij een afbetalingsplan wordt er wel een bijkomend bedrag van 150 € aangerekend.)

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

door te geven.

Na de opleiding volg je een weekend masterclass in Europa van drie dagen met Tulku Lobsang. Bij het succesvol 

beëindigen van dit parcours wordt het diploma van Mindfulness Meditation Teacher uitgereikt.

Iedere twee jaar wordt er een tweedaagse bijscholing georganiseerd waar nadruk gelegd wordt op de praktijk, de 

uitwisseling van ervaringen en de verdieping van de theorie.

De kostprijs van deze bijscholing bedraagt 300 € (incl. BTW). Van dat bedrag wordt 90 € naar Nangten Menglang 

International Boeddhistisch centrum doorgestort en 173 € (excl. BTW of 210 € incl. BTW) betaal je aan Tarayogini. Na 

het volgen van het bijscholingsweekend wordt je certificaat verlengd voor twee jaar.

(Note that the price for Spain, Portugal and Brasil is 1300 €.)



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 jullie te kunnen begroeten op de opleiding.

Hebt u nog een aantal onbeantwoorde vragen, neem gerust contact met me op.

“Life can only take place in the present moment. If we lose the present moment, we lose life.”

Boeddha


