Experience your Soul within and attune to

the soul of your nation
The Netherlands | Belgium/Flanders | France

met Wolfgang J. en Soleil Aurose, USA

20- 22 Juni in De ROOS, Amsterdam

Auroville International Nederland is verheugd voor
de tweede keer een workshop te organiseren met
Soleil en Wolfgang J. Aurose. Ook dit jaar gaat het
om de ervaring om contact te maken met je ziel en
vandaaruit met de ziel van de natie.
Ging het vorig jaar vooral om de ziel van Nederland,
nu is het uitgebreid met de ziel van twee andere
landen: België en Frankrijk. Extra boeiend als je in
een Benelux of EU omgeving werkt of een relatie
hebt met iemand uit België of Frankrijk.

De presentatie op vrijdagavond
start om 19.00 uur.
Op zaterdag en zondag
beginnen we om 9.30 uur
met de workshop;
de eindtijd wordt in
onderling overleg bepaald.

Aanmelding & kosten
Presentatie Wolfgang 20 juni: € 15
Workshop inclusief lezing: € 245
AVI-leden krijgen € 30 korting voor de workshop en betalen: € 215
Nederlandse en Belgische Aurovilianen betalen een gereduceerd tarief (naar draagkracht).
U kunt zich voor 18 mei 2014 per email aanmelden bij secretaris@auroville.nu met gegevens over uw naam, adres,
telefoonnummer en wel/niet lid van AVI. Voor informatie: email naar secretaris@auroville.nu of bel Josee Lamers
op 06-13053213. We verzoeken U het bedrag voor 1 mei 2014 over te maken naar Rabobank rekeningnummer
NL40RABO3457310874 ten name van H. Zwaans onder vermelding van ‘Presentatie Wolfgang of Workshop Soul of
the Nation’. Bent u onverwachts verhinderd? Bij annulering tot 1 juni, kunt U tot 50% vergoed krijgen, daarna is geen
teruggave meer mogelijk. De deelnameprijs is zo laag mogelijk gehouden en dekt alleen de kosten van docenten en
de ruimte in De Roos te Amsterdam. De prijs omvat niet de kosten van drank, lunches en overnachting. Komt U van
ver en wilt U gebruik maken van carpoolen of dat aanbieden? Stuur een email naar maurice.baptist@gmail.com als
U uit België komt of naar secretaris@auroville.nu.

Overnachting
Overnachting in Amsterdam of omgeving. De Roos ligt aan/in het Vondelpark, hartje Amsterdam. Er zijn veel hotels
in de omgeving en ook Bed & Breakfast gelegenheden, zie bijvoorbeeld www.hoteliers.com. Er is een Stayokay,
budgethostel, in het Vondelpark, zie hun website of bel 020-5898996.Kijk ook naar www.roompot.nl als je met een
groepje een vakantiehuisje wilt huren voor het weekend, bijv. in Marinapark Volendam. Laat het Maurice Baptist
weten als U mee wilt doen met een gezamenlijke boeking voor de overnachting: maurice.baptist@gmail.com.
Woont U in Amsterdam of omgeving en heeft U een bed/kamer vrij voor een deelnemer die van ver komt? Laat het
ons weten bij uw aanmelding, secretaris@auroville.nu. We doen dat vaak in AVI kringen en het wordt zeer
gewaardeerd.

Persoonlijk consult
Soleil is een expert in transpersonal counseling, en in de door haar ontwikkelde Hladina-methode om contact te
maken met het psychisch wezen, dat deel van de ziel dat evolueert. Vorig jaar bleek dat veel mensen een
persoonlijk consult willen. Wilt U een consult, email zo tijdig mogelijk naar secretaris@auroville.nu en we nemen
contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Centrum de Roos (nabij het Vondelpark)
P.C Hooftstraat 183, 1071 BW Amsterdam
Parkeren: in Parkeergarage Museumplein
Trein / Tram / Bus
Vanaf Centraal Station: trams 2, 5, 16 en bus 170 ,
Vanaf Schiphol naar Station Zuid WTC: tram 5
Vanaf Utrecht naar Station Amstel: tram 12
Vanaf Haarlem naar Station Sloterdijk: tram 12
Vanaf Hilversum naar Station Muiderpoort: tram 3

Auroville International Nederland
www.auroville.nu
facebook
tel: 06-1305.3213

