Self-Realization Fellowship
Founded in 1920 byParamahansa Yogananda

INSCHRIJVING:

Vult u a.u.b. het verzoek aan de achterkant in en kruis het bijpassende hokje hieronder aan. Het bedrag van $5 is een tegemoetkoming in de druken verzendkosten van de beknopte meditatieles.
® Ik sluit $5.00 bij mijn aanvraag

® Ik heb reeds $5.00 gestuurd op

(I am enclosing $5. 00 with my application.)

(datum)

(I have already sent $5.00 on)

			

WIJZE VAN BETALING

ABN AMRO Bank: overboekingen kunnen gedaan worden via de ABN AMRO
BANK NV, rekeningnummer: 44.23.71.122. Voor overboekingen vanuit andere
Europese landen: IBAN # NL33ABNA0445671122; BIC # ABNANL2A. De overboekingen dienen in Euro’s gedaan te worden, en niet in U.S. dollars. (De bank
berekent een extra commissie voor overboekingen in dollars.)

CREDITCARD
® Visa

® MasterCard

® American Express

				

		

		
Kredietkaart nr.

–

–

geldig tot:

Maand / Jaar

–

De volgende betalingswijze is helaas niet mogelijk:
contante betalingen, Eurocheques, MoneyGram, cheques van banken buiten de U.S.A.

		

Handtekening

		

Uw naam in blokletters

Zend uw ingevulde aanmeldingsformulier en overboeking a.u.b. aan: Self-Realization Fellowship; 3880 San Rafael Avenue; Los Angeles, California 90065-3219; U.S.A.
Onze fax-lijnen zijn 24 uur per dag open voor betalingen per creditcard. (Kostenloos U.S.A./Canada: 800-801-1952; buiten U.S.A. : 818-549-5151)

SCHRIJF OF TYPE UW VOLLEDIGE NAAM EN ADRES:
Naam			
Dhr.Mevr. (Mr. Mrs.)		

Voornaam (First Name)			

Achternaam (Family Name)

Straat
(Street)

Postcode

Stad

(Postal Code)

Land

(City)

(Country)

Telefoon Netnummer en nummer_______/_________________(Omcirkel: thuis, werk, mobiel, fax)
(Telephone):

       Netnummer en nummer_______/_________________(Omcirkel: thuis, werk, mobiel, fax)
E-mail adres:
Wonen er anderen op bovengenoemd adres die de SRF lessen bestuderen?
® ja
® nee
Naam/Lidmaatschapsnummer

Naam/Lidmaatschapsnummer

                          VOOR KANTOOR GEBRUIK (Deze ruimte a.u.b. niet beschrijven.)
AP

WL

SL

FILE

UND

PEND

Meditation Summary Lesson Application (Dutch)
Copyright © 2008 Self-Realization Fellowship. Alle rechten voorbehouden.
11167-J2280

VOOR KANTOOR GEBRUIK
(Deze ruimte a.u.b. niet beschrijven.)

DUTCH SUMMARY LESSON

VERZOEK OM DE BEKNOPTE MEDITATIE LES
VAN SELF-REALIZATION FELLOWSHIP TE BESTUDEREN
Uw antwoord op de volgende vragen maakt het ons mogelijk om u beter te leren kennen, en om u daardoor beter van dienst te kunnen
zijn en te kunnen begeleiden. De door u verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld

Beroep

IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B.:

Naam

(Occupation)

Waar bent u het meest in geïnteresseerd?
Voornaam (First Name)

Achternaam (Family Name)

Geboortedatum

Leeftijd

(Date of Birth)

(Present Age)

Initialen (Initials)

(Chief interests and activities)

Geslacht Wat is het hoogste doel waarnaar u streeft in uw leven?
(Sex)

(What is your main ambition in life?)

Hoe probeert u uzelf te ontplooien?
Nationaliteit

Geboorteplaats
(Place of Birth)

(What effort are you making at self-improvement?)

(Nationality)

®Ongehuwd ®Gehuwd ®Weduwe (–naar) ®Gescheiden Aantal kinderen
(Single)

(Married)

(Widowed)

(Divorced)

(No. of Children)

Wat doet u in uw dagelijkse leven om uw spirituele ontwikkeling te bevorderen?

(Opleiding – vermeld aantal voltooide jaren)

(Present spiritual practices, if any)

(Education–after last school attended, state number of years completed):

Basis school:
(Grade School)

Middelbaar onderwiis:
(High School)

Voortgezet onderwijs:
(College)

Vermeld eventuele titels, en waar behaald.
(List degrees, if any, and where attended)

In welke godsdienst bent u opgevoed?

Welke religieuze of metafysische filosofieën heeft u bestudeerd, inclusief
de boeken die u het meeste hebben geholpen?
(What religious or metaphysical philosophies have you studied? Please include books found most helpful.)

(In what religion were you reared?)

Bij welke godsdienst bent u eventueel nu aangesloten?
(Present religious affiliation, if any)

Gelooft u in God of in een Goddelijke Universele Intelligentie?
(Do you believe in God or a divine Universal Intelligence?)

Hoe bent u met Self-Realization Fellowship in aanraking gekomen?
(How did you learn about Self-Realization Fellowship?)

Heeft u de Autobiografie van een Yogi gelezen?
Welke andere boeken van Paramahansa Yogananda heeft u gelezen?
(Have you read Autobiography of a Yogi? Other books by Paramahansa Yogananda, list those read.)

Ik zou de leer van Self-Realization Fellowship graag bestuderen om de volgende reden:
(My reason for wishing to study the Self-Realization teachings is as follows)

Gelofte

Welke andere talen spreekt u?
Aangezien de staf van onze vertaal-afdeling beperkt is, zouden wij uw antwoorden op de volgende vragen zeer op prijs stellen:
Zou u ons in het Engels kunnen schrijven?
Mogen we u in het Engels schrijven?
Kent u iemand die onze correspondentie voor u kan vertalen?
Is hij/zij een SRF student(e)?

(Could you write to us in English? May we write to you in English? Do you have someone who could translate our correspondence for you? Is he or she an SRF student?)

Uw foto
Wij zouden het op prijs stellen een kleine foto van u te mogen ontvangen. Wilt
u a.u.b. uw naam op de achterkant van de foto in blokletters schrijven en hem
hier vastnieten. (Als u dat wenst kunt u ons ook uw foto op een later tijdstip
toesturen)

Ik wil graag onderricht ontvangen en me vertrouwd maken met de heilige wetenschap van
yoga-meditatie voor éénwording met God, zoals die door Self-Realization Fellowship wordt
onderwezen.
Ik zou graag de speciaal samengestelde Les in het Nederlands willen ontvangen om mijn
geestelijke inspanningen te ondersteunen. Ik begrijp dat deze Les enige grondbeginselen
van meditatie en een heilige yoga-techniek bevat.
Ik begin deze studie in diepe oprechtheid; ik besef dat om spiritueel te groeien op het pad
van Self-Realization Fellowship het nodig is, dat ik de Lessen vol vertrouwen bestudeer en de
technieken aandachtig en regelmatig beoefen.
Om de zuivere vorm van deze gewijde Leer te helpen bewaren, en filosofisch onjuiste
interpretaties of foute toepassing van de technieken door personen die niet voldoende zijn
onderwezen te voorkomen, beloof ik deze Lessen alleen voor eigen gebruik te houden. Ik
zal belangstellenden naar het internationale hoofdkwartier in Los Angeles verwijzen, waar
ze de volledige leer kunnen ontvangen en waar ze gezegend worden door de rechtstreekse
spirituele band met de gemeenschap die door Paramahansa Yogananda is gesticht.
U mag natuurlijk de algemene filosofie van Self-Realization Fellowship met anderen bespreken, maar de Les zelf en alle andere Lessen die u ontvangt van Self-Realization Fellowship,
inclusief de technieken, dienen uitsluitend te worden voorbehouden aan diegenen die als
leerling zijn aangenomen.
Handtekening

Datum

N.B.: Als u nog geen 18 jaar bent, wilt u dan een van uw ouders of uw voogd vragen
hieronder zijn/haar handtekening te zetten ten teken dat ze u hun toestemming geven deze
les te bestuderen.
Handtekening van een van uw ouders of voogd.

Relatie tot inschrijver/inschrijfster

