Diana Cooper School of White Light
OPETTAJAKOULUTUKSEN HAKULOMAKE
Tällä lomakkeella haetaan Diana Cooper School of White Light -opettajakoulutuksiin. Täytä lomake niin
yksityiskohtaisesti kuin pystyt, ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia.
Lähetä lomake sitten allekirjoitettuna kurssinpitäjälle, osoite Ulla Niskanen, Polttolinja 6 B 12, 40520
Jyväskylä. Saat sähköpostiin tiedon onko sinut hyväksytty koulutukseen ja tarkemmat ohjeet. Voit
halutessasi lähettää lomakkeen myös sähköpostilla osoitteeseen ulla@seitsemastoista.com, ja allekirjoittaa
sen vasta kurssille tullessasi.
YHTEYSTIEDOT
Nimi
Osoite
Puh.

Sähköposti

Syntymäaika

Nykyinen ammatti

Minkälaiseksi on henkilökohtainen ja henkinen kasvusi muodostunut tähän mennessä?

Miksi haluat osallistua tälle kurssille? Kuinka aiot käyttää oppimaasi?

Pidätkö omia kursseja? Mistä aiheista?

Mitä muita kursseja olet käynyt aiemmin?
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Tarvitsetko jotain erityistä, kuten apua pyörätuolin tai kuulemisen kanssa tms?

Mikä on terveydentilasi? (Jos olet raskaana, mikä on laskettu aika?) Kerro myös lääkitys, jota käytät.

Onko sinulla parhaillaan, tai onko joskus aiemmin diagnosoitu jotain seuraavista: epilepsia, kliininen
depression, skitsofrenia, paranoia, kaksisuuntainen mielialahäiriö, alkoholin tai huumeiden
väärinkäyttö, tai oletko joskus saanut sähköshokkeja tai litiumpohjaista lääkettä? Jos vastaat kyllä,
anna myös tarkempia tietoja.

Olisi hyvä, jos voisit kertoa mitä erityisiä haasteita olet kohdannut elämässäsi, ja vieläkö joku niistä
vaikuttaa sinuun.

(Käytä kääntöpuolta tai lisäpaperia, jos tarpeen.)
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Ehdot
Kurssin loppuunsuorittamiseksi
Opiskelija saa Diana Cooper School of White Light –opettaja todistuksen, kun hän on suorittanut
masteropettajansa hyväksymällä tavalla seuraavat asiat:
Läsnäolo kurssilla – täydellistä paikallaoloa edellytetään, mutta henkilökohtaisia esteitä voidaan
harkita tapauskohtaisesti
Käyttäytyminen on ollut koko ajan sopivaa ja ammattimaista
Opiskelija on osoittanut kykyä johtaa ryhmää turvallisesti ja erilaisiin tilanteisiin sopivalla
tavalla, pysyen maadoittuneena, halliten tilanteen ja tietoisena ryhmänjäsenistä opetetulla ja
arvioidulla tavalla
Koulutuksessa kuuluva kirjallinen työ on tyydyttävä
Opiskelija osoittaa sitoutumisensa kurssiin ja annettuihin kotitehtäviin
Koko kurssimaksu on maksettu
Opiskelija sitoutuu noudattamaan Diana Cooper Schoolin menettelytapoja ja sääntöjä
Masteropettajan päätös on lopullinen.
Opiskelijan todistuksensaanti edellyttää hänen suostumistaan noudattamaan viimeisintä versiota DCS:n
menettelytapaohjeita sekä markkinointistandardeja. DCS pidättää oikeuden perua todistuksen myöntäminen
vakavan tai jatkuvan sääntöjen rikkomisen seurauksena.
Perumisehdot:
Jos perut osallistumisesi kurssille viimeistään 14 päivää ennen kurssin alkua, koko varausmaksu
palautetaan.
Jos perut osallistumisesi, kun kurssin alkuun on vähemmän kuin 14 päivää, varausmaksusta
vähennetään hallintokulut 130 euroa, ja kaikki loput maksamasi maksut palautetaan.
Kun kurssi on alkanut, opiskelija sitoutuu maksamaan kaikki jäljellä olevat maksamattomat
maksut
Jos opiskelijaa pyydetään lähtemään kurssilta (kts. alempaa), palautetaan kurssimaksu niiltä
päiviltä, jotka jäävät käymättä.
Jos opiskelija päättää lopettaa koulutuksen kesken, kurssimaksua ei palauteta.
Erittäin harvoin käy niin, että opiskelijaa pyydetään lähtemään kurssilta ennen sen päättymistä. Näin voi
käydä joko masteropettajan harkinnan jälkeen (masteropettajan päätös on lopullinen) tai seuraavissa
tapauksissa:
Vakavan henkisen sairauden tai sen kehittymisen ilmoittamatta jättäminen hakulomakkeessa
Alkoholin tai muiden päihdyttävien aineiden käyttö kurssin keston aikana
Jatkuva kyvyttömyys pysyä maadoittuneena tai palata kehoon henkisten harjoituksien jälkeen
Jatkuva niiden ihmisten huomiotta jättäminen, jotka osallistuvat johtamiisi harjoituksiin
Jatkuva alempiin värähtelytaajuuksiin keskittyminen, erityisesti jos siihen liittyy
- kyvyttömyys olla vastuussa omista energioistaan ja henkisestä kehityksestään
- kyvyttömyys olla yhteydessä kurssilla opetettaviin korkeisiin henkisiin tasoihin
Raskaus
Tämä koulutus ei sovi raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana, tai jos lapsi on nuorempi kuin kolme
kuukautta. Näinä aikoina nainen on usein haavoittuvaisempi hormonitasapainon vaihdellessa
Allekirjoita ja päivää alla oleva vakuutus
Hakulomakkeeseen täyttämäni tiedot ovat tosia ja tarkkoja. Hyväksyn ylläolevat ehdot. Ymmärrän, että
Diana Cooper, Diana Cooper School tai kurssin järjestäjä eivät ole vastuussa mistään haittavaikutuksista,
joita voi ehkä ilmaantua ennen kurssia, sen aikana tai sen jälkeen.
Paikka ja päiväys
Allekirjoitus
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