
DH: Semua Member NWL,

Mengikuti 3x sesi latihan yg diselenggarakan oleh Member Relations Division
(MRD) untuk setiap tingkat yang pernah Anda ikuti sebelumnya
Masa tunggu 2 minggu antara tingkat 1&2 dengan tingkat 3&4 dan tingkat
3&4 dengan tingkat 5&6
Penerimaan untuk mengikuti lokakarya selanjutnya akan dilakukan melalui
evaluasi sikap hati yang akan dilakukan oleh Instruktur Membuka Hati
Jika belum diterima, Anda dapat terus mengikuti sesi latihan sampai Anda lulus
evaluasi.

Jika Hasan sekarang hanya ingin mengikuti Lokakarya Membuka Hati Upgrade
tingkat 3 & 4 atau hanya tingkat 5 & 6, Hasan dapat menghadiri 3x latihan yg
diselenggarakan oleh tim MRD untuk setiap tingkat sebelumnya dan akan
dievaluasi untuk memastikan sikap hatinya telah cukup maju mencakup semua
upgrade.
Jika Hasan sekarang ingin mengikuti Persiapan Masteryoga 2 atau lebih tinggi,
Hasan dapat menghadiri Lokakarya Membuka Hati Upgrade tingkat 1-6 dengan
biaya repeater ATAU Hasan dapat menghadiri 3x latihan yg diselenggarakan
oleh MRD untuk setiap tingkat 1-6 dengan tenggang waktu 2 minggu antara
tingkat 2 & tingkat 3 dan tenggang waktu 2 minggu antara tingkat 4 & tingkat
5 dan akan dievaluasi untuk memastikan bahwa dia telah memahami semua
pengertian yang diperlukan dengan baik sebelum melanjutkan ke lokakarya
Persiapan Masteryoga 2 ke atas.

Dengan sepenuh rasa syukur kepada Tuhan YME, kami ingin menyampaikan bahwa
dengan semakin banyak yang membuka hati kepada Tuhan YME dan menjadi alat
Tuhan, saat ini sarana dan prasarana spiritual di seluruh keberadaan sudah menjadi
lebih lengkap, kita sekarang sudah siap untuk menuju era baru Membuka Hati
kepada Tuhan YME.

Sehubungan dengan perubahan ini, GM Irmansyah Effendi akan mengupgrade
semua lokakarya, mulai dari lokakarya tingkat dasar (Membuka Hati, Reiki Tummo,
Rahasia Penyembuhan Alami, Mini Series) agar dapat mencerminkan perubahan
tahap akhir ini dan memberikan yang hasil terbaik untuk kita semuanya.
Karena lokakarya Membuka Hati merupakan fondasi paling dasar untuk 
Kurikulum Masteryoga, maka Membuka Hati tingkat 6 (bila sudah ada atau
Membuka Hati Upgrade tingkat tertinggi yg sudah ada) akan menjadi prasyarat
untuk Persiapan Masteryoga 2 ke atas, dan ini segera berlaku.

Meskipun materi sangat berbeda dengan versi lama, peserta yang telah mengikuti
Lokakarya Membuka Hati versi lama dapat mengikuti Lokakarya versi Upgrade
dengan biaya pemantapan. Dan bagi yang kurang mampu, silakan hubungi
pengurus mengenai diskon yang tersedia.

Namun, kami juga paham bahwa tidak semua orang memiliki waktu atau kondisi
keuangan yg memungkinkan untuk mengikuti ulang semua Lokakarya Membuka
Hati Upgrade dari tingkat 1-6. Oleh karena itu, untuk memudahkan semua, kami
memberikan keringanan bagi member yang telah menghadiri lokakarya Membuka
Hati versi lama dengan:

Dispensasi ini berlaku untuk semua lokakarya mulai dari Persiapan Masteryoga 2
ke atas serta Membuka Hati Upgrade tingkat 1-6 (jika tidak dimulai dari level 1).
Misalnya, Hasan pernah mengikuti Masteryoga 2-1 di tahun 2019 dan juga pernah
mengikuti Membuka Hati tingkat 6 di tahun 2018.

Terima kasih atas kasih dan dukungan Anda, peran Anda semua sangat penting
agar kebijakan ini bisa terwujud dan berjalan dengan baik.

Salam,
Kantor Pusat NWL.

Kontak Member Relation Division: memberrelations@naturalwayofliving.com
Jadwal Lokakarya Membuka Hati Upgrade: 
https://naturalwayofliving.com/id/lokakarya-dan-jadwal/membuka-hati-jadwal-lokakarya/

https://docs.google.com/document/d/197Oy3eq9YDX5XT5eOaCpDuTIj0uevC1uxpQLejKkxt8/edit
https://naturalwayofliving.com/workshops/open-heart-meditation-workshop-dates/
https://naturalwayofliving.com/id/lokakarya-dan-jadwal/membuka-hati-jadwal-lokakarya/

