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reading-opleiding
vervolg-studies
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aanvullende studenten informatie 
opleidingen- en workshop schema 
inschrijvings- en betalingsvoorwaarden 
inschrijfformulier 

welkom bij 
het Centrum 
voor Leven en 
Intuïtie
het CLI 
Het CLI biedt opleidingen intuïtieve ontwikkeling. Intuïtie is innerlijk weten, het totaal aan capaciteiten 
van de mens naast het rationele. Het ontwikkelen van je intuïtie geeft inzicht in jouw functioneren en 
jouw leven op aarde. Het opent de deur naar eigen plezier en naar op een simpele manier in verbinding 
zijn met jezelf en anderen.  

nieuwe studenten
Ben je nieuw en nog niet bekend met het CLI? Bezoek een open huis om kennis te maken, zie pagina 11. 
Ook kun je een afspraak maken voor een reading of healing, zie pagina 10. Nieuwe studenten beginnen 
altijd met een Basis 1, zie pagina 04. 
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Healing-opleiding
De Healing-opleiding bestaat uit 3 modules. Hierin leer je healingenergie kennen en gebruiken, voor 
jezelf en voor een ander. Tijdens een healing ontstaat er ruimte om te groeien, veranderen en los te 
laten. Healing-opleiding op Ibiza bij ‘Opleidingen & workshops Ibiza’ op pagina 09.
........................................................................................................................................

Informatieve open les Healing-opleiding 
vrijdag 20/11  19.15 - 21.45 uur ..... zonder kosten, opgeven niet nodig
 Voor alle geïnteresseerde CLI studenten tijdens en na Basis 3
........................................................................................................................................

Healing 1
woensdagavond 9/9  t/m 2/12 ..... 19.15 - 21.45 uur
........................................................................................................................................

Healing 2
zaterdag 19/9, 3/10, 7/11, 21/11, 5/12, 12/12 ..... 10.30 - 13.00 en 14.00 - 16.30 uur
 2 gekoppelde lessen op een dag
........................................................................................................................................

Healing 3 
woensdagavond 9/9  t/m 2/12 ..... 19.15 - 21.45 uur
vrijdagochtend  11/9 t/m 4/12 ..... 10.30 - 13.00 uur 
........................................................................................................................................

Healing 4 
vrijdagmiddag 11/9 t/m 4/12 ..... 14.00 - 16.30 uur 

opleidingen
We starten drie keer per jaar, in januari, april en september. Alle lessen in Utrecht worden gegeven 
op Maliebaan 66, tenzij anders vermeld. Kosten voor 12 lessen van 2,5 uur: € 456, voor studenten 
met een collegekaart € 319. Let op de data en tijden, soms is voor een afwijkende vorm gekozen, 
dan worden de kosten apart vermeld. Lees op pagina 14 de inschrijvings- en betalingsvoor-
waarden.

Basis-opleiding
De Basis-opleiding bestaat uit 3 modules. Hierin maak je kennis met de basisprincipes van energie, eigen 
weten en eigen ruimte. Je leert over hoe jij je energie gebruikt en je ermee uitdrukt. 
De Basis-opleiding op Ibiza staat bij “Opleidingen & workshops Ibiza” op pagina 09. 

........................................................................................................................................

Basis 1 
Maandagavond 7/9 t/m 30/11 ..... 19.15 - 21.45 uur
Vrijdagochtend 11/9 t/m 4/12 ..... 10.30 - 13.00 uur 
Zaterdag 12/9, 26/9, 10/10, 31/10, 14/11, 28/11 ..... 10.30 - 13.00 en 14.00 - 16.30 uur
 2 gekoppelde lessen op een dag
........................................................................................................................................

Turbo basis 1 
november 2020 13/11, 20/11 ..... 19.00 - 22.00 uur
 14/11, 15/11, 21/11, 22/11 ..... 10.30 - 17.00 uur
 2 weekends: vrijdagavond, zaterdag en zondag
........................................................................................................................................

Basis 1 in Arnhem
 wordt een volgende periode aangeboden 
 Chizaal, Sloetstraat 66A, 6821 CW Arnhem 
........................................................................................................................................

Basis 2
dinsdagavond 8/9  t/m 1/12 ..... 19.15 - 21.45 uur
zaterdag 12/9, 26/9, 10/10, 31/10, 14/11, 28/11 ..... 10.30 - 13.00 en 14.00 - 16.30 uur
 2 gekoppelde lessen op een dag
........................................................................................................................................

Basis 3
donderdagavond 10/9 t/m 3/12 ..... 19.15 - 21.45 uur
zaterdag 5/9, 19/9, 3/10, 7/11, 21/11, 5/12 ..... 10.30 - 13.00 en 14.00 - 16.30 uur
 2 gekoppelde lessen op een dag
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thema-dagen
Volg nieuwsbrief, site en flyers voor actuele informatie over het aanbod van diverse Thema-dagen.
........................................................................................................................................

Wezenlessen
zondagavond 8/11, 15/11, 22/11, 29/11 ..... 19.15 - 21.45 uur  
 Deelname tijdens en na Basis 3. Kosten € 152.

workshops op maat
Wil je een training of workshop op maat bij jouw bedrijf of organisatie? Dat kan. Onze leraren verzorgen 
workshops die we afstemmen op jouw wensen. Je bent welkom op het CLI of we geven les en/of read-
ings op jouw eigen locatie. Informatie via kantoor.

workshops
Ter aanvulling van opleidingen bieden we iedere periode wisselende workshops aan. In deze periode 
worden meestal 12 lessen van 2,5 uur aangeboden. Let op de data en tijden, soms is voor een afwijken-
de vorm gekozen, dan worden de kosten apart vermeld. Kosten voor 12 lessen van 2,5 uur: € 456, voor 
studenten met een collegekaart € 319.  Lees op pagina 14 de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.
Workshops op Ibiza bij ‘Opleidingen & workshops Ibiza’ op pagina 09.

thema-workshops
........................................................................................................................................

Vrouwen en energie 1
donderdagavond 10/9 t/m 3/12 ..... 19.15 - 21.45 uur
........................................................................................................................................

Turbo Leven en Dood 
 25/9, 9/10 ..... 19.00 - 21.30 uur
 26/9, 27/9, 10/10, 11/10 ..... 10.30 - 16.30 uur
                      2 weekends: vrijdagavond, zaterdag en zondag
 Deelname na Healing 2. Kosten € 380. Zie flyer!
........................................................................................................................................

Man! Vrouw! 
Zondag 13/9, 27/9, 11/10, 25/10 ..... 10.30 - 16.30 uur
 Deelname na Basis 3.  Kosten € 304. Flyer volgt!

reizen
Het CLI organiseert elk jaar verschillende reizen waarin je energieplekken bezoekt. Je geniet van cultuur 
en/of natuur en krijgt dagelijks les op locatie. Zie de flyers en www.cli.nl. 
........................................................................................................................................

Jordanië
22/10 - 27/10 ..... Informatie via kantoor

Studenten gaan op reis naar:
Post-Graduate groep 7 en 8 ..... gaan op reis!
Reading-opleiding groep 46 ..... gaan op reis!

 06  07



 08

 

09

opleidingen &
workshops Ibiza
Ook als Nederlandse student ben je van harte welkom om je in te schrijven op Ibiza. De les taal is Engels. 
Informatie via kantoor CLI of via www.eivida.com.  
........................................................................................................................................

Ibiza turbo Basis-opleiding
Basis 1 8/11 t/m 14/11 ..... 16.00 - 22.00 uur
 behalve dinsdag en donderdag ..... 16.00 - 18.30 uur
Basis 2 4/10 t/m 10/10 ..... 16.00 - 22.00 uur
 behalve dinsdag en donderdag ..... 16.00 - 18.30 uur
Basis 3 6/12 t/m 12/12 ..... 16.00 - 22.00 uur
 behalve dinsdag en donderdag ..... 16.00 - 18.30 uur 
........................................................................................................................................

Ibiza turbo Healing-opleiding
Healing 3 11/10 t/m 17/10 ..... 16.00 - 22.00 uur
 behalve dinsdag en donderdag 16.00 -18.30 uur
........................................................................................................................................

Ibiza Turbo Thema workshops
Ogen, zien en zijn 6/9 t/m 12/9 ..... 10.00 - 14.30 uur 

Reading-opleiding
In de Reading-opleiding geef je jezelf een grote kans om te groeien. Je leert om met open blik en zonder 
oordeel te kijken naar situaties en ervaringen van jezelf en van anderen. En hoe je hierover kunt com-
municeren.  Zie ook www.cli.nl.
........................................................................................................................................

Informatieve open les Reading-opleiding 
1e periode 2021 datum volgt ..... zonder kosten, opgeven niet nodig
 Voor alle geïnteresseerde CLI studenten tijdens en na Healing 1
........................................................................................................................................

Reading-opleiding groepen
groep 46 Volop bezig
groep 47 Volop bezig
groep 48 Start op zaterdag 5 september 2020
 2 lessen per week op zaterdag

vervolg-studies
Na de Reading-opleiding kun je diverse studies volgen, waarmee je jouw reading- en healingvaardig-
heden verder verdiept en zo meer inzicht krijgt in jezelf, de ander en het leven. Zie ook www.cli.nl.
........................................................................................................................................

Graduate
Nieuwe groep start januari 2021
........................................................................................................................................

Post-Graduate
Vervolgprogramma voor studenten die Graduate-opleiding hebben afgerond. 
Meer informatie via kantoor.
Groep 7 en 8 Volop bezig 
Groep 9 Datum volgt 
........................................................................................................................................

Mannen-studies
Volop bezig 
........................................................................................................................................

Vrouwen-studies
Volop bezig
........................................................................................................................................

Geboorte-Leven-Dood-studies
Leven-Dood Volop bezig
Geboorte Start dinsdag 27 oktober 2020
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open huizen 
Bij het CLI train je je intuïtie en leer je deze steeds meer toepassen in je dagelijks leven. Je leert hierover 
door zelf te doen en te ervaren. Ook op ons open huis. We starten met een welkomstwoord. Daarna kun 
je deelnemen aan een lespresentatie en een korte reading en/of healing krijgen. Gratis.

........................................................................................................................................

Utrecht 
woensdagavond 2/9 ..... 19.00 - 21.30 uur
zaterdagochtend 5/9 ..... 10.30 - 13.00 uur
zaterdagmiddag 5/9 ..... 14.00 - 16.30 uur
woensdagavond 7/10 ..... 19.00 - 21.30 uur
woensdagavond 11/11 ..... 19.00 - 21.30 uur
........................................................................................................................................

Arnhem 
zaterdagmiddag 5/9 ..... 14.00 - 16.30 uur 
Chizaal, Sloetstraat 66A, 6821 CW Arnhem
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reading & 
healing
Bij het CLI kun je readings en healings krijgen, algemeen of rond een speciaal thema of een vraag. Een 
reading kan inzicht geven in jezelf of een specifieke situatie in je leven zoals je werk, relaties of gezond-
heid. Een healing helpt je bij het loslaten, opvullen en in harmonie brengen van je energie.

........................................................................................................................................

Reading 
Dinsdag- en vrijdagmiddag 14.00 uur, woensdag- en donderdagavond 19.00 uur 
en zondagmiddag 20/9, 1/11, 29/11 om 14.00 uur ..... kosten € 30, afspraak via kantoor
........................................................................................................................................

Special-reading 
dinsdagmiddag 14.00 uur, woensdag- en donderdagavond 19.00 uur ..... kosten € 45, afspraak via 
kantoor
........................................................................................................................................

Gezondheid-reading 
kosten € 60, afspraak via kantoor
........................................................................................................................................

Geboorte-reading 
kosten € 55, afspraak via kantoor
........................................................................................................................................

Leven-Dood-reading
kosten € 55, afspraak via kantoor
........................................................................................................................................

Vrouwen-reading 
kosten € 55, afspraak via kantoor
........................................................................................................................................

Mannen-reading 
kosten € 55, afspraak via kantoor
........................................................................................................................................

Healing & Reading-inloop  
woensdagavond 16/9, 14/10, 18/11 ..... 19.00 uur, kosten € 8, afspraak niet nodig 
........................................................................................................................................

Healing-inloop 
maandagavond 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11 ..... 19.15 - 20.00 uur, kosten € 8, afspraak 
niet nodig
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aanvullende 
studenten informatie 
Zie ook www.cli.nl
........................................................................................................................................

checks
Extra groeichecks 1/9 t/m 4/9 ..... dinsdag- en vrijdagmiddag welkom tussen 14.00 en 15.00  
 uur, woensdag- en donderdagavond, tussen 18.30 en 19.30 uur 
 Voor alle studenten van het CLI
checks Healing 3 12/10 ..... 19.15 - 20.00 uur, voor studenten van Healing 3
checks Healing 2 9/11 ..... 19.15 - 20.00  uur, voor studenten van Healing 2
checks Healing 1 23/11 ..... 19.15 - 20.00 uur, voor studenten van Healing 1
groeichecks 17/11 t/m 20/11 ..... dinsdag- en vrijdagmiddag welkom tussen 14.00 en   
 15.00 uur, woensdag- en donderdagavond, tussen 18.30 en 19.30 uur 
 Voor alle studenten van het CLI
groeichecks Basis 1 Studenten van Basis 1 krijgen een groeicheck tijdens de les 
 Studenten van Turbo Basis 1 op woensdag 2/12 ..... 19.00 uur 
........................................................................................................................................

vakanties & start opleidingen / workshops
Zomervakantie ..... 27/7 t/m 30/8
Start 3e periode:
..... RO en GO feestelijk instromen ..... maandag 31/8 om 19.00 uur
..... Basis-opleiding, Healing-opleiding, Thema-workshops ..... 7/9 
Herfstvakantie ..... 17/10 t/m 25/10
Kerstvakantie ..... 14/12  t/m  4/1
Start 1e periode 2021:
..... RO en GO instromen ..... maandag 4/1 om 19.00 uur
..... Basis-opleiding, Healing-opleiding, Thema-workshops ..... 11/1 
........................................................................................................................................

cadeaubonnen
Ken je iemand die altijd al nieuwsgierig is naar een reading? Dan kun je hem/haar verrassen met een 
cadeaubon van het CLI. Er zijn diverse cadeaubonnen:

Algemene reading ..... € 30
Special-reading ..... € 45
Vrouwen- / Mannen-reading ..... € 55
Geboorte- / Leven-Dood-reading ..... € 55
Gezondheid-reading ..... € 60
Healing ..... € 8
........................................................................................................................................

zaalverhuur
De zalen van het CLI zijn te huur .....  Je kunt terecht voor een-op-een- bijeenkomsten en voor 
groepsactiviteiten. De zalen zijn beschikbaar op meerdere doordeweekse dagdelen en in de vakanties. 
Neem contact op met het kantoor voor meer informatie.
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 thema-workshops

 Mannen en energie 1 & 2
 Vrouwen en energie 1 & 2
	 Relaties	en	communicatie
 Leven en dood (na healing 2)
 Religie (na healing 2)
	 Familie
 Ogen, zien en zijn
 Groei in eigen weten

 
Intuïtie	op	je	werk
In	je	lichaam	zijn
Leven	met	emoties
Geboren worden 
Liefde en genegenheid
Overgave en vertrouwen
Eigen doeleinden en hartenwensen
Healing (na healing 3)

	...	en	meer

 Basis 1

 Basis 2

 Basis 3

 Healing 1

 Healing 2

 Healing 3

 Reading-opleiding

 Graduate
 Post-Graduate
 Mannen-studies / Vrouwen-studies
 Geboorte-Leven-Dood-studies

 tijdens Healing 1, 2, 3: Wezenlessen

 voor deelname Reading-opleiding:
 - Mannen & energie / Vrouwen & energie  
 - Healing 1, 2, 3
 - Wezenlessen
	 -	Reading-opleiding	check	

 ook na Basis 1: div.	reizen,	thema-dagen

 ook na Basis 3: div.	thema-workshops	

opleidingen- en
workshopschema 
Na het volgen van de Basis-opleiding kun je bij het Centrum voor Leven en Intuïtie de Healing-opleiding 
en Reading-opleiding volgen. Hierna kun je diverse studies volgen. Ter aanvulling van de opleidingen 
bieden we diverse workshops en reizen aan.
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inschrijvings- en 
betalingsvoorwaarden
Algemeen
Inschrijven kan via de website (www.cli.nl) en door een inschrijfformulier bij het CLI in te leveren. Bij 
inschrijving teken je voor deelname aan de gehele opleidingsmodule of workshop. Schrijf je liefst uiterlijk 
14 dagen voor het begin in. Na inschrijving geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen. Bin-
nen die termijn kan de inschrijving herroepen worden zonder opgave van redenen en zonder administra-
tiekosten of boete. Annuleer je na aanvang van de opleidingsmodule of workshop, dan ontvang je een 
factuur voor de verschuldigde kosten aan het CLI. In overleg kan het mogelijk zijn dat deze voorwaarde 
komt te vervallen.

De volgorde van inschrijving is bepalend voor plaatsing. Bij onvoldoende aanmeldingen gaat een 
opleidingsmodule of workshop niet door, dit wordt enige dagen voor aanvang gemeld aan degenen die 
zich hebben ingeschreven.
Als je door wilt naar een volgende module uit de opleidingslijn mag je maximaal 2 lessen hebben gemist. 
Meestal is het mogelijk een gemiste les in te halen.
Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail of -brief.

Het tarief voor opleidingen en workshops wordt berekend op basis van € 38 per les van 2,5 uur. Voor 
studenten met een collegekaart € 27. Daar waar afwijkende lestijden worden gehanteerd staat dit in de 
agenda vermeld. Je betaalt altijd voor de hele module of workshop, ook als je een les hebt gemist. 
Je ontvangt een factuur van het CLI als de lessen zijn gestart. In overleg is gespreide betaling mogelijk.

Geheimhouding
Alle informatie met betrekking tot studenten wordt vertrouwelijk behandeld.

Klachten
Een klacht of melding van misstand/ongewenste omgangsvorm/integriteitsschending die je niet 
rechtstreeks wilt of kunt melden bij het CLI, kun je melden bij onze vertrouwenspersoon Adriane Elffers: 
aelffers@hotmail.com. Op de klacht of melding wordt binnen 2 weken gereageerd. Afhandeling zal 
plaatsvinden binnen 4 weken. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen word je hiervan binnen 
4 weken in kennis gesteld. Het oordeel van Adriane Elffers is bindend; eventuele consequenties worden 
door het CLI snel afgehandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de 
duur van 2 jaar bewaard. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Neem voor vragen, opmerkingen of meer informatie contact op met het kantoor:

Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland
tel: 030-2300310
mail: kantoor@cli.nl 
www.cli.nlCLI                  Centrum voor Leven en Intuïtie

15

Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland
tel: 030-2300310
mail: kantoor@cli.nl 
www.cli.nlCLI                  Centrum voor Leven en Intuïtie

inschrijfformulier 
Wil je je opgeven? Dat kan via de website, www.cli.nl. Of vul dit formulier volledig en ondertekend in en 
stuur het op naar het CLI of lever het in op kantoor of  bij je leraar. Het is nodig dat je voor iedere activit-
eit een apart formulier gebruikt. Het CLI zal je gegevens uiteraard niet aan derden doorgeven.  
 

Ik geef me op voor 
De opleidingsmodule / workshop / reis:
........................................................................................................................................
Lesdag, begindatum, plaats :
........................................................................................................................................
Studentenkorting? (zie	inschrijvings-	en	betalingsvoorwaarden	op	pagina	14):
........................................................................................................................................

Persoonsgegevens:
Voor- en achternaam:
........................................................................................................................................
Adres (straat, postcode, stad):
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Telefoonnummer:
........................................................................................................................................
E-mail:
........................................................................................................................................
Geboortedatum:
........................................................................................................................................
       Ik wil de digitale nieuwsbrief ontvangen 
.......................................................................................................................................
       Ik wil de factuur op een andere naam ontvangen 
........................................................................................................................................
Bij	inschrijving	teken	je	voor	deelname	en	verklaar	je	je	akkoord	met	de	inschrijvings-	en	betalingsvoor-
waarden	(pagina	14)	

Handtekening:



Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland
telefoon: 030-2300310
mail: kantoor@cli.nl 
facebook: Centrum voor Leven en Intuïtie 
www.cli.nl

CLI                  Centrum voor Leven en Intuïtie
opleidingen | workshops | reading & healing

hallo, hallo
Het CLI biedt opleidingen intuïtieve ontwikkeling. Intuïtie is innerlijk weten, het totaal aan capaciteiten 
van de mens naast het rationele. Het ontwikkelen van je intuïtie geeft inzicht in jouw eigen functioneren 
en jouw leven op aarde. Het opent de deur naar eigen plezier en naar op een simpele manier in verbind-
ing zijn met jezelf en anderen.  

 


