PRINCIPLES OF PARTICIPATION
We work with the principles of Open Space, which means we create the program together on
the spot.
The Open Space principles are:
1. The people who are there, are the right people
2. Whatever happens, is the right thing to happen
3. When it begins, it begins
4. When it is over, it is over
5. Follow the Law of Two Feet
6. Expect the unexpected
To make sure the open space works effectively we need also some boundaries and clear
intentions. Here are the conditions we work with:
1. You reserve a place by paying a down payment of € 200 to ING bank account Tree of
Life NL90 INGB 0008216143, BICcode: INGBNL2A, with the title of the event. The whole
sum needs to be paid one month before the start of the event.
2. In case of cancellation there is a fee of € 200 up till one month of the start of the event.
After that the whole sum needs to be paid.
3. The journey or flight to the event is not I included in the price nor the organization of it.
You need to organize this yourself.
4. If you stay extra days before or after the event, please get in contact with the hotel
yourself.
5. Please bring local currency, or dollars to pay for any drinks and personal items.
6. We stay with two people in a room (unless there is a medical reason for a private room.)
Please inform us with whom you want to share your room with.
7. The food will be mainly vegetarian, but sometimes there will be fish or meat, depending
on the country or hotel. If you have any specific dietary needs, make sure you organise
this yourself.
8. Your participation is at your own responsibility. Of course we will do anything possible to
make your stay as safe and comfortable as possible, but we can't take any responsibility
for your safety, nor for your emotional, physical or financial well being.
9. Make sure you have a valid travel insurance.
10. Your passport needs to be valid at least six months.
11. We are quests in another country, culture and religion. Please respect the local customs,
rules, dresscode and formalities. Inform yourself about the country before you go.
12. The main intention of our work is personal and collective healing. If you want to visit
touristic sites, please organize this before or after the event.
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13. No drugs of any sort are permitted, and we like you to limit alcohol (especially in Islamic
culture) coffee and meat. This will help you to bring your energy to a higher level.
14. We like your preparation and devotion to this work by tuning in the months and weeks
before, by asking a few questions to yourself: What is my intention? What do I want to
achieve? What is my pitfall or my shadow? How can I prepare myself?
15. You can only participate for the whole event or conference. The event always starts with
the opening ceremony on the first night, at 8pm, and ends on the last morning with a
closing ceremony at 12 am.
16. For the healing conference in Jericho: Since we deal in the Middle East with the conflict
between Israel and the Palestinians, it might be helpful to read something about the
history or situation.
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PRINCIPES VAN DEELNAME
We werken vanuit de principes van Open Space, wat betekent dat we het programma samen ter
plekke creëren.
De principes van Open Space zijn:
7. De mensen die er zijn, zijn de juiste mensen.
8. Wat er gebeurt, is het juiste.
9. Het begint, wanneer het begint.
10. Het eindigt wanneer het eindigt.
11. Volg de wet van de twee voeten.
12. Verwacht het onverwachte.
Om ervoor te zorgen dat Open Space goed werkt hebben we ook wat grenzen en heldere
intenties nodig. Dit zijn de voorwaarden waar we mee werken:
1. Je reserveert een plek door een aanbetaling te doen van € 200,00 op de rekening van
Tree of Life: NL90 INGB 0008216143, BICcode: INGBNL2A, met de naam van het
evenement. Het gehele bedrag moet uiterlijk een maand voor de start van het
evenement betaald zijn.
2. In het geval van annulering zijn de kosten €200,00 tot een maand voor aanvang van het
evenement. Daarna dient het gehele bedrag betraald te worden.
3. De reis of vlucht naar het evenement is niet inbegrepen in de prijs of het programma. Je
dient dit zelf te regelen.
4. Wanneer je extra dagen voor of na het evenement verblijft, moet je dit zelf regelen met
het hotel, of een andere accomodatie regelen.
5. Neem locale valuta of dollars mee om te betalen voor drankjes en persoonlijke uitgaven.
6. We verblijven met 2 personen in een kamer (tenzij er medische redenen zijn voor een
eenpersoonskamer). Laat ons alsjeblieft weten met wie je de kamer wilt delen.
7. Het eten is voornamelijk vegetarisch, soms afgewisseld met vlees of vis afhankelijk van
het land of het hotel. Wanneer je specifieke dieetwensen hebt, zorg dat je dit zelf regelt.
8. Je deelname is op eigen verantwoordelijkheid. Natuurlijk doen we er alles aan om je
verblijf zo veilig en comfortable als mogelijk te maken, maar we kunnen geen
verantwoordelijkheid nemen voor jouw veiligheid, noch voor jouw emotionele, fysieke of
financiële welzijn.
9. Zorg dat je een geldige reisverzekering hebt.
10. Je paspoort moet geldig zijn tot minstens 6 maanden na je terugreis.
11. We zijn te gast in een ander land, met een andere cultuur en religie. Respecteer daarom
de locale gebruiken, kledingvoorschriften en formaliteiten. Informeer jezelf over het land
voordat je vertrekt.
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12. De belangrijkste intentie van ons werk is persoonlijke en collectieve heling. Wanneer je
toeristische plekken wilt bezoeken, organineer dit dan voor of na het evenement.
13. Drugs in welke vorm da nook zijn niet toegestaan en we geven er de voorkeur aan dat je
het gebruik van alcohol (vooral in Islamitische culturen), koffie en vlees beperkt. Dit helpt
je om je energie naar een hoger niveau te brengen.
14. We waarderen het wanneer je je voorbereid op dit werk in de maanden en weken
voorafgaand aan de reis, door jezelf een aantal vragen te stellen. Wat is mijn intentie?
Wat wil ik bereiken? Wat is mijn schaduw of valkuil? Hoe kan ik mijzelf voorbereiden?
15. Je kunt alleen deelnemen aan het gehele evenement of conferentie. Het evenement start
met de opening ceremonie op de eerste avond om 20.00 uur en eindigt op de laatste
ochtend met een sluitingsceremonie om 12.00 uur..
16. Voor de Healing Conferentie in Jericho is het verstandig om één en ander te lezen over
het conflict tussen en de geschiedenis van Israël en de Palestijnen.
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