
Reiki in Almere 
Naast Amsterdam kan je nu ook Reiki volgen in Almere.
Het is op een unieke locatie aan het prachtige weerwater. 
In 2015 wordt er 4 keer een Reiki 1 cursus in Almere gegeven in 
de traditie van Usui Shiki Ryoho.
De eerste mogelijkheid is op 14-15 februari. 

Deze locatie is perfect bereikbaar, zowel met het openbaar 
vervoer ligt naast het Oor, een knooppunt van het busvervoer in 
Almere) als met de auto (ligt vlak bij de A6 en A27) P.S.: je kunt 
er ook betaalbaar overnachten in een schattige waterbungalow.

Energie, ongrijpbaar en tegelijkertijd zo tastbaar en altijd 

aanwezig.  
Op de site staat een prachtig artikel van Tijn Touber, van het blad Ode. 
Niels Bohr, de befaamde Deense natuurkundige:  
‘Iedereen die níet is geschokt door de kwantumtheorie heeft het niet begrepen.’
Kinderen zijn natuurtalenten in afstemmen: 
‘Ik herinner me dat ik vroeger verstoppertje speelde met mijn kleine zusje. Ze telde tot tien buiten 
de zitkamer, kwam binnen en liep in één rechte lijn naar mij toe – achter welk gordijn of onder 
welke stoel ik me ook verstopte. -> het artikel staat bij pers/TV

Shin-Do leraar worden… 
De opleiding tot Shin-Do leraar is weer opengesteld voor inschrijving.
De opleiding duurt ongeveer een jaar. Als werken met mensen en het 
werken met ki iets voor jou is en je het zou willen doorgeven aan anderen 
middels deze mooie cursusvorm is de opleiding perfect. Vereiste: Shin-Do 
eerder gevolgd hebben. 
Na afronding mag je de cursus geheel zelfstandig geven!
Bestaat uit themasessies en stages, meer informatie op de site
De opleiding start op 23 januari 2015.
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Onderwerpen: 

•  Reiki nu ook in Almere 

•  Een mooi artikel over energie en ons bestaan 

•  Mogelijkheid leraar in Shin-Do start deze januari 

•  Professional aura healer opleiding start weer in juni 

•Tips voor paramedisch studenten 

•De Flow van 2015 - de energieën 



Professioneel Aurahealer 
Deze opleiding aurahealing is uniek in zijn soort en stelt de deelnemer in 
staat om in 2 jaar tijd een waar professioneel healer te zijn. Aurahealing, 
middels het aura en de chakra’s met een degelijke basis en alle 
geavanceerde technieken van Auratouch zijn gewoon te leren als je de keuze 
durft te maken… 
Er gaat middels deze opleiding aurahealing een wereld voor je open.
De opleiding start in juni 2015.

Medische Basiskennis 
Dit is alleen van belang voor Paramedisch studenten:
Op de site bij nieuws staan twee artikelen die belangrijk voor jou zouden kunnen zijn. 
Over een nieuwe richting, psychosociale kennis en over upgraden naar hbo+ middels een examen.

Meer… 
Op de site staat uiteraard nog veel meer wat je zou kunnen inspireren dit jaar… 

De Flow van 2015 - de energieën  
Het jaar 2015 is een jaar waar meerdere energieën samen komen; 
De eerste is consolidatie
Het verstevigen van bestaande banden, zowel binnen de familie, de relatie als qua werk en wonen. 
Feitelijk een jaar waarin eerdere processen die op gang gebracht zijn rijp zijn voor oogsten, 
genieten en bestendigen!
De tweede is Pluto
Het lijkt bijna tegenstrijdig; een tijd van oogsten èn de energie van verandering die zich aandient… 
Maar dat is juist waar het om gaat: in een tijd van consolideren neigt de mens vaak naar stilstand; 
zo is het goed, zo moet het blijven… terwijl luisteren naar de energie van verandering, van 
transformatie, er juist voor zorgt dat we meeveranderen zonder kwijt te raken wat er al is…
De derde is Sirius
Sirius staat voor beweging, voor sommigen duidelijker; het staat voor Yang. En het staat ook voor 
innerlijke groei en het (durven) aanpakken van je schaduwkanten. 
En het staat voor 8
Dit jaar heeft het getal 8 in zich, en dat staat voor balans, voor het onbewuste en ook weer voor 
oogsten en consolidatie. 
Jouw Flow
Dit jaar kan je er op letten dat je de balans tussen consolideren (bestendigen) - verandering 
(accepteren van het nieuwe) en Yang (de beweging) eert. Elk van deze stromingen wil er zijn, 
moet er zijn. 

Liefdevol koesteren wat er is en toch jezelf en je leven positief richting blijven geven 

Een Hartelijke groet namens het Nederlof team! 
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