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Professioneel, voorwaarden, brochures, locaties
Alle cursussen en opleidingen worden gegeven op professioneel niveau. Dat is fijn voor de cursist; deze krijgt altijd
les van een leraar die toonaangevend is in het vakgebied. En als je besluit verder te gaan, of dat nu reiki,
aurahealing of meditatie betreft, blijkt dat cursussen en opleidingen perfect op elkaar aansluiten en voldoen aan de
norm om door te gaan voor het paramedisch therapeuten niveau.
De rijke ervaring van de oprichters in healing, als Reiki Master in de traditionele leer, mede geschoold door de
grandmaster van Usui Shiki Ryoho, als grondleggers van Shin-Do en de AuraTouch methode, is stevig verankerd in
het instituut. Nederlof Centrum staat dan ook bekend om de combinatie van spiritualiteit en professionaliteit.

Btw en aftrekbaarheid
De opleidingen zijn vrij van btw en zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de loon- en inkomstenbelasting. Op de
website staat meer informatie bij vragen.

Tijden, tarieven, route
De gegevens in de gids gelden op het moment van druk en onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Tijden,
kosten en meer details staan op de website. Bij wijzigingen gelden de tarieven en data die op de bevestiging staan.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zoals de bedenktijd en de annulerings- en verplaatsingsregeling: zie de website.

Pers / Televisie
Op de website bij Pers/TV staan diverse artikelen en je kunt er onze televisie uitzendingen bekijken.
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Brochures
Van alle opleidingen zijn er digitale brochures beschikbaar, en van de Reiki en Shin-Do cursussen ook. Elke
brochure kan je meteen op je computer of tablet bekijken, en je kan de brochure ook als PDF downloaden.

Cursuslocaties, routes & hotels
De locaties waar de cursussen en opleidingen plaatsvinden en de routes en parkeermogelijkheden kan je vinden op
de site bij Nederlof en Locaties. Ook een lijst van hotels kan je daar vinden.

Brochures, aanmelden, data, erkenning
De oprichters zijn de schrijvers van de boeken (ook als eBook)
Complete Handboek Reiki, ISBN 978-90-78560-03-6 - iBook en eBook ISBN 978-90-78560-05-0
Boek van Overvloed, ISBN 978-90-78560-04-3 - iBook en eBook: ISBN 978-90-78560-00-5 (ook
andere talen). Ook zijn zij de auteurs van de Geld Kracht Liefde Orakelkaarten

Copyright en Merkenrecht
Shin-Do, Geld Kracht Liefde, het Usui Shiki Ryoho zegel, AuraTouch en het het professional Aurahealers logo en
Nederlof zijn alle eigendom van Nederlof Centrum en/of Nederlof Foundation.

Aanmelden en data
Op de site staat het aanmeldingsformulier. Daarvan krijg je altijd een kopie in je mailbox en binnen enkele dagen
ontvang je een daadwerkelijke bevestiging van je inschrijving. Verder staat op de site altijd een overzicht van de
data van de komende cursussen en opleidingen. Als je behoefte hebt aan data die verder weg liggen kan je ons
een email sturen.

Communicatie
Als je vragen hebt raden we in eerste instantie aan op de website bij 'vragen' te kijken. Mocht je daar geen
antwoord vinden dan kan je ons altijd een email sturen. (geen post!) Bij telefonisch contact krijg je vaak voicemail;
laat een boodschap achter want we bellen altijd terug. Email is bij ons de snelste vorm van communicatie.

Nieuwsbrief

Erkenning en accreditatie
Nederlof Centrum is aangesloten bij het CRKBO, Reiki Ryoho, de Reiki Aliance, werkt met de BATC, accreditaties
door de KTNO, de VBAG, LVNG, CPION en Collectief Alternatieve Therapeuten C.A.T. Elke opleiding voldoet aan
de normen om later door te stromen naar het paramedisch traject als je dat wilt.
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Enkele keren per jaar sturen wij een email nieuwsbrief. Als je deze wenst te ontvangen kan je je daarvoor
inschrijven op de website. Daarnaast kent de site een nieuws afdeling.

Reiki
Mikao Usui ontdekte eind 19e eeuw de methode om de mens weer in contact te brengen met de universele
levensenergie. Reiki is de energie die wij dagelijks nodig hebben om te leven, om ons lichaam gezond te houden en
de geest te ontwikkelen. Een Reiki cursus geeft je de kracht die wij allen zo hard nodig hebben en geeft je de
mogelijkheid dit dagelijks toe te passen middels handoplegging. Een Reiki Master die Reiki volledig in zijn leven
heeft geïntegreerd is in staat het contact tussen mens en Reiki te herstellen. Dat is de schoonheid van het Usuisysteem; na de cursus is de student in staat, geheel zelfstandig, zichzelf en de zijnen te behandelen met Reiki...

Toepassingen
Iedereen volgt een Reiki cursus om een andere reden. Reiki is
bijvoorbeeld een uitstekende manier om met stress om te gaan,
tijdens de behandeling voel je de stress van je schouders glijden.
Anderen weten onderhand al dat Reiki de manier is om de relatie
met jezelf en met anderen te kunnen verdiepen waardoor je meer
uit het leven kan halen. Reiki relativeert ook de dagelijkse
beslommeringen zowel thuis als in het hectische zakenleven.
Anderen hebben weer puur 'fysieke' redenen om de cursus te
volgen; een historie van jaren migraine, hoofdpijn, hernia, hoge
bloeddruk, slecht slapen, angsten en fobieën is voor velen de reden
om de stap te zetten.
De essentie van Reiki is heel eenvoudig. Na de cursus draait het niet om theorie en wijze lessen, alles draait om de
eenvoud van het doen.
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Bewustzijn
Reiki brengt een aantal processen op gang. Het lichaam en de geest worden sterker, gezonder, natuurlijker. Dat wil
zeggen dat het sneller gaat reageren op diverse invloeden. Oude emoties en problemen zijn op een gegeven
moment verwerkt waardoor je de dingen helderder en meer in de juiste proporties gaat zien. Je ziet beter wat je wel
of juist niet wilt. Op zowel lichamelijk als geestelijk en spiritueel vlak groei je naar een hoger bewustzijns niveau. Het
Usui systeem kent drie graden. Elke graad staat voor een nieuwe fase van inzicht, groei, en mogelijkheden. Elke
fase op zich is een compleet en afgerond geheel.

Reiki 1 en Reiki 2
De 1e graad
Tijdens de 1e graads cursus verkrijg je het vermogen om Reiki te gebruiken voor jezelf en anderen. Dit contact
wordt tot stand gebracht door een (erkende) Reiki Master die les geeft volgens de zuivere vorm van de Reiki-Usui
methode. Dit gebeurt onder andere middels een aantal afstemmingen. Verder leer je de behandelposities en is er
voldoende tijd voor vragen en om elkaar te behandelen. Na deze cursus kunt u middels het opleggen van de
handen anderen en vooral uzelf helen. De eerste graad zoals wij die geven bestaat uit een aantal vaste onderdelen
die al sinds het ontstaan van het Usui systeem worden doorgegeven van Master naar student.
Tijdens de cursus is voldoende ruimte om te ervaren en te leren hoe het behandelen in z'n werk gaat en worden alle
posities behandeld en toegepast. Twee dagen, meestal in een weekend.
Tijden: 10.30 - 17.00 uur
Kosten: € 210,- incl. btw, incl. certificering
De tweede graad is voor een ieder die kiest voor een sterkere en diepere binding met het Usui Reiki-systeem. De
tweede graad heeft een aantal uitbreidingen ten opzichte van de eerste graad Reiki. Je kunt met de tweede graad
op afstand behandelen en heel direct werken aan onder andere je eigen blokkades, angsten en onzekerheden. Het
contact met de Reiki-stroom wordt met de tweede graad veel intenser en je wordt dan ook aanzienlijk krachtiger. De
behandelduur kan ook worden teruggebracht. Verder werkt de tweede graad op mentaal gebied zeer sterk. De
tweede graad geeft nog meer inzicht in jezelf, in de waarheid van het leven. Tijdens de cursus leer je werken met
een aantal symbolen en word je weer ingewijd. De 2e graad Reiki kun je doen na minstens 90 dagen de eerste
graad te hebben.
Betreft: een volle dag en een halve dag.
Tijden: 10.30 - 17.00 uur
Kosten: € 500,- en vervolgmiddag gratis

Reiki vanuit de bron
Het Nederlof Centrum / Reiki-Instituut is een van de plekken in de wereld waar je Reiki kunt ervaren en leren zoals
het door de Grandmasters is doorgegeven, de leer van het instituut komt rechtstreeks van Phyllis Furumoto.
Locaties: zie bij ‘data’ op de website.
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De 2e graad

Reiki extra informatie
Historie
Het Usui Systeem van Natuurlijk Genezen is tegen het einde van de 19e eeuw ontdekt door Mikao Usui, een
Japans spiritueel leraar. Vervolgens is zijn werk voortgezet door Dr. Chujiro Hayashi, opgevolgd door Hawayo
Takata en later haar kleindochter Phyllis Furumoto.
Het Nederlof Centrum is vanaf eind jaren negentig toonaangevend in de beoefening van Reiki en het opleiden van
1e, 2e graad studenten, de Reiki Practitioner RP opleiding en het begeleiden en opleiden van Reiki Masters.

Organisaties
Over de hele wereld zijn er een aantal organisaties die zich bezig houden met de kwaliteit van de beoefening van
Reiki. In Nederland is er stichting Reiki Ryoho Foundation. Dit is een overkoepelend orgaan die erkende ReikiMasters en Reiki Practitioners registreert volgens bepaalde normen. De masters die lesgeven volgens deze normen
zijn duidelijk herkenbaar door hun aansluiting.

Cursuslocaties

6 - Reiki extra info

Nederlof Centrum / Reiki-Instituut geeft les op meerdere locaties. De gekozen locaties zijn altijd degelijk, in een
ontspannen deel van de stad en centraal / goed bereikbaar. Op de website bij Nederlof en dan locaties staat elke
cursusplek, met adres, routebeschrijving, openbaar vervoer, parkeren en meer.
Bij data en op het aanmeldingsformulier staat bij elke cursusdatum ook de locatie duidelijk vermeld.

Reiki leraren
Professioneel en ervaren
Het Nederlof Centrum / Reiki-Instituut staat voor vele innovaties; het Complete Handboek Reiki is door het instituut
ontstaan evenals het Boek van Overvloed. Het centrum is de grondlegger van het overkoepelend orgaan Reiki
Ryoho®, de erkende Reiki Practitioner RP® opleiding, Shin-Do® en van de AuraTouch® beroepsopleiding. Het
team bestaat alleen uit echte professionals.

Sunny Nederlof (grondlegger, supervisie)
Sunny Nederlof is al meer dan twintig jaar actief als Usui Reiki Master in de traditie van de oorspronkelijke methode
en is mede grondlegger van de auratouch methode en van Shin-Do. Haar unieke ervaring met studenten maar
vooral met Reiki en healing is stevig verankerd in het fundament van Nederlof Centrum. Sunny Nederlof maakt deel
uit van het supervisie team van Nederlof Centrum en verzorgd de leraren opleidingen.

Bas Buis (grondlegger, supervisie)

Reiki Masters Nederlof Centrum / Reiki-Instituut
Je krijgt les van ervaren leraren, met een oorsprong qua kennis, opleiding en initiatielijn die geheel in lijn is met de
Japanse herkomst van Usui Shiki Ryoho en de leer van de grandmasters.
De kennis en het reiki helend vermogen dat wordt overgedragen komt rechtstreeks van de kennis van de
grondleggers van Nederlof Centrum / Reiki-Instituut. Dan vinden wij belangrijk.
De masters zijn uiteraard aangesloten bij Reiki Ryoho.
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Bas Buis is al geruime tijd Reiki Master in de traditie van de oorspronkelijke methode en is mede grondlegger van
de auratouch methode en van Shin-Do. Zijn ervaring met helende energieën en de leer van energievelden is stevig
verankerd in het fundament van Nederlof Centrum. Bas Buis maakt deel uit van het supervisie team van Nederlof
Centrum en verzorgd nog steeds de leraren opleidingen.

Nederlof Centrum / Reiki-Instituut
www.nederlofcentrum.nl
www.auratouch.nl
kantoor@nederlofcentrum.nl

