opleiding

REIKI
Master

beroepsopleiding tot reikimaster

Pad van de Reikimaster
Binnen de traditionele Reiki
methode bestaan er twee
graden en de mastergraad.
De eerste reiki-graad is de
graad van de verbazing en de
graad van thuiskomen. Deze
brengt je voor het eerst in
contact met deze liefdevolle
bron van heling, van reﬂectie
en innerlijke groei.
Waar meesterschap
Reiki wordt wereldwijd op
verschillende niveaus
onderwezen. Van de
grondlegger is het middels
een lijn van vier
grootmeesters verspreid
naar vele reikimasters over
de wereld.
Kern van de bron
Er is een kern van
Reikimasters in de wereld
die de oer-traditie kent...
Vaak hebben zij nog les
gehad van een de
grootmeesters zelf:
van Hawayo Takata of
Phyllis Furumoto. Het is
deze unieke energie die wij
eren, koesteren en met ons
mee dragen.
Overdracht vonk
Het is deze energie die
Nederlof Centrum met trots
overdraagt op de
Reikimasters in training.
Zodat ook zij deze unieke
vonk van Reiki kunnen
koesteren en verder
verspreiden.

Na een tijdlang de Reikienergie te hebben toegepast ontstaat bij vele
beoefenaars de behoefte om verder te gaan, meer te
weten, en vooral de verbinding met reiki te
versterken om daarmee meer en krachtiger aan
zichzelf te kunnen werken.
Op dat moment is de tijd rijp voor de 2e graad.
De tweede graad brengt al iets heel anders teweeg
dan de eerste; de eerste graad was 'voor het eerst
reiki krijgen'. Dat op zich is een unieke ervaring die
de student ook in contact heeft gebracht met het
begrip mystiek. De tweede graad, Oku Den, de
graad van het diepere weten, brengt meer:
Een meer directe toegang tot een dieper deel van de
persoon, de geest. Dit helpt de beoefenaar om als
mens meer in lijn te komen dat dat deel wat wij ziel
noemen.
Als we kijken naar de reiki-kracht zelf geeft het
tweedegraads niveau ook een aanzienlijk krachtiger
beoefening.
Voor een aantal reiki-beoefenaars is de tweede
graad precies dat wat ze nog nodig hadden. Ze zijn
tevreden met hun bereikte kennis en reiki-kracht.
Hun beoefening is compleet.
Anderen laten de tweede graad ook bezinken maar
merken dat de tweede graad hen juist die motivatie
geeft om nog verder te gaan, richting masterschap.
Als dat gevoel, die innerlijke beweging richting
masterschap er eenmaal is, blijkt er eigenlijk geen

Als de grandmasters
Precies als geleerd door
Phyllis Furumoto.
De methode heeft een
omschreven en herkenbare
vorm, waarvan ervaring en
de factor tijd heeft
uitgewezen dat het de
meest succesvolle en
betrouwbare is.
Deze methode kent
behandelmethodes, zowel
met aanraking als zonder,
geheime manieren om in te
wijden die van master naar
master worden
doorgegeven, en nog
andere elementen van de
vorm.
Uitgangspunt
Uitgangspunt hierbij is de
methode zoals wij deze
door de lijn van
Grandmasters hebben door
gekregen.
De oprichters van het
Nederlof Centrum / ReikiInstituut zijn ook mede
geschoold door de
grandmaster Phyllis Lei
Furumoto en geven deze
kennis graag door aan hun
studenten en masters in
opleiding.
Logo Usui Shiki Ryoho
Dit logo is eigendom van
Nederlof Centrum / ReikiInstituut en wordt gebruikt
om expressie te geven aan
de unieke en sterke band
met de oorspronkelijke
methode van Mikao Usui
Sensei

weg terug te zijn... Dan is er iets geraakt dat vraagt
om verdere ontwikkeling. Dan is er duidelijk sprake
van de wens dit actief uit te dragen en kies je voor
Reiki-masterschap leraar op professioneel niveau,
voor de master in jezelf.
Reiki Master is kiezen voor het licht
Vanaf het moment dat de interesse voor reikimaster
is geboren, is het innerlijk proces al begonnen.
Daarom begint masterschap bij jezelf; die keuze is al
een individueel proces op zich.
Zelfkennis
De moed om te durven uiten wat je wenst, moed om
dit om te zetten in daden en zowel moed als
zelfkennis om te kiezen voor echt Spiritueel
Masterschap. We gebruiken het woord echt, want
ook masterschap kent vele niveaus.
In onze visie is reiki-masterschap de grootste gift die
we ooit aan onszelf gegeven hebben. We weten ook
uit ervaring dat master zijn een beweging op gang
brengt van verkenning van de dieptes en
beroeringen in jezelf en in anderen. De inzichten die
daar uit voortvloeien zijn vaak aanleiding voor
zelfreﬂectie, waardoor je steeds verder kan groeien
als master, als mens.
Waar masterschap is verder gaan dan je eigen
‘comfortzone'. (Als je daar binnen zou blijven zou je
feitelijk alleen meester worden over datgene waar je
al meester over was…)
Masterschap gaat er om het innerlijk spiritueel
proces op gang te brengen dat de grenzen ruimer
maakt, zaken helderder laat zien en de oude grenzen
doet vervagen. Het is dit proces van masterschap dat
op gang wordt gebracht door er zelf bewust voor te
kiezen en het opleidend jaar in te stappen.

Erkend
Aangesloten bij CRKBO.
Erkend door de KTNO.
Aangesloten Reiki Alliance
en Reiki Ryoho.
KTNO
Organisatie die opleidingen
in Nederland accrediteert,
classiﬁceert op
opleidingsniveau.
KTNO accreditatie
de opleiding is als
onderdeel van een
Paramedisch traject geheel
geaccrediteerd door de
KTNO.
Wij vallen ook onder het
klachtenrecht van het
KTNO.
BATC
Grootste therapeuten
organisatie (Nederland)
TV / Pers:
Op de website
www.nederlofcentrum.nl bij
Pers/TV staan artikelen en
meerdere televisie
uitzendingen die je kunt
bekijken.
Logo
Het logo ‘Reiki Ryoho’ en
de R mag alleen gebruikt
worden door bij Reiki
Ryoho aangesloten
Practitioners en masters.

Masterschap is overdragen van een
vonk
Reikimaster worden vraagt meer dan studie uren of
het uit je hoofd leren van een cursus. Er wordt een
heel ander soort kennis gedeeld... de kennis, de
vonk die door Usui ontdekt en gekoesterd is en elke
keer dat je reiki toepast of aanwezig bent in een
groep meer begrepen wordt, die je middels jouw
inwijding tot Reikimaster ontvangt en vanaf dat
moment zelf gaat doorgeven aan jouw studenten.
Het pad van waar masterschap is een van de grootst
mogelijke stappen van spirituele groei die je kunt
nemen. Het is deze stap die je in staat stelt de
inwijdingen te verrichten, en anderen in contact te
brengen met de oer-traditie van Reiki Ryoho.
De opleiding tot Shin Pi Den en Shihan
Het pad van masterschap bestaat uit een jaar van
preparatie. Het is een voorbereidend jaar voor de
daadwerkelijke initiatie.
In dat jaar groei je naar het niveau van Shinpiden en
wordt een stevige basis gelegd voor Shihan, het
groeien naar spiritueel leraar, een proces dat ook na
de initiatie doorgaat.
lesblokken en sessies
Het opleidingsdeel bestaat uit sessies in Nederland
en enkele lesblokken in Spanje met Sunny Nederlof
en Bas Buis. Ook zijn er tussentijdse opdrachten.
Elk blok kent meerdere thema’s. Dat zijn soms
gesprekken over gebeurtenissen binnen een cursus,
andere keren delen we een deel van de lesstof en
soms besteden we zuiver en alleen aandacht aan de
spirituele processen die zich in het innerlijk van de
kandidaat afspelen.
Voor de lesblokken (master-sessies) in Spanje zorgt
Nederlof Centrum voor de accommodatie.
(details: zie website)
De blokken dienen alle gevolgd te worden, maar de
volgorde waarin is niet belangrijk; elk blok kan je
eerste blok zijn. je hebt dan ook meerdere start
mogelijkheden per jaar. De sessies worden in
overleg gepland.

Stages
Nederlof Centrum stelt je in de gelegenheid om
tijdens de opleiding een aantal stages Reiki 1 en
Reiki 2 bij te wonen (assisteren).
De stages zijn alle in Nederland (Amsterdam).
Eigenschappen:
Contactonderwijs
Praktijk en ﬁlosoferen over
de energie Reiki in mooi
evenwicht
Opleidingsduur:
Jaar tot ruim een jaar.
Batc erkend
Beginnen:
Kan elk moment starten
met opleiding omdat de
planning van de opleiding,
de stages en de
themasessies op
individuele basis is
Betaling kan in termijnen
Aftrekbaarheid:
de kosten van deze
opleiding, incl. eventuele
boeken, reiskosten e.d. zijn
aftrekbaar van de
inkomstenbelasting
Daarnaast is de opleiding
vrijgesteld van btw
De RP opleiding is een
integraal onderdeel:
Japanse technieken,
Byosen, zin ziek zijn,
opsporen blokkades, reiki
en adem en meer…
Als je RP opleiding nog niet
hebt gevolgd: deze zit in
zijn geheel verwerkt in de
opleiding tot Reikimaster.

Ook krijg je de gelegenheid aanvullende cursussen
bij te wonen, zoals Shin-Do. De RP Practitioner
opleiding maak je ook mee, deze maakt integraal
deel uit van de opleiding.
Kennis
Masterschap bestaat ook uit het verkrijgen (leren) van
de benodigde vaardigheden om de gift van Reiki
krachtig door te kunnen geven. De vaardigheden die
we meegeven liggen zowel op het gebied van kennis
over de oorspronkelijke Usui Shiki Ryoho Reikimethode als praktische zaken zoals het behouden
van je innerlijke kracht, het herkennen van
energetische patronen (karakterstructuren).
Alle onderdelen die betrekking hebben op de Reikimethode worden doorgegeven in de vorm waarop
deze door de Grandmasters zijn doorgegeven.
Nederlof Centrum leidt op om een zelfstandig
Reikimaster, leraar te zijn. Na de opleiding kan je
zelfstandig lesgeven in Reiki 1 en Reiki 2 en kan je
de initiaties geven.
Initiatie en planning
De opleiding tot Reikimaster is altijd in klein
groepsverband of individueel. Na het voorbereidend
proces (de opleiding) ontvang je de initiatie van een
van de begeleidende masters van Nederlof Centrum.
Het proces naar masterschap als geheel brengt de
nodige diepgang en is uitstekend te combineren met
werk of privé leven.
Tijdsduur en planning
De Master opleiding duurt ongeveer (ruim) een jaar.
Aan het einde van de opleiding volgt de uiteindelijke
initiatie tot Reiki master. Het schema voor de stages
en themasessies is altijd in te passen (in overleg
aanpasbaar) in je persoonlijke werk- en leefsituatie.

Reiki Ryoho
In de Benelux is de Reiki
Ryoho Foundation een
organisatie van zowel Reiki
masters als Reiki
Practitioners.
De oorspronkelijke vorm
van Phyllis Furumoto en
Paul David Mitchell zijn
daarbij leidend.
Titels RM en RP
RM (Reikimaster) en RP
(Reiki Practitioner) zijn
beide beschermde titels in
de Benelux.
Het beheer van deze titels
en de registers van erkende
Reikimasters en Reiki
Practitioners is een van de
taken van Reiki Ryoho.
Usui Shiki Ryoho
Nederlof Centrum draagt
Usui Shiki Ryoho in de lijn
van de grandmasters actief
uit. De oprichters zijn ook
door de grandmaster
geschoold. Daarom
certiﬁceren wij op basis van
de oorspronkelijke leer
volgens de normen van
Reiki Ryoho / Reiki Alliance.
Paramedisch is een recht,
geen plicht
Omdat Nederlof Centrum
gezorgd heeft dat de
opleidingen geheel
geaccrediteerd zijn op hbo
niveau willen we wel
benadrukken dat het volgen
van het hbo traject een
recht is waar je gebruik van
kunt maken, zeker geen
plicht.
De opleiding en initiatie tot
Reikimaster en het
spirituele pad is de
hoofdzaak…

Vereisten
Reiki 1 en Reiki 2 gevolgd hebben. Als deze graden
elders behaald zijn, en niet geheel aan de normen
van Usui Shiki Ryoho / Reiki Ryoho voldoen, wordt
er aandacht besteed aan de werkwijze en benodigde
kennis, zodat je geheel in lijn kunt komen met de
originele methode en met een degelijk fundament de
opleiding in gaat.
Locatie stages en sessies
- minimaal 4 à 5 reiki 1 cursussen in Amsterdam
- minimaal 2 reiki 2 cursussen in Amsterdam
- ongeveer 7 sessies in Almere of Amsterdam.
Locatie lesblokken
- 2 blokken van ongeveer 5 dagen, in Spanje.
- er wordt gezorgd voor accommodatie
- je hebt ter plaatse geen eigen vervoer nodig
(alles is op loopafstand)
geïntegreerde RP opleiding
- 3-4 blokken, totaal 8 dagen - Locatie Amsterdam
Kosten en termijnen
de kosten van het hele traject naar masterschap:
€10.000,- (vrijgesteld van btw)
(minder als je al eerder de RP opleiding hebt gevolgd)
Dat is inclusief:
· de Reiki Practitioner opleiding (indien niet gevolgd)
· de stages, sessies en de lesblokken
· bijkomende workshop shin-do
· accommodatie in Spanje (niet vlucht e.d.)
Onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting.
Betalingsmogelijkheden
a) - Aanbetaling € 3000,- 10 maandtermijnen van € 588,33
b) - Het cursusbedrag ineens
c) - of in overleg

Noot:
als je de Reiki Practitioner opleiding eerder bij het
Nederlof Centrum hebt gevolgd, kan je dat lesgeld in
zijn geheel in mindering brengen.

Oprichters
Sunny Nederlof
Geboren in Nederland,
opgegroeid in Nederland,
Indonesië en Maleisië.
Gewoond en gewerkt in
Nederland, Spanje,
Frankrijk, Mexico en
Zweden. zij is al sinds de
70'er jaren bezig met
spiritualiteit, sinds de 80'er
jaren echt actief op het
gebied van bodywork,
energetica,
natuurgeneeskunde en
spiritualiteit. Zij is al ruim 20
jaar actief als Reiki Master
in de traditie van het Usui
systeem. Verder lid bestuur
Stichting Reiki Ryoho,
Nederlof Foundation.
Bas Buis
Geboren in Nederland,
gewoond in Nederland,
Spanje, Frankrijk, Mexico.
Vanaf de 80'er jaren actief
in de wereld van
communicatie. Deze
communicatieve
eigenschappen bewogen
zich steeds meer op het
metafysische niveau, tot
datgene wat hij nu doet en
is. Hij is al ruim 18 jaar
Reiki Master in de traditie
van het Usui systeem. Deze
rijke ervaring komt terug in
zijn taak in het bestuur van
stichting Reiki Ryoho, en
het opleiden van
aankomende Reiki Masters.
Samen zijn zij grondlegger
van de Shin-Do cursussen
en van diverse opleidingen.
Leraren
Nederlof Centrum werkt
alleen met ervaren, erkende
en uiterst getalenteerde
docenten.
De leraren staan op
www.nederlofcentrum.nl

Branche Erkenning en aansluiten
organisatie
Eenmaal opgeleid en geïnitieerd bij het Reiki-Instituut,
heb je het recht om je aan te sluiten bij Reiki Ryoho
en / of de Reiki Alliance.
Reiki Ryoho Foundation
De organisatie voor Reiki Masters en Reiki
Practitioners in de Benelux. Reiki Ryoho regelt ook de
certiﬁcaten, zegels, brochures en beheert het register
van erkende Reikimasters en Practitioners en de titels
RM en RP.
De Reiki Alliance
De oudste en grootste vereniging van Reikimasters,
wereldwijd, opgericht door Phyllis Lei Furumoto.
De door het centrum geïnitieerde Reiki Masters
komen in aanmerking voor de beschermde titel RM
en het Usui Shiki Ryoho zegel.
Bijscholing - in lijn komen
Misschien ben je al opgeleid / geïnitieerd, op een
manier die in meer of minder mate afwijkt van de
traditie waar wij voor staan en hoe Reiki Ryoho en de
Reiki Alliance de methode beoefenen. Misschien was
je je daarvan bewust, of dacht je daadwerkelijk in
Usui Shiki Ryoho te zijn opgeleid. Als je in lijn wilt
komen met de leer en traditie van de grootmeesters,
Usui Shiki Ryoho / Reiki Ryoho kan je contact
opnemen met Nederlof Centrum. Dan volgt een
traject naar certiﬁcatie en kan je je daarna ook
aansluiten.
Paramedisch erkende module
(Paramedisch Natuurgeneeskundige)
De opleiding tot Reiki Master van het Nederlof
Centrum is geheel geschikt om (ook in een later
stadium) in te passen in het Paramedisch Traject.
Dat stelt je in staat je te certiﬁceren als Paramedisch
Natuurgeneeskundige en kun je je aansluiten bij een
overkoepelend orgaan van op hoog niveau
geschoolde therapeuten, en komen je cliënten in
aanmerking voor vergoeding van de sessies door een
heel groot deel van de zorgverzekeraars.

Extra informatie
Tarieven
Tarieven gelden op het
moment van druk. Deze
kunnen uiteraard
veranderen. De website is
altijd correct.
Meer info, routes en diverse
brochures van opleidingen.
zijn op de website te
bekijken en te downloaden.
Pers /televisie
Op de website
www.nederlofcentrum.nl bij
Pers/TV staan diverse
artikelen in kranten en
magazines, en kan je
televisie uitzendingen
bekijken.
Op het centrum worden
cursussen en opleidingen
gegeven op professioneel
niveau.
Toonaangevend
Je krijgt altijd les van een
leraar die toonaangevend is
in het vakgebied.
Als je besluit verder te
gaan, of dat nu reiki,
aurahealing of meditatie
betreft, blijkt dat de
cursussen perfect op elkaar
aansluiten, en voldoen aan
de normen om door te gaan
voor het paramedisch
therapeuten niveau en dat
ze ook als bij- en
nascholing erkend zijn.
Wij werken met:
CRKBO, KTNO, BATC,
VBAG, LVNG, Reiki Ryoho
en de Reiki Alliance.

Nederlof Centrum
Ervaring en kwaliteit
Het Reiki - Instituut / Nederlof Centrum is al meer dan
24 jaar een brandpunt van Reiki, healing, spiritualiteit
en kwaliteit in al haar cursussen en opleidingen.
Het instituut leidt op volgens de hoogste normen.
Normen die het instituut veelal zelf heeft helpen
creëren door haar jarenlange ervaring, haar rol in de
oprichting van het overkoepelend orgaan Reiki Ryoho
en als grondlegger van de Shin-Do technieken, Het
Pad van Overvloed en de AuraTouch opleiding.
Waar
De meeste opleidingen worden gegeven in
Amsterdam of een andere centrale locatie in
Nederland. Een aantal lesblokken van opleidingen
worden onderwezen in Spanje.
Na de aanmelding ontvang je een bevestiging met
een routebeschrijving. Velen komen van ver, zowel
binnen Nederland als uit België en Duitsland. Op op
de website, bij elke locatie, staat een lijst van hotels
in Amsterdam en de regio.
Voorwaarden
Het Nederlof centrum hanteert duidelijke algemene
voorwaarden. Bij elke bevestiging ontvang je een
verkort uittreksel daarvan. Op de website bij 'centrum'
en 'downloads' staan de volledige voorwaarden als
pdf.

Het pad naar Reiki masterschap
is een verdiepend traject waarin je groeit
naar ‘spiritueel leraarschap’
Reiki echt zijn,
lesgeven in de traditie van Usui Sensei
Ingewijd in de lijn van Grandmasters
Usui, Hayashi, Takata en Furumoto
De vonk, doorgegeven vanaf het moment
van inzicht door Mikao Usui Sensei

Erkend
Aangesloten bij en erkend door CRKBO en de KTNO.
Wij vallen onder het klachtenrecht van het KTNO.
Daarnaast is Nederlof Centrum lid van Reiki Ryoho
en van de Reiki Alliance.
Boeken oprichters
- Het Complete Handboek Reiki
Uitgeverij Hemelz, ISBN 978-90-78560-03-6
Ook als Ebook verschenen (iPad en andere readers)
- Het Boek van Overvloed
Het Boek van Overvloed gaat over het geheim achter
geld kracht en liefde. Uitgeverij Hemelz ISBN
978-90-78560-04-3
Ook als Ebook (iPad en andere readers)
- Duits: Buch vom Überﬂuss, geld kraft liebe.
- Engels: Money Power Love, de Secret of Spiritual
Abundance.
- Spaans: Abundancia, Dinero, poder, amor

Nederlof Centrum
Aangesloten / lid
CRKBO - KTNO - Reiki Alliance - Reiki Ryoho
Contact
kantoor@nederlofcentrum.nl
Telefoon 020-6855466 (0031-20-6855466)
Websites
www.nederlofcentrum.nl
www.aurahealing.nl
Bank
Rabobank
NL96RABO0166286591
BIC/SWIFT: RABONL2U

