BEROEPSOPLEIDINGEN

opleiding

REIKI
Practitioner

Opleiding Professioneel Reiki Practitioner

Erkend & geregistreerd onderwijsinstituut
CRKBO KTNO BATC Reiki Ryoho Reiki Alliance

Ervaring en kwaliteit
Nederlof Centrum is al meer dan 25 jaar een brandpunt van kwaliteit in healing en
spiritualiteit in al haar opleidingen. Het instituut leidt op volgens de hoogste normen. Normen
die het instituut veelal zelf heeft helpen creëren door de oprichting van het overkoepelend
orgaan Reiki Ryoho, de Reiki Practitioner opleiding in Nederland en als grondlegger van
Shin-Do en de AuraTouch Energetisch Healing opleiding.

Algemene voorwaarden
Het Nederlof centrum hanteert duidelijke algemene voorwaarden. Bij elke bevestiging
ontvang je een verkort uittreksel daarvan. Op de website staan de volledige voorwaarden.

Opleiding locatie
De opleiding wordt gegeven op een fijne locatie in Amsterdam of in Almere.
De routebeschrijvingen staan op de site en kan je downloaden.

Tarieven
Gelden op het moment van druk. Deze kunnen veranderen.
De website is altijd correct.

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, Uitgeverij Hemelz ISBN 978-90-78560-04-3
Ook als Ebook verschenen (iPad en andere readers)
Ook in het Duits verschenen: Überfluss, Geld Kraft Liebe.
Ook in het Engels uitgegevens: The Book of Abundance, Money Power Love.
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Reiki Practitioner (RP) Opleiding
Reiki is een methode, een spiritueel pad, dat steeds meer
beoefenaars kent. Een van de aspecten van Reiki is de
mogelijkheid niet alleen jezelf maar ook anderen te
behandelen, te helen.
De een past Reiki veel vaker toe dan de ander of wil zich
gewoon graag verdiepen in wat er nog meer kan met Reiki.
Dat doe je voor jezelf, voor je naasten en is ook ideaal om
Reiki een degelijke professionele basis te geven voor
gebruik in de praktijk.
Om een sterke basis te geven aan het professioneel
beoefenaarschap naar buiten toe, zeker ook voor
toepassing in je praktijk, bestaan er normen voor de
erkende Reiki Practitioners.

Opleiding doel
De opleiding is bedoeld voor een ieder die zichzelf verder wil bekwamen in Reiki, in healing
en zelfheling op professioneel niveau. Het grootste deel is gericht op het leren van
technieken die je zowel op jezelf en je naasten kunt toepassen als bij cliënten. Dat maakt de
opleiding heel geschikt voor persoonlijke groei en voor de praktijk.

Lesblokken
De opleiding bestaat uit een aantal lesblokken. Elk blok heeft een ander accent; de een gaat
over speciale Japanse behandeltechnieken, de ander meer over spiritualiteit en persoonlijke
groei en een ander bevat bijvoorbeeld informatie over de leer van de grandmasters. Deze
mooie balans van onderwerpen maakt de opleiding onmisbaar voor de serieuze reiki
beoefenaar, vooral ook voor jezelf als mens, als spiritueel wezen en voor in de praktijk.

Vereisten - vooropleiding
Reiki 1 en Reiki 2 al behaald hebben
Je dient in ieder geval de laatste graad, dus de tweede graad, te hebben behaald bij een
erkende Reikimaster die is aangesloten bij Reiki Ryoho, de Reiki Alliance of de NVRM.
Upgrade: Als je de 2e graad op een andere wijze gevolgd hebt kom je in aanmerking voor
de 2e graad upgrade. Dan volg je een complete 2e graad cursus, inclusief de initiatie en het
vervolg dagdeel, tegen een gereduceerd tarief. Bij aanmelding op de site, bij de vragen over
de vooropleiding, kom je deze optie vanzelf tegen.
Shin-do is een sterk advies
We raden aan, in verband met het werken met reiki & ki, om de Shin-Do cursus te volgen.
Het mooist is om deze in ieder geval voorafgaand aan les 4 (of eerder natuurlijk) te volgen.
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Onderdelen Reiki Practitioner RP training
De opleiding kent drie pijlers die als een rode lijn afwisselend door de opleiding lopen:
1. De opleiding is voor een groot deel gericht op het verdiepen van je vaardigheden als
Reiki-healer. Zoals het scannen van het lichaam, lokaal blokkades oplossen, leren werken
met de ki-kracht in ogen en adem, meer invulling geven aan de reiki-principes en adviseren
daarin naar de client toe, tot een diepgaande verkenning van de begrippen gezondheid en
ziekte en vooral de aardse en spirituele aspecten daarvan. Ook het opsporen van blokkades
en ongezonde denk- en voelpatronen maakt deel uit van de opleiding.
2. Omgang met clienten, ethiek.
3. Praktijkvoering: omdat voor veel deelnemers van de Reiki Practitioner opleiding de
motivering vooral op het gebied van verdieping en healingtechnieken ligt en anderen juist al
een praktijk hebben, is praktijkvoering apart van de lesdagen! Je krijgt toegang tot een
aparte praktijkmodule op de Nederlof Academie. (dit is naar wens dus geheel optioneel en is
verder geheel kosteloos).

De onderwerpen die aan bod komen in de opleiding:
Het Usui Systeem
Hier hebben we het over de beleving van Reiki als onderdeel van je leven, niet zoals het in
de boeken staat maar rechtstreeks vanuit het hart!
Behandelvormen
Alhoewel alle deelnemers al een eerste en tweede graad binnen het Usui systeem van Reiki
behaald hebben, vindt er ook informatie-uitwisseling plaats over het hebben van een
gezamenlijke beoefening en de eventuele uitzonderingen. Uitgangspunt hierbij is de
behandelmethode zoals deze door Hawayo Takata is doorgegeven.
Omgang met cliënten
In het functioneren als erkende Reiki Practitioner komen een aantal eigenschappen naar
voren die in feite bij elk mens een rol spelen, maar zeker in de praktijk van een healer een
grotere rol opeisen. Daarbij denken we aan empathie, het in tact laten van jouw en
andermans energieveld, het herkennen van patronen versus een open geest, praten versus
behandelen en de plaats die je zelf in neemt in de relatie behandelaar/cliënt en vooral hoe je
die in stand houdt op een ontspannen manier.
Praktijk en presentatie
Hoewel het uiteraard gaat om de manier van werken, om de integerheid naar jezelf, naar
Reiki en naar cliënten toe, blijkt er toch een duidelijke verbinding aanwezig te zijn tussen de
innerlijke manier van werken en denken, en de manier waarop dit naar buiten toe
gepresenteerd wordt. Daarbij spelen inrichting van de behandelruimte, je presentatie en
duidelijkheid een grote rol. Een ander belangrijk onderdeel is je “energetische presentatie”.
Dat wat er wel is, maar niet uitgesproken wordt. Dat deel van jou dat in je onderbewustzijn
leeft en niet direct zichtbaar is met het blote oog maar wel degelijk voelbaar is. Elk mens,
elke cliënt voelt dat ook aan.
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Opsporen van energetische blokkades in
het lichaam: Byosen
Bij klachten en aandoeningen zijn er blokkades
die klachten veroorzaken, of juist voortkomen
uit de klachten, en daardoor de cyclus van
oorzaak en gevolg versterken. Er bestaat een
methodiek om die blokkades op te sporen en
ze door diepe en langdurige behandeling op te
lossen. Dit heet Byosen. Dit wordt tijdens deze
dagen uitgebreid beoefend. De resultaten zijn
geweldig!
Reiki en Ki - de echte traditionele aanvullende reiki-technieken
Ki maakt deel uit van het woord Rei-Ki maar is vaak onderbelicht qua toepassingen die zo
mooi zijn en reiki zo krachtig maken. Dit blok gaan we werken met 'ki' om de reiki-stroom
aanzienlijk te versterken waardoor je resultaten toenemen. Er wordt gewerkt met ki uit de
ogen en met ki in de ademhaling, beide terwijl je behandeld.
De zin van ziek zijn
Er bestaat een verband tussen klachten en de manier waarop we leven en denken. Dan
hebben we het over diverse “ziekte” processen in relatie tot het Usui systeem als holistische
methode en als reflectie van het dagelijks bestaan.
De illusie van het aardse bestaan
Aandoeningen en klachten van lichaam en geest hebben de neiging om door ongemak,
angst of pijn, iets teweeg te brengen in ons waardoor we ons nog meer te hechten aan het
aardse bestaan en onszelf daarmee feitelijk mee ‘vertellen' dat het de enige realiteit is. Dat
feit alleen al geeft de aandoening weer recht van bestaan.
Lichaamsontspanning
Het begeleiden van jezelf of een ander, met muziek en tekst, naar een totale staat van
ontspanning. Echt ontspannen, zowel geest als lichaam, geeft jezelf de beste kansen op
blijvende gezondheid en ondersteuning bij herstel.
Kokan Ho - Reiki massage
Kokan Ho is een unieke combinatie van Reiki en aanraking, feitelijk een specifieke vorm van
massage. De naam wil zeggen bloedcirculatie-techniek.
Opsporen mentale blokkades
Middels een testmethode mentale blokkades (denkpatronen die ons geen goed doen) op
sporen, middels een lijst in kaart brengen en vervolgens helen met reiki. In eerste instantie
bij onszelf, en daarna bij elkaar. Hiermee kan je jezelf en anderen op krachtige wijze
ondersteunen in hun persoonlijke en spirituele groeiprocessen.
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Opleidingsduur
De Reiki Practitioner training wordt gegeven in 16 dagdelen (8 dagen). Deze zijn verdeeld
over een aantal lesblokken. Qua tijden is er rekening gehouden dat deelnemers vanuit alle
delen in Nederland en soms ook een van de omliggende landen op tijd op de locatie moet
kunnen komen en naar huis moet kunnen met auto of het openbaar vervoer.

Lesmateriaal
Syllabus: Je krijgt een uitgebreide syllabus.

Kosten en termijnen
De kosten van de Reiki Practitioner opleiding: € 1395,- (vrijgesteld van btw)
Betaalwijze:
Aanbetaling/inschrijving € 195,- na ontvangst bevestiging
Restbedrag van € 1200,a) in 10 maand termijnen van € 125,- (incl. admin. kosten)
b) ineens, 14 dagen voor de aanvang van de eerste lesdag.

Als je later door gaat voor de reikimaster-graad
Als je na (of tijdens) de Reiki Practitioner opleiding besluit door te gaan voor de Reikimaster
opleiding, kan je de kosten van de bij ons gevolgde RP-opleiding geheel in mindering
brengen op de kosten van de opleiding en initiatie tot Reikimaster.

Vrijgesteld van btw en aftrekbaar
Het Nederlof Centrum is geregistreerd als onderwijsinstituut bij het CRKBO en is lid van de
KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen) Daardoor is de opleiding
vrijgesteld van btw. Onder bepaalde voorwaarden is het lesgeld aftrekbaar van de loon- en
inkomstenbelasting. Zie de website nederlofcentrum.nl bij 'vragen' voor meer informatie.

Paramedisch erkend (Paramedisch Natuurgeneeskundige)
Onze RP opleiding is geheel geschikt (erkend) om in te passen in het Paramedisch Traject.
Daarna ben je Paramedisch Natuurgeneeskundige en kun je je aansluiten bij een
overkoepelend orgaan van op dit hoog niveau geschoolde therapeuten, en komen je cliënten
in aanmerking voor vergoeding van de sessies door een overgroot deel van de
zorgverzekeraars! Meer informatie op de website www.nederlofcentrum.nl bij ‘opleidingen’.

Erkend
Nederlof Centrum is aangesloten bij het CRKBO, de KTNO en BATC, valt onder het
klachtenrecht van het KTNO en is ook aangesloten bij Reiki Ryoho, de Reiki Alliance en
Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT).
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Leraren:
De opleiding wordt altijd gegeven door een van de vaste, uiterst ervaren, reiki leraren van
Nederlof Centrum.

Data - startmogelijkheden per jaar
De opleiding start twee keer per jaar (februari en september).
De data van de lesdagen staan op de website bij ‘data.
In overleg kunnen gemiste lessen in een volgende jaargang worden ingehaald.

Branche erkenning
Deze opleiding wordt erkend door de beroepsorganisatie Reiki Ryoho. De titel RP (Reiki
Practitioner), is een beschermde term in de Benelux.

Register Reiki Practitioners en vermelding website
Vermelding in het register op de website van reikiryoho.nl is mogelijk na afronding van de
opleiding tot Reiki Practitioner. Dan ben je aangesloten als professioneel Reiki Practitioner
waardoor je gebruik kunt maken van de titel RP, de brochures en deurbordjes.

Reiki aansluiting
Nederlof Centrum is aangesloten bij Reiki Ryoho en de Reiki Alliance. De RP opleiding is
geaccrediteerd volgens de normen van RR.

Module Praktijkvoering
Als je de Reiki Practitioner opleiding volgt en ook interesse hebt om nu of in de toekomst een
praktijk te beginnen mag je, zonder verdere kosten, de module praktijkvoering volgen. Dit is
een module over heel veel aspecten van het beginnen van een eigen praktijk.
Een eigen bedrijf beginnen, kamer van koophandel, btw en andere belastingen,
bankrekening openen, administratie, uurloon samenstellen, clienten gegevens bijhouden,
privacy, de wet WKKGZ, praktijkinrichting, verzekeringen, algemene voorwaarden,
beroepsorganisaties, een website maken, zakelijke email, folders en telefonische
bereikbaarheid en nog veel meer onderwerpen komen aan bod.
De gehele module praktijkvoering is digitaal (Nederlof Academie) en kan je thuis volgen.
Het volgen van deze module is zeker niet verplicht maar optioneel. Bij aanmelding voor de
Reiki Practitoner opleiding wordt je automatisch ook ingeschreven voor de module
praktijkvoering en ontvang je jouw inloggegevens zoals gebruikersnaam en dergelijke per
email.

Aanmelden
Aanmelden voor deze opleiding: middels het formulier op de website.
Daar kom je ook de vraag over je vooropleiding tegen.
Als je de tweede graad elders gevolgd hebt of denkt dat je bijscholing nodig hebt, zie
hieronder.
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Nederlof Centrum
kantoor@nederlofcentrum.nl
www.nederlofcentrum.nl
Telefoon 020-6855466 (+31-20-6855466)
K.v.K. Amsterdam 390.61043
Rabobank: NL96RABO0166286591
BIC/SWIFT: RABONL2U

