HET GODDELIJK PAD

CURSUS

DE ZACHTE WEG

DE INDELING

Shin-Do betekent in het Japans de weg van de
Goddelijke kracht. Een naam voor een methode
die leidt naar een staat van eenvoud, focus en
innerlijke (echte) mentale kracht in al haar
facetten.

De cursus als omschreven in deze brochure wordt
meestal gegeven in vier dagdelen verdeeld over
twee dagen in een weekend. Bij uitzondering in
twee dagdelen verdeeld over een volle dag.

LERAREN

Deze training wordt ook gegeven, al dan niet in
combinatie met een stuk maatwerk, aan bedrijven,
scholen, opleidingen en overheid.

Shin-Do wordt onderwezen door speciaal opgeleide en gelicenceerde Shin-Do leraren / trainers.
De Shin-Do leraar is gespecialiseerd in het werken
met de Ki-energie, en heeft ook veel ervaring op
het gebied van energie in het algemeen, innerlijke
kracht en de invloed daarvan op mens en dier.

LICHAAM & GEEST

DETAILS
2 dagen:

CENTRUM
Nederlof Centrum is de grondlegger van ShinDo®, initatiefnemer van de RR Foundation, en de
AuraTouch ® Professional Healer opleiding.
Daarnaast is het centrum een begrip als het gaat
om de originele Reiki-methode / Usui Systeem
van Reiki Healing.
De oprichters zijn de auteurs van o.a. Het Boek
van Overvloed, het Complete Handboek Reiki, en
The Book of Abundance, alle van uitgeverij
Hemelz.

Shin-Do

1 dag:
Kosten:
Opgeven:
Data:

zaterdag en zondag
10.30-17.00 uur
weekend of doordeweekse dag
10.30 - 17.00 uur
zie de website bij Shin-Do
website, e-mail, telefonisch
Zie onze agenda op de website

INNERLIJKE KRACHT
INZICHT
BALANS
FOCUS

AANMELDEN
Via de website
Nederlof Centrum
Website: www.nederlofcentrum.nl
Email: kantoor@nederlofcentrum.nl
- Registratie CRKBO -

®

SHIN-DO

INNERLIJKE KRACHT

CREATIE

SUCCES, KRACHT EN VITALITEIT

ALLES IS ZICHTBAAR... WAT JE OOK DENKT OF ZEGT...

DE EENVOUD VAN HET CREËREN…

Elk mens heeft het in zich echt krachtig te zijn,
succesvol in wat jij verwacht van het leven, te
weten wat hij of zij wil en dat naar wens te kunnen
creëren. Of dat nu persoonlijke groei betreft, een
succesvolle loopbaan, een liefdevol gezinsleven of
werken binnen een bedrijf of organisatie.

Iemand die Shin-Do beheerst, kan werken met de
innerlijke kracht, de ki-stroom, met het eigen energieveld. Het ontwikkelen is een kwestie van het
vergroten van deze kracht en het leren toepassen
ervan. Door een gevoel te ontwikkelen voor deze
energie, deze te leren herkennen bij jezelf en bij
anderen, ontdek je de verborgen patronen van
alles wat niet direct zichtbaar is maar wel degelijk
jouw leven beïnvloedt.

Shin-Do stelt een ieder in staat eenvoudig te creëren, dat wil zeggen het gewenste doel te bereiken.
Iemand die Shin-Do beheerst, denkt en werkt
vanuit een staat van focus en helderheid.
Daardoor kan de mens de altijd aanwezige
beweging van binnen naar buiten, van gedachte
naar creatie, van idee naar verwezenlijking, leren
kennen en toe passen in de praktijk.

Shin-Do stelt je in staat om vanuit echte kracht,
vitaal, wetend wat je wilt, doelbewust, zonder
stress, vanuit innerlijke rust en in harmonie met je
omgeving een succesvol leven te leiden.

Deze innerlijke kracht heeft invloed op jou, je
functioneren en op je hele omgeving.

Vanuit de basis van Shin-Do zijn werken,
carrière en studie geen stressvolle en
uitputtende activiteiten, maar juist

LICHAAM EN GEEST
HET LICHAAM IS DE SPIEGEL VAN DE GEEST...

Shin-Do is een sensationele manier om met
energie om te gaan. Vooral daar het een
verbinding tussen het lichaam en de geest bloot
legt die voor velen ondenkbaar was. Shin-Do geeft
je de ultieme gereedschappen om deze connectie
te benutten om een beter leven te creëren en een
stabiliserende factor te zijn voor je omgeving.
Shin-Do levert een positieve bijdrage aan de
kwaliteit van het leven. De uitspraak dat ware
kracht, op welk gebied dan ook, van binnen uit
komt is niet zo maar ontstaan. Met Shin-Do is het
energieveld, jouw uitstraling, niet meer afhankelijk
van toeval.

SAMENWERKING
MENSEN REAGEREN OP ELKAARS ENERGIEVELD

Shin-Do brengt kracht, focus en inzicht. Je leert
voelen wanneer de ander een conflict laat ontstaan
en hoe je daar niet in mee hoeft te gaan.

vreugdevolle en vitaliserende aangelegenheden!

OVERZICHT
ONDERWERPEN

We leren dat acties van anderen die we kunnen
ervaren als aanvallen op ons bestaan omgebogen
en ook voor- komen kunnen worden. Daardoor is
de reden voor de ‘aanval’ verdwenen.
Shin-Do geeft jouw manier van echt communiceren, met woorden of alleen met lichaamstaal, een
geheel nieuwe betekenis.

ONTWIKKELEN VAN INNERLIJKE KRACHT
GEBRUIKEN DAARVAN IN HET LEVEN
GEBRUIKEN TIJDENS CONFRONTATIES
MEER ZELFKENNIS
JE WENSEN LEREN KENNEN
HERKENNEN VAN MENTALE PATRONEN
HET VOELEN VAN HET ENERGIEVELD VAN
ANDEREN OM JE HEEN

De term Shin-Do is beschermd als merk en mag alleen met
toestemming worden gebruikt door de bij ons getrainde en
aangesloten trainers / leraren.

REAGEREN VANUIT ECHT ZELFVERTROUWEN
HET GEHEIM ACHTER LICHAAMSTAAL LEREN

