
Boek van Overvloed in het Engels 
Het boek van Overvloed, geld kracht liedje is (weer) uitgegeven in de Engelse 
taal. Een aantal jaren geleden was de oude versie ook leverbaar in het Engels 
en nadat die druk uitverkocht was liepen de tweedehands prijzen die men 
ervoor bood zo uit de hand (tot 430 dollar per boek, het was heel geliefd) dat 
we de nieuwe versie maar wat eerder hebben uitgebracht.
De titel is: The Book of Abundance, Money Power Love
ISBN: 978-90-78560-07-4
Meer informatie over verkrijgbaarheid: www.hemelz.nl

Boek van Overvloed in het Spaans  
Het boek van Overvloed is ook uitgegeven in het Spaans. Juan Carlos Toriz 
Nava heeft het boek vertaald. 
Net als het de Engelse versie verkrijgbaar bij IngramSpark, alle IngramSpark 
aangesloten boekwinkels en bij Amazon. 
De titel is: Libro de Abundancia, Dinero Poder Amor
ISBN: 978-90-78560-08-1
Meer informatie over verkrijgbaarheid: www.hemelz.nl

Shin-Do leraar worden kan weer! 
De opleiding tot Shin-Do leraar is weer opengesteld voor inschrijving.
De opleiding duurt iets minder dan 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 deze opleiding perfect. 
Vereiste: Shin-Do eerder gevolgd hebben. 
Na afronding mag je de cursus geheel zelfstandig geven!
Bestaat uit themasessies en stages, meer informatie en de data op de site
De opleiding start op 31 mei 2016.

Reiki 2 ook in Almere 
We hebben op verzoek van velen besloten om Reiki 2 naast Amsterdam ook in Almere te 
onderwijzen. (Ook op de prachtige locatie van de Lodgerie, het groene geheim) Als je interesse 
hebt om Reiki 2 in Almere te volgen i.p.v. Amsterdam: hou de data op de site in de gaten!
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Professioneel AuraTouch healer  
Deze opleiding tot energetisch allround healer is 
uniek in zijn soort en stelt de deelnemer in staat 
een professioneel healer te zijn. AuraTouch 
healing, middels het aura, de chakra’s, 
sjamanistische technieken en alle geavanceerde 
technieken van Auratouch, is gewoon te leren.
Er gaat middels deze opleiding een wereld voor je 
open. Start weer in september 2016.

Bachbloesems cursus nieuwe stijl 
Deze cursus is opnieuw gecreëerd; een nieuwe lerares, van 1 dag naar 2 
dagen, een andere, meer praktische opbouw. Dag 1 is een prachtige 
kennismaking met de kracht van de bloesems van Dr. Bach en in de middag 
maak je je eigen Bachbloesems flesje. Na een pauze van enkele weken om 
het geleerde toe te passen en te ontdekken waar je vragen liggen is er dag 2. 
Deze gaat onder andere over de specialistische bloesems en het geven van 
een Bachbloesems consult; waar kijk je naar bij de client en hoe verder. 
Tijdens de 2e dag kan je ook je een casus vanuit je situatie thuis of vanuit je 
praktijk inbrengen! De cursus bachbloesems is bijzonder praktijkgericht en direct toepasbaar.

Aromatherapie cursus nieuwe stijl 
Ook de cursus aromatherapie is opnieuw vormgegeven. De dag is 
wat praktischer van opbouw (je gaat tijdens de lesdag al mengen) 
en wordt gegeven door een nieuwe lerares.
De procedure van winning, manieren om oliën in te zetten, wat zijn 
vette plantenoliën, maceraten en hydrolaten, hoe ruiken wij, 
veiligheid en contra indicaties, chemie in het kort, dosering oliën, 
toepassingen oliën, het mengen van oliën, tips en recepten. 

Masteropleiding Reiki - nieuwe stijl 
Reiki Master worden is een combinatie van stages, innerlijke groei, de 
daadwerkelijke initiatie tot master en het leren lesgeven. Nederlof 
Centrum heeft veel expertise en een jarenlange ervaring in het 
opleiden van reikimasters. De opleiding volg je deels in Nederland en 
(als je wilt) deels in Spanje. Je volgt alle stages in Nederland, een 
aantal master-sessies in Nederland en twee ‘intensives’ van 3 tot 5 
dagen in Spanje. Daarbij zorgt Nederlof Centrum voor je 
accommodatie. De eerste Reikimaster heeft haar opleiding / initiatie in 
Spanje al voltooid!  Informatie: zie de website / brochure op de site. 

Meditatieleraar, Reiki Practitioner en voedingsmodule 
En we helpen je graag herinneren aan de start van de opleiding tot Meditatieleraar, aanvang in het 
najaar, Reiki Practitioner die begint voor de zomer en de voedingsmodule (najaar).

Veel Licht & Liefde van het Nederlof Centrum team! 

Nederlof Centrum
Reiki Ryoho - Reiki Alliance - CRKBO - KTNO - BATC
www.nederlofcentrum.nl


