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Auratouch®
Professional

Healer Opleiding



Nederlof Centrum, al 30 jaar een toonaangevend instituut op het gebied van healing en
innerlĳke groei, verzorgt de unieke Auratouch beroepsopleiding tot Professioneel
Healer.

Professioneel Energetisch AuraTouch Healer

Introductie
Elk levend wezen kent naast een fysiek lichaam ook een energetisch lichaam.
Het energetisch lichaam bestaat uit een auraveld, chakra’s, kent een uitstraling / lading
in de vorm van frequenties (kleuren) en een mate van balans tussen rust en een actief
leven. Daarnaast hebben we als levend wezen ook nog een geest en een ziel; dat wat
elk mens uniek maakt en zĳn of haar ware karakter geeft en vorm geeft aan onze taak
op aarde.
Het energetisch lichaam en de geest en ziel zĳn gekoppeld aan wie en wat wĳ zĳn als
mens en wordt mede gevormd door onze ervaringen, zowel uit het verleden als de
situatie in het heden. Het fysieke lichaam, het energetisch lichaam en onze meer
spirituele delen als geest en ziel zĳn permanent gekoppeld.

Healing van de essentie
Healing heelt de ware essentie van de mens
en dat wat er rechtstreeks aan gekoppeld is,
zowel op geestelĳk niveau als op fysiek
niveau. Je heelt als healer dus niet alleen het
energetisch lichaam; je heelt de hele mens,
middels het energetisch lichaam.

Veelzijdig
De mens kent veel facetten, van lichaam tot energetisch lichaam, geest en ziel. Dat is
veel breder dan alleen het auraveld en de chakra’s. De Auratouch opleiding sluit daar
volledig bĳ aan. Elk aspect van ons zĳn, is daardoor te bereiken, te behandelen en te
healen. Daarbĳ kan je denken aan het verwĳderen van negatieve energieën en het
terughalen van verloren zielsdelen, technieken die ook geïntegreerd zĳn in de opleiding
tot Auratouch healer. Daardoor biedt deze opleiding een compleet scala aan
mogelĳkheden voor de professionele healer.

Uitgangspunt Auratouch healing
Het menselĳk energieveld (aura) en elk chakra staat in directe wisselwerking met elk
aspect van de mens. Elke blokkade, en zelfs een blokkade die nog aan het ontstaan is
in de vorm van gedachten, emoties en leefpatronen, heeft een directe weerslag op het
totale energieveld. Door alle energetische delen van een levend wezen te helen, heel je
elk aspect van dat wezen, mens, dier en zelfs object.
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Het nut van Auratouch healing
Het healen van de hele mens biedt heling en
ondersteuning bĳ aandoeningen op fysiek, emotioneel,
mentaal en spiritueel gebied.
In de praktĳk betekent dit dat sommigen een healing
sessie ondergaan omdat ze weten en voelen dat het
ze verder brengt op hun pad van persoonlĳke spirituele
transformatie, terwĳl anderen een healing sessie
ondergaan omdat ze actief willen werken aan de
healing van de eigen emotionele, mentale of fysieke
staat van zĳn.

De Auratouch technieken zĳn namelĳk ook heel geschikt om mensen te ondersteunen
en te helpen helen op fysiek gebied.

Niet alleen bĳ lichte aandoeningen, maar ook bĳ de zwaardere aandoeningen is
Auratouch de aangewezen manier om iemand te behandelen en bĳvoorbeeld de
negatieve effecten van vele reguliere therapieën aanzienlĳk te verlichten. Verder brengt
de Auratouch techniek veelal direct verlichting bĳ pĳn.

Wat kan een Auratouch healer
Een Auratouch healer kan een cliënt bĳstaan bĳ onder andere:

• Helen van oude ervaringen

• Sterk staan in nieuwe ervaringen

• Verwerken van fysieke en energetische trauma’s

• Ondersteuning bĳ fysieke helingsprocessen

• Verlichting bĳ pĳn

• Het (weer) vinden van zichzelf en voelen wat belangrĳk is

• Weerbaarder maken in het dagelĳks bestaan

• Doorbreken van terugkerende (oude) patronen

• Delen van de essentie die iemand verloren heeft terugbrengen

• Lifestyle adviezen geven om blokkades te helpen voorkomen

• Adviezen geven naar aanleiding van vragen van de cliënt zelf
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De onderdelen
Tĳdens de opleiding komen de volgende aspecten aan
bod:

De mens als energetisch veld
De illusie van het bestaan, en het feit dat we uit zoveel
meer bestaan dan wat we zien. Hierbĳ werken we vanuit
een theorie met een wetenschappelĳk fundament.

Werken vanuit een staat van Centerspace
Centerspace is een helende staat van zĳn die je kunt
leren. Je leert werken vanuit een actief Ki-point (hara) en
bewuste healingspace.

Energieveld waarnemen (reading)
In kaart brengen van het energieveld als geheel en van de verschillende energielagen.
Naar aanleiding daarvan kan je aangeven wat iemands staat van zĳn is (reading) en ben
je in staat een healing te geven.

Het auraveld helen
Leren helen van het energieveld als geheel.

De lagen
Onderscheid maken tussen de verschillende lagen binnen het energieveld.

Chakra’s helen en balanceren
Naast kennis over de chakra’s, leer je hoe je elk chakra kunt analyseren, efficiënt in
balans kunt brengen, en op heel geavanceerde wĳze energetisch kunt repareren.

Kleuren
Het herkennen van kleuren, van de betekenis daarvan in het auraveld en de chakra's en
het in balans brengen bĳ de cliënt.

Extra technieken
Waaronder werken met bergkristal, pĳn direct verlichten en meer.

Structuren
Het leren herkennen van de karakterstructuren die veel invloed hebben op de chakra’s
en de energielagen.

Sjamanistische technieken
Het komt vaak voor dat iemand iets tracht te zĳn wat hĳ of zĳ niet echt is… Je leert
iemands krachtdier herkennen, opsporen en terugbrengen. Dit stelt de cliënt in staat zĳn
eigen essentie meer te versterken.
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Onderdelen - vervolg

Negatieve energieën
Het opsporen en verwĳderen van energieën die het energieveld zĳn binnengedrongen
en zich daar zĳn gaan nestelen.

Het completeren van de essentie van de mens
Op zoek gaan naar verloren zielsdelen van de cliënt en deze veilig terugbrengen.

Werken met innerlĳke leiding en gids
De wĳsheid van je innerlĳke leiding, van je gids, stelt je als Auratouch aura- en chakra-
healer in staat de wereld van spiritualiteit letterlĳk te betreden en antwoord te vinden op
levensvragen die de client heeft (channeling).

Doel van de opleiding
Het doel van de opleiding is in eerste instantie het zĳn van een zelfstandig en veelzĳdig
healer. Beide grondleggers van Auratouch hebben in vele landen gewoond en de lokale
healing technieken bestudeerd. Deze Auratouch opleiding is samengesteld en
vormgegeven naar wat zĳ ervaren hebben als ‘de ideale healer’. Een healer die zowel
direct resultaat boekt als lange termĳn resultaten teweeg brengt, een healer die ook in
staat is adviezen te geven die verder reiken dan de wereldse kennis van alledag. Het
zĳn van een healer die je kunt vertrouwen.

De wereld van healing
Tĳdens de Auratouch Energetisch Healer opleiding betreed je een andere wereld; een
wereld van energievelden, van chakra’s, zielsdelen en innerlĳke gidsen. Onder
begeleiding leer je hiermee werken; betreden, verkennen en integreren. De Auratouch
technieken zĳn niet moeilĳk om te leren maar vragen alleen de bereidheid om spiritueel
te groeien.
De opleiding is niet alleen een heel grondige opleiding tot healer, maar is ook een
prachtig persoonlĳk groei traject voor de deelnemer.

Een mega sprong in korte tijd…
Wĳ hebben gezien hoe deelnemers binnen een aantal maanden veranderen, hoe er een
prachtige energie ontstaat. Wat vooral opvalt is hoe elke student in staat blĳkt om vanuit
een zuivere sereniteit en vanuit een 'weten' echt te voelen en te healen. Zowel wat
persoonlĳke groei betreft als de capaciteiten om te healen, wordt er in korte tĳd een
mega-sprong gemaakt!
Een Auratouch healer verkrĳgt meer inzicht en een hoger bewustzĳn waarmee de healer
een helende en liefdevolle bĳdrage is voor de omgeving en daarmee voor het groter
geheel.
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Persoonlijke groei
De technieken leer je niet alleen, je ondergaat ze ook. Daarmee ervaar je wat Auratouch
bewerkstelligt en weet je later ook beter wat je doet als je met cliënten gaat werken.
Daarnaast is het een krachtige manier om tĳdens de opleiding zelf ook steeds meer vrĳ
te zĳn van je grootste belemmeringen en blokkades; je wordt daarmee krachtiger als
healer, als mens.

Ervaringsleren
Je hebt het zelf ervaren, je weet hoe het voelt en wat het doet bĳ mensen! Het mooie
hiervan is dat je daarna niet alleen healings kunt geven, maar ook echt een healer bent.

Weten wat je doet
Auratouch is een prachtige combinatie van weten, voelen en intuïtie.
Je krĳgt een degelĳke basis, zodat je weet wat je doet en waarom. Het resultaat hiervan
is dat je dan een healing kunt geven zonder twĳfel, vervult van innerlĳke kracht en
daadkracht.

Leren door doen
De opleiding kent een heel fijne en praktische manier van leren die je eerst van kennis
voorziet en je dit vervolgens laat uitvoeren. Als je naar huis gaat heb je de technieken op
elkaar toegepast en kun je deze thuis toepassen en oefenen.

Bijzondere opleiding
Deze opleiding is uniek in zĳn soort en stelt de deelnemer in
staat om een waarlĳk professioneel healer te zĳn.
AuraTouch healing met een degelĳke basis over het aura, de
chakra’s, kleuren en alle geavanceerde technieken van
Auratouch is gewoon te leren als je de keuze maakt…
Er gaat een wereld voor je open.

Ervaring
De jarenlange ervaring van de supervisors en de leraren, uit zich in de wĳze waarop de
healingstechnieken aan de deelnemers worden uitgelegd en gedemonstreerd.

Het zit in iedereen
Kan echt iedereen de opleiding volgen? Het antwoord is ja, zeker.
Door de opzet van de opleiding heb je steeds voldoende tĳd om ook elke werkwĳze die
je leert, ook als je geen ervaring hebt, voldoende te laten bezinken en te beoefenen.
Verder zal je uiteraard ook je eigen voorkeur gaan ontwikkelen voor bepaalde
werkwĳzen.
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Basisvoorwaarden
De basisvoorwaarde is openstaan voor groei. Onder de deelnemers zĳn er velen die de
opleiding volgen om aan zichzelf te werken, om nieuwe paden te betreden en andere
latent aanwezige talenten te activeren of te ontwikkelen. Deze opleiding geeft je de kans
een echte, geschoolde, krachtige healer te zĳn. Zowel met het oog op cliënten en een
praktĳk, als voor jezelf en de eigen leefomgeving.

Opleidingsduur
De beroepsopleiding kent twee lesjaren. Elk lesjaar zĳn er 9 lesdagen. Deze zĳn mooi
verdeeld over het hele jaar. Het is een manier van leren die een uiterst fijne en krachtige
energie op gang brengt tĳdens de lesdagen en leren makkelĳk maakt.
Tussen de lesdagen zĳn er opdrachten die je in staat stellen de stof te integreren, zodat
je daarna op een makkelĳke manier weer verder kunt.

Praktische voorwaarden:

1) Shin-Do gevolgd hebben of volgen
Shin-Do is een cursus waarin je leert werken met innerlĳke kracht. Dit is een korte
cursus van één weekend. Deze kan je vooraf volgen (dat is het mooist) of eventueel
tĳdens de eerste maanden van de opleiding. (Shin-Do kan je volgen bĳ Nederlof
Centrum).

Toelichting Shin-Do:
Shin-Do leert je echte innerlĳke kracht bĳ jezelf opwekken en toepassen. Elk
mens heeft het in zich krachtig te zĳn, succesvol en te weten wat je wilt! Hoe
word je krachtig, wat doe je met die kracht. Hoe kun je deze kracht bĳ je houden
en voorkom je dat het verdwĳnt naar anderen en naar situaties om je heen.
Shin-Do is dan ook een sensationele manier om met onze energie om te gaan.
Om te leren ‘lezen’ en voelen dat we niets anders zĳn dan energievelden in
beweging en dat mensen om ons heen daarop reageren.

2) Energie kunnen doorgeven - Reiki
Het is prettig, zowel voor de deelnemer als vereist bĳ bepaalde technieken tĳdens de
opleiding, als je al een manier hebt om aan jezelf te werken op energetisch gebied, en
om energie door te geven via de handen. (Reiki is ook te volgen bĳ Nederlof Centrum).

Toelichting Reiki:
In onze ervaring is Reiki een prachtige manier om energie door te geven. Het
mooie ervan is dat het snel (in een weekend) te leren is en direct toepasbaar.
Wel raden we aan om Reiki te behalen binnen de Usui methode. We adviseren
Reiki ook omdat het jezelf zal ondersteunen gedurende de 2 jaar en omdat het
toevoegen van energie middels Reiki verreweg het eenvoudigst is.
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Certificering & toetsing
De beheersing van de lesstof en technieken wordt op ontspannen wĳze tussentĳds
getoetst. Na afloop van de opleiding volgt certificering en naar wens registratie bĳ de
S.N.F. Daarmee krĳg je de mogelĳkheid het Professional healers logo te gebruiken en je
te profileren op het register van afgestudeerde Auratouch healers: auratouchhealers.nl
en op aurahealers.nl en op aurahealers.be en op het internationaal domein
aurahealers.com.

Kosten
Het lesgeld is gebaseerd op de kosten van jaar 1 en jaar 2.
Daarnaast is er een aanbetaling (deze maakt deel uit van jaar 1).
De opleiding wordt als geheel geboekt en is inclusief een heel uitgebreide syllabus.

Betaalwĳze
Aanbetaling, te voldoen na ontvangst bevestiging.
Restbedrag te voldoen:
• Per lesjaar 30 dagen voor aanvang van het betreffende lesjaar

• Restbedrag ineens, 30 dagen voor aanvang van les 1

• 20 maandelĳkse termĳnen (kleine admin. toeslag)

De actuele tarieven kun je vinden op de website bĳ Opleidingen / Aurahealing.

Vrĳ van btw
Nederlof Centrum valt onder de regeling voor korte erkende beroepsopleidingen en is
geregistreerd als onderwĳsinstituut bĳ het CRKBO. De opleiding is daardoor vrĳ van btw.

Aftrekbaarheid
Op de site nederlofcentrum.nl kan je bĳ vragen en aftrekbaarheid informatie hierover
vinden.

Data lesdagen
De data van het eerste lesjaar staan altĳd op de website bĳ 'data'. De lesdagen van het
tweede lesjaar worden ruim van tevoren bekend gemaakt en kan je per e-mail opvragen.

Complete opleiding
Standaard schrĳf je je in voor de complete opleiding.

Details
Zie de website voor details, bĳ vragen en administratief kan je meer informatie vinden.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal is degelĳk en tegelĳkertĳd modern; je krĳgt het lesmateriaal per les
gewoon op papier (wat velen nog op prĳs stellen) en je krĳgt toegang tot de Nederlof
Academie, de digitale afdeling met ondersteunende lessen, digitaal materiaal om te
gebruiken, praktische informatie voor jou en soms je cliënt en je krĳgt een indruk hoe het
gaat met je vorderingen.
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Beschermd
De namen Auratouch® en het logo 'professional aurahealers' zĳn wettelĳk beschermd.

Opleiding locatie
De opleiding wordt gegeven op een mooie en fijne locatie in Randstaete Almere, op
loopafstand van het Centraal Station en goede parkeermogelĳkheden. De
routebeschrĳving staat op de site en kun je downloaden.

Register Healers en vermelding website
Na afronding kun je je aansluiten bĳ de SNF en ben je zichtbaar middels het register op
de website van de foundation. Dit is is exclusief voor de healers die de opleiding hebben
afgerond. Het register is onder andere te vinden via: auratouch-healers.nl,
aurahealers.nl, aurahealers.com, aurahealers.be en nog meer domeinen.

Aanmelden
Via de website www.aurahealing.nl of www.nederlofcentrum.nl.
De inschrĳvingen gaan op volgorde van datum van aanmelding. Als de opleiding vol is
kunt je je op de wachtlĳst laten plaatsen.

Professionele beroepsgerichte opleiding
Het Nederlof Centrum valt onder de Europese regeling voor beroepsopleidingen en is
geregistreerd als onderwĳs-instituut bĳ het CRKBO. De opleiding is daardoor geheel
vrĳgesteld van btw en de student kan de studiekosten onder bepaalde voorwaarden
aftrekken van inkomsten- of loonbelasting (zie de site bĳ 'vragen').

Paramedisch Natuurgeneeskundige mogelijkheid
Na de Auratouch opleiding (of al tĳdens) is er de mogelĳkheid (geen plicht) om het
paramedisch jaar te volgen. Dan word je Paramedisch Natuurgeneeskundige en kun je
je aansluiten bĳ een organisatie van Paramedisch therapeuten en komen cliënten in
aanmerking voor vergoeding door veel polissen van de zorgverzekeraars.

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

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.

Ervaring en kwaliteit
Nederlof Centrum is al 25 jaar een brandpunt van reiki, healing, spiritualiteit en kwaliteit
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, als grondlegger van Shin-Do en de AuraTouch Energetisch Healing
opleiding.
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Supervisie:

Sunny Nederlof
Supervisie lerarenteam en opleiding
Opgegroeid in Nederland, Indonesië en Maleisië. Gewoond in Nederland, Zweden,
Frankrĳk, Spanje en Mexico. Momenteel woonachtig in Nederland en Spanje. Zĳ is al
ruim 40 jaar bezig met healing en spiritualiteit, waarvan al 30 jaar als Reiki Master en
Auratouch leraar. Deze rĳke ervaring komt terug in haar als bestuurslid bĳ meerdere
organisaties en het opleiden en begeleiden van leraren.

Bas Buis
Supervisie lerarenteam en opleiding
Geboren in Nederland,. Gewoond in Nederland, Zweden, Frankrĳk, Spanje en Mexico
en nu woonachtig in Nederland en Spanje. Hĳ is al meer dan 25 jaar Usui Master, Shin-
Do trainer en Auratouch leraar. Deze rĳke ervaring komt terug in zĳn taak als bestuurslid
bĳ meerdere organisaties en het opleiden en begeleiden van leraren.

Grondleggers
Sunny Nederlof en Bas Buis zĳn de grondleggers van de opleiding tot Auratouch
Energetisch healer. Ook nu staat de opleiding nog steeds onder hun supervisie.

Leraren team
Nederlof Centrum werkt met een team van ervaren, erkende en uiterst getalenteerde
docenten.
Het is belangrĳk, zowel voor Nederlof Centrum als uiteraard voor haar studenten, dat de
opleiding haar hoge niveau handhaaft. De leraren zelf staan onder directe leiding van
het supervisie team.

Organisaties
Nederlof Centrum is aangesloten bĳ het CRKBO, valt onder het klachtenrecht van het
KTNO en Nederlof Foundation, is aangesloten bĳ Reiki Ryoho en de Reiki Alliance.
Qua accreditaties werkt Nederlof Centrum met de C.A.T. (Collectief Alternatieve
Therapeuten) en de BATC.
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Nederlof Centrum

kantoor@nederlofcentrum.nl
www.nederlofcentrum.nl

Telefoon 020-6855466 (+31 20 6855466)
Rabobank: NL96RABO0166286591

BIC/SWIFT: RABONL2U


