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Shin-Do® Master opleiding
Een Shin-Do Master (ook wel Shin-Do leraar of
trainer genoemd) is in staat om de Shin-Do
technieken over te dragen op cursisten en cliënten,
om hen daarmee de sensatie van echte innerlijke
kracht te laten ervaren en vooral te leren
gebruiken.

Elk mens heeft het in zich echt krachtig te zijn.
Ongeacht de invulling die er aan gegeven wordt.
Of dat nu persoonlijke groei betreft,
een succesvolle loopbaan,
een liefdevol gezins- en familieleven
of werken binnen een bedrijf of organisatie.
Taak van de Master
Het is de taak van een Shin-Do Master om de vonk van innerlijke kracht over te dragen
en de sfeer en de technieken over te dragen zodat de deelnemer meer begrip heeft voor
het energieveld, dit leert te ontwikkelen en bereid is om de verantwoordelijk te dragen op
spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek opzicht.

Shin-Do is veelzijdig
Een Shin-Do Master maakt het sluimerende vermogen van ware innerlijke kracht wakker
middels de Shin-Do methode, welke vooral hands-on is zoals we dat noemen, ofwel
leren door te ervaren.
Als Master/ leraar gebruik je speelse technieken op een verantwoorde manier als leergereedschap. Door deze technieken en inzichten te koppelen aan het dagelijks leven
geef je de deelnemer inzicht in de eigen persoonlijkheid en zijn of haar eigen leven en
functioneren. Dat brengt een unieke ervaring en beleving teweeg welke de cursist/cliënt
in de gelegenheid stelt de Shin-Do technieken verder te ontwikkelen en daardoor deze
ware innerlijke kracht een deel van het eigen leven te maken.

Shin-Do is het geheim achter lichaamstaal…

Mogelijkheden
na de opleiding
Geven van:
- Basiscursus zoals je die kent
- Samenstellen en geven van een vervolg
- Coaching individueel
- Coaching in groepsverband
Shin-Do kan toegepast worden als:
losstaande cursus, podium-training, sociaal-maatschappelijk traject, beveiliging
doeleinden, training van (winkel) personeel, onderdeel van management training, als
coaching traject en veel meer.

Pijlers Shin-Do meesterschap
Shin-Do meesterschap bestaat uit twee pijlers en een aantal onderdelen.
De eerste pijler is het kennisdeel en spirituele aspect waaronder de leer van Ki,
uitgewerkt en leerbaar gemaakt volgens de principes van Shin-Do.
De tweede pijler is het lesgeef-deel; de leer van mensen, energievelden en interactie in
het algemeen. Deze heeft betrekking op de communicatie tussen mensen, hoe mensen
op elkaar reageren binnen situaties in het leven van alledag, van werk tot relaties.
Tijdens de opleiding komen beide pijlers afwisselend aan bod.
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Onderliggende kennis van de 4 principes
Perfectioneren basisoefeningen Shin-Do
Beter worden in testen / aanvoelen wanneer iemand in ki is
Assisteren van de student om beter in ki te komen
Leren aanvoelen (de leraar rol) van de stop oefening; hoe ‘voel’ je ki
Leren aanvoelen van de barricade
De twee ‘wens oefeningen’ begeleiden
Uitleggen van energievelden
Extra oefeningen die je kunt onderwijzen of als basis voor een vervolg cursus
Het hele basisprogramma doornemen
Je krijgt uiteraard ook het hele lesprogramma
Bespreken spirituele principes achter veel oefeningen
Bespreken ervaringen / vragen van de stages
Blokkades en gehechtheid komen aan de orde
Onderdelen leren onderwijzen

Algemeen
Stages meelopen
Tijdens het meedoen aan Shin-Do trainingen/cursussen leer je veel. Doordat je de stof
elke keer meer gaat beheersen, leer je steeds beter kijken en zie je helder wat je eerst
niet zag of alleen onbewust aanvoelde.
Innerlijke kracht opwekken en behouden als Master
Als Master/ leraar beheers je Shin-Do en ben je je bewust van de innerlijke kracht, de kistroom, van je eigen energieveld. Door een jngevoeliger zintuig te ontwikkelen voor
deze energie, deze te leren herkennen bij jezelf en bij anderen, ontdek je de verborgen
patronen van dat wat zich onder het direct zichtbare afspeelt en jouw wereld beïnvloedt.
Innerlijke kracht opwekken bij de deelnemers
Een Shin-Do Master kan de stof en de essentie gemakkelijk en op een natuurlijke manier
overdragen. Daardoor kun je het proces opstarten en begeleiden waarin de deelnemers
de eigen ware kracht hervinden en leren toepassen, op een verantwoorde manier.
Praktisch oefenen van de technieken
De oefeningen zelf worden gedetailleerd doorgenomen, zodat je ze goed kent en
belangrijker nog, goed kunt overdragen. Je weet dan wat er aan betekenis zit achter een
oefening of een groepsgesprek, en wanneer je bepaalde onderdelen wel of juist niet kunt
toepassen en waarom.
Overdracht
Een oefening beheersen en overdragen zijn verschillend. Daarom wordt er ook aandacht
gegeven aan gebruik van stem, hoe doe je iets voor, op een manier dat het ook
begrepen wordt, zodat de student het echt begrijpt en ervaart.
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Persoonlijke groei
Als Master in opleiding zul je bemerken dat je ook zelf kunt veranderen. Tijdens de
opleiding leer je niet alleen onderdelen, loop je niet alleen stage, maar worden ook
thema’s besproken die je leraarschap ten goede komen.

Indeling
12 lessen verdeeld over 8-10 maanden, mede afhankelijk ook van je stage schema.
4 lesdagen in Spanje (één week lesblok)
8 stagedagen in Nederland
Persoonlijke begeleiding
Aan het einde van de opleiding volgt certi cering.
De opleiding start meestal eens jaar.
Het schema voor de stages wordt door Nederlof Centrum samengesteld maar is af te
stemmen op je persoonlijke werk en leefsituatie.

Kosten en termijnen
Het lesgeld bestaat uit een aanbetaling en een restbedrag.
Aanbetaling: te voldoen na ontvangst bevestiging.
Restbedrag te voldoen:
a) in 8 maandtermijnen (kleine admin. toeslag)
b) ineens, 30 dagen voor de aanvang van de eerste lesdag.
De actuele tarieven kun je vinden op de website bij Opleidingen / Shin-Do Master.
De opleiding / training is een erkende beroepsopleiding en is vrij van btw.
De kosten zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de loonbelasting /
inkomstenbelasting (zie nederlofcentrum.nl bij vragen).
De kosten zijn inclusief:
- Stages
- Syllabus/ lesmateriaal
- 6 nachten logies ontbijt in Spanje
Er worden slechts een beperkt aantal leraren per jaar in training genomen.

Vereisten - vooropleiding
1. Om de Shin-Do Master opleiding te volgen is het wenselijk dat je eerst zelf een keer
de Shin-Do basiscursus gevolgd hebt (dat is meestal ook de eerste kennismaking
met Shin-Do).
2. Verder vraagt de begeleiding naar Shin-Do Master om openheid en de bereidheid zelf
ook innerlijk te groeien.

Aanmelden
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Aanmelden voor deze beroepsopleiding:
Middels het formulier op de website www.nederlofcentrum.nl

Branche erkenning
De opleiding tot Shin-Do Master/ leraar geeft je het recht op registratie als Shin-Do leraar
in het register van erkende Shin-Do leraren waarna je de beschermde naam Shin-Do®
kunt gebruiken. Alleen erkende (aangesloten)Shin-Do leraren kunnen gebruik maken van
vermelding op de websites Shin-Do-leraren.nl - ki-trainers.nl en ki-leraren.nl

Bescherming naam
Shin-Do® is een methode die wat de erkenning en registratie van haar leraren betreft,
helder en duidelijk kan zijn; de Shin-Do® leraren die les geven in Shin-Do® zijn:
• Opgeleid door een geaccrediteerd centrum, Nederlof Centrum
• Aangesloten bij het register van Shin-Do leraren en hebben toestemming les te geven
en de naam te gebruiken.
Daar zijn geen uitzonderingen op. De naam Shin-Do® is beschermd en alleen de door
Nederlof Foundation geregistreerde leraren mogen deze naam gebruiken.
Shin-Do® is beschermd bij het Benelux Merkenbureau.

Erkenning
Het Nederlof Centrum is geregistreerd als onderwijsinstituut bij het CRKBO en is lid van
de KTNO en de GRO.
Daardoor is de opleiding vrijgesteld van btw en is het lesgeld vaak ook aftrekbaar.
Zie de website www.nederlofcentrum.nl bij 'vragen' voor informatie over belastingaftrek.

Boeken
De oprichters van Nederlof Centrum hebben meerdere boeken geschreven:
Het Complete Handboek Reiki
Het meest complete handboek over de Usui-methode gepubliceerd. Met alle posities, de
oude reiki-technieken uit de tijd van Usui, Reiki en chakra’s, de segmenten, reiki, de
wezenlijke oorzaak van meer dan 100 aandoeningen en oefeningen waarin reiki en ki
worden gecombineerd. Uitgeverij Hemelz - ISBN 978-90-78560-03-6
Ook verkrijgbaar als eBook.
Het Boek van Overvloed
Het Boek van Overvloed gaat over het geheim achter geld kracht en liefde. Tekort en
overvloed zijn namelijk geen kwestie van 'toeval', integendeel! Het boek brengt een
onvermoed verband aan het licht tussen liefde, levenskracht en welvaart. De succesvolle
methode die door de auteurs is ontwikkeld heeft al velen geholpen. Uitgeverij Hemelz ISBN 978-90-78560-04-3
Ook uitgegeven in het Engels, Spaans en Duits.
Ook verkrijgbaar als eBook.

Nederlof Centrum
Het centrum is in de negentiger jaren opgericht door Sunny Nederlof en Bas Buis en is
een brandpunt van healing en spiritualiteit.
De oprichters zijn ook oprichter van het overkoepelend orgaan Reiki Ryoho foundation,
zitten in het dagelijks bestuur, zijn de oprichters van de Nederlof Foundation en zijn
grondlegger van meerdere methodes waaronder Shin-Do, Overvloed en de AuraTouch
healing school.

Nederlof Centrum
Aangesloten CRKBO - KTNO - Reiki Ryoho - Reiki Alliance - C.A.T. - S.N.F. - GRO
www.nederlofcentrum.nl
Telefoon 020-6855466 - K.v.K. 81425708
kantoor@nederlofcentrum.nl

