Studiegids 2016/2017
Reiki opleiding.
De reiki opleiding leidt op tot het beroep van Reiki master en is bedoeld voor mensen die
verdieping zoeken in de reiki en een eigen Reikipraktijk willen starten.
De opleiding omvat 3 lesdagen van minimaal 6 uur, terugkomdagen en een stagetraject.
Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:
*Uitleg over reiki en de basis van deze energetische behandelmethode
*Uitleg over de chakra’s, meditatie en oefeningen
*Theoretische achtergrond en verdieping van reiki
*Praktijk en behandelen van jezelf en anderen
*Thuisstudie in de vorm van zelfbehandeling/ behandelen van anderen en bestuderen van de
theorie: 3 uur per week
Indeling in Niveaus:
Reiki 1: je leert de basisbeginselen van Reiki en hoe je het kunt toepassen bij jezelf en
anderen.
Reiki 2: je krijgt 3 symbolen waar je mee gaat werken. Hierdoor kun je de reiki
behandelingen ook op afstand gaan geven en de contactbehandelingen verder gaan verdiepen.
Reiki 3: je krijgt de 2 mastersymbolen en hiermee de hoogste graad van Reiki energie. Je leert
om zelf een reikipraktijk op te zetten en leerlingen in te wijden.
Materiaal: het lesmateriaal bestaat uit 3 readers waarin alle oefeningen en lessen duidelijk
zijn uitgeschreven en voorzien van foto’s en plaatjes. Deze readers zijn volledig in eigen
beheer ontwikkeld door Praktijk de Toermalijn en mogen niet ongevraagd worden gekopieerd
of gepubliceerd.
Stage: na de Reiki 3 lesdag volgt er een stage traject. Er zijn 3 stage uren, die in overleg
worden vastgelegd en binnen een jaar na de Reiki 3 dag uitgevoerd moeten zijn.
Na de opleiding: je kunt dan zelfstandig een reiki praktijk opzetten waar je cliënten kunt
behandelen met Reiki en mensen opleiden in de Reikileer.
De kosten voor de hele opleiding inclusief cursus materiaal, lunch en stage uren bedragen
€ 585. De kosten dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan. Het is mogelijk om
dit bedrag in 3 maandelijkse termijnen te betalen.
Toelatingseisen: De minimumleeftijd om toegelaten te worden tot de opleiding is 18 jaar.
Nederlands sprekend is een vereiste. Om toegelaten te worden vindt er eerst een
kennismakingsgesprek plaats met de docent.
Deze reiki opleiding wordt in het seizoen 2016/2017 als volgt gegeven:
*De Reiki I cursusdag op donderdag 20 oktober 2016
*Nabegeleiding + voorbereiding Reiki II in de vorm van een terugkomavond
*Reiki II cursusdag op donderdag 19 januari 2017
*Nabegeleiding + voorbereiding Reiki III in de vorm van een terugkomavond
* Reiki III cursusdag op donderdag 18 mei 2017
*Nabegeleiding met een intern stage traject.
*De Reiki I cursusdag op donderdag 22 juni 2017
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De bedoeling is dat je in 9 maanden je Reiki III kunt halen. Dan ben je Reiki master en kun je
dit beroep zelfstandig gaan uitvoeren.
Het is ook mogelijk om de niveaus apart te halen of om aan te sluiten bij een hoger niveau als
je aan kunt tonen dat je elders Niveau 1 of 2 hebt gehaald.
De opleiding wordt gegeven bij Praktijk de Toermalijn Oostdijk 49 3245AS Sommelsdijk
op Goeree Overflakkee, gelegen op +/- 35 autominuten van Rotterdam.
De opleiding wordt gegeven door een ervaren leerkracht die ook het
stage traject begeleidt. Praktijk de Toermalijn is aangesloten bij de
VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen) en
de SYN (samenwerkende Yogadocenten Nederland). Aanmelden kun je
via het contactformulier op de website www.praktijkdetoermalijn.nl of
via de email: info@praktijkdetoermalijn.nl. Telefonisch: 0622052693.
Bij vragen via email zullen wij binnen 4 werkdagen reageren.
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