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Meditatieleraren

In deze tĳd kent bĳna iedereen het fenomeen ‘zich gehaast of
gespannen voelen’. Het denken overheerst en verloopt in een
hoog tempo. Dit geeft een gejaagd en nerveus gevoel.
De stroom van gedachten die voortdurend in je opkomt, verstoort
de innerlĳke rust en het contact met je eigen lichaam en geest.
De Professioneel Meditatieleraar reikt je technieken aan om deze
symptomen te verminderen. Dat kan tĳdens individuele sessies of
groepstrainingen en cursussen.
In de praktĳk betekent dit dat sommigen mediteren omdat ze weten
en voelen dat het ze verder brengt op hun pad van persoonlĳke
spirituele transformatie, terwĳl anderen mediteren omdat ze actief
willen werken aan hun eigen emotionele, mentale of fysieke staat
van zĳn.
Meditatie is ook heel geschikt om mensen te ondersteunen om te
helen op fysiek gebied. Niet alleen bĳ lichte aandoeningen maar
ook bĳ de zwaardere aandoeningen is meditatie een mooie
ondersteuning, als is het maar om de negatieve effecten van
sommige reguliere therapieën aanzienlĳk te verlichten. Meditatie
kan zelfs verlichting brengen bĳ pĳn.

Erkende meditatie leraren

De meditatieleraren op de site www.meditatieleraren.nl zĳn alle
grondig opgeleid, erkend en herkenbaar aan het logo
Het register van erkende Meditatieleraren is o.a. vindbaar op:
• meditatieleraren.nl
• meditatieleraren.be
• meditatieleraren.com
Het logo Professional Meditation Teacher is beschermd en alleen
de meditatie leraren die bĳ Nederlof Foundation in het register staan
vermeld mogen het logo gebruiken.

Nederlof Foundation

De Nederlof Foundation beheert meerdere registers van
professionele beoefenaars en de website foundation-register.nl.

Meer informatie

Voor informatie over Nederlof Foundation of registratie bĳ een van
de professionele beroepsregisters: www.nederloffoundation.nl

Registers professionele beoefenaars

Studenten en cliënten kunnen middels de registers makkelĳker
herkennen wie daadwerkelĳk op goed niveau geschoold is en kan
daarmee een verantwoorde keuze maken.
De professionele leraar en therapeut / healer is duidelĳk herkenbaar
als aangesloten en erkend beroepsbeoefenaar.

Toetsing

Elke vermelding van een leraar of therapeut in het register wordt
getoetst alvorens deze wordt toegelaten tot dit register. Daarmee
heeft de (aankomende) student en cliënt de zekerheid dat de
therapeut of leraar een afgestudeerd professional is.

Geaccrediteerd

Elke toegelaten beroepsbeoefenaar heeft een door de Nederlof
Foundation geaccrediteerde opleiding afgerond op minimaal hbo of
pre-hbo niveau (normen KTNO, BATC, CAT en SNF)

Elke aangeslotene

Kent een ethiekcode, valt onder het klachtenrecht, is getoetst.
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