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Erkende
Shin-Do leraren



Shin-Do® leraren
Shin-Do leert je hoe mensen en hun ‘energie’ op elkaar reageren,
je leert echte innerlĳke kracht bĳ jezelf opwekken en toepassen.
Innerlĳke kracht is een begrip dat velen gebruiken terwĳl maar
weinig mensen het echt ontwikkeld hebben. Elk mens heeft het in
zich krachtig te zĳn, succesvol en te weten wat je wilt! Hoe wordt 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 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 alle mensen om ons heen daar
op reageren. Onder alle omstandigheden en elke dag weer…
De methode brengt meer innerlĳke kracht en leert je hoe je dit kunt
gebruiken. Verder brengt het veel zelfkennis, zelfvertrouwen en leert
het je dat mentale kracht en fysieke (daad)kracht gelĳk op gaan…
Shin-Do is het geheim achter lichaamstaal!

Erkende Shin-Do leraren
Shin-Do is een methode welke qua erkenning en registratie van de
leraren helder en duidelĳk is. Alle Shin-Do leraren die les geven in
Shin-Do of Shin-Do gebruiken in hun praktĳk zĳn opgeleid met
toestemming van Nederlof Foundation, zonder uitzondering.

De naam Shin-Do® is beschermd en alleen Shin-Do leraren die bĳ
Nederlof Foundation in het register staan vermeld mogen er les in
geven en de naam gebruiken.

Register
Het register van de Shin-Do leraren kun je vinden op

• www.shin-do-leraren.nl

http://www.shin-do-leraren.nl


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.

De registers
• meditatieleraren.nl
• shin-do-leraren.nl
• auratouchhealers.nl
• voedingscoach-register.nl

https://www.foundation-register.nl
http://www.meditatieleraren.nl
http://www.shin-do-leraren.nl
http://www.aurahealers.nl
http://www.voedingscoach-register.nl


www.foundation-register.nl
info@foundation-register.nl

https://www.foundation-register.nl
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