
Meditatie leraren
Shin-Do masters
AuraTouch healers
Orthomoleculair voedingsadviseurs
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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.

http://www.meditatieleraren.nl
http://www.meditatieleraren.nl
http://www.meditatieleraren.nl


Shin-Do® masters
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 masters
Shin-Do is een methode welke qua erkenning en registratie van de
leraren helder en duidelĳk is. Alle Shin-Do masters( 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 masters 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 masters kun je vinden op

• www.shin-do-masters.nl

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


AuraTouch healers
Leren waarnemen, reading, van het menselĳk energieveld zonder
aan te raken, het werken met de chakra’s, het analyseren van alle
energielagen en het helen van elke laag tot zelfs het verwĳderen
van verstorende energieën en het vervolgens repareren van de
beschadigde plek en het herstellen van verloren zieledelen behoort
tot je gewone bezigheden van de healer.
AuraTouch is een geavanceerde en heel complete, brede vorm
van aurahealing en chakrahealing. De methode heeft het woord
Aura in haar naam en de healer heet vaak Aurahealer. AuraTouch
gaat echter veel verder dan alleen het auraveld. Het aura, de
chakra’s, de lagen, de ziel, het wezen van de cliënt, het valt alles
onder de noemer AuraTouch.

Voordelen Aurahealing en Chakrahealing
Het helen van het energieveld op deze manier biedt heling en
ondersteuning bĳ aandoeningen op fysiek, emotioneel, mentaal en
spiritueel gebied. Velen ondergaan een aurahealing sessie omdat
ze weten en voelen dat het ze verder brengt op hun pad van
persoonlĳke spirituele transformatie, terwĳl anderen behandeld
wensen te worden omdat ze actief willen werken aan de healing
van de eigen emotionele, mentale of fysieke staat van
zĳn. Auratouch brengt ook veelal direct verlichting bĳ pĳn.

Erkende healers
De geregistreerde aurahealers op deze site zĳn alle degelĳk
opgeleid. Dat wil zeggen dat ze de volledige opleiding Auratouch
Energetisch aura- en chakra healing hebben afgerond.
Het register van de professional healers is o.a. vindbaar op:

• aurahealers.nl
• auratouchhealers.nl

De naam en het logo Professional Aurahealers zĳn beschermd en
alleen de healers die bĳ Nederlof Foundation in het register staan
vermeld mogen de naam en het logo gebruiken.

http://www.aurahealers.nl
http://www.aurahealers.nl


orthomoleculair voedingsadviseur
Een orthomoleculair voedingsadviseur is gespecialiseerd in
‘gewoon’ voedsel in de zin van eten en drinken. Je gewoontes,
positief en minder positief, worden geanalyseerd, bĳgestuurd en
indien nodig aangevuld met adviezen op het gebied van vitamines,
mineralen en andere supplementen.
Daarnaast hebben veel orthomoleculair voedingsadviseurs vaak
ook andere disciplines in huis, variërend van meditatie tot
healing, reguliere medische basiskennis en andere technieken.

Een stof die door de (medische) wetenschap als ‘onmisbaar’ en
van vitaal belang wordt beschouwd, krĳgt de naam ‘vitamine’.
Anders is het gewoon een supplement. Nu gaat deze regel niet
geheel meer op, omdat er stoffen (supplementen) zĳn ontdekt die
al een naam hadden die niet met het woord vitamine begon, maar
wel van levensbelang bleken te zĳn. Het belang van de echte
vitamines is echter niet afgenomen, integendeel.

Mineralen
‘In alle voedingsmiddelen zitten voldoende mineralen’. Dat is niet
waar, helaas. In alle voedingsmiddelen zouden mineralen moeten
zitten. De mens heeft vaak een tekort aan een of meerdere
mineralen. Bĳvoorbeeld magnesium is zo’n mineraal; het is van
levensbelang en meer dan de helft van alle Europeanen heeft een
(flink) tekort.

Supplementen algemeen
Naast vitamines en mineralen is er een heel scala aan stoffen die je
balans brengen, laag-gradige ontstekingen kunnen verminderen en
fysieke klachten kunnen verhelpen.

Erkend orthomoleculair voedingsadviseur
De lĳst van orthomoleculair voedingsadviseurs kun je vinden op de
site www.orthomoleculair-voedingsadviseurs.nl

http://www.orthomoleculair-voedingsadviseurs.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 herkenbaar als
aangesloten beroepsbeoefenaar, hetgeen zĳn of haar praktĳk te
goede komt.

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 voor toelating

De Registers (klikbaar in pdf)
• Meditatieleraren.nl
• Shin-do-masters.nl
• Auratouchhealers.nl
• Orthomoleculair-voedingsadviseurs

Brochures (klikbaar in pdf)
Er is een brochure voor elk register.
• Alle brochures
• Of scan de code hiernaast

http://www.meditatieleraren.nl
http://www.shin-do-masters.nl
http://www.aurahealers.nl
http://www.voedingscoach-register.nl
http://www.voedingscoach-register.nl
https://www.orthomoleculair-voedingsadviseurs.nl
https://foundation-register.nl/download-brochures/
https://foundation-register.nl/download-brochures/


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

Non-Profit
Nederlof Foundation is een non-profit organisatie.
De activiteiten worden gedaan voor het collectieve belang van de
aangesloten healers, therapeuten en leraren tegen een statutair
vastgestelde jaarbĳdrage.
De motivatie van de stichting is het bieden van een fundament aan
beoefenaars van levensbeschouwelĳke, culturele, en alternatieve
c.q. paramedische activiteiten. De werkzaamheden binnen de
organisatie worden uitgevoerd door het bestuur en andere
medewerkers op voornamelĳk vrĳwillige (onbetaalde) basis.

Achtergrond
Stichting Nederlof Foundation is ontstaan vanuit de wens bepaalde
beroepsgroepen een degelĳke basis te bieden; dit komt de
beoefenaar ten goede, maar geeft vooral ook de aankomende
student of cliënt duidelĳkheid en een vorm van zekerheid dat de
leraar of de therapeut daadwerkelĳk is opgeleid in de betreffende
discipline.

Oprichters
De organisatie is opgericht door Sunny Nederlof en Bas Buis.

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

Vrij van btw
De contributie, diensten en producten zĳn vrĳgesteld van btw.

https://www.foundation-register.nl


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

https://www.foundation-register.nl
mailto:info@foundation-register.nl
https://www.foundation-register.nl

