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Je bent hier op aarde met een speciaal doel 

Heb jij nog weinig idee van hoe jouw levensmissie eruit zit? Of ken je je legende, je 
levensmissie, maar maak je deze nog niet waar? Droom je ervan jouw kwaliteiten als 
spiritueel ontwikkelde vrouw echt in te zetten maar:

   Geef je je kracht en energie weg?
   Ervaar je gevoelens van angst en onzekerheid of belemmerende patronen

waardoor je niet verder komt met je praktijk of als performer of
kunstenaar?
  Heb je de afgelopen jaren heel veel trainingen gevolgd, en lukt het je

toch niet goed jezelf met al je kwaliteiten op de aarde neer te
zetten?
   Dwaal je steeds af van wat je echt wilt?
  Vind je het lastig om geld te verdienen met wat je het liefste doet?
  Wil je groeien met je natuurgeneeskundige of spirituele praktijk maar

weet je niet hoe?
  Mis je structuur en houvast voor je persoonlijke ontwikkeling?

De Terugreis, de Atlas Reiki Master is er voor :

 Spiritueel bewuste en ontwikkelde vrouwen die hun kwaliteiten willen leven. 

 Vrouwen die er genoeg van hebben dat hun praktijk niet goed genoeg loopt, of bij 
wie hun huidige werk  ze tegenstaat.

 Vrouwen die hun band met Godin of met  godinnen - ofwel de Divine Feminine – 
willen versterken, of er nieuwsgierig naar zijn.

 Vrouwen die verder willen groeien in spiritualiteit en bewustzijn, en dat graag 
structureel, en in een veilige bedding willen doen. 

 Vrouwen voor wie het zichzelf neerzetten op aarde niet eenvoudig is.
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Wat heb je ervoor nodig jouw kwaliteiten op aarde te gaan leven? :  

  diepgaande transformaties waar jouw ziel naar hunkert en verlangt

 een blijvende  verbinding met je levenskracht

 herstel van   de verbinding met je innerlijk weten

 het maken van een diepgaande  ‘innerlijke reis' om lagen van jezelf waar je geen 
vermoeden van had te ontmoeten 

De weg naar je ware kern, De Inwijdingsweg 

De Inwijdingsweg is een unieke en zeer verrijkende weg. Er wordt gebruik gemaakt 
van oeroude tradities en rituelen – die al duizenden jaren worden overgedragen van 
vrouw op vrouw – om je wortels te vinden en deze te verankeren. Het is een Weg die 
jou je levenskracht teruggeeft en leert te behouden. In elk gebied van jouw leven, zal
alles weer gaan stromen opdat jij precies datgene gaat doen, voelen en uitdragen 
waarnaar je zo ‘opzoek’ naar leek te zijn, namelijk, je ware zelf! 

Samen met Nicola en je inwijdingszussen bewandel je de oude Inwijdingsweg die 
priesteressen jou al duizenden jaren geleden zijn voorgegaan. Nicola heeft de weg 
zelf al vele malen afgelegd, als priesteres in opleiding en als begeleider, en biedt jou 
nu de kans om deze uitdagende Weg ook te gaan. 

Het was een jaar waarin een andere wereld, een nieuwe dimensie erbij, voor me open ging en ik meer in
contact kwam met 'wie ik ben', mijn lijf, (de cycli van) de natuur en natuurlijk Reiki. 

Nicola heeft me in dat proces begeleid door haar rustige (en toch krachtige!) aanwezigheid, de tijd die ze
me gaf voor mijn eigen proces en haar healings. Nicola weet in haar praktijk een zachte, helende sfeer te

creëren.
Door 'voorbij de woorden' te gaan en gebruik te maken van rituelen, kreeg de Atlas Reiki Master de

diepgang waar ik nu nog elke dag de vruchten van pluk. 
Eleonara Bot, eigenaar http://www.kuuroorddeschouw.nl
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Na deelname aan De Terugreis, aan de Atlas Reiki Master: 

  heb je de spirituele werelden sterrenwereld, zonnewereld en maanwereld van 
binnen uit ervaren vanuit in harmonie zijn met de aardewereld;

 h eb je jezelf en je talenten verankerd en op de aarde gebracht;

  voel jij je lichter en fitter & sta je blijer en vertrouwensvoller in het leven;

  is er meer ruimte voor de stilte in jezelf, en ruimte aan het onnoembare;

 voel je meer verbondenheid met jezelf en jouw relaties;

  weet je hoe voorbij te gaan aan zelfafwijzing (je demonen);

  zijn je helende kwaliteiten diepgaand verankerd;

  heb je meer lichamelijke, emotionele en spirituele vitaliteit; 

 ben je in contact met je  vrouwenkracht, met jouw spirituele zachte en wilde kracht 
als vrouw;

  ervaar je een hogere levenskwaliteit met vaak een beter bij je passende 
werkomgeving;

  zijn jouw specifieke intenties uitgekomen.

Ook kun je na dit jaar inwijden
Je leert de de Usui Reiki 1, 2 en 3 inwijdingen. Opdat je anderen kunt helpen hun 
helende kwaliteiten te vergroten en verankeren. En je leert de Rejiu, de traditionele 
inwijding die in de Japanse Reiki vereniging gegeven wordt.

Ben je Reiki Master?
Ben je  (al) Usui Reiki Master? Dan heb je nu na dit jaar meer inzicht en ervaring in 
inwijden en geef je je inwijdingen vanuit een andere frequentie. Ook bestaat er de 
mogelijkheid om – zonder bijbetaling – ook Tera Mai Reiki Master te worden in het 
Terugreis jaar. Of naar keuze Karuna@ Reiki Master (en je internationaal als Master 
te registreren).

Spreekt de Terugreis je aan, maar ambieer je het niet om Reiki les te geven?
Je bent niet de enige. Er zijn deelneemsters die geen Reiki les of Reiki inwijdingen 
gaan geven. De intenties voor De Terugreis zijn voor iedere deelneemster anders. 

“Ik heb haar ervaren ! - Kali - godin van leven, van dood, van pure woeste wilde kracht. “
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Een Inwijdingsweg?
Een inwijding is niet alleen een op zich zelf staande life changing event. Een inwijding
is een bepaald moment in de tijd en er is een duidelijke natuurlijke weg er naar toe. 
De Terugreis is een integratieweg om je missie op aarde neer te zetten vanaf het 
punt van inwijding.

Veel hedendaagse spirituele paden missen deze integratieweg. Bergbeklimmers 
weten dat de Terugweg  zeker zo uitdagend als de weg naar de top. Met het 
doorlopen van de Terugreis  zorg je ervoor dat je alles wat je verworven hebt mee 
neemt in je dagelijkse leven. 

“Ik ben meer compassie gaan ervaren, en gegaan van zelfkritiek naar zelf-liefde. 

… ben ik meer waardering gaan krijgen voor oudere culturen en geschiedenis, en de cycli van de natuur.
Ik voel nu in toenemende mate verbinding. Door De Inwijdingsweg heb ik de helderheid meer en meer

gekregen wat mijn missie is  mijn vertrouwen is zeker toegenomen
 Ik laat me  minder afleiden door dingen om me heen,  en heb meer focus. Ik weet beter wat ik wel en niet

wil. Ook mijn intuïtie is nu een stuk sterker.

 De Terugreis heeft bijgedragen aan meer rust in mijn leven, nog meer zelfdiscipline, aan het ervaren van
nederigheid, en het leren loslaten van dingen waar ik geen invloed op heb.”

Dyonne Schreurs, www.lekkerjezelf.nl

Programma van De Terugreis 2016 – 2017 ?

Kern van De Terugreis, ofwel de Atlas Reiki Master zijn de gezamenlijke 
trainingsdagen. Diepgaande sjamanistische rituelen, sharing, vrouwencirkel, Art of 
Feminine precense, meditatie, Voice Medicine, Reiki & healing, inwijdingen, Voorbij 
gaan aan je Demonen (zelfafwijzing), Relational Precense, en meer, zijn methodes 
die afwisselend worden ingezet. 

Rituelen
Met een ritueel vier je het leven. Je creëert iets, je laat iets los, of transformeert iets. 
Je zoekt en vindt de passie, je versterkt, je volgt. Soms in meditatieve stilte, soms in 
uitbundige extase. Het is een kunst en een kunde. Het voedt je ziel, geeft je energie 
en transformeert je. Het creëert een flow groter dan alle aanwezigen, met een eigen 
ziel. In deze flow ben je verbonden met elkaar, en ook met voorouders en spirits, met
Reiki, zon en Godin. In De Inwijdingsweg doe je rituelen rondom een thema, een 
Stap.  Je maakt je oeroude en zeer efficiënte technieken voor een ritueel je eigen. 

De stappen van de Terugreis, de Atlas Reiki Master

De Terugreis bestaat uit 8 archaïsche stappen. Iedere groepsbijeenkomst staat er één
centraal. Belangrijk hierbij zijn de kernrituelen. Dat ritueel geeft je precies die 
uitdaging die jou op dat moment verder brengt. De kernrituelen doen we samen, 
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buiten in de natuur, of binnen. Per ritueel wordt een richting en een kader 
geschapen, waarbinnen de magie kan gebeuren. 

Iedere stap is verbonden met een archetype. De 8 archetypes gaan deel uit maken 
van jouw blauwdruk. Door deze diep in je zijn op te nemen, kom je soepeler en 
krachtiger in het leven te staan, en ben je beter bestand tegen de uitdagingen die 
het leven je biedt. Dit draag je je hele verdere leven met je mee. De stappen zijn 
geïnspireerd op het boek “Leven in Geluk, het pad van de priesteres” van Klara 
Adalena. (Nicola volgde van 2006 tot 2012 priesteressen training bij Klara.)

De 8 stappen van De Terugreis

Sterrenkind Stap 1: puurheid. In puurheid zijn, één met je Bron. Sterrenwereld.
Geluk en puurheid, het gevoel van rust verdiept zich. De rust van er hoeft niets meer.
Je valt samen met de oneindige Godin. Je leert op te houden om deze kracht weg te 
geven.

Mystica; stap 2 inbedden. Je leven
inbedden in de Bron. Sterrenwereld met
invloed van  Zonnewereld. Je wordt de
dochter of zoon van het Licht. Godinnelijk
licht temperen. Wordt je eigen
mystica/mysticus. Ont-dek waar je de
toegang tot deze dwaze wijsheid op
anderen projecteert. 

Guru; stap 3 , innerlijk meesterschap. 
Zonnewereld met invloed van
Sterrenwereld. Effect van je
Inwijdingservaringen op je psyche gaan
ervaren. Compassievolle vader, God van
de Hemel, mannelijk leider die alle
egobelang overstegen heeft. hij die geeft,
figuren als Gandhi. Opstaan van de
innerlijke meester in je. Ont-dek waar je
jouw autoriteit weg projecteert. Wordt je
eigen guru.

;
Levensvuur, Stap 4 Kracht. Zonnewereld.
Ont-dek waar je je eigen waarheid
weggeeft.  Met lef vanuit het levensvuur je dingen 
doen. Schoonheid in controle van energie.
Kracht, moed, rauwe, extraverte energie
in harmonie gebracht en functioneel gemaakt door balans van instinct en geest.

Keizering Stap 5 Gaia. Zonnewereld met invloed van Maanwereld. Ont-dek waar je je
geluk weggeeft. Wordt de vruchtbare oermoeder. Godin voor anderen durven zijn. Godin 
van Leven, Moeder Godin. Vrouwelijke figuur die alle egobelang overstegen heeft. 
Vruchtbaarheid, vrucht dragen.

de Geliefden Stap 6 Richten. Je Goddelijke energie richten. Maanwereld met invloed 
van Zonwereld. Ont-dek waar je je afhankelijk maakt van de liefde van anderen. Word
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de liefde die de uitersten bij elkaar brengt. Spirituele energierijke liefde, Bron van liefde; ware
compassie; gezegend worden; hogere liefde, de kundalini.

Priesteres Stap 7 Miko san Helen en magie. Maanwereld. Word je eigen priesteres. 
Ont-dek waar je het priesteres-zijn nog weggeeft. Jouw aanwezigheid is heling voor de ziel, je
aanraking heling voor het lichaam.  Morgana, meesteres van emoties, wijsheid, 
heling, magische krachten, boerenverstand, therapie, van vorm kunnen veranderen, 
de ziel regeert.

Baren stap 8 Universum. Terugreis, Maanwereld en Aardewereld. Ga een nieuwe 
laag van bewustzijn en functioneren binnen. Ont-dek op wat of wie je wacht. Baren van
het nieuwe leven dat begonnen is bij je Inwijding. Einde van de spirituele reis, afronding, 
terugkeren naar de wereld met je levenswater. Je hebt het universum in je.

Het verinnerlijken van de archetypes gebeurd zoals gezegd aan de hand van rituelen 
en diepgaande methodes. Hier een toelichting van twee van die methodes:

Relational Presence maakt je een ster in communicatie en bedding geven
“Relational Presence” (RP) is vrij vertaald “aanwezigheid in relatie”. Het gaat hierbij 
om het aanwezig zijn in het moment, in verbinding met jezelf én in verbinding met 
die ander. Dat kan in stilte, maar ook als de een aan het woord is en de ander 
beschikbaar is om vol aandacht te luisteren….. zonder te reageren of te onderbreken,
laat staan uitleggen of oplossingen aanbieden. Eén van de mogelijke gevolgen 
hiervan is dat de spreker zich gezien en gehoord kan voelen. En ook tot rust kan 
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komen in die aanwezigheid. Relational Presence is een prachtige diepgaande manier 
om de communicatie tussen jou en je cliënt, de communicatie naar jezelf toe en die 
met jou en een geliefde te verbeteren en verrijken. 

Omgaan met je demonen, met de krachten die uit zijn op je vernietiging
In de Terugreis leer je een voortvarende techniek die recentelijk in Nederland is 
geïntroduceerd, die je eens en voor altijd zal helpen voorbij te  gaan aan 
zelfafwijzing. Aan de stemmen die er op uit zijn jou onderuit te halen. Jouw innerlijke 
demonen zullen bondgenoten (ja dat kan echt !) worden. Deze schitterende oude 
methode van de 12de eeuwse tibetaanse yogini Machig Lapdron (een van de weinige
vrouwelijke lama's !) is voor voor onze hedendaagse tijd en geest, ontwikkeld door 
Lama Tsultrim Allione (een Amerikaanse vrouw)

“Ik weet nu beter wie ik ben, en dat maakt me mentaal solider. Ik voel me doorgaans erg op mijn gemak
nu. Niet zoals voorheen vanuit een soort stoere bluf, maar gewoon omdat ik dichter bij mezelf ben. Ik durf

te vertrouwen op mijn kern. En dat maakt me veel minder een speelbal in de handen van anderen. “

“Dansen, helen, het gebeurt vanzelf, mijn lijf, mijn handen, mijn stem weten wat te doen.”

“Het traject was spannend, af en toe eng, maar uiteindelijk zeer vervullend. Mijn actiebereidheid is enorm 
toegenomen.

......... Dank hiervoor!”
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Opbouw van de Atlas Reiki Master naast de trainingsdagen

De Terugreis de Atlas Reiki Master, is een op jou afgestemd leertraject !
Je bepaalt aan het begin jouw individuele intenties voor het jaar, wat jij wilt dat er 
gebeurd dat jaar, samen met Nicola. Waarin je precies gaat groeien is dus voor 
iedere deelneemster anders. De spirituele reis werkt voor jou op jouw eigen 'niveau'.

Individuele coaching 
Tussen twee trainingsdagen is er een individuele coachingsessie met Nicola om  je te
begeleiden in je persoonlijke proces.

Intervisie
Tussen twee trainingsdagen heb je met je groepsgenoten/ je Atlas Reiki Master – 
zussen, intervisie om de stof verder te verdiepen. In deze intervisies werk je aan een 
opdracht, of je vult gezamenlijk de bijeenkomst in. 

"Ik heb me al jaren spiritueel ontwikkeld en wist niet zeker of de Inwijdingsweg iets zou toevoegen. Ik kan
zeggen: het was enorm de moeite waard. Ik heb grote blijvende ontwikkelingen doorgemaakt, open nu mijn

praktijk en mensen hebben al toegezegd dat ze door me behandeld willen worden."

“Fijn dat Nicola je heeft kunnen helpen, ze is een super healer!”
Klara Adalena, www.klaraadalena.com www.wildewijzevrouw.nl

“Onze kwetsbaarheden komen bloot te liggen en Nicola schroomt niet haar eigen kwetsbaarheid ook te
laten zien, daarmee toont ze kracht en dus durf ik haar te vertrouwen.”

“Nicola heeft me de verdieping aangereikt die ik wilde, ik weet niet of dat bij een andere trainer/trainster
ook mijn deel was geweest. “

“Ze laat veel bij de deelnemers zelf en staat open voor antwoorden die zij zelf
 vinden. Het leert me wel om niet meteen uitleg te geven, meer stil te zijn en af te wachten. Niet meteen te

reageren op mijn eigen idee dat ik het allemaal moet weten als ik les geef. “
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“Dit is een unieke traject. Als je 'echt' iets met je reiki wilt gaan doen..... Dan is dit de missing link., die
eigenlijk in elk ander reikitraject lijkt te ontbreken....”

Edda Baert Mommaerts, Studio Lux

“Sinds de  Inwijdingsweg ervaar ik meer balans in mijn innerlijk leven en daardoor ook in mijn
persoonlijke relaties. Op werkgebied wilde ik vrij komen van de door mezelf opgelegde belemmeringen, 

en die vrijheid, heeft dit jaar mij gegeven. Daar ben ik Nicola als mooie, heldere lerares ontzettend
dankbaar voor.”

Begeleiding door Nicola 
Ze is in staat je te verbinden met je levenskracht. Dat doet ze veelal non verbaal. 
Zonder franjes brengt ze je bij jouw kern.

Nicola voelt zich gedreven om hoogsensitieve ondernemende vrouwen te begeleiden 
naar meer verbinding met hun levenskracht.
 
Al in haar studietijd – kunst- en cultuurwetenschappen, film- en tv wetenschappen, 
en het werken als geschiedkundig onderzoekster genoot ze ervan de diepte in te 
gaan om onderliggende processen boven water te krijgen. Voor drs ing. Nicola 
Romme (1970) heeft dit alles te maken met verbinden. Ook heeft ze gewerkt bij 
vooraanstaande nieuwe media bedrijven met een winstgevend oogmerk tijdens de 
opkomst van Internet. Een eerste flinke switch van geschiedenis schrijven naar 
een pioniersomgeving.
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Achteraf kan ze zien dat op de uiteenlopende werkvelden mensen – schijnbaar uit het
niets – persoonlijke of traumatische ervaringen met haar deelden, en daar dan advies
over verwachtten. Hier is terugblikkend al een rode draad van haar pad 
zichtbaar: een bedding zijn voor mensen die bezig zijn met bewustzijnsontwikkeling.

Diepe impact op haar eigen leven had de plotselinge dood van haar jongere en 
zwangere zusje door een ski-ongeval. En in haar jeugd: fysiek en emotioneel geweld 
door nabije familieleden, aanranding binnen de familie en aanranding van haarzelf 
als 11-jarige door een onbekende en de onmacht om over dit alles niet te kunnen 
praten. Ook is zij als kind noodgedwongen moeten verhuizen van een boerderij naar 
een rijtjeshuis, en zijn haar ouders gaan scheiden.

Het uit de kast komen als lesbische vrouw, was een eerste stap naar uitkomen voor 
een eigen identiteit. Haar ervaringen hebben haar geleerd over het leven waardoor 
zij veel compassie kan hebben voor mensen, en goed weet te begeleiden op hun 
eigen pad naar bewust- en heelwording.

Nicola hield nog jaren stevig vast aan ratio en cognitie. De ommekeer in haar leven 
was tijdens een ruig weekend met drank, daten, dans, de Amandelbloesem van Van 
Gogh en een diepgaand, ver voorbij nuchter, gesprek over “het wereldbeeld”. De 
sluiers zijn toen voor haar open gegaan. Deze roep van haar ziel, een spontane 
inwijding, bezielde haar met een voor haar geheel nieuw wereldbeeld: een spiritueel 
wereldbeeld.

De roep van haar ziel repte van de onzichtbare wereld die zoveel belangrijker is dan 
dat we denken. Van dat ze een roeping had: mensen bij staan om het ongeziene 
gepaste ruimte te geven, en er toegang tot te hebben. Haar
missie was duidelijk geworden, ze had nu inzicht in welke koers ze
moest gaan varen.

Niet lang na deze spontane inwijding nodigde haar oudere zus
haar uit voor een Reiki cursusweekend. Ze had nog nooit gehoord
van Reiki en niet eerder te maken gehad met zogenaamde
alternatieve geneeswijzen. Reiki zou iets met handoplegging te
maken hebben. Ze geloofde er totaal niet in dat zij dat zou
kunnen. Het Reikiweekend bleek echter geweldig. Het kwam haar
voor dat ze nu gereedschap had haar roeping te gaan leven. En
als dat ze het ‘al kon’, healen.

In 2001 is Nicola uit het bedrijfsleven gestapt heeft ze haar eigen praktijk voor het 
geven van Reikibehandelingen geopend. Alles wat ze heeft meegemaakt, haar nu 14 
jaar ervaring als healer en opleider, en zeer diverse trainingen die zij continu volgt 
om mensen bij belangrijke transformaties of groeiprocessen te begeleiden; dat is 
waar Nicola voor gaat : 

“Ik ben heel blij De Inwijdingsweg aan te kunnen bieden. Wat ik jullie mag leren, en 
jullie gaan ervaren, heeft ook mij zo geholpen op mijn weg. Daarom wil ik het graag 
doorgeven.”

Wat deelneemsters over Nicola zeggen

“ Ik vindt dat je ons duidelijk leidt, helder. En dat je staat voor wat je vindt en zegt.”
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“(… ) mooie vrouw, priesteres, (...), de ondersteuning die je biedt is liefdevol en ruimtegevend. Dank je
In liefde”

“Je hebt me laten ervaren wat belangrijk voor me is, en me bij mijn kern gebracht.” 

Nicola is gepassioneerd, inspirerend, overtuigend, motiverend. Daarbij altijd met een luisterend oor voor
de cursisten en met gevoel voor humor.”

“Ik ben erg dankbaar dat ik dit jaar bij jou, Nicola, heb mogen volgen. Het heeft me zeker verder gebracht
en er is echt een “andere” wereld voor me open gegaan (…..) waarin ik me gesteund voel. “

“ Ik had voor Nicola gekozen vanwege haar intuïtieve en priesteressen-benadering “

Waar mogelijk wordt Nicola tijdens de trainingsdagen geassisteerd door vrouwen die 
De Terugreis doorlopen hebben.

Bewust persoonlijke aandacht
De groep zal uit maximaal 8 vrouwen bestaan. De groep is bewust klein om 
persoonlijke inbreng en aandacht te garanderen en geschikt te zijn voor 
hoogsensitieve vrouwen. Er is veel aandacht voor bedding en het opbouwen van een 
sfeer waarin je jezelf kunt zijn in verbondenheid. Het groepsproces maakt bewust 
deel uit van de jaartrajecten. Er is een intake procedure.

“ {wat ik heb ervaren is} het gevoel van veiligheid binnen een groep. Je met elkaar verbinden en in dat
web groeien, niet alleen mijn eigen groei, maar ook die met elkaar. “

Investering in jezelf
Sinds 2007 zijn vrouwen je voorgegaan. Iedere deelneemsters rept van wezenlijke 
blijvende veranderingen en prettige doorwerking op alle gebieden van het leven. 

De Terugreis, Atlas Reiki Master, aanvang september 2016
• Je werkgever betaalt: € 2931,40 excl, € 615,60 btw, € 3547,- incl btw
• Zelfstandig ( zzp-er ) of vrij beroep:

€ 2345,12 excl, btw €492,48, € 2837,60 incl btw. 20 % korting
• particulier: € 1758,84 excl btw, € 369,36 btw, € 2128,20 incl btw. 40 % korting

 
Je werkgever betaalt : voor werkgevers is het van belang dat jij op de juiste plek zit 
en je blijft ontwikkelen. Op een van die gronden kan een werkgever het op zich 
nemen dit traject te betalen. Werkgevers hebben bij ziekte van de werknemer de 
inspanningsverplichting deze zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces terug te 
brengen. De kosten hiervoor zijn zakelijke kosten en kunnen voor een deel vergoed 
worden via een subsidieregeling. 

Als je als zelfstandige werkzaam bent, ontvang je een nota met je bedrijfsnaam. Deze
kosten voer je op als bedrijfskosten en zo worden ze in je winstaangifte in mindering 
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gebracht. Afhankelijk van je inkomen kan dit tot 50 procent voordeel opleveren. Ook 
kun je de btw aftrekken.

Particulier: de kosten van De Terugreis kun je bij je belastingaangifte opvoeren als 
studiekosten.

Gespreid betalen is mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden. 

Gratis bonussen 

Bonussen, extra krijg je in De Terugreis 

 Mini vision quest in de natuur. Verbind je jezelf op een diepgaande manier 
met Moeder Aarde en je eigen unieke Natuur door dit diepgaand sjamanistsich
ritueel. Door de poort vertrek je naar je eigen plek en ben je in de magische 
wereld. Met de natuur als spiegel. Een intense reis naar het diepste van je ziel.
Ter waarde van € 275, – 

 Art of Feminine Precense. Doeltreffende oefeningen voor meer charisma 
en aanwezigheid in je lijf. Resultaat: een natuurlijke uitstraling waarin je 
natuurlijke schoonheid en je zachte kracht zich veel meer kunnen laten zien. 
Gegeven door gecertificeerd gastdocente. Waarde in geld: €  179,- 

 Vuurloop ritueel. Immens transformerend, helend en bekrachtigend ritueel. 
Op schitterende buitenlocatie. Unieke puur vrouwen uitdaging. Met 
vuurpriesteres Immia (www.immetplek.nl). Ter waarde van €  575, – 

Locatie trainingsdagen

De meeste trainingsdagen zijn in het prachtige 
Lichtcentrum Schellingwoude, Schellingwouderdijk 337 
te Amsterdam.

 Deze oase van sfeervolle inspiratie heeft ook een 
boomgaardje; we werken ook buiten. 
http://www.lichtcentrumschellingwoude.nl

De Vuurloop en de Mini Quest zal gehouden worden op goed bereikbare prettige 
locaties te midden van de natuur. 

Locaties individuele coachingssessies
Je individuele coachingssessies zijn in de prettige en goed bereikbare praktijkruimte 
in het Therapeutisch Centrum Oost aan de Commelinstraat 47sous, 1093 TK in 
Amsterdam. Of in Yoga Roots aan de Nieuwendammerdijk 308, 1023 BT (gratis 
parkeren).
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“Soms lijkt het even dat mijn werkveld (nog) niet veranderd is. Toch merk ik subtiele veranderingen.
Vooral in mijn eigen houding. Er is veel ruimte ontstaan voor een ander stuk van mij”

 'Reiki kan ons op een zachte en tegelijkertijd krachtige manier naar een diepere staat van evenwicht
brengen en ons verbinden met nog onaangeboorde innerlijke bronnen.'

... ik vind dit een prachtige verwoording want naarmate de opleiding vorderde voelde ik ook een steeds
diepere verbinding met mezelf (of de bron)...

Natuurlijk zullen er nog ups- and downs zijn. Maar ik heb aan de levende lijve ondervonden hoe ik
ontwikkeld ben. En dat door Reiki ik een steeds beter gevoel over mezelf heb gekregen. Ik merk ook dat de

negatieve periodes steeds korter worden en dat ik er steeds sterker uitkom…”

Barbara ter Wiel, www.reikiflows.nl

 De verbinding tussen weten en voelen is voelbaar nu, hier ben ik zo blij mee.
Aafke Kuik

Data trainingsdagen
zaterdag 10 september 2016
zaterdag 29 oktober
zaterdag 10 december
zaterdag 14 januari 2017
zaterdag 4 maart
zaterdag 22 april
vrijdag 19 en zaterdag 20 mei
zaterdag 1 juli 
zaterdag 8 juli.
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Ja, de Terugreis, de Atlas Reiki Master, dat wil ik. Opties: 
 

 Een kosteloze en vrijblijvende kennismakingssessie in de praktijk, of per 
skype; 

 inlichtingen per telefoon of e-mail; 
 of proef de sfeer op een open Proefmiddag 

(http://www.deinwijdingsweg.nl/proeven/)
 Ik geef me op via info@atlasreiki.nl

“Er (was) veel ruimte voor humor zonder daarbij uit het oog te verliezen dat humor een serieuze zaak is ; )

Ik was blij dat je ook regelmatig over je eigen proces deelde, Nicola. Ik merk dat ik dat erg belangrijk vind
om te begrijpen waar iedereen staat, dus ook de leider (die toch "de antenne" van de groep is).

De afwisseling van persoonlijke sessies en trainingsdagen werken heel goed voor mij. “

Waarom minder uit het leven halen dan er inzit?

Informatie in deze brochure is onder voorbehoud van wijzigingen. Aan fouten in deze brochure kunnen geen 
rechten worden ontleend.
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