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Je hebt belangrijke kwaliteiten waar mensen op zitten te wachten

   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 wel wat Reiki behandelervaring maar voornamelijk met bekenden?
   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 Atlas Reiki Practitioner  nieuwe stijl is er voor: 

Voor Reiki Masters, Reiki Practitioners, overige Reiki beoefenaars en  healers van andere pluimages en 
en ondernemende hsp vrouwen 

• verlangen naar meer heelheid van zichzelf
• talenten, vaardigheden en intuïtie willen aanscherpen
• het buiten eigen kring kunnen toepassen van je helende vermogens
• inspiratie en kennis willen opdoen over verrijkende Reiki technieken en professionele 

praktijkvoering
• hun kennis en vaardigheden willen opfrissen
• of op de hoogte van de nieuwste kennis willen zijn

Thema's van de trainingsdagen 

• gevoelens en emoties en gevoelens overnemen
•
• grenzen, veiligheid en communicatie in en rondom de praktijk
•
• zelfzorg, persoonlijke hygiëne en de Reiki praktijk
•
• energetisch reinigen, reinigen en de Reiki praktijk
•
• de schaduw en je demonen en je rol als behandelaar
•
• klanken, geluid in de Reiki praktijk. Karuna Reiki
•
• reikimeditatie in de Reikipraktijk
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De trainingsdag  zijn in een rituele bedding. Er is afwisseling tussen theorie en praktijk, we doen zowel 
groepswerk en werken ook  twee aan twee. 

Na deelname aan de Atlas Reiki Practitioner: 

  kun je aan de slag met Reiki behandelingen geven buiten je eigen kring

  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;

 zijn je helende kwaliteiten diepgaand verankerd;

 heb je meer lichamelijke, emotionele en spirituele vitaliteit; 

 heb je geproefd aan contact met je vrouwenkracht, aan jouw spirituele zachte en wilde kracht
als vrouw;

Spreekt de Atlas Reiki Practitioner je aan, maar ambieer je het niet Reiki 
behandelingen buiten eigen kring te gaan geven?
Je bent niet de enige. Er zijn deelneemsters die geen Reiki professional willen worden. Het leertraject 
bied immers veel op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en zelfzorg.

Individuele coaching 
Als je Extra Compleet of Basis kiest is er tussen twee trainingsdagen steeds/ soms een individuele 
coachingssessie met Nicola om je te begeleiden in je persoonlijke proces.

Intervisie
Tussen twee trainingsdagen kun je met je groepsgenoten door middel van intervisie de stof verder te 
verdiepen. In deze intervisies werk je aan een opdracht, of je vult gezamenlijk de bijeenkomst in. 
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"Ik heb me al jaren spiritueel ontwikkeld en wist niet zeker of de Atlas Reiki Practitioner 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

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

“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

Begeleiding door Nicola 
Welkom bij Atlas Reiki. Ik ben drs. Nicola Romme, hsp, priesteres, reiki master. In 16 jaar 
praktijkervaring, heb ik al honderden mensen geholpen om te gaan met ziekte, ongeluk, verdriet en 
verlies.

Reiki is een sterke helende kracht in mijn leven,die ik voor mezelf en mijn gezin ook inzet. Ik breng mijn
ervaring, overtuiging en passie voor de mensen die ik behandel en die ik train. Als je er naar uit ziet om
je rustig van binnen te voelen, nieuwe aspecten van jezelf te leren kennen en je eigen innerlijke kracht 
te ontwikkelen, kan Nicola je helpen.

Ik ben volledig gekwalificeerd om Reiki behandelingen te geven en onderwijs te geven. Men zegt dat ik
uitblink in reikwijdte (bereik, diepte van de heling),  gedegenheid, wars van dogma, natuurlijkheid, 
nuchterheid en toepasbaarheid.

Reiki onderwijs ik op een integrale manier. Inzicht verkregen uit mijn priesteressen-zijn, sjamanisme – 
ook van de lage landen-, mystiek (Subud), stemexpressie, komen samen en maken dat mijn cliënten en 
cursisten hun authentieke eigen zijn, hun ziel, nu werkelijk de ruimte kunnen gaan geven.

Nicola is lid van Reiki Wereldwijd.  

“Ik ben heel blij de Atlas Reiki Practitioner 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.”
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Wat deelneemsters over Nicola zeggen

“ Ik vindt dat je ons duidelijk leidt, helder. En dat je staat voor wat je vindt en zegt.”

“(… ) 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. “

Waar mogelijk wordt Nicola tijdens de trainingsdagen geassisteerd door Atlas Reiki Practitioners.

Bewust persoonlijke aandacht
De groep zal uit maximaal 6 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 het leertraject. Er is een intake procedure.
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“ {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 Atlas Reiki Practitioner, zie wat er bij jou past:
 
Budget :  € 395,86 excl, € 83,13 btw, € 479,- incl btw
Basis : € 617,36 excl, btw €129,65, € 747,- incl btw.
 Inclusief gratis feedback op thuisopdrachten en 4 individuele coachingsessies (incl healing)
Extra compleet: € 1823,97 excl btw, € 173,03 btw, € 997 incl btw.
 Inclusief gratis feedback op thuisopdrachten en zeven individuele coachingsessies (incl healing)

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 gebracht. Afhankelijk van je 
inkomen kan dit tot 50 procent voordeel opleveren. Ook kun je de btw aftrekken.
Particulier: de kosten van De Atlas Reiki Practitioner kun je bij je belastingaangifte opvoeren als 
studiekosten.
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 werkgever betaalt komt er 200 Euro bij de 
opleidingskosten erbij. 

Gespreid betalen is mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden. 

Voor minima is korting mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden. 

Locatie trainingsdagen
De trainingsdagen zijn in het sfeervolle Therapeutisch Centrum Oost Commelinstraat 47 sous, 1093 TK 
te Amsterdam, nabij het Oosterpark. De heerlijk rustige Reiki cursusruimte ligt aan de binnentuin. De 
praktijk is uitstekend te bereiken. Ze ligt op  loopafstand van Station Amsterdam Muiderpoort

Locaties individuele coachingssessies
Je individuele coachingssessies zijn naar keuze in in het Therapeutisch Centrum Oost aan de 
Commelinstraat 47sous 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
vrijdag 20 januari 2017
vrijdag 17 februari
vrijdag 24 maart
vrijdag 21 april
vrijdag 19 mei
vrijdag 16 juni 
vrijdag 14 juli

Ja, de Atlas Reiki Practitioner, dat overweeg 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 Proefmiddag 
 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. “

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