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Leermiddelen voor
de deelnemers:

ZoMa Opleidingen
Verdiepende reiki technieken
- Reiki inzetten voor jezelf en anderen
Vergroten en verdiepen van je kennis en
toepassingsmogelijkheden met Reiki.
(Energetisch)Therapeuten
Reiki gecertificeerden vanaf de reiki 2 graad
• Energetisch/paranormaal aspect
• Zelfzorg
• Therapeutisch aspect
In de theorie komt dit aan de orde:
 Wat is Reiki?
 Waarvoor gebruik je Reiki
 Reiki symbolen toepassen in behandelingen
 Reiki symbolen toepassen buiten
behandelingen
 Verdiepende reiki technieken
 De combinatie van Reiki met andere
methodieken als chakra’s, stepping stone,
coaching
 Leren inzetten van reiki als zelfzorg
In de praktijk komt dit aan de orde:
 Elkaar een reiki chakra behandeling geven
 Oefenen met toepassen van reiki symbolen
binnen en buiten behandelingen
 Reiki zelfzorg oefeningen
 Reiki toepassen binnen een consult,
coaching
 Reiki integreren in je leven
 Gehele reiki behandeling van A-Z
Saskia Smeding. In 2008 startte haar reiki reis. Sinds
2016 is ze in haar praktijk Essensa werkzaam als
Holistisch therapeut, coach, Reiki Master en Trainer.
Ze biedt individuele behandelingen en coaching, Reiki
cursussen, re-integratie en outplacement trajecten
vanuit bedrijven. Sinds 2018 werkt zij als trainer voor
ZoMa Opleidingen.
ZoMa Opleidingen verzorgt door de KTNO erkende
opleidingen tot Holistisch Therapeut en Reiki Trainer
op HBO niveau.
Reader / hand-out
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Lesplan:

Certificaat-bewijs
van deelname:
Plaats:

Prijs:
Toegevoegde
waarde:
Beroepsprofiel:
HBO
Kerncompetenties

Ja. De cursus behelst 1 dag.
De datum dat deze bijscholing wordt gegeven is:
9 oktober 2019
Het volgen van deze bijscholing levert 2
studiepunten op voor beroepsvereniging Het
Verbond en 1 studiepunt voor beroepsvereniging
BATC.
Ja
ZoMa Opleidingen in Westervoort. Adres: Sonnedach
1.De tijd is van 9.00 uur tot 16.00 uur. Inclusief
lesmateriaal.
Opgeven of meer informatie kan via www.zomaopleidingen.nl; info@zoma-opleidingen.nl
125 euro, vrijgesteld van BTW.
Ja, Reiki werkt heel krachtig door en werkt
ondersteunend in behandelingen en consulten.
Ja
Brede professionalisering
Hiermee wordt bedoeld de mate van
professionalisering die voor de beginnend
beroepsbeoefenaar nodig is om binnen een
arbeidsorganisatie goed te kunnen en te blijven
functioneren en voor het zelfstandig uitvoeren van
taken nu en in de toekomst. Maar een brede
professionalisering is ook nodig voor het bouwen aan
en verder ontwikkelen van de eigen
beroepsuitoefening, de beroepsattitude en het beroep
zelf.
Het begrip 'education permanente' is hierbij een
zwaarwegend onderdeel.
De leerdoelen die zijn geformuleerd:
 De student is therapeutisch communicatief
vaardig en kan hierdoor de juiste methodiek
inzetten.
 De student kan de cliënt veilig laten voelen
door diepergaand contact te maken. Hierop kan
de student helemaal afstemmen welke reiki
techniek wanneer nodig is.
 De student is in staat om weerstanden van de
cliënt om te buigen of doorbreken met
ondersteuning van Reiki.
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Leerdoelen

Multidisciplinaire integratie
Juist op hbo-niveau is het belangrijk integratief te
kunnen denken en integratief te kunnen werken
vanuit het perspectief van het beroepsmatig handelen
inzake kennis, inzichten, methodieken en
vaardigheden vanuit verschillende vakinhoudelijke
disciplines.
De leerdoelen die hieruit zijn geformuleerd:
 De student heeft de verkregen kennis tav de
verschillende methodieken omtrent Reiki eigen
gemaakt en kan deze intuïtief toepassen
binnen diverse aangereikte leersituaties
 De student leert de lesstof multidisciplinair
integreren door diverse casussen, oefeningen,
en methodieken.
De leerdoelen van de bijscholing:
 Je weet wat Reiki is
 Je kent een brede toepassing van de reiki
symbolen
 Je kent verdiepende reiki technieken en
weet wanneer je ze kan inzetten
 Je kunt Reiki inzetten in combinatie met
andere energetische en coaching
methodieken als chakra’s en stepping stone
en beheerst daarin de basis
 Je bent in staat een behandeling, consult te
geven met Reiki van A-Z
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