Wie is…
Inspiring People Is in 2009 opgericht door mij,
Marten Schröder (1963).
Volgens mij begint iedere gewenste verbetering, of
het nou om mensen, organisaties, afdelingen of
processen gaat, met mensenwerk. Het gaat voor
mij altijd om de combinatie van de mens en zijn
gedrag.
Vanuit deze visie ben ik in 2012 afgestudeerd als
Holistisch Reiki Therapeut en in 2013 Reiki Master
geworden. Ik combineer training en therapeutische
behandelingen met een stevige achtergrond als
coach om zo effectief mogelijk te kunnen werken. Ik
werk zowel één-op-één als voor organisaties (forprofit en non-profit). Regelmatig volgt het een uit
het ander.
Naast behandelingen en cursussen in Nederland
geef ik steeds meer behandelingen en cursussen in
Frankrijk. Plan voor middel lange termijn is om een
‘Centre de Bien-Être’ te starten; een centrum voor
wellness en persoonlijke ontwikkeling!
Ik ben lid van The Reiki Alliance, de internationale
vereniging van Reiki Masters.
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“Reiki is indrukwekkend als geneeswijze maar laat
je daar niet door betoveren. Vergeet nooit dat het
een weg naar Zelfrealisatie is”

Mikao Usui

Wat is Reiki?

n
methode waarbij de Reiki-energie doorgegeven
wordt via de handen. Deze oude vorm van
energie doorgeven is in het begin van de
twintigste eeuw herontdekt door de Japanner
Mikao Usui. Hij was op zoek naar een methode
om te genezen door middel van handoplegging
en kwam bij zijn zoektocht op Reiki uit.
Tijdens Reiki cursussen leer je deze Reikienergie te gebruiken voor jezelf en voor iemand
anders.
Wat kan Reiki met je doen?
Reiki werkt op drie niveaus.
Reiki ontvangen ontspant. Je kunt in diepe
ontspanning genieten, meestal zonder daarbij
in slaap te vallen. Reiki is bijvoorbeeld heerlijk
bij (chronische) vermoeidheid, stress en kan
ondersteunen bij burn-out.
Reiki activeert het zelfherstellend vermogen
van het lichaam. Hierdoor kan Reiki je
ondersteunen bij herstel van lichamelijke
klachten.
Maar vooral is Reiki een ingang naar jou, je
ziel, naar wie jij zelf bent. Met een Reiki (zelf)
behandeling kun
Thuiskomen bij jezelf
de ontspanning van de behandeling neem/geef
je ruimte om te werken aan waar jij of je cliënt
wellicht al heel lang mee heeft leren leven.
Denk aan overtuigingen, aannames, blokkades,
angsten, emotionele pijn, onverwerkte

ervaringen of onverwerkt verdriet. Reiki geeft
een liefdevolle bedding om hiermee aan de slag
te gaan.
Reiki I cursus
Tijdens een Reiki I cursus leer je hoe je de
Reiki-energie kunt gebruiken. Je leert jezelf
behandelen, en je leert hoe je iemand anders
een liggende of zittende behandeling kan
geven. We gaan in op de drie niveaus waar
Reiki op werkt. Je krijgt veel informatie over
Reiki. En natuurlijk krijg je tijdens de cursus
vier afstemmingen, waarbij je op de frequentie
De cursus wordt gegeven in vier dagdelen. Dit
keer zullen de dagdelen plaatsvinden in een
midweek in Frankrijk!
Er zijn geen startvoorwaarden voor Reiki I. Ik
vind het prettig als je in ieder geval al (een paar
keer) een behandeling hebt gehad.
Van 3 tem 7 april 2017 organiseer ik een
Reiki I cursus in Frankrijk. Je bent welkom
trainingcentrum in Cuzorn, Lot-et-Garonne,
Frankrijk.
Deze Reiki I cursus kost 395 incl. BTW,
koffie/thee/maaltijden en snacks en de
overnachtingen en retourvervoer van en
naar vliegveld Bergerac. Transavia vliegt
Je kunt deze Reiki I cursus boeken via
www.inspiring-people.fr
Tot 31-1 geldt een vroege vogel prijs!

Programma Reiki I op Bély Bas:
Dagelijks uitleg, voorbeeldbehandeling en
oefenen. Er is ook tijd voor ontspannen. Je kunt
de dag beginnen met yoga, er is een ervaren
yoga docent aanwezig.
Onze maaltijden zijn deze week vegetarisch.
Reiki II Cursus
Reiki II verdiept je eerdere kennis en ervaring.
Tijdens een Reiki II cursus leer je werken met
drie symbolen die de energie versterken,
verdiepen en op afstand behandelen mogelijk
maken. Tijdens de cursus ontvang je één
afstemming op de Reiki II energie.
De cursus wordt gegeven in vier dagdelen. Ook
weer tijdens een weekend, of tijdens vier
opvolgende avonden. Je hebt minimaal 4-6
maanden Reiki I voor je aan Reiki II begint.
Een Reiki II cursus in Frankrijk
775 incl.
BTW, koffie/thee/maaltijden en snacks, de
overnachtingen en retourvervoer.
Eerst ontvangen?
Ben je geïnteresseerd in Reiki en wil je zelf
eerst eens een behandeling te krijgen? Neem
dan contact met me op en we maken snel een
afspraak!
Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over Reiki
behandelingen, cursussen (data en
inschrijfformulieren) en tarieven op

www.inspiring-people.nl of
bel me op 06-53571395.

