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Introductie
Beste Student, je hebt deze studiegids ontvangen omdat jij je ingeschreven
hebt bij Noorderlicht Academie voor de opleiding Zuiver Waarnemen of omdat je van plan bent je in te schrijven.
In
•
•
•

deze studiegids vind je alle belangrijke informatie die nodig is om:
Goed deel te kunnen nemen aan de opleiding
Te weten wat er aan bod komt in deze drie jaar
De opleiding met een goed gevolg te kunnen afronden

Wij wensen je een prachtige opleiding toe en kijken er naar uit je te
verwelkomen, te ontmoeten en met je te mogen samenwerken.

Jennifer, Miriam, Isabel (sabbatical jaar) en Noor
Het Noorderlicht team

Ethiek en basishouding student
Je volgt een opleiding tot Spiritueel Psycho-Energetisch Therapeut/Licht Healer/Bewustzijnscoach/Spiritueel Trainer.
Dit betekent dat je met mensen werkt of wilt gaan werken. Hierbij hoort een
bepaalde omgangsvorm en ethiek:
• Zorg voor jezelf zolang het niet ten koste gaat van de anderen om je
heen. Besef dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen ontwikkelingsproces. Dus geef jouw grenzen rustig en op tijd aan.
• Zorg voor de ander zolang het niet ten koste gaat van jezelf.
• Toon respect, aandacht voor de ander en behandel de ander zoals je zelf
ook behandeld wilt worden. Ieder van ons wil gehoord, gezien en geaccepteerd worden. Doe hier je best voor naar elkaar.
• Beoefen je om vrij van veroordelen te zijn en bedenk dat elke veroordeling iets over jezelf zegt. Observeer jezelf hierin.
• Wat er in de opleiding onderling wordt prijsgegeven aan vertrouwelijke
informatie behandel je ook vertrouwelijk.
• Wanneer je iemand aan wilt spreken doe dit dan in de ik-vorm en alleen
op iemands gedrag en niet op de persoon.
• Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat het een prettige groep is waar
iedereen zich veilig voelt. Alleen vanuit een velige basis kunnen we groeien.
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Vriendelijke groet,

Noorderlicht Academie
1.1 Visie
Kort samengevat is LIEFDE in hoofdletters onze visie en missie.

ZUIVER WAARNEMEN

Noorderlicht Academie is een plek waar de aardse realiteit met de spirituele
realiteit verbonden wordt. De geestelijke wereld handen en voeten geven betekent voor ons licht brengen in de aardse wereld, in het aardse lijden, in de
aardse mogelijkheden. Licht is voor ons bewustzijn én liefde.
Op eigen wijze licht brengen in al wat er is. Wij geloven dat het verbeteren
van de wereld, het licht brengen in de wereld, begint bij jezelf. Hoe dichter
je bij jezelf durft te zijn, hoe meer je aansluit bij je hart en bij je essentie. Je
essentie is verbonden met al wat was, wat is en wat ooit zal zijn.
Als individuele mensen hebben we elk een eigen taak en opdracht. We komen
iets leren van de wereld en we komen iets brengen aan de wereld. Twee ogenschijnlijk tegengestelde krachten. Noorderlicht Academie stelt zich als doel jou
te ondersteunen om die eigen taak te helpen ontwarren en te (h)erkennen.
Hoe doe je dat eigenlijk? Allereerst door je zelf verantwoordelijk te voelen
voor je eigen leven. Alles wat je denkt, voelt en hoe je handelt werkt door in
de wereld. We zijn per slot van rekening met elkaar verbonden.

Trillingsfrequentie verhogen

Noor schreef voor een stuk in Paravisie het volgende: “Voor mijn gevoel is het
scheppend werken het belangrijkste element van het verhogen van de trillingsfrequentie van de aarde, de mens en de kosmos. Er wordt van ons mensen verwacht dat wij onszelf tot creators maken en de mogelijkheden die wij
hebben ontvangen gebruiken. Wanneer we uit onszelf de krachtige vermogens
halen waarmee wij scheppend in de wereld kunnen werken, verandert onze
energiestroom en die van de wereld om ons heen. Op welk gebied je dit werk
doet maakt niets uit. De intentie, de innerlijke bevlogenheid, de compassie en
liefde energie waarmee je spreekt, handelt en creëert is essentieel.”

Schepper tussen hemel en aarde

Creëren of scheppen is een samenspel tussen de kosmische of goddelijke
krachten en jouw menselijke vermogens. De kosmos heeft handen en voeten
nodig om hier op aarde zichtbaar en ervaarbaar te worden. Ben jij bereid de
handen en de voeten te zijn van de goddelijke kosmische scheppende energie?
Dit vraagt een positieve zelfdiscipline, zelfliefde en vertrouwen in de Eenheid
zodat je ondersteund wordt wanneer je het nodig hebt. Het vraagt erom dat
wij ons innerlijk en persoonlijk meesterschap ontwikkelen.

1.2 Missie
Noorderlicht Academie biedt jou een liefdevolle en veilige omgeving. Met een
open hart voor ieder mens is er ruimte voor jou om jezelf te ontdekken, te
(h)erkennen, te ontwikkelen en jezelf tot meester en schepper te maken van
je eigen leven. Daarmee scheppen we met elkaar een betere wereld voor
onszelf, onze kinderen, de dieren en de aarde.
Een hogere trillingsfrequentie betekent een hoger bewustzijn en een
krachtigere genezende Lichtstroom voor alles wat leeft. Hierbij beginnen we
met onszelf en de kring die we om ons heen kunnen bereiken.
Noor: “Mijn kracht is het hogere zielewezen zien van de mens. Dit zet ik in
om mensen aan te moedigen in hun kracht en licht te gaan staan, hun hart te
volgen, hun taak en opdracht uit te voeren en niet te blijven twijfelen of wij
wel groots mogen zijn.”
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1.3 Opleidingsdagen
•

•

•
•
•

•
•

•

•
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•

De lesdag start om 10.00 uur. De trainingsruimte is open vanaf 9.30 uur.
Het is belangrijk dat je op tijd aanwezig bent.
Tussen 13.00 - 14.00 uur is de lunchpauze. De lunch dien je zelf mee te
brengen. Het is wel mogelijk om een bord, bestek, pan of tosti-ijzer te
gebruiken.
Er is zowel in de ochtend als in de middag een thee/koffie pauze (koffie,
thee en versnaperingen zijn bij de prijs inbegrepen).
De dag eindigt om 17.00 uur.
Bij aankomst is het de bedoeling dat de tassen, jassen en schoenen worden achtergelaten in de daarvoor bestemde vakken en aan de kapstok in
de aankomstruimte. Dit is om de energie in het centrum zo zuiver mogelijk te houden.
Houd de deur tussen de aankomsthal en de keuken dicht in verband met
de poezen. Zij mogen niet via de voordeur naar buiten.
In het centrum lopen we op sloffen of sokken. Neem daarom warme
sokken of sloffen mee. Er zijn ook sloffen in de grote mand in de
aankomstruimte te vinden.
Het is toegestaan drinken in de opleidingsruimte mee te nemen. Het is
niet toegestaan eten mee te nemen in de opleidingsruimte.
Aan het begin van iedere lesdag zal er kort ruimte zijn om te melden
wanneer er problemen, klachten, onzekerheden of vragen zijn. Het is belangrijk om met je opmerkingen en vragen te komen en hier zelf verantwoordelijkheid voor te nemen, zodat je optimaal uit je studie kan halen
wat er in zit.
In deze studiegids zit een boekenlijst. Het is aan te raden deze boeken
aan te schaffen en te lezen. Dit is bedoeld om je kennis en inzicht te verbreden en te verdiepen. Het is onderdeel van de lesstof.
Te allen tijde ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen welbevinden.
Hiervoor is het belangrijk dat je regelmatig met je aandacht terugstapt in
je eigen Zijn. Wanneer een lesopdracht te veel voor je is, meld dit aan de
docente of de assistente. Wanneer er andere zaken zijn die je aandacht
van de les afhouden is het ook belangrijk dit te melden.
Wanneer je verhinderd bent, dien je dit tijdig per mail door te geven aan
de docente en/of assistente. Mocht je op de dag zelf ziek zijn of om een
andere reden verhinderd zijn, bel dan tussen 8.00 - 9.30 uur met Noor
Elffers 06-28423459.
Iedere opleidingsdag wordt een aanwezigheidslijst ingevuld door de assistente. Er geldt een aanwezigheidsplicht van 90%. Dat betekent dat je
maximaal twee dagen mag verzuimen. Mocht absentie om één of andere
reden vaker voorkomen, dan bespreken we in overleg met jou het verdere verloop.

De Opleiding Zuiver Waarnemen
2.1 Inleiding opleiding

ZUIVER WAARNEMEN

Opleiding tot Spiritueel Psycho-Energetisch Therapeut, Licht-Healer, Bewustzijnscoach en Spiritueel Trainer.
Leer readingen en healingen geven en jezelf en de ander helpen om pijnen en
trauma’s op te lossen en innerlijk vrij te worden. Leer je hooggevoeligheid te
gebruiken.
Ontwikkel je intuïtie en innerlijke vermogens tot helder zien, helder voelen,
helder weten, helder horen, helder proeven en helder ruiken. Leer communiceren met de alwetende energie van ieder levend wezen. Dit is “Zuiver Waarnemen”, puur energiewerk.
Het begrip “spiritueel” staat voor onstoffelijk, subtiel en energetisch, maar ook
wezenlijk en essentieel. In de opleiding wordt de mens gezien als een spiritueel en bezield wezen. Wij leven in verbinding met de Bron. Hoe meer wij deze
verbinding zuiver kunnen waarnemen en ervaren, hoe meer wij ons er bewust mee kunnen verbinden. Deze bewuste verbinding geeft kracht, vitaliteit,
gezondheid en vreugde. In deze opleiding streven we ernaar een mens bij de
heelheid, het wezenlijke van zichzelf te brengen.
Zuiver waarnemen is intuïtieve ontwikkeling, reading en healing, energiewerk
en ontwikkeling naar Innerlijke Meesterschap.

Vergroot je Innerlijk Meesterschap

De opleiding ondersteunt het proces van spiritueel ontwaken en groeien
m.a.w. je persoonlijk Meesterschap.
De mens is in staat om door bewustwording en inzicht verwerven tot werkelijke innerlijke vrijheid te komen. Wanneer we onszelf kennen en herkennen
kunnen we met de stroom van het leven mee bewegen in plaats van ertegen
in. De obstakels uit het verleden zijn dan de poorten naar de toekomst.
Een belangrijk aspect van de training is dat problemen niet alleen gezien worden als lasten, maar meer als lessen en groeikansen. Als Spiritueel Energetisch Therapeut leer je vanuit afstemming op de subtiele energie van de cliënt
te werken. Vanuit de afstemming help je contact te maken met de sturende
energie achter het ‘probleem’ en er concrete, bewuste stappen in te nemen.
Je leert te werken vanuit de empathie door direct contact te maken met de
subtiele energie van de cliënt, zoals die zich door de chakra’s (energiecentra)
en de aura manifesteert. Uitgangspunt van de Spiritueel Energetisch Therapeut is dat elk mens in wezen heel is, maar dat er dingen spelen waardoor hij
die heelheid niet meer ervaart. Stap voor stap leer je de cliënt uit te nodigen
om naar zijn heelheid terug te komen. Genezen is stappen nemen, groeien en
bewuster worden. De training is concreet en direct.
Als Spiritueel Energetisch Therapeut zijn we in de eerste plaats geïnteresseerd
in de lessen, in de stappen die een mens aan de hand van zijn problematiek
te nemen heeft. Problemen oplossen is geen doel op zich, maar een middel tot
geleidelijke realisatie van wie je werkelijk bent.
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Bewust ervaren van en werken met energie

Alle processen die zich op aarde afspelen, ontstaan door energie. Wanneer je
energie kunt ervaren, kun je doordringen tot de kern van het bestaan.

Ieder mens heeft een levensopdracht. Het is een grote hulp wanneer je ontdekt wat deze opdracht is. Dan laat jij je minder meeslepen door zaken van
buitenaf. Je kan beter onderscheiden wat bij je hoort en wat niet. Dit maakt
keuzes maken makkelijker. Wanneer je trouw blijft aan jezelf, open je jouw
innerlijke Bron van Liefde, energie, vitaliteit en genezing. Put je uit deze innerlijke bron dan zul je steeds dieper en intenser jezelf gaan leven. Je volgt
je hart.

2.2 Iedereen kan zuiver waarnemen
Iedereen kan energieën waarnemen, zolang je bereid bent ervaringen,
ideeën en gevoelens toe te laten of juist los te laten, anders blokkeer je de
energie. Er zijn meerdere soorten hogerzintuiglijke waarnemingsvormen. Zij
vragen elk een bepaalde mate van ‘bewustzijn’.
Voor elk volgend niveau van zuiver waarnemen is een volgend niveau van
bewustzijn nodig. Tijdens de training ontdek je wat de blokkades in jouw
energiestroom zijn die je verdere ontwikkeling en waarneming in de weg
staan. Wanneer je iets hebt verwerkt uit je verleden, komt daaronder een
andere ‘laag’ tevoorschijn met nieuwe mogelijkheden waarmee je aan de
slag kunt. Met behulp van o.a. gesprekken, oefeningen en energetische behandelingen wordt aan de blokkades gewerkt. Je zult naar je eigen kracht en
kwetsbaarheden kijken, waardoor je steeds meer inzicht krijgt op ‘je doel’ en
‘je levenspad’. Als je dit op jezelf kunt toepassen is de stap naar het helpen
van de ander heel klein.

2.3 Doelstelling van de opleiding
De doelstelling is te komen tot innerlijk meesterschap, door vaardigheden
te ontwikkelen voor reading, healing, intuïtieve ontwikkeling, energiewerk
en bewustwording, om in staat te zijn jezelf en anderen te ondersteunen bij
groei, harmonie en balans, zodat het zelfgenezend vermogen wordt aangesproken en healing kan plaatsvinden.
Missie is in de breedste zin, je pad en hart leren volgen en anderen kunnen
helpen met gezond makende ondersteunende healing en professionele therapeutische technieken en methoden.
Visie is, als ik mijzelf help, help ik anderen. Iedereen die ontwikkelen wil,
bewuster wil worden, en zichzelf wil genezen, mag hierbij een liefdevolle
ondersteuning ontvangen van een professionele therapeut, coach, healer of
trainer. Jij bent graag die therapeut, coach, healer of trainer.
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De opleiding leert je steeds gevoeliger te worden voor het helder en zuiver
waarnemen van energie zodat je kunt ontdekken en ervaren hoe het leven
op aarde in wezen werkt. Hierdoor krijg je meer invloed op alle facetten van
je leven.
Wanneer er bijvoorbeeld problemen zijn, kun je door het waarnemen van
energie (door middel van helder horen, zien, voelen, ruiken en weten) informatie krijgen over de oorzaak van de ‘problemen’. Hierdoor kun je bewust
aan processen werken zodat je weet waarom dingen je ‘overkomen’ en hoe
je daarmee het beste kunt omgaan. Tevens kun je met energiewerk blokkades helen waardoor de energie weer kan doorstromen en er harmonie kan
ontstaan op alle niveaus.

2.4 Voor wie is de opleiding?
•
•

Voor iedereen die zelf wil groeien en bewuster wil worden.
Voor iedereen die anderen professioneel wil ondersteunen op een energetische wijze in bewustworden, innerlijke groei en genezing.
Wil je vanuit je hart leven, je pad volgen en doen waarvoor je gekomen bent,
dan dagen wij je graag uit met positieve zelfdiscipline je eigen opleiding ter
hand te nemen. Wij zijn er voor je om je te ondersteunen met een breed scala
aan oefeningen en onderwerpen die steeds je aandacht richten op jezelf ontwikkelen en je bewust worden van het gehele concept wat mensheidontwikkeling heet.

ZUIVER WAARNEMEN

2.5 Voorwaarde voor toelating
•
•
•
•

Minimale leeftijd 21 jaar, maximale leeftijd 78 (overleg is altijd mogelijk).
Ben je tussen 21 en 30? Dan is HBO nodig of een soortgelijke studie, of
ervaringen hebben op spiritueel/paranormaal gebied.
Je hebt affiniteit en werkt graag ondersteunend met mensen, dieren en
omgeving en hebt ervaring met energetische of paranormale zaken.
Toelatingsgesprek met Noor Elffers: voor iedereen geldt dat een toelatingsgesprek essentieel en vereist is. In het toelatingsgesprek toets ik (Noor
Elffers) de genoten opleidingen en ervaringsdeskundigheid en of het past
in jouw ontwikkelingsweg op dit moment.

2.6 Opbouw van de opleiding Zuiver Waarnemen
Het eerste jaar

In het eerste jaar ben je voornamelijk met je eigen groeiproces bezig. Het is
belangrijk onderscheid te kunnen maken tussen de eigen energie en de energie van andere elementen en mensen. Elke lesdag starten we met meditatie.
De meditatie geeft ondersteuning aan je eigen spirituele ontwikkeling en het
verhogen van jouw trillingsfrequentie, dus je bewustzijn. Het belangrijkste in
dit jaar is het besef dat jij je eigen leven creëert en er verantwoordelijk voor
bent. Je laat los wat je niet meer dient en omarmt wat je verkiest.

Het tweede jaar

Het tweede jaar is veel meer op de praktijk gericht: vaardigheden ontwikkelen als spiritueel energetisch therapeut en healer. Veel praktisch oefenen met
elkaar.
Aan het begin van het tweede jaar maak je een keuze. Wil je een diploma halen om als Therapeut/Healer/Bewustzijnscoach/Trainer te kunnen gaan werken
of wil je de opleiding puur voor je eigen ontwikkeling volgen en ben je tevreden met een certificaat? Dezelfde lessen worden gevolgd, het verschil zit hem
in de opdrachten.
Er zijn soms studenten die teleurgesteld zijn na het eerste jaar omdat zij nog
niet helderziend of helderhorend zijn “gemaakt”.
Dit is een ontwikkelingsproces wat je alleen zelf kan sturen door te oefenen.
Je ontvangt hiervoor oefeningen. Wanneer je deze oefeningen een paar keer
doet zullen ze geen zoden aan de dijk zetten. Je kunt alleen meester worden
door te trainen, dag in dag uit. Het resultaat komt door de regelmaat van je
oefeningen en door consequent te zijn met luisteren naar je innerlijke leiding.

Het derde jaar

Het derde jaar gaan we nog dieper op de stof in en werken we verder aan het
ontwikkelen van onze healingvaardigheden en psycho-energetische therapietechnieken. Je ontvangt in het derde jaar nog een aantal extra healingtools
en inzichten in hoe je als therapeut goed ondersteunend kan zijn aan de
cliënt, zonder daarbij jezelf voorbij te lopen.
Vanuit de geesteswetenschap antroposofie wordt een mensbeeld en een wereldontwikkelingsbeeld gegeven. Dit kan een weldadige kapstok zijn ter ondersteuning voor al je oefeningen in persoonlijk meesterschap.
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2.7 Niveau van de opleiding
Noorderlicht Academie is een door het CRKBO gecertificeerd opleidingsinstituut. De opleiding is op HBO niveau en door de KTNO geaccrediteerd. Ondanks het HBO niveau is de opleiding ook goed te volgen voor mensen die
een minder geschoolde opleiding achter de rug hebben. Het gaat uiteindelijk
om levenservaring en het ontdekken van wat in onszelf als wijsheid leeft. Dit
is voor iedereen bereikbaar en heeft niets met certificaten of diploma’s te
maken.

2.8 Werkwijze Zuiver Waarnemen

2.9 Toepassingen Zuiver Waarnemen
Wat kun je uiteindelijk met wat je geleerd hebt? Je leert tools gebruiken om
in alle fasen van je leven toe te passen. De opleiding is zeer breed opgezet
en is gebaseerd op een levensvisie. Je kunt deze levensvisie oppakken zo je
dat wilt. De tools die je tijdens de opleiding in jezelf ontwikkelt zullen doorwerken in alle gebieden van je eigen leven. Je kunt als therapeut of healer
gaan werken en een eigen praktijk starten. Er zijn echter even zoveel mensen die de opleiding als achtergrond gebruiken waarvanuit zij beter en vrijer
staan in hun eigen beroep. Hiervan geef ik graag drie voorbeelden:
Politieagente: zij volgde de opleiding omdat zij wilde omscholen. Echter in
het tweede jaar ontdekte zij in haar werk iets bijzonders. Zij moest vaak in
cordon staan met haar collega’s bij o.a. voetbalevenementen. Dit vond zij altijd verschrikkelijk. Nu echter leerde zij in de opleiding om haar energieveld
(aura) te beheren en terwijl zij in cordon stond paste zij deze techniek toe.
Het bijzondere was dat de voetballers i.p.v. te dringen en te duwen netjes
afstand hielden, en de sfeer om haar heen prettig was terwijl haar collega’s
verderop het knap lastig hadden met opdringerige voetballers. Deze vrouw
heeft speciale cursussen ontwikkeld voor binnen het politiewezen om de
agenten te leren op een andere wijze met hun energie om te gaan.
Kinderarts: zij was diep teleurgesteld over hoe zij met mensen moest omgaan in haar vak. Tijdens de opleiding ZW besloot zij als kinderarts door te
gaan maar het roer om te gooien en haar hele eigen systeem van behandelen en werkwijze toe te passen. Van omscholen was dus geen sprake meer.
Stucadoor: hij werkt nu met alles wat hij weet in de huizen en verhoogt
energetisch de energie in elk huis waar hij werkt. Door te communiceren
met de energie verandert hij de sfeer van een huis van grauw en zwaar naar
licht en liefdevol. Hij heeft plezier in zijn werk en wanneer hij werkt zijn
lichtwezens aanwezig.
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De nadruk van deze opleiding ligt op het zelf ervaren en toepassen van
energetische technieken en oefeningen m.a.w. reading, healing en energiewerk kunnen toepassen als healer, therapeut, coach of trainer.
Bewuste communicatie, zowel verbaal, psychologisch als energetisch, evenals het helder leren herkennen van de verschillende bewustzijnslagen, is
een belangrijk element van de lessen. Naast het behandelen van de theorie
wordt er gewerkt met groepsgesprekken, (lichamelijke) oefeningen, meditatie, visualisatie, meditatief bewegen en dans. Dit alles is toegespitst op
de praktische toepasbaarheid ervan zowel in je dagelijks leven, je werk, als
in het geven van healingen en therapie. Tijdens de trainingsdagen oefen je
onder supervisie.
Op een bepaald bewustzijnsniveau komen waarnemingen vanzelf, maar om
te leren deze zo zuiver mogelijk te interpreteren en om te leren boodschappen sneller en makkelijker te kunnen verstaan, is toewijding en oefening
nodig. Toewijding door onaflatend naar jezelf te kijken bij alles wat je denkt,
doet en voelt. Uiteraard zonder je blind te staren. Hoe geoefender je bent,
hoe gemakkelijker het wordt.

ZUIVER WAARNEMEN

Praktische informatie
3.1 Duur van de opleiding
		
- Eerste jaar
		
- Tweede en derde jaar
3.2 Studiebelasting
3.3 Studiebelasting overzicht
3.4 Studiebegeleiding
		
- Voortgangsgesprek
		
- Studentenconsult
		
- Supervisie cliëntenconsulten intern
		
- Ondersteuning bij directe hulpvragen
3.5 Toetsing en examen
		
- Aanwezigheidsplicht
		
- Interne toetsingen
			- Casussen
			
- Supervisie cliëntenconsulten intern
		
- Cliëntenverslagen 2de en 3de jaar
		
- Reflectieverslagen
		
- Tussentijdsgetuigschrift
		
- Eindtoets
3.6 Certificaat, diploma en getuigschrift
		
- Eigen ontwikkeling
		
- Therapeut/Healer/Coach
		
- Trainer
		
- Accreditatie en/of verbinden aan beroepsvereniging
3.7 Docente en assistenten
3.8 Studiemateriaal en boeken
		
- Lesmateriaal
		
- Boeken
		
- Persoonlijke inlogcode
3.9 Lesonderwerpen
		
- Deel I:
IK Zelf
				
Ik Zelf Werkboek
		
- Deel II: Energieleer
				Healer Handboek
		
- Deel III: Psycho-Energetische Therapie
				Therapie Handboek
3.10 Groeigroep
		
- Innerlijk meesterschap
		
- Verdere ontwikkeling en mogelijkheden
		
- Sessies geven en ontvangen
		
- Zelf opdracht en positieve zelfdicipline
		
- Aanwezigheid en certificering
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3.1 Duur van de opleiding

3.2 Studiebelasting
Eerste jaar

Het is een opleiding die vraagt om motivatie om de technieken door (liefst
dagelijkse) oefening onder de knie te krijgen. Naast de lesuren kost je dit
ongeveer 2,5 uur per week. Hoe meer energie jij in jezelf en de training
stopt, des te meer je uit de opleiding haalt. Alleen jij kunt jezelf tot Meester
maken.
“Mijn sterke kracht als docente is o.a. dat ik in staat ben je tips te geven om
zo met energiewerk om te gaan dat je dagelijkse leven lichter en makkelijker
wordt. Het is niet nodig uren te mediteren en te visualiseren om toch een
energetisch gezond en afgestemd leven te leiden. Er zijn vele kleine momenten op de dag waarin we, ongemerkt voor de buitenwereld, even kunnen stilstaan bij hoe wij omgaan met onze levensenergie. Dit vergroot onze
kracht, vreugde en vitaliteit.”
“Ik ben zo blij met wat ik hier leer. Dit is zo waardevol én zou eigenlijk op
elke school aan alle kinderen geleerd moeten worden”. Cursiste A.v.R.

tweede en derde jaar

Wanneer je gekozen hebt om de opleiding voor jezelf te doen, dan is het niet
nodig verslagen van eigen cliënten te maken.
Diegenen die hun diploma Spiritueel Psycho-Energetisch Therapeut, Bewustzijnscoach of Lichthealer willen behalen, ontvangen de opdracht voor het
werken met eigen cliënten en het maken van verslagen hierover. Om een
goed beeld van de totale studiebelasting te krijgen over deze drie jaar is het
hierna volgende schema gemaakt.
Als je het goed doet merk je nauwelijks dat je zoveel uur zelfstandig oefent.
Dan oefen je voornamelijk in het leven van alledag zelf. Dit hoeft dus weinig
extra tijd te kosten. Wij zijn voorstanders om de tussenliggende tijd te benutten zonder dat het ons extra tijd kost. Dus oefenen tijdens het douchen,
het koken, het stofzuigen of afwassen, kost je minder tijd dan hiernaast in
de tabel is aangegeven.
Wil je als Trainer je diploma behalen dan ontvang je op jou afgestemde opdrachten. Deze zijn deels 1 op 1 met cliënten en deels in groepen in een zelf
gekozen werkomgeving en werkvorm. Dit gaat in overleg met Noor.
“Ik zag als een berg op tegen twee jaar lang studeren...achteraf is het zo
ongelooflijk snel gegaan en ben ik nog drie jaar langer in de groeigroep
gebleven. Het heeft me meer gegeven dan waar ik op had durven hopen”.
Cursist J.S.
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De basisopleiding duurt twee jaar en dan kun je een certificaat ontvangen
voor het doorlopen van de basis tot Spiritueel Psycho-Energetisch Therapeut.
Wil je echter je diploma halen dan is het derde jaar noodzakelijk evenals het
maken van de opdrachten en verslagen.
Er zijn 18 lesdagen per leerjaar wat neerkomt op elke veertien dagen één
lesdag van 10.00 tot 17.00 uur. Schoolvakanties zijn zoveel mogelijk vrij. Na
de drie jaar Zuiver Waarnemen is het mogelijk je verder te specialiseren of
een keer per maand je ontwikkeling door te zetten in de groeigroep. Er zijn
regelmatig cursisten die na de opleiding mij vragen naar een vierde of vijfde
verdiepingsjaar. Dit wordt opgevangen in de groeigroep. Deze bestaat uit verdieping in healing met handen en kristallen, sound healing, traumatherapie en
lichaamsgericht werk en opstellingswerk.

3.3 Studiebelasting overzicht
Lesdagen: Contacturen Eerste jaar		

108 uur

Zelfstandig oefenen

120 uur

Intervisiegroep uren (4 uur per maand)

40 uur

Minimaal 4 studentenconsult sessies á 1,5 uur verplicht

6 uur

Reflectieverslag

4 uur

Studieboek: Chakrapsychologie - A. Judith
Studieboek: Leela - Joop van der Hagen
Naslagwerk: Het subtiele lichaam - Cindy Dale

495 pag.

61 uur

90 pag.

12 uur

487 pag.

20 uur
371 uur

ZUIVER WAARNEMEN

TOTAAL
Lesdagen: Contacturen Tweede jaar

108 uur

Zelfstandig oefenen

120 uur

Intervisiegroep uren (4 uur per maand)

40 uur

Minimaal 4 studentenconsult sessies á 1,5 uur verplicht

6 uur

Reflectieverslag

4 uur

2 x 3 Sessies met cliënten á 90 minuten (*)

9 uur

Voor- en nabereiding plus verslaglegging 6 sessies (*)

12 uur

Boek: Core light healing - Barbara Ann Brennan

35 uur

Boek: Chakra healing handboek - Cindy Dale

252 pag.
336 pag.

42 uur
376 uur

TOTAAL
Lesdagen: Contacturen Derde jaar

108 uur

Zelfstandig oefenen

120 uur

Intervisiegroep uren (4 uur per maand)

40 uur

Minimaal 4 studentenconsult sessies á 1,5 uur verplicht

6 uur

Reflectieverslag

4 uur

2 x 3 Sessies met cliënten á 90 minuten (*)

9 uur

Voor- en nabereiding plus verslaglegging 6 sessies (*)
Eindtoets:

12 uur
3 uur

Boek: De weg tot inzicht in hogere werelden - Rudolf Steiner
216 pag

329 uur

TOTAAL

Totaal aantal uren

27 uur

1076 uur

* Dit zijn opdrachten die alleen gelden voor hen die een diploma als
therapeut/healer/coach of trainer willen ontvangen.
Het lijken heel veel uren, doch wanneer je aan het studeren bent valt het heel
erg mee. Veel uren gaan ongemerkt en met heel veel plezier en genoegdoening voorbij.
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3.4 Studiebegeleiding
De studiebegeleiding bestaat per jaar uit:
•
•
•
•

Voortgangsgesprek: 15 minuten (halverwege het jaar)
Studentenconsult: Je hebt minimaal 4 keer per leerjaar een consult
voor je persoonlijk proceswerk.
Supervisie clïentenconsulten intern: 6 sessies onder supervisie met
cliënten, voor je professionele ontwikkeling.
Ondersteuning bij directe hulpvragen: Email, telefonisch, skype of
sms contact. Eerste kwartier is per probleem per telefoon gratis.

Het voortgangsgesprek

Studentenconsult

Het is de bedoeling dat je minimaal vier keer per studiejaar een studentenconsult afspraak maakt voor je eigen bewustwording en procesontwikkeling.
Je kunt dit doen met Noor Elffers voor het geldende studententarief. Je kunt
ook met een van de onderstaande therapeuten een afspraak maken. De
onderwerpen die aan bod komen in dit consult kunnen voortkomen uit eigen
behoeften, uit het voortgangsgesprek en/of de interne toetsing.
Therapeuten waar je ook terecht kunt voor je studentenconsulten:
Monique de Boer:
www.moniquedeboer.nl
Kaatsheuvel
May Aboul-Gheit:
www.maydays.eu 		
Roermond
Wendy Honing:
www.honingvoordeziel.nl
Mijdrecht
Mary de Rijk:		
www.levenskrachtschool.nl Udenhout

Supervisie cliëntenconsult
Zie op blz. 14 onder 3.5 punt 4.

Directe hulpvragen:
Email, telefoon of sms contact, Skype consult.
Kom je tijdens je opleiding in heftige processen die om ondersteuning vragen, zorg dan goed voor jezelf en vraag hulp. Op zo’n moment verwachten
we dat je contact opneemt per mail, telefoon of sms. Daar waar je niet opgevangen kan worden door Noor Elffers verwijzen wij je door naar de assistente van jouw groep of van de andere groep, of naar een collega therapeut.
Blijf er niet alleen mee rondlopen, het is voor ons namelijk heel belangrijk
dat het jou lukt om in je groeiproces te stappen.
Voor ondersteuning via een skypeconsult: De skypenaam van Noor is Noorderlichtelf.
Elke vorm van ondersteuning heeft een tarief, zie voor de geldende tarieven
de website. Je ontvangt zo lang je bij Noorderlicht Academie studeert de
studentenkorting bij alle ondersteuning die Noor Elffers je geeft.
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Elk jaar ontvangt ieder een persoonlijk gesprekje van 15 minuten na ongeveer na 5 á 6 maanden. Dit heet een voorgangsgesprek.
Het is belangrijk dit gesprek goed voor te bereiden. Tijdens het voortgangsgesprek komen de volgende vragen aan bod:
• Hoe gaat het met je?
• Hoe is de verbinding met jezelf?
• Hoe is je verbinding met de groep?
• Lukt het je om op te pakken wat de opleiding je aanbiedt?
• Waar heb je behoefte aan?
• Wat ter tafel komt.

3.5 Toetsing en examen

ZUIVER WAARNEMEN

Er zijn verschillende ijkpunten die meewegen bij de eindbeoordeling van de
opleiding Zuiver Waarnemen:
1. Aanwezigheid tijdens de lessen
2. Interne toetsingen
3. Casussen behandelen
4. Supervisie cliëntenconsulten intern
5. Cliëntenverslagen 2de en 3de jaar
6. Reflectieverslagen
7. Tussentijdsgetuigschrift
8. Eindtoets

1. Aanwezigheidsplicht

Er wordt van elke leerling verwacht aanwezig te zijn. Is dit door omstandigheden niet mogelijk dan dien je daar de docente en/of assistente tijdig van op de
hoogte te brengen per email.
Bij ziekte op de dag zelf verwachten wij dat je Noor persoonlijk belt tussen 8.00
en 9.30 uur. Mocht zij niet opnemen dan kan je een sms of app sturen.
Iedere leerling wordt geacht minimaal 16 lessen per leerjaar aanwezig te zijn.
Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn dan is overleg met Noor noodzakelijk hierover.
Bij meer dan 4 gemiste lessen in totaal heb je een te groot percentage gemist en is het verkrijgen van een certificaat of diploma niet mogelijk. Wel is
het mogelijk deze lessen in een volgende opleiding bij te wonen. Hier zijn wel
kosten aan verbonden.
In alle gevallen is het belangrijk open en helder te zijn over wat er aan de
hand is zodat wij, Noor en assistente, met je mee kunnen denken hoe we het
samen kunnen oplossen. Laat het ons weten.

2. Interne toetsing

Het hele jaar door observeren de docent en assistent bij de oefeningen die
worden gedaan. Hiermee wordt jouw voorgang bekeken en zo nodig ontvang
je hier terugkoppeling op. Er wordt gekeken hoe jij je eigen ontwikkeling en
bewustwordingsproces aanpakt. De belangrijkste toetsingsvragen zijn hierbij:
• Ben je in staat jezelf te zien als schepper van jouw wereld?
• Neem jij je eigen verantwoordelijkheid voor je leven?
Verder observeren we hoe je als therapeut, healer, coach of trainer aan het
werk bent en of je begrijpt en handelt naar de methoden, tehnieken en richtlijnen die worden aangeboden in de les.
• Ben je in staat in de healing- en therapiesessies de technieken en
methoden toe te passen?
• Integreer jij de diverse methoden en technieken met elkaar en ben je in
staat een volledig consult te geven en aan te voelen waar de schoen wringt
bij je cliënt?

3. Casussen

Casussen: Door de drie jaren heen ontvang je een aantal keren een casus die
je met een klein groepje en in het derde jaar alleen uitwerkt. Hierover ontvang
je feedback en verwachten we dat jij jezelf eerlijk feedback geeft.

4. Supervisie clïentenconsult intern

In je opleiding werk je zes keer onder begeleiding met een clïënt. Na elke
supervisie sessie ontvang je feedback en geef je vanuit zelfreflectie jezelf
feedback. Uit de feedback en de zelfreflectie komen competenties voort die
je vertrouwen geven over jouw kwaliteiten en specifieke mogelijkheden.
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5. Cliëntenverslagen in het 2de en 3de jaar

In het tweede en derde leerjaar wordt er van je verwacht dat je met eigen
cliënten aan het werk gaat. Twee cliënten in het tweede jaar en twee cliënten
in het derde jaar. Met elke cliënt werk je drie keer waarbij je een stappenplan
moet maken hoe je de drie sessies gaat invullen zodat het zinvol is voor de
cliënt. Uiteraard mag je meerdere keren met deze cliënt werken wanneer
beiden dat nodig achten.
Van elke sessie maak je een cliëntenverslag. Gebruik hiervoor het cliëntenverslagformat online. www.noorderlicht-academie.nl ≥ Zuiver waarnemen ≥
Studenten ≥ Cliëntenverslag.

6. Reflectieverslagen

7. Tussentijds getuigschrift

Voor elke student maakt Noor Elffers tussentijdse getuigschriften waarin je o.a.
een top en een tip ontvangt. Het tussentijdse getuigschrift ontvang je na elk
leerjaar. Het rondt als het ware het leerjaar af en geeft je weer nieuwe tips voor
het komende leerjaar.

8. Eindtoets

Er wordt van je verwacht dat je, voor het behalen van je diploma, een eindtoets maakt. Dit doen we in de vorm van een cliëntenconsult met een voor jou
vreemde cliënt. Hierbij zijn twee mensen ook aanwezig, een medestudent naar
keuze en een docent, therapeut of assistent. De sessie wordt opgenomen en de
eerstvolgende lesdag besproken. De eindtoetsen worden gehouden in februari
t/m mei van het laatste leerjaar.
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In mei van ieder leerjaar maak je een reflectieverslag. Een reflectieverslag
is een verslag waarin je zo eerlijk mogelijk aangeeft wat je sterke en wat je
zwakke kanten zijn. Het doel is jouw groei en bewustzijnsontwikkeling in kaart
te brengen zowel voor jezelf als voor jouw voortgang in de opleiding. Het verslag laat zien wat je ervaren en geleerd hebt en wat dit voor een effect heeft
op je denken, je voelen en je handelen.
De kern van het verslag is: beschrijf en analyseer de eigen ontwikkeling,
schrijf hierbij in de ik-vorm.
Het reflectieverslagformat is online te vinden: www.noorderlicht-academie.nl
≥ Zuiver waarnemen ≥ Studenten ≥ Reflectieverslagformulier.

3.6 Certificaat, Diploma & getuigschrift
Eigen ontwikkeling

Je kunt de opleiding puur voor je eigen ontwikkeling volgen. Dan geeft de
opleiding je na voltooiing recht op een certificaat van deelname met een
getuigschrift en hoef je geen eindtoets te maken noch cliëntenverslagen in
te dienen.

ZUIVER WAARNEMEN

Therapeut/Healer/Coach

Wanneer je ervoor kiest je diploma te halen als Therapeut, Healer of Coach
dan worden er een aantal ‘exameneisen’ gesteld. Zie hiervoor ‘toetsing en
examen’ op blz. 14. Herkansing is mogelijk. Hiervoor maak je speciale afspraken met Noor. Je ontvangt getuigschrift en diploma.

Trainer

Diegene die als Trainer zijn opleiding wil afronden krijgt een aangepaste
opdracht. Wanneer je er geschikt voor bent kun je stage lopen als assistent
van de eerstejaars. Hiervoor is het nodig dat je minimaal in het tweede jaar
zit en een gesprek hebt gehad hierover met Noor. Zij bepaalt wie er naast
haar als assistent past. De assistenten die reeds assisteren hebben de eerste
keuze. Je ontvangt een getuigschrift en een diploma.

Accreditatie en/of verbinden aan beroepsvereniging

Met je diploma én psychosociale basiskennis (PSBK) op HBO niveau (Plato)
is het mogelijk om accreditatie te krijgen bij de VBAG en KTNO en andere
beroepsverenigingen.

Certificaat

Een certificaat beschrijft dat je drie jaar de lessen hebt gevolgd om je te ontwikkelen tot lichthealer, Psycho-energetisch therapeut en bewustzijnscoach.
De periode en het aantal uren dat je daarmee bezig bent geweest plus kort
de inhoud van de opleiding. Dit certificaat toont aan dat jij de lessen hebt
gevolgd bij de Noorderlicht Academie.

Diploma

Het diploma beschrijft dat je Lichthealer en/of Psycho-Energetisch Therapeut, en/of Bewustzijnscoach en/of Trainer bent. Dat je hiervoor de behaalde
tentamens en toetsen hebt afgelegd. Dat je alle uren en toetsen hebt gedaan en Noorderlicht Academie achter jou staat wanneer je als therapeut,
healer, coach of trainer aan het werk gaat. Verder wordt op het diploma de
periode en het aantal uren beschreven en kort de inhoud van de opleiding.
Alleen wanneer jij de benodigde cliëntenverslagen hebt gemaakt, aan de
aanwezigheidsverplichting, je supervisie- en studentenconsulten en je interne casussen hebt voldaan en voor je eindtoets bent geslaagd, ontvang je
een diploma.

Getuigschrift

Het getuigschrift beschrijft je kwaliteiten en mogelijkheden op het gebied
van healing, therapie en coaching. Het bevat welke zuiver waarnemende
kwaliteiten jij hebt en welke gebieden je in jezelf nog kunt ontwikkelen om
tot volle wasdom te komen. Dit getuigschrift schrijft Noor, eventueel samen
met de assistente, vanuit haar vermogen om jouw hogere ziele wezen te
zien en daarmee ook jouw hoogste vermogen en kracht.
Iedereen die drie jaar Zuiver Waarnemen heeft gevolgd ontvangt een getuigschrift.
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3.7 Docente en assistenten
Docente Noor Elffers

De lessen worden gegeven door Noor. Zij heeft daarvoor een erkend gecertificeerd HBO diploma en ruim
30 jaar ervaring in het onderwijs. Zij heeft gewerkt
met kinderen van 4 tot 12 jaar, met studenten van de
academie voor dans en euritmie, met volwassenen in
diverse workshops en opleidingsgroepen. Daarnaast
heeft zij diverse opleidingen en cursussen gevolgd om
haar expertise uit te breiden.
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“Het is mijn passie om mensen te zien groeien. Wanneer ik zie dat iemand
dwars door zijn angst en zijn pijn heen durft te gaan en durft op te staan in
zichzelf, dan straalt mijn ziel van binnen en voelt het alsof de hele wereld met
mij mee geniet van deze overwinning”.
Mijn kracht als docent is dat ik jouw ziele wezen kan waarnemen. Dit maakt
dat ik je goed kan ondersteunen op je pad en je kan uitdagen om naar grotere
hoogten en ongekende diepten door te dringen in jezelf.

Assistenten

ZUIVER WAARNEMEN

Elk leerjaar heeft een eigen assistente en dit zijn altijd oudleerlingen. De
assistenten geven ondersteuning bij de lessen, zijn de rechterhand van
Noor en ondersteunen haar in bijhouden wat er behandeld is en wat de
vragen vanuit de groep zijn. Zij geven persoonlijke ondersteuning aan
studenten tijdens de les wanneer dit nodig is. Zij zorgen ervoor dat ieder het
juiste lesmateriaal ontvangt. Verder verzorgen zij ook de lesstof- en aanwezigheidsadministratie rondom de groep.
Jennifer Reijnders begeleidt het huidige (20192020) eerste jaar. Zij heeft de opleiding Zuiver
Waarnemen gevolgd en aansluitend 2 jaar groeigroep. Daarnaast heeft ze het eerste niveau van
de Christusenergie Healer opleiding gevolgd en een
5-daagse module Stemvork therapeut.
Jennifer woont samen met haar partner in Eijsden
(vlakbij Maastricht) en werkt als universitair docent
Levenslooppsychologie aan de Open Universiteit.
Hier verzorgt ze onderwijs op het gebied van ouderenpsychologie en coaching en begeleidt studenten
bij hun bachelor-, masterthesis, diagnostiek-, praktijk- en onderzoekstage.
Tevens doet ze onderzoek naar Positief Ouder worden en Acceptance and Commitment Therapie (ACT).
“In 2014 kwam ik voor het eerst bij Noor in Geldrop. Ik kan me nog goed
herinneren dat ik haar huis binnenliep en dat ik direct voelde: hier moet ik
zijn, dit voelt als thuis. Ik was van jongs af aan al geïnteresseerd in spirituele
zaken maar deze innerlijke roep en gevoeligheid is, mede door de academische wereld waar ik in terecht kwam, een tijdje naar de achtergrond verdwenen. De opleidingen bij Noor hebben mij persoonlijk ontzettend veel
gebracht (en nog steeds). Hierdoor ben ik begonnen met het geven van energetische behandelingen bij mij thuis. Het geeft mij ontzettend veel voldoening
en vreugde om mensen te mogen begeleiden in hun persoonlijke en spirituele
ontwikkeling en hierbij mijn gevoeligheid als kracht te kunnen inzetten.”
Miriam den Ouden begeleidt het huidige (2019-2020) tweede jaar.
Zij heeft de opleiding Zuiver Waarnemen gevolgd evenals de eerste twee niveaus van de Christusenergie Healer opleiding.
Daarnaast heeft zij diverse korte cursussen gedaan bij de Noorderlicht
Academie zoals de Heilige Geometrie met stemvorken.
Zij woont samen met haar dochter in Geldrop.
In haar dagelijks leven werkt zij full-time bij een
grafisch bedrijf als DTP-er (bewerken en opmaken
van documenten die bestemd zijn voor publicatie).
“In mijn vrije tijd zoek ik graag mijn ontspanning
in de natuur door te gaan wandelen of hardlopen
samen met mijn hond. Ook geniet ik wekelijks van
een diepe ontspanning tijdens de meditatieavond
in het Noorderlicht Academie. Ik ontwikkel heldervoelendheid en helderwetendheid vanuit mijn zuivere verbinding met de bron. Mijn kracht is helder
voelen of de energie zuiver en kloppend is”.
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3.8 Studiemateriaal en boeken

Lesmateriaal
Aangeboden
Je ontvangt aan het begin van je opleiding 2 lesmappen met vier ringen. Deze
zijn voor het losbladige lesmateriaal wat je per gegeven les ontvangen zal. Je
ontvangt ze slechts eenmalig dus wees er zuinig op.

Boeken

In de urentabel op blz. 12 wordt voor het lezen van de boeken uitgegaan van
8 bladzijden per uur, dit is gebaseerd op de gemiddelde leessnelheid.
Eerste jaar
• Chakrapsychologie van Anodea Judith: 		
ISBN 9789401 302203
• Leela van Joop van der Hagen (*): 		
ISBN 9789077 247433
• Het subtiele lichaam van Cindy Dale: 		
ISBN 9789069 638843
Tweede jaar
• Chakra healing handboek van Cindy Dale:
ISBN 9789491411809
• Psychologie van de acupunctuur van
Arno Roelofs: ISBN: 9789020204186
Derde jaar
• De weg tot inzicht in hogere werelden
van Rudolf Steiner: ISBN 9789060385012
* Leela is op bestelling verkrijgbaar via Noorderlicht Academie voor € 30,00

Persoonlijke inlogcode

Je ontvangt een inlogcode (gebruikersnaam en wachtwoord) voor de website
waarmee je persoonlijk toegang hebt tot de lesruimte achter de website.
Je kunt hier alle lesopnames beluisteren en de eventuele video's en foto's
die tijdens de lessen zijn (op)genomen bekijken.
Al het lesmateriaal is puur alleen voor eigen gebruik en mag absoluut niet
met anderen gedeeld of beluisterd worden. Het gaat hier om privacygevoelig
materiaal, ga er zorgvuldig mee om alsjeblieft.
Ga naar de website: > Opleidingen > Zuiver Waarnemen > Log in > Studenten
> naar het betreffende studiejaar > naar de betreffende lesdag.
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Speciale leskaarten
In het Therapie Handboek (blz. 22) zitten kaarten op steviger papier gedrukt.
Mocht je deze kaarten als geplastificeerd lesmateriaal willen ontvangen, dan
betaal je per kaart € 9,-. Verkrijgbaar bij de Noorderlicht Academie.

3.9 Lesonderwerpen
Het lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit drie grote delen met daarbij drie handboeken
Deel I: 		
Deel II:
Deel III:

Ik Zelf & het Ik Zelf Werkboek
Energieleer & het Healer Handboek
Psycho-Energetische Therapie & het Therapie Handboek

ZUIVER WAARNEMEN

Deze drie delen ontvang je gedurende de drie jaren. Na afloop van elke lesdag ontvang je de behandelde lesstof.

DEEL I:
Theorie: IK ZELF

Ik Zelf is deel I, omdat jij zelf het meest belangrijke bent om je mee bezig
te houden. Hierin vind je verschillende energetische basiswetenschappen die
dienen tot bewustwording van jezelf.
Dit deel bevat de volgende hoofdstukken:
• Aura- en chakra-leer, beheer en healing
• FEMS = Fysiek, Emotioneel, Mentaal en Spiritueel (spirituele visie)
• FEAI = Fysiek, Etherisch, Astraal en IK (antroposofische visie)
• FEMH = Fenomenologie, Embryologie, Mensheidsontwikkeling en
Hiernamaals
• Meditatie en Visualisatie

Praktijk: IK ZELF WERKBOEK

In het ‘Ik Zelf Werkboek’ staan diverse oefeningen om jezelf bewust te 		
worden van je fysieke lichaam, je emoties, je gedachten en je verbin-		
ding met de geestelijke wereld, waaronder:
• Oefeningen om jezelf te reinigen en te zuiveren van lagere energieën
• Oefeningen om bewust te worden van de energieën in jezelf
• Oefeningen om bewust te worden van de energieën om je heen
• Oefeningen om in harmonie en balans te komen met je harte-energie
• Oefeningen om harmonie te creëren tussen lichaam, ziel en geest
We volgen hierbij de spiraal van innerlijke vrijheid die hieronder staat. We
beginnen in het hier en nu, gronden, en gaan rond tot de vrijheid ons deel
is.
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DEEL II:
Theorie: ENERGIELEER

Energieleer gaat over alles wat te maken heeft met hoe de dingen energetisch
bekeken in elkaar zitten, zodat je energieën helder en zuiver leert waarnemen
en processen gaat herkennen.

Praktijk: HEALER HANDBOEK

In het Healer Handboek vind je stapsgewijs de healing oefeningen die je tot
een healer kunnen maken, waaronder:
• Verschillende technieken om te leren werken met energie
• Verschillende methoden om te helen
• Op afstand helen en spiritueel helen
• Christusenergie healingen
• Planeet healingen
• Healingen met Platonische lichamen (Heilige Geometrie)
• Hechtingskoorden, rasterwerken en matrixen van duistere energie
loskoppelen en opruimen.
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De volgende hoofdstukken komen aan bod:
• Vijf elementen leer: aarde, water, lucht, vuur & ether
• Energiewetten
• Energetische vervuiling
• Vreemde energieën
• Medicijnwiel
• Engelen en tegenmachten
• Dromen
• Numerologie & Kabbala
• Heilige Geometrie
• Yin - yang & Meridianen
• Planeten
• Kleurenleer
• 12 krachten van de Dierenriem en het 13de teken (slangendrager)

DEEL III:
Theorie: PSYCHO-ENERGETISCHE THERAPIE

ZUIVER WAARNEMEN

Psycho-Energetische Therapie is alles waarbij je als therapeut communiceert
met de cliënt. Diverse technieken om een cliënt bij de kern van zijn proces
te brengen, dieper in zijn onderbewustzijn te laten doordringen en hem weer
uit het proces te begeleiden naar balans en harmonie. Dit geschiedt via
specifieke taalvaardigheden.
De volgende hoofdstukken komen aan bod:
• Levende communicatie
• Innerlijk kindwerk & Zilveren schaalwerk
• MESSbrug techniek (Mentaal, Emotioneel, Somatisch en Spiritueel)
• Beperkende banden verbreken
• Leela (zie ook boek Joop van der Hagen - Leela)
• Gang met deuren
• Helende Reis (Brandon Bays)
• Geboorte & Sterven
• Hulp aan dwalenden
• Soul Retrieval
• Tijdlijn
• Familie- en orgaanopstellingen
• Karmawerk
• Traumawerk
• Regressie- en reïncarnatiewerk

Praktijk: THERAPIE HANDBOEK

Het Therapie Handboek bevat diverse handkaarten met verkorte werkinstructie op stevig papier. Deze kaarten en/of een testhandboek zijn voor
een meerprijs geplastificeerd te verkrijgen.
• Hulp aan dwalenden
•
Anamnese, evalutatie,
cliëntenverslag, praktijkvoering. • Aurabeheer I & II
• Aura bescherming III & IV
•
MESSbrug
• Manipulatie bescherming
•
Beperkende banden verbreken
• Beloften, geloften, bezwerin•
Leela en Zennen
gen en eden, afspraken en
•
Gang met deuren
verdragen uit het verleden
•
Helende reis
loskoppelen
•
Regressie en reïncarnatie
• Opschonen van je matrix
•
Tijdlijn
• Ziele-verdragen herzien
•
Geboorte
• Vorige levens opschonen
•
Sterven
•
Soul Retrieval
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3.10 Groeigroep
Wanneer je de opleiding Zuiver Waarnemen hebt gevolgd kan het zijn dat
je graag nog een aantal keren per jaar in contact wil blijven staan met een
groep gelijkgestemde mensen die evenals jij nog aan zichzelf willen polijsten
en poetsen. Deze groep is voor mensen die in gesprek willen met elkaar over
de vragen en issues waarmee zij rondlopen, die issues willen uitdiepen en
uitwerken, die problemen tot poorten maken voor de toekomst, die sneller en
makkelijker in balans terugkomen of die hun verticale as en verbinding met
kosmos en aarde willen bekrachtigen en versterken. Een intervisie groeigroep
waarin zowel lessen als eigen vragen en casussen aan bod kunnen komen.

De groeigroep komt één keer per maand bij elkaar, in totaal 9 keer per jaar.
Hoe ziet de dag eruit? Aan het begin van elke lesdag zullen we starten met
een meditatie of een gezamelijke oefening om in het hier en nu en dicht bij
onze essentie te komen. Daarna volgen elke lesdag weer de vragen: ”waar
sta ik nu? Waar loop ik in mijn dagelijks leven tegen aan? Waar ben ik naar
op weg? Wat heb ik nodig om daar te komen? Wat is nu de eerste stap die
ik kan zetten? Dit delen we met elkaar. Hierbij is het de opzet dat we onszelf
gehoord, gezien en begrepen voelen. Dit laatste kan alleen vanuit een veilige
en liefdevolle omgeving en verbinding. Noor zal je stimuleren en uitdagen en
zonodig tools aanreiken ter verfijning van je bewustzijsontwikkeling en innerlijk meesterschap. Zowel met praktijkvragen als met persoonlijke ontwikkelingsvragen kun je hier terecht. Wanneer je meer wilt weten over een bepaald
onderwerp en dit binnen de expertise ligt van Noor of de groep dan kan het
aan bod komen.

Verdere ontwikkeling en mogelijkheden

Bij het inschrijfformulier vraag ik je om jouw wensen, leerdoelen en mogelijke
onderwerpen aan te geven die voor jou van belang zijn voor dit komende jaar.
Zo kan ik aan het begin van het cursusjaar jullie een indicatie geven waaraan
we met elkaar zullen werken. Mogelijkheden kunnen zijn:
• Meer werken met kristallen (kristal leggingen ter genezing en balans).
• Orgaan opstellingen (organen hebben ons heel veel te vertellen).
• Meer leren over trauma en hoe je trauma kunt loskoppelen. Met trauma
werken is een vak apart. Op welke signalen moet je letten? Welke voorzorgsmaatregelen tref je, welke bedding is er nodig?
• Chronische zieke mensen beter leren ondersteunen (chronische ziekten komen soms voort uit onverwerkte pijnen, uit het voorgeboortelijke, uit het
tussenbestaan of uit vorige incarnaties).
• Hoe kan ik werken met mensen die ziekten hebben zoals kanker, fybromialgie, reuma, artrose of artritis en andere heftige of langdurende ziekten?
• Mannelijke en vrouwelijke lijn schonen. Problemen met partners of kinderen, onbegrip en irritaties kunnen voortkomen uit beperkende verbindingen met onze moeder of vader. Hoe kunnen we dit loskoppelen en
harmoniseren?
• Leren werken met cijfers, codes en symbolen (bepaalde cijfer reeksen of
cijfercodes kunnen helend zijn en versterken het immuunsysteem).
• Leren werken met heilige geometrische structuren en de flower of life (verder leren werken met de Heilige Geometrische-platonische lichamen van
bergkristal en de energetische code kaart met de flower of life).
• Leren werken met Lichtstructuren om tegenmachten, rastergebruikers
(buitenaardsen en entiteiten) en negatieve koorden te ontkoppelen.
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Innerlijk Meesterschap

Sessies geven en ontvangen

ZUIVER WAARNEMEN

Elke lesdag zullen we met elkaar sessies doen om onszelf en de ander te
ondersteunen op het pad van zelfkennis en ontwikkeling. De sessies worden
door één van de medecursisten of door Noor begeleid. Hierbij houden we
onze gestelde doelen in het oog die wij in het jaar willen bereiken.
“Na de opleiding Zuiver Waarnemen voelde ik dat het voor mij nog niet afgerond was. De groeigroep vormde voor mij dan ook een goede aanvulling op
deze opleiding. Op deze manier kon ik namelijk bepaalde pijnpunten nog meer
uitdiepen en mij nog verder ontwikkelen. Na een aantal jaar deel uit te maken
van deze groeigroep sta ik veel sterker en met veel meer zelfvertrouwen in
het leven” – Isabel.

Zelf opdracht en positieve zelfdicipline
Naar aanleiding van de doelen die wij onszelf stellen (dit doet ieder voor
zichzelf) maken we met elkaar opdrachten die het bereiken van het gestelde
doel tot gevolg hebben. Hoe vaak je werkt aan je doelstelling en opdracht is
up to you. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hieraan wilt besteden. We stimuleren met elkaar slechts de positieve zelfdicipline die nodig is om je opdracht
en taak te volbrengen. Het is de bedoeling dat de groeigroep voor jou “Ik
kracht versterkend” werkt, je positieve zelfdicipline ondersteunt en je innerlijk meesterschap bekrachtigt.
In de voorgaande jaren is gebleken dat er steeds studenten waren die een
vierde, vijfde of zelfs zesde leerjaar van de opleiding “Zuiver Waarnemen”
wilden volgen. Uit die vraag is de vorm van de groeigroep ontstaan. Een
maandelijkse bijeenkomst blijkt voor de meeste studenten een goede
frequentie te zijn om in hun proces te blijven en te ontwikkelen. Tenslotte
staan we nooit stil en is alles in beweging en ontwikkeling.
“De groeigroep is voor mij een maandelijks moment om naar uit te kijken. Fijn
om in een kleine vertrouwde groep verder te groeien op persoonlijk vlak en
om de vele technieken die we bij Zuiver Waarnemen hebben geleerd verder te
verfijnen” - Jennifer.

Aanwezigheidsplicht en Certificering
Voor de groeigroep telt geen aanwezigheidsplicht. Je ontvangt na afloop
geen diploma of getuigschrift. Je ontvangt wel een certificaat van deelname
met daarop aangegeven hoeveel uren je aanwezig bent geweest en wat de
behandelde studiestof is geweest.
“De groeigroep van Noorderlicht was voor mij heel inspirerend. We waren een
intervisiegroep waarin ieder zijn of haar eigen inbreng ruimschoots kwijt kon.
Begrip en professioneel luisterende oren maakten dat ik me verder kon ontwikkelen. Zowel als healer en taichitrainer, maar ook persoonlijk. Daarnaast
was het op alle lesdagen geweldig om de meditaties van Noor mee te mogen
maken” - Ben.
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4.1
		
4.2
		
		
		
		
		
		
		
		
4.3
		
		
		
4.4

4.1 Opleidingskosten
Eerste jaar:
€ 1720,Tweede jaar: € 1820,Derde jaar
€ 1920,Groeigroep:
€ 936,Bij het in termijnen betalen wordt er € 10,- euro per termijnbetaling administratiekosten gerekend. Alle bedragen zijn incl. btw.

ZUIVER WAARNEMEN

In de loop van de komende drie jaar zullen er prijzen bijgesteld worden.
Noorderlicht Academie heeft te lang haar prijzen niet verhoogd, dit zal in de
komende drie jaar plaatsvinden.

Kosten Boeken
De
•
•
•
•
•
•

kosten bedragen maximaal € 100,- euro per leerjaar
Leela van Joop van der Hagen € 30,- (bij Noorderlicht Academie)
Handboek Chakrapsychologie van Anodea Judith € 20,Het Subtiele lichaam van Cindy Dale € 34,95
De weg tot inzicht in hogere werelden van Rudolf Steiner € 32,50
Chakra Healing Handboek van Cindy Dale € 54,Psychologie van de acupunctuur van Arno Roelofs € 25,-

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de richtprijzen die hier zijn
aangegeven voor de boeken. Kijk voor de ISBN-nummers op blz 19.
Een overzicht van deze boeken vind je via de website van Noorderlicht
Academie.
Het kan zijn dat er wijzigingen in de boekenlijst zijn tijdens jouw opleiding,
dit wordt dan in de lessen besproken.

			

Ga je mee op reis? Ik neem je graag mee!
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4.2 Algemene voorwaarden
Inschrijving
•

•
•

•

Wijze van betalen
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

Direct bij inschrijving dien je € 100,- over te maken. Vermeld hierbij je
voornaam en om welke opleiding het gaat. B.v. Mirjam ZW 1.
Na je inschrijving ontvang je 14 dagen later een factuur voor jouw lesgeld.
Het lesgeld dient betaald te zijn vóór aanvang van de opleiding.
Tegen extra betaling van € 10.- per termijn is betaling in termijnen mogelijk. Informatie hierover kunt je opvragen bij Noor Elffers via info@noorderlicht-academie.nl o.v.v. ‘Aanvraag termijnbetalingen’.
De betaling van de opleiding geschiedt in één keer voorafgaande aan het
lesjaar.
Termijnbetalingen: Er kan een termijnbetaling worden afgesproken van
twee termijnen, vier termijnen of maandelijkse termijnen. Iedere ingeschreven student ontvangt een factuur voor het totale bedrag met de data
waarop de eventuele termijnen betaald dienen te zijn. Elke betaling moet
binnen 14 dagen na betaaldatum voldaan zijn.
Betaal je in termijnen dan staan de termijndata op je factuur. Je dient zelf
(ook) de termijnen in de gaten te houden zodat je op tijd betaalt.
Wanneer de eerste termijn is verstreken zonder betaling, dan zal na twee
herinneringen het gehele bedrag voor dat opleidingsjaar direct opgeëist
worden.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de student in verzuim. Met
ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is de student over
het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand
verschuldigd.
Indien de student met de betaling dan wel met de nakoming van enige
andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Noorderlicht
Academie gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot
gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst. Dit geeft onverminderd het recht aan Noorderlicht Academie om schadevergoeding te
vorderen.
Zowel Noorderlicht Academie als de student zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen als de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel in
het geval student onder curatele is gesteld of overlijdt.
Alle betalingen gaan naar rekeningnummer
NL14INGB0005150177 t.n.v. Noorderlicht Centrum
o.v.v. je voornaam en het factuurnummer of met de initialen van de opleiding (voorbeeld: Noor ZW1 = Noor Zuiver Waarnemen 1 eerste jaar. Houd
op dezelfde wijze de termijnen bij. Noor ZW 1.4 = vierde termijnbetaling
van het eerste jaar).

27

ZUIVER WAARNEMEN

•

De inschrijving voor de opleiding geschiedt door het online via de website
invullen van het inschrijfformulier, dan wel via de website van Noorderlicht
Academie die deze inschrijving vervolgens binnen 3 tot 10 werkdagen per
e-mail bevestigt.
Alle cursussen of opleidingen gaan door onder voorbehoud van voldoende
deelname. Minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers, tenzij anders vermeld
op de website.
Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst in combinatie met de volgorde van betaling van het voorschot van
€ 100,-.
Er volgt een informatie/kennismakingsgesprek. Kosten voor dit gesprek
bedragen € 45,- die je als korting ontvangt bij de definitieve inschrijving.
De deelnemer zal de docente/assistente voldoende informeren over zijn
gezondheidstoestand, evenals relevant gebruik van medicijnen, alcohol
e.d. daar dit relevant is voor het volgen van de opleiding.

•

Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% (of het dan geldende
rentepercentage) van het openstaande bedrag met een minimum van
€ 70,00 komen volledig voor rekening van de cursist/student. Als zodanig
worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en
incassobureaus, welke worden vastgesteld in overeenstemming met de
geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
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Annulering door cursist

1. Na inschrijving heeft iedere student 14 dagen bedenktijd.
2. Elke annulering dient schriftelijk per mail of brief te worden gedaan.
3. Elke annulering is pas van kracht nadat deze door Noorderlicht Academie
schriftelijk is bevestigd.
4. Annuleren is kosteloos tot 4 weken voor aanvang van de eerste lesdag
van desbetreffende opleiding.
5. Bij annulering tussen 4 tot 2 weken voor aanvang zal restitutie van het
lesgeld worden verminderd met 20%.
6. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang of bij annulering na aanvang van de opleiding vindt er geen restitutie plaats (je bent 100% van
het lesgeld verschuldigd).
7. Je bent steeds het volledige lesbedrag verschuldigd ook wanneer je ervoor hebt gekozen te betalen in termijnen.
8. Voor verzuimde lessen vindt geen restitutie van lesgelden plaats.
9. Bij annulering is het niet mogelijk het lesmateriaal van de niet bijgewoonde lessen te ontvangen.
10. Het stopzetten van de opleiding door de student omwille van een ernstige ziekte, andere ernstige omstandigheden of elke andere reden ontslaat
de student niet van het betalen van het volledige lesgeld voor het desbetreffende leerjaar en de daarbij horende administratiekosten.
11. Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de student.
Je bent ten alle tijden verplicht het lesgeld te betalen.

Annulering door Noorderlicht Academie

1. Bij overmacht, ziekte of ernstige omstandigheden, behoudt de Noorderlicht Academie zich het recht voor de opleiding te annuleren (bijvoorbeeld bij te weinig deelname om de opleiding kostendekkend te organiseren).
2. De ingeschreven studenten zullen onmiddellijk van dit besluit op de
hoogte worden gebracht en het eventueel reeds betaald lesgeld wordt
volledig gerestitueerd binnen 14 werkdagen. De eventuele aansprakelijkheid van het opleidingsinstituut is beperkt tot maximaal het door de
student betaalde lesgeld.
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Uitvoering van de opdracht

Aansprakelijkheid

1. Noorderlicht Academie sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor
elke vorm van schade of ongeval ontstaan op de locatie van Noorderlicht
Academie, tijdens excursie dagen of studiereizen in binnen- en buitenland
voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
2. Noorderlicht Academie is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan de
opleiding.
3. De student hoort veiligheid en voorzichtigheid te betrachten jegens zijn
medecursist, de ruimte en het werken met anderen. Ontstane schade zal
op de desbetreffende student verhaald worden.
4. Docente en/of assistente kunnen adviseren om tijdens de oefeningen bepaalde voorzorgmaatregelen te treffen. De verantwoordelijkheid hiervoor
en voor de gevolgen hiervan liggen echter bij de student om hier wel of
niet gebruik van te maken.
5. Fysieke, emotionele en of geestelijke schade direct of op latere leeftijd kan
onder geen enkel beding op de docente en/of assistente of Noorderlicht
Academie verhaald worden maar is op eigen verantwoordelijkheid van de
student.
6. De student is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn
handelen en zijn uitspraken tijdens en rondom de lessen van de opleiding.
7. Aan de inhoud van de brochures en website kunnen geen rechten worden
ontleend.

Vertrouwelijkheid

1. Alle informatie die door de student wordt verstrekt, zoals adres- en bankgegevens, wordt door Noorderlicht Academie, door haar medewerkers en
docenten vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden op een veilige
manier op een aparte externe harde schijf opgeslagen. Gegevens van de
student worden alleen met toestemming van de student gebruikt. Ook
informatie afkomstig uit persoonlijke gesprekken, worden vertrouwelijk
behandeld door de docenten en assistenten verbonden aan Noorderlicht
Academie.
2. Wanneer vanuit medisch of justitieel opzicht informatie over de student gevraagd wordt, zal Noorderlicht Academie eerst toestemming vragen aan de
student of anders aan familie of naasten van de student.
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1. Indien Noorderlicht Academie haar lesprogramma niet na kan komen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst
niet bekend waren, heeft Noorderlicht Academie het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering van het lesprogramma mogelijk
wordt.
2. Noorderlicht Academie heeft het recht de nakoming van verplichtingen op
te schorten indien ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden
(die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te
verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen) zij redelijkerwijs haar
verplichtingen (tijdelijk) niet kan nakomen.
3. Noorderlicht Academie streeft er naar om geplande lessen te allen tijde
door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Noorderlicht Academie hiervoor jegens
de student niet aansprakelijk en heeft de student geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde lesgeld.
Noorderlicht Academie zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende les.
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Intellectuele eigendom

1. Noorderlicht Academie behoudt zich alle rechten voor van intellectuele en
industriële eigendommen met betrekking tot de door Noorderlicht Academie verstrekte leermiddelen. De student is niet gerechtigd opleidingsmateriaal op enigerwijze aan derden door te geven, af te staan of in gebruik
te geven of in gebruik te nemen als lesmateriaal voor eigen cursussen
(het gaat hier over lesmateriaal, teksten, leskaarten, video’s of lesopnames, technieken en methoden etc.).
2. De student is verplicht de stukken op eerste verzoek aan Noorderlicht
Academie te retourneren bij overtreding als bedoeld bij punt 1 van deze
Algemene Voorwaarden/Intellectuele eigendom, op straffe van een boete
van € 450, - per dag.
3. Wanneer een student materiaal heeft vernield of beschadigd, dan zal de
student binnen twee week voor materiaal van dezelfde functie en kwaliteit zorgen.
4. Wanneer een student vroegtijdig stopt met de opleiding wordt er geen
lesmateriaal meer gegeven. Het lesmateriaal wordt alleen gegeven
wanneer de les is gevolgd. Het is dan ook naslagwerk.

4.3 Klachtenprocedure en Wkkgz
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland
voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en
Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Noorderlicht Academie voldoet
aan deze eisen. Graag leggen we kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon

Het kan voorkomen dat je als student van Noorderlicht Academie een klacht
hebt over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat je deze klacht
rechtstreeks met Noor Elffers bespreekt. Alle klachten worden vertrouwelijk
behandeld en we streven er naar deze binnen 3 weken naar ieders tevredenheid af te ronden. Mocht dit niet binnen deze gestelde termijn mogelijk zijn
dan wordt je hiervan tijdig op de hoogte gebracht. De bewaartermijn van de
klacht is 12 maanden.
Mocht je om welke reden dan ook ontevreden zijn over de afhandeling van
jouw klacht, dan bieden wij je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voor Noorderlicht Academie neemt de Dhr.
B. van der Wilt (Email: b.vanderwilt@sinar.nl) deze functie waar.
Dhr. B. van der Wilt staat je graag te woord om je te ondersteunen en de
klacht te verhelpen op een voor alle partijen zo goed mogelijke wijze.
Mocht je je ondanks de goede zorgen van Dhr. B.van der Wilt nog onvoldoende gehoord en/of begrepen voelen, dan kun je je te allen tijde wenden
tot de hieronder genoemde geschilleninstantie.

Geschilleninstantie KPZ

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het
nemen van verantwoordelijkheden en het vermogen van de zorgaanbieder
een klacht op te lossen (evt. met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het je vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jouw gewenste resultaat leidt - je te wenden tot de
onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie
KlachtenPortaal Zorg (KPZ). Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste
traject, én het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 1 januari 2017
zijn de praktijk en het opleidingsinstituut Noorderlicht Academie bij KlachtenPortaal Zorg aangesloten.
De geschilleninstantie KPZ is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook
een schadeclaim worden toegekend.
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Contact KPZ

Zowel de klachtenregeling, klachtenfunctionaris als de geschilleninstantie van
het KPZ zijn te vinden/te bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl. Een klacht
ter attentie van de klachtenfunctionaris kun je via een formulier op de website
(klachtenportaalzorg.nl) van het KPZ indienen. Wanneer je met spoed contact
wilt opnemen met KPZ, bel je het mobiele nummer (06) 25186207.
Het klachtenreglement van het KPZ, dat als basis voor de klachtenprocedure
van praktijk en opleidingsinstituut Noorderlicht Academie geldt, evenals de
klachtenregeling, zijn terug te vinden op hun website.
De geschillenregeling van het KPZ zal je in voorkomende gevallen door de
onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.

•
•
•
•
•

•

We maken zelf al onze waccine lichtjes van soyawas en/of bijenwas.
Onze theeën, koffie en koffiemelk zijn biologisch.
Onze koekjes, chocolade, noten, drop en lekkers zijn allemaal biologisch.
Ons toiletpapier is biologisch en zonder kleurstoffen.
Noorderlicht Academie is een afhaalpunt van biologische dynamische
groente. Elke dinsdag brengt Boer Max zijn groente vers van het land in
kratten naar Noorderlicht Academie. Hier worden ze dan door de diverse
klanten opgehaald en kunnen zij weer een week gezond eten.
Ken je iemand die het leuk zou vinden om op regelmatige basis mee te
helpen met Noorderlicht Academie regel dingen, en deze persoon werkt
liefdevol en accuraat, dan kunnen wij deze extra handen enorm goed gebruiken.
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Weetjes over Noorderlicht Academie

5. Spreuk

ZUIVER WAARNEMEN

Een spreuk waarmee we onze intentie uitspreken. Wanneer we zelf moedig
ons hart volgen en in onze kracht, oprecht en waarachtig staan, als schakel
tussen hemel en aarde, de hemel handen en voeten gevend op aarde, dan
zijn wij de transformatie die de aarde en de mensheid nodig heeft om tot een
lichtwezen te ontwikkelen.

IK BEN in mijn centrum
Mijn voeten op Moederaarde
Mijn hoofd draag ik in het licht van het Christusbewustzijn
Mijn rug naar het verleden gesteund door de oerwijsheid van de Ouden
Mijn blik naar de toekomst gericht op mijn taak
Omhuld en beschermd door de liefdevolle vleugels van mijn Engel
Rust mijn ziel in mijn harte tempel, IK BEN.
IK BEN het centrum
Van Oost, West, Noord en Zuid.
Van Aarde, Water, Lucht, Vuur en Ether.
Van Zon, Maan, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus en Saturnus.
Serafijnen, Cherubijnen en Tronen,
Kyriothetes, Dynamis en Excusiai,
Archai, Archangeloi en Angeloi.
Ik benoem U, Al Eenheid, Hoge machten van Licht en Liefde,
als getuigen en hoeders van mijn denken, voelen en handelen.
BEN IK in zuiverheid, waarheid en eerbied, IK BEN.
IK BEN verklaar vanuit vrije Wil,
Dat ik alle krachten waartoe ik toegang heb alleen zal aanwenden
ten behoeve van het hoogste goed van alle betrokkenen.
Ik zal bij het toepassen respect tonen voor de Vrije Wil van
alle wezens en de krachten alleen na hun toestemming aanwenden.
Ik benoem U, Al Eenheid, Hoge machten van Licht en Liefde
als getuigen en hoeders van mijn matrix,
En vraag U, mij bij mijn inspanningen te ondersteunen,
mij te helpen, wanneer ik hulp nodig heb,
mij advies te geven wanneer ik raad nodig heb
om mijn Goddelijke plan in het leven te vervullen.
Ik wijd mijn bewustzijnsontwikkeling, mijn denken, voelen en handelen,
hiermee aan de universele machten van de Alomvattende liefde
en neem Uw bescherming en zorg dankbaar en met respect aan. IK BEN.
2019 ©Noor Elffers
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Overzicht Aantekeningen
5.1 Studentenconsulten:

De student is verplicht per leerjaar vier studentenconsulten te volgen voor
de eigen persoonlijke ontwikkeling. Deze consulten mogen ook bij een van
de aangegeven therapeuten (blz. 13) gevolgd worden.

Voor 1 december / Paraaf N.E.

Student consult 2
Eerste Jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Therapeut
Hulpvraag/Thema

Voor 1 februari/ Paraaf N.E.

Student consult 3
Eerste Jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Therapeut
Hulpvraag/Thema

Voor 1 april/ Paraaf N.E.

Student consult 4
Eerste Jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Therapeut
Hulpvraag/Thema

Voor 1 juni/ Paraaf N.E.

Student consult 5
Tweede Jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Therapeut
Hulpvraag/Thema

Voor 1 december/Paraaf N.E.

33

ZUIVER WAARNEMEN

Student consult 1
Eerste jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Therapeut
Hulpvraag/Thema

ZUIVER WAARNEMEN

Laat elk consult ook aftekenen bij Noor Elffers (N.E.)

Student consult 6
Tweede Jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Therapeut
Hulpvraag/Thema

Voor 1 februari /Paraaf N.E.

Student consult 7
Tweede Jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Therapeut
Hulpvraag/Thema

Voor 1 april/ Paraaf N.E.

Student consult 8
Tweede Jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Therapeut
Hulpvraag/Thema

Voor 1 juni/ Paraaf N.E.

Student consult 9
Derde Jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Therapeut
Hulpvraag/Thema

Voor 1 december/ Paraaf N.E.

Student consult 10 Voor 1 februari/ Paraaf N.E.
Derde Jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Therapeut
Hulpvraag/Thema
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Student consult 11 Voor 1 april/ Paraaf N.E.
Derde Jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Therapeut
Hulpvraag/Thema

5.2 Supervisie Cliëntenconsulten intern

De student is verplicht 6 cliëntenconsulten onder supervisie in deze drie jaar
te behandelen. Deze worden tijdens de lesdagen gedaan en altijd geobserveert door een docent of assistent.

Clïentconsult + verslag 1 / Paraaf N.E.
Eerste jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Supervisor
Hulpvraag/Thema

Clïentconsult + Verslag 2 / Paraaf N.E.
Tweede jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Supervisor
Hulpvraag/Thema

Laat elk consult en verslag ook aftekenen bij Noor Elffers (N.E.)
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Student consult 12 Voor 1 juni / Paraaf N.E.
Derde Jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Therapeut
Hulpvraag/Thema

ZUIVER WAARNEMEN

Clïentconsult + Verslag 3 / Paraaf N.E.
Tweede jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Supervisor
Hulpvraag/Thema

Clïentconsult + Verslag 4 / Paraaf N.E.
Derde jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Supervisor
Hulpvraag/Thema

Clïentconsult + Verslag 5 / Paraaf N.E.
Derde jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Supervisor
Hulpvraag/Thema

Clïentconsult + Verslag 6 / Paraaf N.E.
Derde jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Supervisor
Hulpvraag/Thema

Clïentconsult extra + Verslag / Paraaf N.E.
Derde jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Supervisor
Hulpvraag/Thema
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5.3 Cliëntenconsulten Extern

De student is verplicht met vier externe (onbekende) cliënten te werken en
elke cliënt minimaal drie consulten te geven van een uur of anderhalf uur.
Van elk consult wordt een (online)verslag gemaakt en ingeleverd.

TWEEDE JAAR
Cliënt 1, consult 1
Tweede Jaar
Sessiedatum
Handtekening/Paraaf
Hulpvraag/Thema

Inleveren voor 1 december

Inleveren voor 1 januari

Cliënt 1, consult 3
Tweede Jaar
Sessiedatum
Handtekening/Paraaf
Hulpvraag/Thema

Inleveren voor 1 februari

Cliënt 2, consult 1
Tweede Jaar
Sessiedatum
Handtekening/Paraaf
Hulpvraag/Thema

Inleveren voor 1 maart

Cliënt 2, consult 2
Tweede Jaar
Sessiedatum
Handtekening/Paraaf
Hulpvraag/Thema

Inleveren voor 1 april

Cliënt 2, consult 3
Tweede Jaar
Sessiedatum
Handtekening/Paraaf
Hulpvraag/Thema

inlveren voor 1 mei
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Cliënt 1, consult 2
Tweede Jaar
Sessiedatum
Handtekening/Paraaf
Hulpvraag/Thema

Laat elk consult ook aftekenen bij Noor Elffers (N.E.)
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DERDE JAAR
Cliënt 3, consult 1
Derde jaar
Sessiedatum
Handtekening/Paraaf
Hulpvraag/Thema

Inleveren voor 1 oktober

Cliënt 3, consult 2
Derde jaar
Sessiedatum
Handtekening/Paraaf
Hulpvraag/Thema

Inleveren voor 1 november

Cliënt 3, consult 3
Derde jaar
Sessiedatum
Handtekening/Paraaf
Hulpvraag/Thema

Inleveren voor 1 december

Cliënt 4, consult 1
Derde jaar
Sessiedatum
Handtekening/Paraaf
Hulpvraag/Thema

Inleveren voor 1 januari

Cliënt 4, consult 2
Derde jaar
Sessiedatum
Handtekening/Paraaf
Hulpvraag/Thema

Inleveren voor 1 februari

Cliënt 4, consult 3
Derde jaar
Sessiedatum
Handtekening/Paraaf
Hulpvraag/Thema

Inleveren voor 1 maart
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5.4 Studie casussen:

Tijdens de opleiding werk je 6 casussen in groepsverband en/of één op één
uit. Hiervan maak en lever je een verslag in.

Paraaf N.E.

Casus consult 2
Tweede Jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Therapeut
Hulpvraag/Thema

Paraaf N.E.

Casus consult 3
Tweede Jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Therapeut
Hulpvraag/Thema

Paraaf N.E.

Casus consult 4
Derde jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Therapeut
Hulpvraag/Thema

Paraaf N.E.

Casus consult 5
Derde jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Therapeut
Hulpvraag/Thema

Paraaf N.E.
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Casus consult 1
Eerste jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Therapeut
Hulpvraag/Thema

Laat elke casus ook aftekenen bij Noor Elffers (N.E.)
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Casus consult 6
Derde jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Therapeut
Hulpvraag/Thema

Paraaf N.E.

Casus consult extra Paraaf N.E.
Derde jaar
Sessiedatum
Naam & Handtekening Therapeut
Hulpvraag/Thema

5.5 Reflectieverslagen: Per leerjaar lever je één reflectieverslag in.
Reflectieverslag 1 Voor 1 mei / Paraaf N.E.
Eerste jaar
Datum
Handtekening
Belangrijkste aandachtspunt
Reflectieverslag 2 Voor 1 mei / Paraaf N.E.
Tweede Jaar
Datum
Handtekening
Belangrijkste aandachtspunt
Reflectieverslag 3 Voor 1 mei / Paraaf N.E.
Derde jaar
Datum
Handtekening
Belangrijkste aandachtspunt
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Noorderlicht Academie
Hulst 96
5662TK GELDROP
www.noorderlicht-academie.nl

Noor Elffers
Email: info@noorderlicht-academie.nl

Spreekuur: Dinsdag tussen 9.00 - 10.00 uur
voor korte vragen of voor het maken van een afspraak

Tel: 06-28423459
(Gelieve te smsen of te appen i.p.v. in te spreken)

Assistente voor het eerste jaar
Jennifer Reijnders
assistente voor het tweede jaar
Miriam den Ouden
Het derde jaar is zonder assistente

ZUIVER WAARNEMEN

Oprichtster en hoofddocente

