
 
 
 
 
 
Is de opleiding Uniek? Wat wil je zelf nog kwijt over de opleiding en de docent? 
 

• Een levens veranderende opleiding voor diegene die het aandurven en zich er vrijwillig voor 
openstellen. 

• Ja, ik heb namelijk alle opleidingen energetische therapeut vergeleken in Nederland en dit is 
de meest brede en uitgebreide opleiding. Je kan vanaf hier alle kanten op. 

• Ja, dat komt vooral door de docente. 

• Voordat ik met de opleiding begon heb ik mijn eigen onderzoek gedaan naar opleidingen. 
Deze opleiding is de enige die ik heb gevonden die aansluit bij mijn behoeften. Veel leren, 
meerdere jaren achter elkaar. Mooie mix van praktijk en theorie, gegeven door een zeer 
ervaren docent. 

• Het is een mooi centrum met een geweldige docente. 
• Ja, ik denk niet dat er een andere opleiding is waar het aanbod zo divers en uitgebreid is, 

waar de ruimte om te groeien zo veilig is, en de kwaliteit en niveau zo goed is. 
• Het is een hele bijzondere opleiding, door het aanbod van de vele mogelijkheden qua healing 

- en psycho therapie. 
• De kosten zijn te laag qua aanbod. Om de vele technieken allemaal goed onder de knie te 

hebben zou het best meerdere jaren mogen duren. 
• Deze opleiding is voor mij uniek, omdat ik al veel heb geleerd qua theorie, oefeningen en 

over mezelf. 
• Voor mij is deze opleiding een plek waar ik, in alle veiligheid, leer om echt de diepere lagen 

te ontdekken van mijzelf. Dit kan ik alleen in een omgeving waar dit alles mogelijk is en dat 
vind ik zeker bij Noor. 

 
Standpunt docent: Voor mij is deze opleiding uniek die ik geef. Ik heb zelf diverse 
opleidingen gevolgd en uiteraard onderzoek gedaan voordat ik de opleidingen startte. Er is 
vraag naar verdieping, er is de vraag van de cursisten “Hoe kom ik dichter bij mijzelf, hoe 
ontdek ik mijn uniciteit, hoe kan ik van alles wat ik geleerd heb mijn eigen verhaal maken en 
dit in de wereld zetten?” Op al deze vragen kan ik maar met een antwoord antwoorden. 
“Kom bij jezelf en je bent uniek, enig, onvervangbaar en je hebt dat pakketje meegekregen 
om de wereld een klein stukje beter te maken en te brengen naar zijn verlichting. Dit lukt je 
alleen wanneer jij uniek bent.” 


