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AuraTouch healers

AuraTouch healers

Leren waarnemen, reading, van het menselĳk energieveld zonder
aan te raken, het werken met de chakra’s, het analyseren van alle
energielagen en het helen van elke laag tot zelfs het verwĳderen
van verstorende energieën en het vervolgens repareren van de
beschadigde plek en het herstellen van verloren zieledelen behoort
tot je gewone bezigheden van de healer.
AuraTouch is een geavanceerde en heel complete, brede vorm
van aurahealing en chakrahealing. De methode heeft het woord
Aura in haar naam en de healer heet vaak Aurahealer. AuraTouch
gaat echter veel verder dan alleen het auraveld. Het aura, de
chakra’s, de lagen, de ziel, het wezen van de cliënt, het valt alles
onder de noemer AuraTouch.

Voordelen Aurahealing en Chakrahealing

Het helen van het energieveld op deze manier biedt heling en
ondersteuning bĳ aandoeningen op fysiek, emotioneel, mentaal en
spiritueel gebied. Velen ondergaan een aurahealing sessie omdat
ze weten en voelen dat het ze verder brengt op hun pad van
persoonlĳke spirituele transformatie, terwĳl anderen behandeld
wensen te worden omdat ze actief willen werken aan de healing
van de eigen emotionele, mentale of fysieke staat van
zĳn. Auratouch brengt ook veelal direct verlichting bĳ pĳn.

Erkende healers

De geregistreerde aurahealers op deze site zĳn alle degelĳk
opgeleid. Dat wil zeggen dat ze de volledige opleiding Auratouch
Energetisch aura- en chakra healing hebben afgerond.
Het register van de professional healers is o.a. vindbaar op:
• aurahealers.nl
• auratouchhealers.nl
De naam en het logo Professional Aurahealers zĳn beschermd en
alleen de healers die bĳ Nederlof Foundation in het register staan
vermeld mogen de naam en het logo gebruiken.

Nederlof Foundation

De Nederlof Foundation beheert meerdere registers van
professionele beoefenaars en de website foundation-register.nl.

Meer informatie

Voor informatie over Nederlof Foundation of registratie bĳ een van
de professionele beroepsregisters: www.nederloffoundation.nl

Registers professionele beoefenaars

Studenten en cliënten kunnen middels de registers makkelĳker
herkennen wie daadwerkelĳk op goed niveau geschoold is en kan
daarmee een verantwoorde keuze maken.
De professionele leraar en therapeut / healer is duidelĳk herkenbaar
als aangesloten en erkend beroepsbeoefenaar.

Toetsing

Elke vermelding van een leraar of therapeut in het register wordt
getoetst alvorens deze wordt toegelaten tot dit register. Daarmee
heeft de (aankomende) student en cliënt de zekerheid dat de
therapeut of leraar een afgestudeerd professional is.

Geaccrediteerd

Elke toegelaten beroepsbeoefenaar heeft een door de Nederlof
Foundation geaccrediteerde opleiding afgerond op minimaal hbo of
pre-hbo niveau (normen KTNO, BATC, CAT en SNF)

Elke aangeslotene

Kent een ethiekcode, valt onder het klachtenrecht, is getoetst.
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