FAQ
Meest gestelde vragen over de
Opleiding tot Luisterkindwerker

INHOUDELIJK
Kan echt iederen dit leren?

MARIEKE NIJLAND
Ik ben Luisterkind Trainer en Luisterkindwerker.

De vraag die ik ook als eerste stelde toen ik me erin ging verdiepen. En het antwoord is
'Ja'. Iedereen kan dit leren. Ieder mens heeft de mogelijkheid om die ‘knop’ weer terug te
vinden waar we allemaal mee geboren zijn. Deze vaardigheid is in de loop van de jaren bij
de meeste mensen vervaagd, doordat we verleerd (of zelfs afgeleerd) zijn om naar onze
intuïtie te luisteren. Dit weer activeren, is een kwestie van doen, meegaan met de vragen
en opdrachten in de opleiding, grip durven loslaten en vooral de wil hebben om
Luisterkindwerker te worden. Je hebt er geen basisopleiding psychometrie of intuïtieve
ontwikkeling voor nodig, geen mediumschap of trancehealing. Als je voelt dat je dit wil,
dan kan je leren afstemmen.

Ik las iets in de brochure wat ik een beetje spannend vond en
dat was dat in de afstemming er ook andere ‘entiteiten’ naar
voren kunnen komen. Als je start met de afstemming, dan roep
je deze entiteiten niet specifiek op toch?
REVIEWS
"Wat was ik blij met jou als trainer. Je stond altijd
voor ons klaar, al zat je in Bali of was je druk met je
vakantie. Ik heb deze reis mogen ervaren en ben er
met veel meer zelfvertrouwen uitgekomen. Ik ben
minder bang om op iets af te stappen , mijn
zelfvertrouwen is enorm gegroeid.
Lieve Marieke, bedankt voor alles, je enthousiasme en
je kennis die je met ons wilde delen. "
Deelnemer na afloop over de opleiding tot
Luisterkindwerker

CONTACT
E-mail: mail@mariekenijland.com
Web: www.mariekenijland.com
Facebook: Marieke Nijland - A Message from within
Instagram: @marieke.nijland
Youtube: Marieke Nijland

Ik snap heel goed de onrust of angst die het oproept als je dit leest. En wees gerust,
daarin ben je echt niet de enigste. Voor velen is dit een spannend stuk.
Sowieso kan ik je geruststellen dat je niks oproept en ook nooit iets van een ander
overneemt. Wat je doet met een Luisterkind-afstemming, is verbinden met de persoon
die de aanvraag heeft gedaan. Je luistert in de energie, stelt vragen en komt zo samen tot
de antwoorden die nodig zijn om verder te kunnen. Wanneer er bij iemand een entiteit
aanwezig is, dan is die daar voor een reden. Blijkbaar hebben zij iets samen uit te werken
of mag degene sterker in zijn kracht gaan staan. De entiteit zal dus nooit op jou
'overspringen', omdat het met jou niks te maken heeft. Jij bent er als toeschouwer en
helpt de aanvrager om dit stuk op te lossen. Entiteiten kunnen overleden personen zijn
die in de energie nog niet de aarde als hun plek hebben losgelaten (door onverwachts
overlijden, trauma's of andere onopgeloste zaken). Het mooie is dat je ze in een
Luisterkind-afstemming samen met de aanvrager kan begeleiden naar het licht (dwz
helpen met energetisch overgaan, loslaten van hun oude 'leven').
Tijdens de opleiding krijg je hier veel uitleg over en oefenen we hier in een veilige setting
mee. Je krijgt ook de tips en trucs hoe het werkt en hier mee om te gaan. Iedereen vindt
dit spannend hoor, maar uiteindelijk is het ook altijd een heel bijzonder stuk als ze
snappen hoe het werkt.
Dit onderwerp komt overigens pas bij Lesdag 4 aan bod, nadat je de basis voor het
afstemmen en het op papier krijgen van de Luisterkind-afstemming in de vingers hebt.
Dus wees niet bang dat je er onvoorbereid of haastig mee wordt geconfronteerd.

Ik voel lichtelijke weerstand bij contact maken met een
overleden persoon. Is dit ook een onderdeel (als zijnde, dat je
dit moet doen tijdens) van de opleiding?
Ook deze vraag snap ik helemaal en daar is niets geks aan. Voor veel cursisten is dit een
onwennig stuk. Dit onderdeel komt op Lesdag 5 aan bod. Als je eenmaal het afstemmen
in de vingers hebt, merk je dat het eigenlijk niet uitmaakt waar je op afstemt. Een
pasgeboren baby, een volwassenen of een overleden persoon. Je leert je vertrouwd en
veilig voelen in het communiceren op zielsniveau/energie.
De manier van afstemmen op een overleden persoon is hetzelfde als een regulier
afstemming. Het onderwerp is echter wel gevoeliger en vraagt daarom meer
zorgvuldigheid, maar de werkwijze is hetzelfde. Je bent na afloop zelf vrij om te kiezen of
je deze afstemmingen op overleden personen ook wil aanbieden. Als iets niet bij jou past,
laat je het gewoon lekker weg :)
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INHOUDELIJK
Ik ben leerkracht. Wat zou ik hiermee kunnen in de klas?

MARIEKE NIJLAND
Ik ben Luisterkind Trainer en Luisterkindwerker.

REVIEWS
"Wil je graag bedanken voor je fijne begeleiding. Jouw
woorden: 'je mag er aan wennen, erin groeien en op je
eigen tempo stappen zetten', gaven mij de kracht en
doorzettingsvermogen wanneer ik weer eens
twijfelde. Ik wilde heel graag bij de eindbestemming
zijn, maar het is een proces waarin je mag ontdekken
en erin groeien.
De opleiding luisterkindwerker heeft mij veel kracht,
nog meer zelfvertrouwen gegeven en mijn intuïtie is
nog meer gegroeid.
Je bent een geboren Luisterkindwerker Trainer."
Deelnemer na afloop over de opleiding tot
Luisterkindwerker

Wat je ermee kan in de klas, is dat je sowieso op een andere manier naar je leerlingen
gaat luisteren. Waarschijnlijk gebruik je je intuïtie al, maar doordat je er nu bewust mee
aan de slag gaat, ga je ook merken dat je makkelijker op informatie om je heen afstemt. Je
gaat natuurlijk nooit zomaar zonder toestemming op een probleem bij een kind
afstemmen en dit aan ouders terug koppelen. Maar zolang jij gewoon even in de energie
aanhaakt, als ze vast lopen of je wilt ze even een bemoediging geven, dan kan dat altijd
energetisch. Zolang je het niet opschrijft en naar ouders stuurt, mag je op deze manier
best bij kinderen aanhaken. Je voelt snel genoeg wanneer dit wel kan en wanneer niet.
Het feit dat je in de energie contact maakt, biedt een hele andere basis dan alleen met in
fysieke vorm. En dat brengt heel veel ruimte, rust en verbinding in de communicatie. Na
het volgen van de opleiding zul je dus automatisch op een ander niveau gaat
communiceren en dat zal alleen maar positief effect hebben op jouw leerlingen in de klas.
Ook kun je natuurlijk kijken of er ruimte is binnen de school, het team, om hier eens een
informele lezing over te geven. Dan weten collega's ook dat ze ouders naar jou kunnen
doorverwijzen, mochten ze hiervoor open staan. Hoe gaaf zou dat zijn? In plaats van de
IB-er (intern-begeleider) ben je dan LB-er van de school… Luisterkind-begeleider :)

Gaat de opleiding tot Luisterkindwerker mij ook helpen met
mijn persoonlijke situatie?
De opleiding is bedoeld om te leren werken met de Luisterkind Methode en dus goede
Luisterkind-afstemming te maken. Maar wat er zeker bij komt als je deze opleiding gaat
doen, is een stuk persoonlijke ontwikkeling. Je gaat als vanzelf beter leren afstemmen op
wat jij nodig hebt, wat de mensen om jou heen nodig hebben. Dat gaat je zeker meer
zelfvertrouwen opleveren, helpen om steviger in je schoenen staan en ook daarin
duidelijker zijn naar je omgeving. Het is dus niet perse dat de opleiding jou persoonlijke
situatie gaat oplossen, maar het zou zeker kunnen dat het proces dat je doormaakt
tijdens de opleiding jou gaat helpen met meer kracht in jouw eigen positie te staan. Je
krijgt nieuwe tools tot jou beschikking en daarmee dus kan het ook in jouw persoonlijk
situatie verandering brengen.

Waarom heb je voor een afstemming leeftijd en naam nodig?
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Youtube: Marieke Nijland

In principe kunnen we in de energie direct contact maken met alles en iedereen vanuit
die intentie. Ons menselijke deel heeft echter soms wat hulpmiddelen nodig. De naam,
leeftijd en foto zijn eigenlijk een soort hulpmiddel, als ingang, om de verbinding
makkelijker te maken. Als een soort 'inbelnummer' om in gesprek te gaan :). Leeftijd geeft
idee in welke levensfase ze zitten, foto geeft een duidelijk beeld en de naam is fijn als
aanspreekpunt. Na verloop van tijd merk je dat je dit steeds minder nodig hebt.
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Wat is ongeveer de studiebelasting per week/maand?

MARIEKE NIJLAND
Ik ben Luisterkind Trainer en Luisterkindwerker.

Qua studiebelasting rekenen we gemiddeld zo'n 6 tot 10 uur per week. Die tijd zit vooral
in tijd maken voor oefen afstemmingen maken. De één kan dit met 4-6 uur per week
redden, de ander heeft hier meer tijd voor nodig. Hoe meer je oefent, hoe beter je het
natuurlijk in de vingers krijgt. Het kan ook zijn dat je de ene week meer tijd pakt en een
week minder als je het drukker hebt. Maar elke week er actief mee bezig zijn, is wel
belangrijk om er alles uit te halen.

Hoeveel afstemmingen moet je per week maken met oefenen?

REVIEWS
"Het was van bij aanvang spannend, en het gaf me
een dubbel gevoel. Op de cursusdagen vond ik het de
MAX. Eens alleen voor het maken van de
afstemmingen, begon de twijfel hoogtij te vieren. Wat
had ik me in hemelsnaam aangedaan. Meerdere keren
heb ik er de stekker willen uittrekken.
Telkens opnieuw Marieke, was jij diegene die me de
hand reikte, en me op een zachte, liefdevolle manier
aanspoorde om door te gaan.. Hoewel ik anders een
ware spraakwaterval ben, ik heb géén woorden
genoeg, om te zeggen hoe dankbaar ik je ben. Deze
reis heeft me een onbetaalbaar geschenk gegeven.
Moge ik op mijn beurt een lichtpuntje zijn voor velen."
Deelnemer na afloop over de opleiding tot
Luisterkindwerker
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Het verschilt echt per persoon hoeveel afstemmingen ieder maakt, maar 2-4 per week is
toch wel aan te raden. Soms lukt dit makkelijk, een andere week kom je er niet aan toe.
Dat is helemaal oké. Je bent hier zelf vrij in. Sommige hebben de vorm zo te pakken en
anderen duurt het gewoon wat langer en zullen dus meer afstemmingen 'moeten'
schrijven.
Qua studiebelasting rekenen we gemiddeld 6 tot 10 uur per week en die tijd zit hem
vooral in het afstemmingen maken.

Ik heb al een praktijk. Mag ik tijdens de opleiding het al aan
mijn huidige klanten aanbieden, voor een speciale prijs?
Het is de regel dat zolang je in opleiding bent je nog geen geld vraagt voor je
afstemmingen. Voor de grap zeggen we altijd: Het is als wanneer je een brood gaat kopen
bij de bakker en een bakkersleerling je voor een klein prijsje een zak meel meegeeft,
omdat hij nog niet geleerd heeft om het deeg te maken :) . Zolang je nog in opleiding bent,
zijn alle oefenafstemmingen gratis. DE oefenpersonen zijn er voor jou en jij (nog) niet
voor hen. Jij hoeft nog niks op te lossen of die persoon te helpen, maar jij krijgt de kans
om zonder druk en verwachtingen het afstemmen te leren. En alles wat daarmee al
opgelsot wordt,d at is voor de oefenpersoon heel mooi meegenomen!

Leer je tijdens de opleiding ook iets over ondernemerschap?
Goede vraag, want natuurlijk is het naast het mooie werk van afstemmingen maken ook
een stuk ondernemerschap. Je krijgt in de opleiding zeker wat basis tools en tips mee hoe
jij jezelf als ondernemer neer kan zetten. En ook kom je na afstuderen in een besloten FBgroep met alle andere Luisterkindwerkers, waar je ervaringen kan uitwisselen en van
elkaar kan leren. Maar bovenal gaat het tijdens de opleiding om de vaardigheid van het
afstemmen volgens de Luisterkind-methode onder de knie te krijgen. Het
ondernemerschap is iets waar je daarna zelf in mag duiken en je eigen weg in gaat vinden.
Wel iets om inderdaad rekening mee te houden. Je hebt niet bij afstuderen zomaar een
goed lopende praktijk.

Is het een probleem als je dyslexie hebt?
Ik heb meerdere cursisten gehad die dyslectisch zijn. In het begin is dat spannend en
lastig, omdat ze de druk voelden om het in de Nederlandse taal goed op papier krijgen,
maar uiteindelijk lukt het ze allemaal. Als je zwaar dyslectisch bent, moet je je wel
afvragen of dit de manier is die bij jou past, omdat een Luisterkind-afstemmingen nou
eenmaal op papier wordt gezet. Maar je hoeft echt niet perfect en foutloos de
afstemming op papier te zetten. Het gaat om de intentie, en dat de boodschap goed over
komt. Wat sommige Luisterkindwerkers doen, is een noot onder de afstemming zetten
dat ze dyslectisch zijn en dat er hierdoor wat fouten in de tekst kunnen zitten. Gewoon
zodat mensen het weten en daar niet over vallen. En na een tijdje zijn er ook die dat weer
weg halen, omdat ze voelen dat zij het op de juiste manier voor die persoon op papier
krijgen. Dus dyslexie hoeft zeker geen belemmering te zijn en ook dan kun je heel goed
Luisterkindwerker worden.
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In welke taal kan ik straks Luisterkind-afstemmingen maken?

MARIEKE NIJLAND
Ik ben Luisterkind Trainer en Luisterkindwerker.

In de energie kun je natuurlijk met iedereen communiceren, ook al spreken ze Russisch.
Het is echter wel belangrijk dat jij de boodschap goed op papier kan zetten, kortom in de
taal die jij machtig bent. Het gaat niet perse om de taal die de aanvrager spreekt, maar
meer hoe jij het op dat moment vertaalt. Bij iemand die dus Engelstalig is (of in ieder
geval de afstemming in het Engels aanvraagt), ga ik in de energie direct in het Engels
communiceren en schrijf de afstemming dus ook meteen in het Engels uit. Dus in elke taal
die jij qua schrijven goed machtig bent, kun jij afstemmingen maken.

Zit er BTW op de opleiding?
Aangezien de opleiding bij CRKBO geregistreerd is, is de opleiding door het CRKBO
vrijgesteld van BTW-afdracht.

REVIEWS
"Vandaag was het dan zover: de eerste cursusdag.
En wat voor één! Een hele inspirerende en
waardevolle dag. Veel herkenning bij wat er gezegd
werd, soms wat onbegrip over hoe nu te beginnen,
maar ook verbazing over wat er al wel gelukt is.
Na de eerste cursusdag kan ik al zeggen dat ik
ontzettend blij ben dat ik deze keuze gemaakt heb en
ik ben benieuwd wat me allemaal te wachten staat de
komende maanden. Ik heb nog geen idee wat ik er
uiteindelijk mee wil en hoe ik het in wil gaan zetten,
maar het zal me ongetwijfeld verder helpen.
Marieke, bedankt voor deze mooie eerste cursusdag!"
Deelnemer na afloop van Lesdag 1

Kan de opleiding in termijnen betaald worden?
Het is mogelijk om de opleiding in termijnen te betalen. Normaal gesproken in twee
termijnen. Het is wel de algemene regel (vanuit het secretariaat van Luisterkind) dat het
volledige opleidingsgeld betaald dient te zijn voordat de cursist van start gaat op lesdag
1. Dit om te voorkomen dat mensen niet volledig gecommitteerd zijn en hierdoor
mogelijk sneller geneigd zijn vroegtijdig af te haken.

Waarom duurt de opleiding eigenlijk 6 maanden?
We zeggen dat de duur van de opleiding gemiddeld 5 tot 6 maanden is, omdat de 5
lesdagen verdeeld zijn over 5 maanden, met telkens 4 weken ertussen (of wat langer als
er vakantie tussen zit). Na je laatste lesdag, moet je nog minstens één afstemming ter
beoordeling inleveren, en sommigen nog een aantal meer (dat ligt aan hoe snel ze zelf
gaan met inleveren en voldoendes halen). Tussen de laatste lesdag en het halen van je
laatste voldoende zitten dus meestal nog een paar weken. Zo kom je uiteindelijk op zo’n 6
maanden uit, van start tot het mogen ontvangen van je diploma.

Hoe groot is de groep?
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De groepsgrootte voor online is max 3 personen.
Drie lijkt weinig, maar zo is er genoeg tijd en ruimte voor iedereen om de oefeningen te
doen en ervaringen en bevindingen te delen. En daarnaast voor mij als trainer om
iedereen persoonlijk voldoende aandacht te geven. Dus een klein groepje, dat werkt heel
fijn en geeft de deelnemers ook een veilig gevoel.

Wanneer kan ik van start?
Zodra jij voelt dat je er klaar voor bent :) . Ik plan minstens 2 a 3 nieuwe groepen per
kwartaal. Dus hou mijn website in de gaten voor de nieuwste data. Mochten deze data
niet in jouw agenda passen, kunnen we in overleg samen andere lesdata prikken.
Ik start een groep bij minimaal 2 deelnemers, dus mocht jij samen met een vriendin of
collega de opleiding willen doen, dan is dat ook zeker mogelijk.
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