
Chõ Instituut 

Het Chõ Instituut is onderdeel van Health Centre Chõ, centrum voor 
natuurgeneeskunde. Je leert technieken en methoden, waarmee je jezelf  en 
anderen in balans brengt. We bieden cursussen en trainingen, zoals: Reiki, 
Shin-Do en Verantwoord Testen. 
Wil je verder leren, dan bieden we opleidingen, zoals: Reiki Practitioner, 
Reiki Master en Touch of  Chõ Practitioner. Zie de website voor meer 
informatie. 

Milou van Rooij - de Vries 

Milou is natuurgeneeskundig therapeut, Reiki Master en kindercoach. Ze is 
aangesloten bij beroepsorganisaties BATC, Reiki Ryoho en Adiona. Zij is 
opgenomen in het register van het KinderCoachGilde. Zij geeft Reiki 
cursussen en Verantwoord Testen. Ze is trainster bij de opleidingen. 

Joost van Rooij 
Joost van Rooij is Shin-Do® trainer. Hij is opgenomen in het register van 
Nederlof  Foundation. Hij geeft de Shin-Do trainingen in het centrum en 
op locatie. 
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Cursussen en trainingen 
Breng jezelf  en anderen in balans! 

Reiki 
Shin-Do 

Verantwoord Testen 

Chõ Instituut 
Trainingen en opleidingen 
Spechtenkamp 182 
3607 KK Maarssen 
0346-700217 
info@cho-instituut.com  
http://www.cho-instituut.com  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Trainingen en opleidingen 
Wanneer je zelf  de verantwoording over jouw energiebalans in handen wilt 
nemen, overweeg dan een cursus of  training bij het Chõ Instituut. Je leert 
technieken om op jezelf  toe te passen. Soms leer je ook anderen te 
behandelen. Na de cursus of  training weet je hoe je jezelf  en anderen beter 
in balans brengt. 
Shin-Do 
De sleutel tot je innerlijke kracht 
Ware kracht komt van binnen. Dit is een bekende uitspraak. Maar wat is 
die ware kracht en hoe ga je ermee om? Overal om ons heen is energie, en 
ieder mens heeft een eigen energieveld. Dit energieveld is de sleutel tot je 
ware kracht. 
Het energieveld is de overgang van je innerlijke mens met je omgeving. 
Het laat je zien hoe jij als persoon met je omgeving omgaat, maar ook 
welke invloed je omgeving op jou heeft. 
Al je gedachten en acties werken door op je energieveld. De kwaliteit van 
dit energieveld is een afspiegeling van je ware kracht, je innerlijke kracht. 
Shin-Do is de leer van energievelden, en helpt je dit energieveld te 
herkennen bij jezelf  en anderen. Met eenvoudige oefeningen en praktische 
voorbeelden leer je, hoe je je innerlijke kracht onder alle omstandigheden 
in goede conditie brengt en houdt. 
Shin-Do is voor iedereen, die: 
• zichzelf  beter wil leren kennen; 
• meer zelfvertrouwen wil hebben; 
• natuurlijker wil omgaan met andere mensen; 
• op een ontspannen manier in het leven wil staan; 
• beter om wil gaan met werkdruk en stress; 
• zichzelf  wil blijven in conflict situaties; 
• lichamelijk sterker wil zijn; 
• de kwaliteit van leven en werken wil verbeteren. 
Shin-Do is elke dag in alle situaties een fantastische manier om 
krachtig te zijn in alles, wat je doet: op werk, school of  thuis. 
Het is een praktische en actieve training met veel voorbeelden uit het 
dagelijks leven. Tijdens vier dagdelen worden vier natuurwetten behandeld, 
die je leren vanuit jouw innerlijke kracht te leven. De training is niet zwaar, 
de oefeningen zijn eenvoudig en door iedereen uit te voeren. 
Er zijn speciale ouder&kind trainingen. 

Reiki 
Breng jezelf  en anderen in balans 
Reiki is een Japanse behandelmethode, waarbij energie door middel van 
handoplegging wordt doorgegeven. De methode heeft de naam Usui Shiki 
Ryoho. In het Nederlands is dit het Usui Systeem van Natuurlijk Genezen. 
Reiki heeft een positieve invloed op het gehele energie-evenwicht. Een 
behandeling helpt de structuur van je lichaam te verbeteren en helpt 
lichaam en geest te ontgiften. Een behandeling geeft diepe ontspanning. 
Het helpt (oude) problemen en bijbehorende emoties te 
verwerken. Je ziet beter wat je wel of  juist niet wilt. Reiki werkt 
zowel preventief  als therapeutisch. 
Iedereen kan Reiki leren. Er zijn drie graden: Reiki eerste graad, 
Reiki tweede graad en de Reiki Master graad. Elke fase staat voor 
een fase met bijbehorend niveau van kracht, mogelijkheden en 
inzicht. De eerste graad bestaat uit 4 dagdelen. Na de eerste 
graad weet je hoe je jezelf  en anderen behandelt. Er zijn speciale 
kindercursussen. Voor professionals is de Reiki Practitioner opleiding. 

Verantwoord Testen 
De sleutel tot een energie bewust leven 
Op elk moment in jouw leven maak je keuzes: wat ga je eten, waar denk je 
aan, wat ga je kopen, wat ga je doen? Meestal ben je je er daarbij niet van 
bewust of  deze keuze een positieve of  negatieve invloed op jouw leven 
gaat hebben. Door bewuster met je omgeving en jezelf  bezig te zijn, leer je 
wat je energie geeft en wat je energie kost. 
Verantwoord testen is een praktische cursus met veel voorbeelden uit het 
dagelijks leven. Tijdens twee dagdelen leer je: 
• werken met een Perfect Pendulum of  Omega 

Pendulum; 
• jezelf  en anderen in basisbalans brengen; 
• uittesten of  een actie versterkend voor je is; 
• de zaken die stress opleveren in je omgeving 

identificeren; 
• bepalen wat jouw behoeften zijn; 
• hoe je anderen test. 
Verantwoord Testen is elke dag in alle situaties een eenvoudige manier om 
te kiezen voor een energie bewust leven.


