Homeopathie

(Specialisatie)

Welke potentie moet ik adviseren en hoe
lang kan iemand het beste een bepaald
homeopathisch geneesmiddel innemen?
Wat betekent een bepaalde reactie op een
middel? Wat is een gunstige reactie en wat is
een teken van een verkeerde keuze? Past een
bepaald middel onvoorwaardelijk bij iemands
constitutie als het klachtenbeeld overeenkomt
met het geneesmiddelbeeld? Hoe spreek je een
homeopathische benaming uit? Het zijn slechts
enkele van de vele vragen die je als homeopaat
regelmatig tegenkomt. In de twee modulen
van de Specialisatiecursus Homeopathie vind
je hierop een antwoord en leer je tevens deze
kennis in de praktijk toe te passen.
Deze cursus is helemaal vanuit de klassiek homeopathische gedachte samengesteld en brengt je
dan ook terug naar de essentie van de homeopathie, zoals die ooit door Samuel Hahnemann ontwikkeld is. Maar daarnaast besteden we ook veel
aandacht aan de nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van de klassieke homeopathie, want ‘klassiek’ betekent niet dat we niet zouden openstaan
voor nieuwe ervaringen. Homeopathie is immers
een ervaringswetenschap en daarom voortdurend
volop in beweging. Ook bekijken we de behandeling van een aantal patiënten, waarbij we een
aantal van hen soms maandenlang volgen.
Om optimaal met klassieke homeopathie te
kunnen werken is een brede basiskennis van alle
vormen van homeopathie (onder andere de complex en klinische homeopathie) noodzakelijk. Deze
cursus kan daarom ook alleen gevolgd worden
door cursisten die ten minste de Basiscursus
Homeo-pathie van de SORAG-Akademie of een
gelijkwaardige opleiding doorlopen hebben.

DEZE ONDERWERPEN
KOMEN AAN BOD
Het ontstaan en de achtergronden van
klassieke homeopathie. De techniek van het
repertoriseren en het werken met een repertorium. De keuze van een potentie, de gebruiksduur,
mogelijkheden van herhaald gebruik van een
homeopathisch geneesmiddel. Interacties en
bijwerkingen van geneesmiddelen alsmede de
waarde van geneesmiddelreacties. Symptomatologie en sleutelsymptomen, constitutietypen en hun
behandeling. De juiste schrijfwijze en uitspraak
van de homeopathische geneesmiddelnamen.
Bespreking van een belangrijk aantal geneesmiddelen, hun indicaties en generaliteiten.
STUDIEDUUR
6 maanden bij 2 lessen per maand
2 maanden bij 1 les per maand
STUDIEBELASTING
4 tot 5 uur per week bij 1 les per maand
OMVANG
1010 pagina’s op A5-formaat
HUISWERK
inzenden per post of digitaal via internet
NIVEAU
hbo-niveau
CURSUSAANVANG
op elk gewenst moment
VOOROPLEIDING
tenminste Basiscursus Homeopathie of een gelijkwaardige opleiding
STUDIEMATERIAAL
fraai opbergsysteem en inclusief alle benodigde
studiematerialen en/of boeken
STUDIEVERKLARING
kosteloos na inzending van het huiswerk
EXAMEN
kan desgewenst worden afgelegd
LESGELD
Raadpleeg voor het meest actuele lesgeldtarief
van deze cursus onze website www.sorag.nl

Meer informatie over onze opleidingen en cursussen vind je terug op www.sorag.nl

