Innerlijke Kracht
Elk mens beschikt in principe over een enorme
hoeveelheid innerlijke kracht. Kracht waarmee
je niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk
bergen kunt verzetten, voor jezelf, maar ook
voor anderen. Veel mensen weten helaas niet
dat ze over innerlijke krachten beschikken, hoe
ze deze kunnen activeren en hoe ze die kunnen
aanwenden. In deze cursus krijg je inzicht in de
mogelijkheden van het Werken met je Innerlijke
Kracht.
Zo wordt er beschreven wat een ziel eigenlijk is,
of we kunnen kiezen wie we zijn, hoe en waar we
kunnen leven. Wat is karma, reïncarnatie en wat
is de waarde van regressie, het teruggaan in de
tijd? Je leert in deze cursus ook over de waarde en
de invloed van onder andere kleuren en geuren,
waarzeggerij, de tarot, astrologie, numerologie,
handlijnkunde en droomverklaring. Het bereiken
van een emotioneel evenwicht, positief denken,
het feit dat ziekten vaak signalen van onze ziel zijn
en de verschillende mogelijkheden van zelfgenezing komen eveneens aan de orde. Dat is ook het
geval met betrekking tot angsten, dromen, leren
‘aarden’ en zelfbescherming. In de cursus is een
groot aantal oefeningen en meditaties opgenomen die je zelf, maar ook in de natuurgeneeskundige praktijk toe kunt passen.

STUDIEDUUR
3 maanden bij 2 lessen per maand
6 maanden bij 1 les per maand
STUDIEBELASTING
4 tot 5 uur per week bij 1 les per maand
OMVANG
432 pagina’s op A5-formaat
HUISWERK
inzenden per post of digitaal via internet
NIVEAU
mbo-niveau
CURSUSAANVANG
op elk gewenst moment
VOOROPLEIDING
geen specifieke vooropleiding nodig
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

DEZE ONDERWERPEN
KOMEN AAN BOD
Inzicht in het wezen van je ziel, invoelen en kiezen
voor jezelf, de verschillende vormen van energie,
karma, reïncarnatie, regressie, metamorfose en de
diverse mogelijkheden om invloed te hebben op
het karma, het verkrijgen van emotioneel inzicht,
de ziel als oorzaak van ziekten en hoe je daarop
invloed kunt uitoefenen, positief denken, zelfgenezing en zelfhypnose. Ook wordt er stilgestaan bij
angsten, de uitleg van dromen, het nut van ‘aarden’
en zelfbescherming, terwijl een aantal oefeningen
en meditaties wordt besproken.

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

