Iriscopie
Iriscopie heeft zich in de loop der jaren van ‘in
de ogen kijken’ ontwikkeld tot een wetenschap
waarmee in veel gevallen een uitgebreide
diagnose kan worden gesteld. In het oog, dat
bij iedereen net zo uniek is als een vingerafdruk,
tref je een groot aantal fenomenen aan. Deze
fenomenen kunnen duiden op een bepaalde
aangeboren constitutie, maar ook op in de
loop van het leven verworven aandoeningen.
Het mooie van iriscopie is dat je daarbij ook
vast kunt stellen welke aandoeningen er zich
mogelijk in de toekomst bij iemand kunnen
manifesteren. Die wetenschap stelt je in staat
om een cliënt de weg te wijzen naar een manier
van leven die het ontstaan van toekomstige
klachten tot een minimum beperkt.
In deze cursus krijg je op een unieke wijze inzicht
in de mens achter zijn of haar iris. Bij het bespreken van de verschillende organen en orgaansystemen wordt namelijk niet alleen gekeken naar
de fysieke aspecten, maar ook naar de psychische
achtergronden. Bij elke vorm van ziekte en lijden
is er een verbinding met achterliggende psychische oorzaken of gevolgen. Daarom tref je bij de
bespreking van een groot aantal aandoeningen
ook een uitleg over het leerproces dat de ziekte
feitelijk vormt. Ziekte manifesteert zich niet alleen
als last, maar heeft ons namelijk ook veel te leren
over onze wijze van leven en reageren. Daarnaast
komen in deze cursus ook de reflexgebieden van
bepaalde organen en orgaangroepen uitgebreid
aan bod.
Uiteraard wordt er uitgebreid aandacht besteed
aan de grote hoeveelheid tekens en afwijkingen
die in de iris zijn waar te nemen. Je leert daarbij
stap voor stap welke betekenis deze tekens en
afwijkingen hebben. Omdat deze cursus vanuit
een spiritueel oogpunt is geschreven wordt er ook
aandacht besteed aan je eigen ontwikkeling als
basis van het therapeut zijn. Bij de laatste les van
deze cursus ontvang je een cd-rom met irisfoto’s
die aan de praktijk zijn ontleend.

DEZE ONDERWERPEN
KOMEN AAN BOD
De orgaankaarten, het ‘ik’ als bestuurscentrale,
zwarte en witte tekens, ziektefasen en iriskleuren,
de verschillende constitutievormen, de diathese
(aanleg voor bepaalde aandoeningen), orgaantekens en pupilvervormingen. De organen en
orgaanstelsels, zoals de spijsverteringsorganen, de
luchtwegen, de zintuigen, het hart en de bloedvaten, het bewegingsapparaat, de urinewegen en de
seksualiteit alsmede de huid. Ook is er aandacht
voor je persoonlijke ontwikkeling als therapeut.
STUDIEDUUR
6 maanden bij 2 lessen per maand
12 maanden bij 1 les per maand
STUDIEBELASTING
4 tot 5 uur per week bij 1 les per maand
OMVANG
659 pagina’s op A5-formaat
HUISWERK
inzenden per post of digitaal via internet
NIVEAU
hbo-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

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

