Dieren Natuurlijk Genezen
Mensen kunnen binnen de natuurgeneeskunde
een uitgebreide keuze maken voor een bepaalde
behandelvorm. Wat veel mensen niet weten is
dat ook voor de behandeling van dieren een
groot aantal therapievormen ter beschikking
staat. De vraag naar deze therapieën stijgt de
laatste jaren sterk, vooral wanneer het ‘baasje’
of ‘vrouwtje’ van het dier daar persoonlijk ook
goede ervaringen mee heeft opgedaan.
Van de talloze therapievormen berust een groot
deel op het werken met diverse energievormen.
Op verschillende manieren kom je daarmee in
deze cursus in aanraking. Zo besteden we aandacht aan Reiki en aan Bachbloesemtherapie.
Beide behandelvormen hebben een sterke positieve in- vloed op de gezondheid en het functioneren van dieren en worden daarom steeds
meer toegepast. Ook de behandeling met fysiotherapie, lasertherapie, magneetveldtherapie,
acupunctuur en acupressuur wordt besproken,
evenals edelsteentherapie, Chinese kruidengeneeskunde en therapeutisch zwemmen met
paarden.
Daarnaast besteden we aandacht aan aromatherapie, bioresonantietherapie en een aantal andere
geneeswijzen. Ook dieren hebben in toenemende
mate last van allergieën en daarom ontbreekt de
behandeling hiervan natuurlijk niet in deze cursus.
Ten slotte wordt er ingegaan op de communicatie
met dieren en in het bijzonder de communicatietechnieken die met succes toegepast kunnen
worden.
Deze cursus geeft je inzicht in de toepassingsmogelijkheden van een groot aantal therapievormen
bij dieren. Een aantal hiervan kun je met het
geleerde toepassen, maar andere therapieën vereisen een veel bredere opleiding dan we je in deze
korte cursus kunnen bieden. Je bent dan echter
wel op de hoogte welke behandelingen in specifieke gevallen wel of niet door andere gespecialiseerde therapeuten kunnen worden toegepast,
zodat je op een verantwoorde wijze naar deze
behandelaars kunt doorverwijzen.

DEZE ONDERWERPEN
KOMEN AAN BOD
De benadering van het zieke dier en de behandeling met behulp van Reiki, Bachbloesemtherapie,
fysiotherapie, lasertherapie, ultrageluidtherapie,
magneetveldtherapie, massage, warmte- en koudetherapie, passieve bewegingen, acupunctuur en
acupressuur, edelsteentherapie, Chinese kruidengeneeskunde en aromatherapie. Daarnaast komen
aan bod: therapeutisch zwemmen met paarden,
bioresonantietherapie en communicatietechnieken met dieren.
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
490 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

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

