SORAG-Psychologie Specialist
Psychologie is de wetenschap van ons
bewustzijn, de manier waarop wij dingen
waarnemen en ondergaan. Als therapeut
geeft de kennis van psychologie je de
mogelijkheid om je blik op iemands problemen
te verbreden en hem daardoor beter te kunnen
behandelen. Mensen raken tijdens hun leven
geconditioneerd, maar als therapeut kun je
iemand ook leren wat men aan problemen en
onbegrip kan doen. Belangrijk is daarbij een
goede en vertrouwde relatie tussen de cliënt
en de therapeut. Hoe een cliënt in onze snel
veranderende wereld staat is ook afhankelijk
van iemands leeftijd: een kind zal de dingen
anders ervaren dan een bejaarde.
Dagelijkse beslommeringen kleuren onze emoties
en soms is het moeilijk om het positieve van een
situatie in te zien. Wie er op voorhand vanuit gaat
dat dingen op een bepaalde manier zullen verlopen,
werkt er onbewust aan mee dat dit ook zo gebeurt.
De psychologie van alledag raakt de mens op elk
moment en inzicht kan hen daarbij helpen. Niet
door de zielenroerselen van anderen te analyseren,
maar juist door de blik op de eigen emoties te richten. Dit inzicht verschaffen is een belangrijke taak
van de psychologisch werkende therapeut, wiens
kennis zowel op de westerse als op de oosterse
psychologie gebaseerd kan zijn.
Binnen de verschillende vormen van psychologie
worden ook hypnose, bio-energetica, Ericksoniaanse
therapie en Transactionele analyse toegepast. Niet
alleen psychische klachten, maar ook de daardoor
veroorzaakte lichamelijke bezwaren kunnen er op
een positieve wijze mee behandeld worden. De
mogelijkheden die de verschillende vormen van
hypnose bieden zijn verrassend uitgebreid. Het
toepassen van deze technieken biedt niet alleen
de mogelijkheid om cliënten met succes te behandelen, maar ook om jezelf als therapeut psychisch
en psychologisch te ontwikkelen. Kennis van de
psychologie verschaft mensen niet alleen meer
levensgeluk, maar ook de mogelijkheden om dat
geluk verder uit te bouwen.

DEZE ONDERWERPEN
KOMEN AAN BOD
De grondbeginselen van de hedendaagse westerse
en oosterse psychologie, de verschillende aspecten
en mogelijkheden van de therapeutische relatie en
het in harmonie kunnen uitvoeren van je praktijk,
het hervinden van geluk, rust en vrede, het omgaan
met lastige situaties, stress, pijn en verslavingen, de
verschillende hypnosetechnieken, zelfbeheersing en
zelfexpressie almede het beïnvloeden van negatieve
processen en gewoonten.
DE OPLEIDING OMVAT
DEZE MODULEN
Werken met Praktische Psychologie
Psychologie voor Alledag
Moderne Hypnotherapie
Medische Basiskennis hbo
Werken in de natuurgeneeskundige Praktijk
STUDIEDUUR
26 maanden bij 2 lessen per maand
ook in losse modulen te volgen, neem hiervoor
contact op met het secretariaat
STUDIEBELASTING
8 tot 10 uur per week bij 2 lessen per maand
OMVANG
circa 3700 pagina’s op A5-formaat
HUISWERK
inzenden per post of digitaal via internet
NIVEAU
hbo-niveau
CURSUSAANVANG
op elk gewenst moment
VOOROPLEIDING
toegankelijk vanaf mbo-niveau
STUDIEMATERIAAL
fraai opbergsysteem en inclusief alle benodigde
studiematerialen en/of boeken
STUDIEVERKLARING
wordt na afsluiting van elke cursusmodule en
inzending van het huiswerk kosteloos verstrekt
EXAMEN
kan tijdens de studie voor de verschillende
modulen als deelexamen worden afgelegd
LESGELD
Raadpleeg voor het meest actuele lesgeldtarief

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

