Werken als therapeut
Je wordt als mens geboren, maar als therapeut
word je gevormd. Dat is een gevoelig maar
ook heel mooi proces: leren werken aan de
gezondheid en het geluk van anderen die
je hulp inroepen. Dat is de rode draad die
door deze unieke opleiding heen loopt. Een
opleiding die gebaseerd is op het persoonlijke
ontwikkelingsproces van je docent van deze
opleiding. Zij is in de afgelopen tientallen jaren
uitgegroeid van leerling-verpleegster tot een 1e
graads docent in een ziekenhuis en een autoriteit
op het gebied van de natuurgeneeswijzen. Zij
neemt je mee op een unieke reis en laat je het
plezier van je persoonlijke ontwikkeling tot
therapeut voelen, maar ook de hobbels die je
daarbij ongetwijfeld tegen zult komen en hoe je
daarmee om kunt gaan.
Vanuit de zoektocht binnen haar beroep en de vele
ontmoetingen die daarvan het gevolg waren, geeft
je docent in deze opleiding haar visie weer op de
zaken waarmee je als hedendaags therapeut nu en
in de toekomst te maken krijgt. Welke rol kun je als
therapeut hebben en welke persoonlijke wensen
heb je ten aanzien van het therapeutschap, de
opleiding en de bij- en nascholing? De ontwikkeling
van de natuurgeneeswijzen staat niet stil, net zo min
als je persoonlijke ontwikkeling als therapeut die de
aangeleerde therapieën toepast. Het is bijzonder om
achteraf te kunnen bekijken hoe je eigen ontwikkeling op onderwijsgebied eruit heeft gezien, door
jezelf af te vragen of je ervan genoten hebt, hoe je
het onderwijs ervaren hebt, wat je ervan geleerd
hebt en wat die leerervaringen voor je hebben betekend. Hetzelfde is het geval met de ervaringen die je
daarna hebt opgedaan.
De vorming die deze opleiding je persoonlijk biedt
is gericht op het ‘implanteren’ van de therapeutische
professionaliteit in je leven. Hoe beter je als therapeut gevormd bent, hoe beter je ook je werk zult
kunnen doen. Dat betekent ook dat de gedrevenheid en het voorbeeldgedrag van jou als therapeut
andere therapeuten in beweging zal brengen en hen
kan leiden naar het ontwikkelen van hun passie en
de mogelijkheden die dat met zich meebrengt.

Binnen de therapeutische vorming in deze opleiding
hebben ook alle andere vakinhoudelijke onderwerpen hun plaats gekregen en worden verbindingen
gelegd tussen de vele mogelijkheden om je medemens te helpen.
DEZE ONDERWERPEN
KOMEN AAN BOD
De ontwikkelingen van het therapeutschap en de
wetgeving op therapeutisch gebied in Nederland,
de ontwikkeling van de mens, je mogelijkheden
om uit te groeien tot een goede therapeut, je
houding tegenover cliënten en collega’s, gewenst
en ongewenst gedrag, therapeutische mogelijkheden en onmogelijkheden, de opleidingsmogelijkheden, de beroepsidentiteit, het therapeutisch
proces, de beleving van ziekte en gezondheid, de
visie op de westerse en oosterse behandelwijzen,
het belang van de chakra’s en het aarden, evenals
het vinden van een balans in je werk en een innerlijke transformatie.
STUDIEDUUR
4 maanden bij 2 lessen per maand
8 maanden bij 1 les per maand
STUDIEBELASTING
4 tot 5 uur per week bij 1 les per maand
OMVANG
472 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

