MODULE V7. INTRODUCTIE E.E.N® THERAPIE
Vrije module / bij- en nascholing (geaccrediteerd door de VBAG,
KTNO, BATC, LVNG en VIV)
In deze module leer je hoe je de E.E.N.® energetica therapeutisch
kunt inzetten in combinatie met andere therapieën.
Thema’s die aan de orde komen:
• diagnostiek
• de juiste vraagstelling
• het ontstaan van blokkades
• emoties
• therapeutisch werken met E.E.N.® energetica
• dosering van de E.E.N.® energetica
• werken met affirmaties
• behandelmethodieken
• Ankh therapie
• schouder-, nek- en rugklachten
De E.E.N.® energetica zijn energetische middelen die een
transformerende en helende werking hebben op chakra-,
energetisch en fysiek niveau. De energetica bevatten zeer hoge
lichttrillingen en potenties van mineralen, waardoor de m
 iddelen
als ondersteunende therapie kunnen worden ingezet in alle
vormen van holistische geneeswijzen.
De middelen zijn tevens een steun voor mensen in het bewust
wordingsproces op weg naar het Eenheidsbewustzijn. Eveneens
zijn de energetica een hulp voor de kinderen en hun huidige
problematiek.
Vaak zijn deze kinderen zich bewust van vorige levens en hebben al
hogere lichttrillingen in zich.
Deze kinderen hebben ieder hun eigen taak hier op aarde uit te
werken.
De energetica ondersteunen hen om de liefde te laten stromen en
niet te blokkeren en om hun ware taak, licht en liefde brengen, al
heel vroeg te kunnen beginnen.
De energetische middelen hebben een specifieke energetische
trilling; deze is opgebouwd uit kosmische, geestelijke en aardse
energie.
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Wanneer we b.v. met een E.E.N.® energetica werken zal deze e nergie
inzicht geven ten aanzien van een specifiek thema. Lichaam,
geest en ziel worden in balans gebracht, zodat de Drie-Eenheid
hersteld kan worden op dat niveau. De bewustwording leidt tot
een energetische verandering in het lichaam, waardoor de energie
blokkade oplost.

Psychosociale thematherapie
E.E.N.® therapie

INSTITUUT VOOR ECLECTISCHE
ENERGETISCHE NATUURGENEESKUNDE

De thema’s zijn materie, vertrouwen, gedachtekracht, gevoelens,
liefde, mededogen, rechtvaardigheid, innerlijk weten, begrip,
innerlijke wijsheid, wilskracht, hier en nu enz. Wanneer we in balans
zijn met deze thema’s kunnen we verder transformeren naar de
heelheid. Dan gaan we weer leven vanuit het eigen bewustzijn.
In deze introductieworkshop maak je kennis met de E.E.N.®
energetica, de werking, het uittesten en het therapeutisch inzetten
van de middelen, in combinatie met de Ankh of andere vormen van
healing.

Informatie module V7
Aantal lessen: 2
Lesuren: 6
Duur: 1 dag
De kosten bedragen € 100.De module wordt afgesloten met een certificaat.

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

LESLOCATIES SOESTERBERG EN PANHEEL
Locatie Panheel
Secretariaat:
Pater Jac. Schreursweg 2B, 6097 NH Panheel
Telefoon: 0475-475178

Locatie Soesterberg
Stemerdingweg 25, 3769 CE Soesterberg
Telefoon: 0346-243781

Informatie
Voor meer informatie en inschrijven voor de introductiemodulen
en leslocaties zie ook de agenda op onze website.
U kunt ook vrijblijvend een studieadviesgesprek aanvragen of
contact opnemen met het secretariaat.
Wij verzorgen regelmatig informatieavonden zowel in
Soesterberg als in Panheel.

voor de overige leslocaties en aanvangsdata zie
ook de agenda op onze website

Website: www.instituuteen.nl
E-mail: info@instituuteen.nl
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MODULE V12. INTRODUCTIE
PSYCHOSOCIALE THEMATHERAPIE
Vrije module / bij- en nascholing (geaccrediteerd door de VBAG,
KTNO, BATC, LVNG en SNRO)

Inleiding en doel van de introductiemodule
Module V-12 Introductie Psychosociale Thematherapie is onderdeel van een nieuwe beroepsopleiding in ontwikkeling op het
psychosociale vlak. De introductie- module bestaat uit 3 lesdagen
of 6 dagdelen.
De psychosociale thematherapie is een nieuwe vorm van
therapie waarbij gericht wordt gewerkt met levensthema’s.
Binnen deze therapie worden de E.E.N.® energetica ingezet.
De E.E.N.® energetica bestaan uit vier series van 13 flesjes met een
specifieke samenstelling afgestemd op verschillende vormen van
bewustzijnsniveaus.
De werking van de series:
• Serie 1 werkt specifiek op de chakra’s
• Serie 2 werkt op chakra- en energetisch niveau
• Serie 3 herstelt de kosmische verbinding
• Serie 4 werkt harmoniserend op alle niveau’s
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Psychosociale thematherapie
• Diagnostiek
• Onderzoek naar de werking van de middelen via een proving
• Chakrapsychologie
• Het ontstaan van psychische klachten
• Reflexinstabiliteit
• Oorzaken van stress
• Het (cel)geheugen
• Werken met doelstellingen
• Spiegelogie en spiegelneuronen
• Het ontstaan en verwerken van emoties
• De DSM-5 indeling
• De kracht van vergeving
• Schematisch werken met de E.E.N.® energetica
• Groepsdynamica
• De 6 fasen van Remmerswaal
• Sociaal groepspanorama
• Praktijkopdrachten
• Portfolio-opdrachten

Het intakegesprek of anamnese

De polsdiagnostiek

Tijdens de anamnese kan een cliënt soms heel duidelijk aangeven
wat zijn blokkade is, bijvoorbeeld door te zeggen:
• Ik heb geen zelfvertrouwen
• Ik heb angsten
• Ik heb geen kracht.

De polsdiagnostiek is een oosterse methode, die daar door artsen
gebruikt wordt om informatie te krijgen over de gezondheid van de
cliënt.
De Franse arts Drs. Paul Nogier heeft deze methode in het Westen
geïntroduceerd. De methode wordt dan ook wel “de pols van
Nogier” genoemd. De polsdiagnostiek is een zuivere methode
waarmee je de thema’s kunt meten. Als je een bepaalde prikkel in
het energieveld geeft loopt de pols even iets terug en/of geeft soms
een repeterend signaal.

Door goed te luisteren naar de ander en de juiste vragen te stellen
probeer je erachter te komen welke energetica bij de cliënt past.
Het intakegesprek vormt altijd een belangrijk onderdeel voor de
therapeut om inzicht te krijgen in de therapie die aangeboden zal
worden. Soms is er al bewustwording tijdens het gesprek.
Enkele voorbeelden van geblokkeerde thema’s:
• Gebrek aan zelfvertrouwen. Wanneer men geen z elfvertrouwen
heeft ontstaan angsten en daardoor durf je dingen uit angst
niet te doen. Hier zou dan E.E.N.® energetica nummer 40
Veiligheid kunnen worden ingezet, die zorgt dat je je angsten
onder ogen ziet, oplost en je weer veilig voelt.
• Gebrek aan wilskracht. Stel een cliënt heeft gebrek aan
wilskracht.
• Je zou hier E.E.N.® energetica nummer 1 in kunnen zetten, die
versterkt de zuivere wilskracht. Therapeutisch gezien kunnen
er allerlei oorzaken zijn waarom iemand gebrek heeft aan
wilskracht. Door gericht met dit thema aan de slag te gaan kun
je nagaan waar deze blokkade op wilskracht is ontstaan.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden hoe men gericht met thema
therapie kan werken. Maar soms is het niet altijd even duidelijk
waar de klachten vandaan komen en dan is het belangrijk om uit
te testen op welk thema iemand blokkeert, zodat je gericht de
therapie kunt inzetten en de oorzaak van de blokkade oplost.

De hulpvraag van de cliënt
Wat ook belangrijk is tijdens de anamnese is dat je de hulpvraag
van een cliënt eruit haalt en deze als therapeut nog eens extra
benoemt. Wanneer de hulpvraag duidelijk is kun je met doel
stellingen werken om het doel van de hulpvraag te bereiken. Je
kunt hier op twee manieren mee werken: door een vragenlijst te
laten invullen en door een plattegrond met kaartjes op de grond te
leggen en de cliënt door de plattegrond te leiden. Het is belangrijk
dat je als therapeut de vragen niet zelf gaat invullen en in de rol van
begeleider gaat. Deze oefening is heel belangrijk voor de cliënt,
zodat hij duidelijk krijgt wat hij nodig heeft om zijn doel te bereiken.
Ter ondersteuning kun je de E.E.N.® energetica inzetten door die
vooraf uit te testen.

De module wordt getoetst aan de hand van casussen en
portfolio-opdrachten.

Informatie module V12
Lesdagen: 3 dagen of 6 avonden
Studiebelasting 1,5 tot 2 uur per dag
Studieduur: 1,5 maand
ECTS: 6.
De kosten bedragen € 295.-

Certificering
Na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat.

Overige informatie
De module kan tevens als minor gevolgd worden binnen de
opleiding tot E.E.N.® therapie.
Naast deze module is de opleiding Psychosociale basiskennis ook
onderdeel van deze nieuwe in ontwikkeling zijnde opleiding, deze
is reeds geaccrediteerd door de SNRO.
De introductiemodule wordt op verschillende locaties in de
provincies gegeven.
Zie ook de agenda op onze website www.instituuteen.nl
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