Module C3. Psychosociale Basiskennis

Registeropleiding E.E.N.® therapeut

Psychologie en psychopathologie.
Deze module wordt gegeven in 12 lesdagen en omvat de
volgende onderwerpen: psychologie, biopsychologie en
neurowetenschappen, geheugen, denken en intelligentie,
psychische s toornissen, psychose, persoonlijkheidsstoornissen,
psychofarmaca en de indeling in de DSM-V. De module is een
verplicht onderdeel van de beroepsopleiding maar kan ook als
losse module worden gevolgd.
De kosten van module C3 bedragen € 1249.-

INSTITUUT VOOR ECLECTISCHE
ENERGETISCHE NATUURGENEESKUNDE

Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en
communicatie
Deze module wordt gegeven in 3 lesdagen en omvat praktijk
voering, de sociale kaart, wetgeving en communicatie
(PLATO niveau A)
De kosten van module C4 bedragen € 249.-

VRIJE MODULES en MINOREN
Alle vrije modules zijn geaccrediteerd bij KTNO en
SNRO.
Module V1.
Module V2.
Module V3.
Module V4.
Module V5.
Module V7.
Module V8.
Module V9.
Module V10.
module V12.

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Basiskennis Klassieke Homeopathie
Basiskennis E.E.N.® Ankh therapie
Werken met Dolfijnenergie
Werken met het Enneagram
Communicatie en NLP binnen de Hulpverlening
Introductie E.E.N® therapie
Didactiek voor stagebegeleiders
Aromatherapie en Aromacare
Didactiek voor HBO docenten
Introductie psychosociale thematherapie

Instituut voor E.E.N.®
Secretariaat:
Pater Jac. Schreursweg 2B, 6097 NH Panheel
Telefoon: 0475-475178

Website: www.instituuteen.nl

Voor informatie en kosten van deze modules zie ook de website en
uitgebreide studiegids.

E-mail: info@instituuteen.nl

BIJ- EN NASCHOLINGEN (ALUMNIDAGEN)
Module C1-H. Medische Basiskennis
Module C2-H. Uitgebreide Eerste Hulp van het Rode Kruis
Module C3-H. Psychosociale Basiskennis
Module AD-H. E.E.N.® therapie

Prijswijzigingen voorbehouden
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Informatie
Voor meer informatie over het onderwijsaanbod en de
beroepsopleidingen zie ook de website en studiegids die u
kunt downloaden.
U kunt ook vrijblijvend een studieadviesgesprek aanvragen of
contact opnemen met het secretariaat.
Wij verzorgen regelmatig informatieavonden.

2018-2019

REGISTEROPLEIDING E.E.N.® THERAPEUT
(conform HBO niveau door de SNRO en KTNO
op 240 ECTS getoetst)
Algemene informatie registeropleiding
De opleiding wordt modulair gegeven en wordt zowel als
dagopleiding als avondonderwijs aangeboden. De opleiding
bestaat uit de A, B, C1, C2, C3, C4 en D modules. Bij dagonderwijs
worden 2 lessen per dag gegeven. Het is tevens mogelijk om één
of meerdere modules te combineren met de C modules. Iedere
module wordt afgesloten met een (deel)certificaat. Indien u alle
modules met succes heeft afgerond en de praktijkleerperiode met
positief resultaat is afgesloten ontvangt u het diploma. De modules
kunt u in eigen tempo volgen.

1 LEERJAAR MODULES A1 T/M A3.
ste

Module A1 en A2. Eclectische Energetische
Natuurgeneeskunde
Deze modules bestaan uit 2 x 12 lessen en omvatten de leer vanuit
de Oosterse, de Chinese en de Westerse Natuurgeneeskunde.
De therapie kan in de praktijk worden gecombineerd met tal van
andere therapieën en omvat o.a. Chakratherapie, Aurahealing,
Magnetiseren, Homeopathie, Edelsteentherapie, Kleurentherapie,
Numerologie, het SanoConcept en Schüssler celzouttherapie.
Tevens wordt er ingegaan op thema’s zoals reïncarnatie, karma,
kosmologie, bewustwording en het Eenheidsbewustzijn. In
deze modules wordt geleerd om te gaan met het zelfgenezend
vermogen dat in iedere mens aanwezig is. U kunt deze modules
ook volgen voor de eigen persoonlijke ontwikkeling.
De kosten van de modules A1 en A2 per blok van 12 lessen bedragen
€ 599.-

2de LEERJAAR MODULES B1 T/M B3.
Verdieping E.E.N.® therapie

Module B1. Bachbloesemtherapie
Deze module bestaat uit 12 lessen. In deze module worden
de b
 loesemremedies als ondersteunende therapie tijdens de
psychopathologie van de levensloop ingezet.
Thema’s die aan de orde komen zijn:
de werking van de 39 Bachbloesemremedies, bewustwording
door Bachbloesems, herkennen van de verschillende karakter
eigenschappen en emoties, het behandelen van de persoonlijkheid
door middel van de Bachbloesems, psychopathologie, d
 oelgericht
werken en de diagnostiek door middel van verschillende
testmethoden. Het samenstellen van de remedies. De werking bij
dieren en planten en geboorte- en stervensbegeleiding.
De kosten van deze module bedragen € 599.-

Module B2. E.E.N.® Regressietherapie
Deze module wordt gegeven in 12 lessen.
In deze verdiepingsmodule leert u werken vanuit het
Eenheidsbewustzijn, het werken met de E.E.N.® energetica, de
Kabbalah, Stralenleer, Numerologie, Reïncarnatieleer, Karma
en Dharma, helen van het innerlijk kind, subpersoonlijkheden,
familiekarma en contact met uw Hogere Zelf. Het ontwikkelen
van het intuïtieve vermogen vanuit liefde, hoe u als therapeut
uzelf en de cliënten op liefdevolle wijze kunt ondersteunen in
het proces van heelwording, het proces van eenwording met het
Eenheidsbewustzijn.
De kosten van deze module bedragen € 599.-

Module B3. Allround E.E.N ® therapie

Deze module bestaat uit 12 lessen.
In deze module leert u werken met de Ankh- en piramide-energie.
Tevens leert u de achtergronden en filosofie van de Egyptische
geneeskunde kennen, het behandelen van het meridiaansysteem,
het therapeutisch werken met de Ankh, o
 ntspanningsoefeningen
bij stress en spanning, geopathische belasting, elektro-smog,
lithotherapie, psychotoxines en spiegelogie. Ter o
 ndersteuning
worden de E.E.N.® energetica ingezet. In deze module wordt
verder aandacht besteed aan sociaal familiepanorama en
meditatietechnieken.
De kosten van deze module bedragen € 599.-

Deze module wordt gegeven in 12 lessen en omvat de thema’s:
ademhalingstherapie, klierkunde, harmonieleer, geheugen
oefeningen, oefeningen in polariteit, ontspanningsoefeningen,
mantra’s, mudra’s, de ontwikkeling en de functie van de twaalf
zintuigen, regressie, reïncarnatie en meditatie. De doelstelling van
de module is om vanuit het Eenheidsbewustzijn te gaan werken en
door te groeien naar de Heelheid. De harmonieleer is afgestemd
op het Eenheidsbewustzijn. Belangrijke thema’s zijn: omgaan met
materie, vertrouwen, beheersing van gedachtekracht, gevoelens,
seksualiteit, liefde, mededogen en rechtvaardigheid, het innerlijk
weten, kennis vanuit vorige levens, innerlijke wijsheid, verlichting,
begrijpen, leiderschap, zuivere wilskracht, Eenheidsbewustzijn en
inwijdingen.
De kosten van deze module bedragen € 599.-

De kosten van de modules A1 t/m A3 bedragen per leerjaar € 1795.-

De kosten van de modules B1 t/m B3 bedragen per leerjaar € 1795. -

Module A3. Egyptische Natuurgeneeskunde

AFSTUDEERJAAR
Module D. Supervisie en afstudeerprojecten
Deze module wordt gegeven in 7 lesdagen.
Tijdens deze supervisiedagen wordt de verbinding gelegd en
wordt nogmaals dieper op de materie van de voorgaande modules
ingegaan.
De afstudeerprojecten bestaan uit het lopen van stage, het
behandelen van proefcliënten, probleemgestuurd onderwijs en
het schrijven en presenteren van een scriptie. Er zijn verschillende
afstudeermogelijkheden.
De kosten van deze module bedragen € 995.-

3de - 4de LEERJAAR MODULES C1, C2, C3 en C4.
SHO registeropleiding Medische en Psychosociale
Basiskennis C1, C3 en C4.
Voldoet aan de PLATO eindtermen! (80 ECTS)
Deze opleiding bestaat uit C1, C3 en C4 en kan tevens als aparte
opleiding in het eerste, tweede of derde leerjaar gevolgd worden.
De opleiding is geaccrediteerd door CPION, SNRO en KTNO.

Module C1. Medische Basiskennis
Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie. Deze module
wordt gegeven in 12 lesdagen. De module is een verplicht
onderdeel van de beroepsopleiding maar kan ook als losse module
worden gevolgd. De anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie worden per orgaanstelsel behandeld.
De kosten van module C1 bedragen € 1249.-

Module C2. Uitgebreide Eerste Hulp Rode Kruis
In deze module worden de volgende thema’s behandeld: verwondingen, stoornissen in bewustzijn en ademhaling, vergiftiging
en letsels, verbandleer en kleine ongevallen, reanimatie en AED.
Wanneer de module met goed resultaat wordt afgesloten ontvangt
u het certificaat Uitgebreide Eerste Hulp van het Rode Kruis.
De kosten van module C2 bedragen € 325.Dit is inclusief registratiekosten bij het Rode Kruis.
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