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VRIJE MODULES, MINOREN, BIJ- EN
NASCHOLING
Alle modules zijn geaccrediteerd door KTNO en
SNRO.
Het Instituut biedt verschillende vrije modules als bij- en
nascholing aan die geaccrediteerd zijn door KTNO en SNRO.
De vrije modules V1 t/m V10 kunnen ook tijdens de
opleiding tot E.E.N.® therapeut als minor worden gevolgd
en leveren extra studiepunten op gedurende de opleiding.

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 deze module bedragen € 325.Dit is inclusief registratiekosten en studieboek van het Rode
Kruis.

Module V1A. Basiskennis Klassieke
Homeopathie
Deze module bestaat uit 6 dagdelen. Het hoogste doel van
de homeopathie is om mensen te helpen hun
zelfverwezenlijking zo goed mogelijk tot stand te brengen.
De homeopathie werkt op het herstel van de structuur van
weefsels en het verbeteren van de functie van organen. Op
mentaal gebied: door het verbeteren van patronen in
gedrag en relaties, door het verhelderen van de samenhang
tussen gebeurtenissen en levensloop.
Thema’s binnen deze module: inleiding in de Homeopathie,
ordening van symptomen, potentiereeksen, chronische
ziekten, pluriformiteit in wetenschap en geneeskunst.

De kosten van deze module bedragen € 295.-
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Module V1B. Moderne inzichten in de Homeopathie
Deze module, die bestaat uit 6 dagdelen, kunt u alleen
volgen als u Module V1A hebt gevolgd.
In deze module leert u de homeopathie in haar volle omvang te
overzien. Je kunt de geneeskracht met behulp van de
homeopathie op vier niveaus stimuleren. Inhoud van de module:
groepsanalyse, systematiek in het mineralenrijk, dierenrijk en
plantenrijk, en oplossingsstrategieën, casuïstiek en de spirituele
dimensie van de homeopathie.

De kosten van deze module bedragen € 295.

Module V2. Basiskennis E.E.N.® Ankh therapie
Deze module wordt gegeven in 6 dagdelen en omvat de
achtergronden, de filosofie en de basisprincipes van de Ankh
therapie. U leert hoe u allerlei aandoeningen kunt behandelen met
de Ankh en krijgt kennis van de werking van astrale en kosmische
energieën. Het gebruik van de Ankh helpt u bij uw persoonlijke
ontwikkeling en het vrijmaken van geestelijke gaven. De kosten van

deze module bedragen € 295.-

Module V3. Werken met Dolfijnenergie
Een intensieve ééndaagse scholing (2 dagdelen) waarbij
u kennis maakt en leert werken met de dolfijn energetica.
U leert hoe u ze moet toepassen en gebruiken bij problemen
op chakra-, energetisch en fysiek niveau. Aan het helende
vermogen van de dolfijnen wordt veel aandacht besteed.
U kunt via oefeningen die het meridiaansysteem stimuleren
de interacties met dolfijnenergie voelen en ervaren.

De kosten van deze module bedragen € 100.-

Module V4. Werken met het Enneagram
Deze module wordt gegeven in 6 dagdelen. Werken met het
Enneagram is een leerzame en bijzondere module over de 9
Enneagram persoonlijkheden. Het is een model om uzelf te ontdekken
en te ontwikkelen. Het Enneagram helpt u als een soort
gebruiksaanwijzing om handiger met uzelf en met anderen te kunnen
omgaan. De module is afgestemd op therapeutisch werken. De kosten

van deze module bedragen € 295.-

Module V5. Communicatie en NLP binnen de
Hulpverlening
De module wordt gegeven in 6 dagdelen. Aan de orde komen: de
diepere lagen van communicatie met elkaar en met uzelf en
technieken voor de hulpverlener om zich af te stemmen op de
cliënt. De lichaamstaal van de cliënt en het onderbewuste. Via
kalibreren en zintuiglijke waarneming beter opmerkzaam worden
op signalen. Het communicatiemodel van NLP, waarbij het u heel
duidelijk wordt van waaruit we eigenlijk communiceren.

De kosten van deze module bedragen € 295.-

Module V6. Introductie Jin Shin Jyutsu®
Deze module wordt gegeven in 6 dagdelen.
In deze module maak je kennis met de basisprincipes van Jin Shin
Jyutsu®, een Japanse harmoniseringsmethode. Met deze
duizenden jaren oude methode wordt de energie (KI) in het
lichaam in evenwicht gebracht. We leren hoe de belangrijkste
energiebanen lopen en hoe de energiepunten –de zogenoemde
veiligheidsenergiesloten– over het lichaam verdeeld zijn. Heel
eenvoudig kunnen we met onze handen en vingers klachten van
acute en chronische aard behandelen. Gevoelens van bezorgdheid,
angst, woede en verdriet worden verlicht. We koppelen deze
inzichten meteen aan de praktische toepassing. De module is een
uitstekende inleiding in Jin Shin Jyutsu® en je leert ervaren of Jin
Shin Jyutsu® mogelijk jouw methode is.

De kosten van deze module bedragen € 295.-

Module V7. Introductie E.E.N® therapie
Deze module wordt gegeven in 2 dagdelen.
In deze module leert u hoe u de E.E.N.® energetica
therapeutisch kunt inzetten in combinatie met de Ankh en met
andere holistische therapieën of counseling. De E.E.N.®
energetica hebben een stimulerende en transformerende
werking op chakra-, energetisch en fysiek niveau. De middelen
kunnen ter ondersteuning in alle bewustwordingsprocessen
worden ingezet. De E.E.N.® energetica zijn een vorm van
lithotherapie. De kosten van deze module bedragen € 100.-

Module V8. Didactiek voor stagebegeleiders (intern)
Dit is een interne module voor E.E.N. therapeuten.
Deze module is bedoeld voor iedereen die een of meerdere
stagiairs wil begeleiden. de volgende thema's komen aan bod:
Achtergronden en doel van stagebegeleiding. Het uitwerken van
leerdoelen, het maken van een stageopdracht en het beoordelen
van stagiaires. Didactische werkvormen zoals probleemgestuurd
onderwijs en leertherapie komen tijdens deze module aan bod.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
secretariaat.

Module V12. Introductie psychosociale thematherapie
Deze module wordt gegeven in 3 lesdagen en omvat het werken
met verschillende thema’s. Bij deze module leert u uitgebreid op
thema’s te testen en wordt ingegaan op de werking en
inzetbaarheid van de E.E.N.® energetica. De volgende thema’s
komen binnen deze module aan bod: diagnostiek,
chakrapsychologie, oorzaken van stress, spiegelogie en
spiegelneuronen, de DSM-5 indeling, de kracht van vergeving en
schematisch werken met de E.E.N.® energetica.

De kosten van deze module bedragen € 295.-

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
studieadvies-gesprek aanvragen of contact opnemen met het
secretariaat. Wij verzorgen regelmatig informatieavonden.

BIJ- EN NASCHOLINGEN (ALUMNIDAGEN)
Deze nascholingen zijn geaccrediteerd door de SNRO en
KTNO en worden gegeven in 2 dagdelen met wisselende
thema’s per school¬jaar. Door deze dagen te volgen
voldoet u aan de gestelde eisen van de zorgverzekeraars.

Module C1-H. Herhaling Medische Basiskennis
Tijdens deze bij nascholing worden 2 orgaanstelsels
behandeld. Wanneer u deze cyclisch volgt houdt u de
geleerde kennis op peil.

De kosten van deze module bedragen € 100.-

Module C2-H. Herhaling Uitgebreide Eerste
Hulp van het Rode Kruis
Bij EHBO is het belangrijk dat u voldoet aan uw
bijscholingsverplichting. Jaarlijks worden de basis EHBO
en de uitgebreide EHBO, Reanimatie en AED herhaald.

De kosten van deze module bedragen inclusief jaarlijkse
registratie bij het Rode Kruis € 110.-

Module C3-H. Herhaling Psychosociale
Basiskennis
Tijdens deze bij en nascholing worden de psychologie en
psychopathologische onderwerpen cyclisch behandeld.
De module beslaat 2 dagdelen.

De kosten van deze module bedragen € 100.-

Module EEN-H. Herhaling E.E.N.® therapie
Tijdens deze bij en nascholing wordt de geleerde kennis
opgehaald en nieuwe thema’s die binnen de opleiding
relevant zijn worden bijgeschoold.

De kosten van deze module bedragen € 100.-
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