Studiegids Energetisch (systeem) Therapie

Duur opleiding: 2 jaar Aantal bijeenkomsten: 26 per jaar 1e jaar en 20 2e jaar.
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Cursuscentrum De Smederij

Studiegids Energetisch (systeem) Therapie
Duur opleiding:
Aantal bijeenkomsten:
Kosten:
Kosten studiemateriaal:
Vorm:
Toelating:
Hoofddocent:
Docenten:
Data:

2 jaar
26 per jaar 1e jaar en 20 2e jaar.
1.650,- euro per jaar
circa 100,- euro per jaar
contactonderwijs
na een intakegesprek; aanbevolen vooropleiding is vmbo of
door ervaring gelijkwaardig;
Pierre Rooymans
Martje Damen;
zie website www.desmederij.nl of bijlage

Inleiding
De opleiding energetisch(systeem) therapie is een tweejarig traject waarin je vooral leert je
invoelend vermogen te ontwikkelen. Via je intuïtie achterhaal je de oorzaak (de zin) van een
klacht of probleem. Basis daarvoor is een cliënt die een vraag of probleem heeft. Door op de
cliënt af te stemmen en in te voelen vanuit de vraagstelling, kan je de cliënt een handreiking
geven om de volgende stap te zetten in zijn of haar groeiproces.
Je gaat ontdekken welke manier van werken jou daarbij het beste ligt. Je leert te vertrouwen op
je eigen invoelend vermogen.
Via energetische systeemopstellingen pas je het geleerde toe en geef je je cliënt richting in zijn/
haar groeiproces (zie ook informatie familie-opstelling). Vooral je eigen proces en verwerken
van eigen themas is een belangrijke factor in deze opleiding.
Je eigen bewustzijnsgroei en aanpak van eigen problemen maakt een wezenlijk onderdeel
uit van deze opleiding. Pas als je je eigen problemen oppakt en verwerkt, kan je de ander een
handreiking geven dat ook te doen.
Tijdens de opleiding werk je een aantal studieboeken door. Deze behandelen we tijdens de
lessen en de kennis die je hieruit opdoet wordt getoetst. Daarnaast krijg je tijdens de opleiding
praktijkopdrachten en schrijf je een scriptie over een speci ek thema dat je in overleg met de
hoofddocent bepaalt. De praktijkopdrachten verschillen per cursist en zijn toegespitst op de
cursist. Per week zul je 1 uur aan studie moeten besteden.
Elk jaar van de opleiding krijg je een theorie- en een praktijkexamen. Wie hiervoor niet slaagt
kan een herkansing doen als een volgende groep zijn examens doet. We vragen cliënten die we
hiervoor speciaal uitnodigen tijdens de praktijkexamens om je te beoordelen op vaardigheden.
Deze beoordeling dient alleen om je aandachtspunten inzichtelijk te maken. Hier werk je dan
aan. De hoofddocent i.c.m. gastdocenten beoordelen uiteindelijke je praktijkvaardigheden.
Een of 2 keer per jaar bespreek je met de hoofddocent je vorderingen en aandachtspunten Heb
je de opleiding met goed gevolg afgelegd, dan ontvang je een diploma als energetisch (systeem)
therapeut. Dit diploma is niet o cieel erkend.
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Voor degene die een praktijk starten is het mogelijk een stage te lopen bij een cursus van de
smederij. Duur en leerdoelen worden in overleg met de hoofddocent bepaald. Tevens kan in de
vorm van supervisie nazorg en verdere begeleiding plaatsvinden voor degene die inmiddels met
een praktijk zijn gestart of e.e.a. in hun werk toepassen.
Voor tussentijdse vragen kun je altijd per telefoon of email contact opnemen
met de hoofddocent (Pierre Rooymans: pierre@desmederij.nl, 06-46 11 89 17).

Opbouw
De opleiding energetisch (systeem) therapie bestaat uit twee blokken van een jaar.
Het eerste jaar bestaat uit 12 hele dagen, 12 avonden en een afsluitingsweekend.
Het 2e jaar bestaat uit 12 hele dagen, 6 avonden en een afsluitweekend.
Eerste jaar
Het eerste jaar staat in het teken van het doorgronden van het chakrasysteem.
Je leert de energie van de chakra’s te voelen, te begrijpen, te doorgronden en er mee werken en
in te voelen (bij anderen). Blokkades die je bij jezelf tegenkomt ruim je op. Je geeft anderen
handreikingen dat ook te doen.
Tweede jaar
Het tweede jaar staat het aurasysteem centraal.
Je leert de energie van het aura kennen, je leert over de werking van het aura en je ontdekt de
subtiliteit hiervan. In dit jaar leer je te werken met energetische systeem opstellingen (vorm van
familie-opstelling).
Begeleidingstraject 3e jaar
Voor degenen die de energetisch (systeem) therapie in hun beroep willen gaan toepassen is er na
deze twee jaar nog een nazorg en begeleidingstraject in de vorm van supervisie, verdieping en
praktijkondersteuning.

Docenten
De cursus wordt gegeven door meerdere docenten. Pierre Rooymans is de hoofddocent en zal
tijdens zo veel mogelijk contacturen aanwezig zijn. Hij is ook degene waar cursisten tussentijds met vragen terecht kunnen via telefoon of email. Daarnaast zijn er diverse gastdocenten die
ervaring hebben op het gebied van therapeutschap en/of spiritualiteit c.q reeds een eigen praktijk
voeren. Deze nemen elk een bepaald onderdeel of vakgebied van de opleiding voor hun rekening
waarin zij gespecialiseerd zijn.

Doelgroep
Deze tweejarige opleiding is bestemd voor
a) mensen die een persoonlijk en spiritueel groeitraject willen aangaan;
b) mensen die spiritualiteit of energetisch (systeem) therapie in hun werk of dagelijkse praktijk
willen toepassen (coaching, zorg, begeleiding, mediation, praktijk)
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doelstellingen
De doelstellingen van de opleiding zijn:
- het ontwikkelen van je invoelend vermogen;
- groeien in bewustzijn;
- het herkennen van het chakrasysteem in theorie en praktijk;
- het duiden van onbewuste reactiemechanismen en blokkades van mensen en het relateren
hiervan aan chakra´s;
- zorgzaam omgaan met de cliënt, doch deze niet helpen om eigen bestaansrecht te creëren;
- het toepassen van de basisprincipes van systeemopstellingen;
- bekend zijn met het mechanisme overdracht, tegenoverdracht tijdens het therapieproces;
- het beheersen van de basiskennis met betrekking tot systeemopstellingen

Boekenlijst
Voor de opleiding zijn de volgende boeken verplicht:
Eerste jaar
Groei en evenwicht
Ad stemerding, uitgeverij Gotmer
Chakra werkboek
Anodea Judith
Rad van wedergeboorte H.K. Challoner
Tweede jaar

Bhagavad Gita

Mansuk Patel

Huiswerk
Van de cursisten wordt verwacht dat zij één uur in de week aan huiswerk besteden.
Dit huiswerk bestaat uit het leren/lezen van de theorie uit de cursusboeken, het maken of
doen van een praktijkopdracht die tijdens de cursus gegeven wordt en het voorbereiden op de
volgende bijeenkomst. In het tweede jaar werk je ook een thema uit in een sciptie.

Examens
Elk jaar krijg je een theorie-examen en een praktijkexamen. Tijdens het theorie-examen wordt
de kennis die tot nu toe is behandeld getoetst. Het praktijkexamen bestaat uit het behandelen van
een cliënt. De examens worden door de docenten beoordeeld.
Wie zakt kan een herkansing doen op het moment dat bij een andere groep examens worden
afgenomen (veelal binnen 6 tot 9 maanden). Indien de herkansing negatief uitvalt wordt beoordeeld of een jaar moet worden gedoubleerd
Stof die je leert voor het theorie-examen in het eerste jaar:
- Chakra-werkboek Anodea Judith
- Tussen groei en evenwicht van Ad Stemerdink
- De aantekeningen die tijdens de lessen zijn gemaakt
Stof die je leert voor het theorie-examen in het tweede jaar:
- Bhagavad Gita van Mansuk Patel
- De aantekeningen die tijdens de lessen zijn gemaakt
- Overdrachten.
Vaardigheden die je hebt voor het praktijkexamen eerste jaar:
- Je kan de chakra’s en blokkades voelen en ervaren
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Vaardigheden die je hebt voor het praktijkexamen tweede jaar:
- Je kan naast de chakra’s, ook het aurasysteem met blokkades voelen en ervaren;
- Je kan werken met basissysteemopstellingen.

Individuele gesprekken
Een tot tweemaal per jaar is er een individueel gesprek met hoofddocent Pierre Rooymans.
Onderwerpen zijn:
- Waar loop je tegenaan; wat zijn je knel- of aandachtspunten;
- Hoe staat het met je ontwikkeling;
- Hoe zijn je vorderingen;

Tussentijdse vragen
De opleiding bestaat uit contact-onderwijs. Voor tussentijdse vragen kun je altijd per email
contact opnemen met de hoofddocent (pierre Rooymans: pierre@desmederij.nl, 06-46118917).
Heb je vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs, dan beantwoorden
wij deze binnen twee weken. Heeft je vraag langer de tijd nodig, dan laten wij je weten wanneer
je het antwoord kunt verwachten.

Niveau opleiding
het niveau van de cursus is te vergelijken met mbo/hbo niveau

Evaluatie
Eenmaal per jaar vindt er een cursus- en docentenevaluatie plaats. Studenten kunnen op een
evaluatieformulier aangeven hoe zij de behandelde stof, de manier van lesgeven en de verschillende docenten ervaren. Deze evaluatie is anoniem en wordt door de docenten verwerkt en
betrokken ter verbetering van de opleiding.

Toelating
Wie tot de opleiding energetisch(systeem) therapie wil worden toegelaten, krijgt eerst een
intakegesprek met hoofddocent Pierre Rooymans voorzover de student nog niet eerder een
cursus heeft gedaan. In dit gesprek wordt gelet op motivatie, achtergrondkennis, vooropleiding,
invoelend vermogen, eventuele persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op of
in de opleiding.

Bedenktijd
Na aanmelding heb je een bedenktijd van 14 werkdagen.

Privacy-beginsel
De docenten zullen integer omgaan met de persoonlijke processen van de cursisten.
Alle informatie die door studenten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor het
opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.
Deze worden niet zonder toestemming van de studenten verspreid.
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Klachten
Cursuscentrum De Smederij kent een klachtenprocedure.
Deze tref je aan op de website.

Kosten
De kosten zijn € 1.650,- per jaar. Dit is inclusief verblijfskosten (ko e, thee, lunch)
Je kan je aanmelden voor een jaar en daarna bepalen of je ook het volgend opleidingsjaar
wil doen.
Facturatie vindt in 4 gelijke delen plaats van € 412,50- per kwartaal.
Op aanvraag is betaling per maand mogelijk. Je ontvangt van ons een rekening.

Tussentijds stoppen
In principe schrijf je je in voor een jaar. Voortijdig stoppen kan telkens per kwartaal.
Als je voortijdig stopt met de opleiding en je hebt het totale cursusgeld voldaan, storten wij het
geld vanaf het eerste kwartaal nadat je gestopt bent, terug.
Dit doen wij binnen twee weken nadat dit nieuwe kwartaal is ingegaan.

Website
De studiegids kan toegezonden worden of gedownload worden op de
website www.desmederij.nl.
Hier vind je ook info over andere cursussen die in ons opleidingsinstituut worden aangeboden.
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