Energetische Resonantie
4-Jarige opleiding op HBO niveau
onder auspiciën van het
Opleidingsinstituut

De Opleiding Energetische Resonantie is een beroepsopleiding: bedoeld om te
kunnen werken als therapeut of coach. Tevens is het voor degenen die al
dienstverlenend werkzaam zijn op dit vlak een bijscholing.
De opleiding onderscheidt zich ondermeer in de natuurlijke manier van werken
met het helende effect van energie. De kracht in jezelf wordt aangesproken,
waardoor het een bijzonder groeiproces voor jezelf is.

Energie wil stromen, zodat jij kan genieten van je leven.
Energie die stokt, maakt humeurig en vormt op den duur ziektes.
Weet hoe je energie goed te gebruiken om je gezondheid en vreugde
te vergroten. Geef het door aan anderen en ervaar nog meer plezier!

www.noeropleidingen.nl

Opleiding Energetische Resonantie op HBO niveau
Voor wie
De opleiding leidt op tot therapeut en coach en is tevens ondersteunend voor hulp-,
dienst- en zorgverleners. Echter, ook voor hen die bewust met zichzelf en anderen
willen omgaan en zich op een natuurlijke manier op gezondheid willen richten.
Tevens is de opleiding een ondersteuning voor het innerlijke groeiproces.

Algemeen
Alles is energie, wij mensen bestaan ook uit energie. Deze energie is steeds in
resonantie met onze omgeving en met ons innerlijk.
Dit resoneren van energie heeft een diepgaande invloed op onze gezondheid en de
mate van vreugde en plezier in ons leven.
Veel van deze processen gebeuren onbewust.
De opleiding gaat over het bewust omgaan met deze processen.
Dat geeft inzicht in eigen gezondheid, en plezier in het leven.
Als hulpverlener, maar ook in je dagelijkse leven, leer je om goed in je eigen energie
en kracht te blijven. Je leert bewust om te gaan met
de energie in je hele lichaam. Dat maakt je gezonder en geeft je
de mogelijkheid om sneller te genezen. Dat leer je ook aan anderen.
In de opleiding werk je met het bewust resoneren van energie. Dat doe je door te
kijken naar gedachten, gevoelens en de signalen van het lichaam. Er is een
constante communicatie met wat er in iemand leeft en wat er in het lichaam gebeurt.
Hoe iemand reageert heeft veel te maken met hoe iets beleefd wordt en wat er
eerder beleefd is.
Uit bepaalde gedachten en emoties kan stress ontstaan. Als dat langdurig gebeurt,
kan het lichaam minder goed functioneren. Men wordt kwetsbaar voor allerlei
klachten.
Het werken met de energie van gedachten en gevoelens wordt gecombineerd met
eeuwenoude natuurlijke geneeswijzen. Lichaam en geest zijn steeds op zoek naar
balans om zich goed te voelen.
Je ademhaling speelt een belangrijke rol in deze balans en het vinden van
de stevige basis in jezelf.
Door deze stevige basis leer je bewust gedachten te laten gaan die je niet meer
dienen. Het geeft een natuurlijk gevoel van ruimte en ontspanning, waardoor je
jezelf steeds meer toestaat om te genieten van dit moment.

Onderwijsaspecten van de opleiding
•
•
•
•

Hoe ga je op een helende wijze met gedachten en gevoelens om
Terug naar de natuurlijke ademhaling
Hoe laat je natuurlijke genezingsprocessen optimaal toe
Natuurgeneeskundige en energetische methodes van helen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het effect van virussen, bacteriën en parasieten en hun behandeling
Hoe resoneer je bewust helende energie
Het openen van energiestromen
Effectief communiceren met jezelf, je lichaam en anderen
Lichaamsbewustzijn, emotioneel bewustzijn en zielsbewustzijn
Werken met licht
Helen op afstand
Het creëren van rust van binnen
Hoe klachten te benutten voor persoonlijke groei
Het begeleiden van cliënten in hun genezings- en groeiproces
Het ervaren van liefdevolle en opbouwende relaties
Coachen, gebruik makend van de natuurlijke stroom
Coachen, gericht op een gewenste uitkomst
Wetenschappelijke onderbouwing van energie en resonantie

Opbouw van de opleiding
Het eerste jaar is vooral op jezelf gericht. Je leert inzichten te krijgen in je eigen
resonantie en het effect daarvan in je leven. Je leert bewust met je eigen resonantie
om te gaan. Je leert je te focussen op wat je echt wilt. In het tweede jaar krijg je
verschillende methodes aangereikt om je goed te voelen en om met anderen te
werken.
De eerste 2 jaar leidt op tot het Junior-niveau. Men is na het goed afleggen van deze
fase in staat om de opgedane vaardigheden voor zichzelf en in een bestaande
praktijk toe te passen.
Het derde jaar van de opleiding, leidt op tot het niveau van Practitioner. Men leert
verschillende methodes toe te passen en eerder in de opleiding geleerde
vaardigheden te verfijnen.
Men kan het vak nu uitoefenen onder supervisie of gedeeltelijk in de eigen
bestaande praktijk.
Het 4e jaar leidt op tot het Master-niveau. In dit jaar vinden verdere verdiepingen en
specialisaties plaats, die tot zelfstandig werkzaam Energetisch Resonantie
Therapeut en Coach opleiden.

Toelatingscriteria
De toelating gebeurt op basis van een gesprek met één van de docenten. Er wordt
gekeken naar motivatie, achtergronden, wederzijdse verwachtingen en geschiktheid.
Een HBO-denkniveau is hierbij een criterium. Zo nodig wordt een vooropleiding
aanbevolen.
De opleiding wordt gegeven door zeer ervaren docenten, zowel in het energetisch
werk als in de natuurgeneeskunde en psychologie.
Hoofddocente is Marja van Oosterom, natuurgeneeskundig therapeute, lerares
bewustzijn en innerlijke vreugde, initiator en directeur van de opleiding Energetische
Resonantie.

Andere docenten zijn:
•
•
•
•
•
•

Margriet Schut, androloge MLD, coach, docente in gezondheidszorg
Annemieke Rozemond, psychologe, coach
Conny Coppen, natuurgeneeskundig therapeut, auteur
Andreas Jell, acupuncturist, mede ontwikkelaar eyeYoga
Christine Sonius: familieopstellingen
Gerda Gonggrijp, natuurgeneeskundig therapeut

De Opleiding Energetische Resonantie wordt gegeven in Zaandam, aanvangs-data
staan op de website.
Er zijn 16 lesdagen per jaar, op vrijdag en zaterdag.
De kosten van het eerste studiejaar zijn € 1990, inclusief uitgebreide Reader.
Het opleidingsinstituut draagt de naam “ N o e r ”.
Noer staat voor licht in onszelf zichtbaar maken en licht geven in het leven van
anderen.
Voor meer informatie en aanmelding:
Opleidingsinstituut Noer
Marja van Oosterom
Rode Zee 54
1503 TR Zaandam
F (075) 631 27 20
E-mail:
info@noeropleidingen.nl
Website: www.noeropleidingen.nl

