Sluiten de lessen en het lesmateriaal aan bij jouw verwachtingen en wensen?
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Er komt heel veel informatie voorbij, zowel in de les als in de les map, dus kan wel zeggen dat
er voor mij een hele nieuwe wereld opengaat die mijn wensen en verwachtingen vervult.
Ik had geen verwachtingen. Maar het heeft me neer gebracht dan ik had kunnen denken.
Ja, ik wilde als therapeut, healer/psycholoog meer verdieping naar het persoonlijke en vooral
het spirituele. Daar voldoet de opleiding ruimschoots in.
Ja, zeker in het tweede en derde jaar is de verdeling praktijk en theorie 50-50, ontzettend
fijn, veel ruimte voor eigen vragen en ervaringen.
k had geen verwachtingen en wensen toen ik aan de opleiding begon, maar er is een wereld
voor me open gegaan.
Ja. Het is een mooie mix van theorie en praktijk.
Nee, ze stijgen boven mijn verwachtingen uit. Lesmateriaal is zeer compleet en goed
verzorgd.
De lessen overtreffen elke keer weer mijn verwachtingen. Noor deelt al haar kennis met ons
en kent eindeloos veel verschillende technieken.
Ja, ik merk nu, gaande het jaar, dat alles samen begint te vallen, zowel praktijk en theorie,
waardoor het een geheel wordt en er zaken duidelijker worden.

Standpunt docent:
Het is voor mij als docent belangrijk om altijd aan te sluiten daar waar de cursist is.
Vanaf dit punt behoor ik als docent jou met de juiste didactische stappen mee te nemen, om
je mee te voeren in de diverse methode, technieken en mogelijkheden die er zijn.
Om je de wijsheid, die ik in de wereld ervaar en van de wereld in meerdere levens geleerd
heb, te leren.
Dit doe ik met passie en aandacht voor iedere ziel die bij mij komt om lessen te ontvangen.
Als jij je openstelt voor je eigen ontwikkeling dan heb je aan mij een hele goede en
liefdevolle veilige leraar. Je bent welkom.

