




Werkwijze:
Remember is modulair van opzet. Elke module bestaat uit 
het volgende:

1.1. Driedaagse starraining: er wordt een stevige basis 
gelegd in vaardigheden, inzichten en ervaringen. Centraal 
staat de balans tussen eigen ontwikkeling en het verwerven 
van tools die gebruikt kunnen worden in de prakjk.
 
2.2. Intervisie: als vervolg op de driedaagse werken cursisten 
in teams van 3 aan concrete vaardigheden. De intervisie 
kan per mail, skype, telefoon maar ook door elkaar op te 
zoeken. 

3.3. Twee terugkomdagen: er zijn 2 terugkomdagen voor 
het ondersteunen van vaardigheden en inzichten.  Een halv-
erwege en een aan het einde van een traject. Tijdens deze 
dagen wordt geoefend in teams en worden prakjkrelevante 
thema’s besproken en verdiept.

4. Verslaglegging: door middel van korte vragen en enkele 
opdrachten wordt het verdiepen van inzichten, vaar-
digheden en reflece aangestuurd. Het verslag van dit alles 
komt in een map die we “porolio” noemen. Tijdens de 
eerste terugkomdag bekijken we de ontwikkeling tot dan toe 
a.d.h van je porolio. Na de 2e terugkomdag wordt het 
porolio ingeleverd ter beoordeling.

5. Afronding en cerficaat: Elke module omvat 3 stud-
iepunten en hee een afzonderlijk cerficaat dat uitgereikt 
wordt door de SNRO. Na afronding van een module 
ontvang je dit cerficaat.

Drie hoofdgebieden
De opleiding omvat drie hoofdgebieden die steeds in 
samenhang aangeboden en verdiept worden.

1. Energesche prakjk: praksche energesche 
vaardigheden voor eigen ontwikkeling en direct gebruik in 
je prakjk met cliënten. 

2. 2. Meditaeve ervaringen: bewustwording en inzicht 
via innerlijke ervaring voor je eigen ontwikkeling en toe te 
passen in je prakjk.

3. Kosmologie: achtergronden over energie en 
bewustzijn voor een dieper inzicht in energesch werk, 
genezing en gezondheid en welzijn.

Wij zijn heel blij met de accreditae van de “Remember” 
door de SNRO.  De Remember is nu een modulaire opleiding 
op HBO-niveau, die wordt erkend door Zorgverzekeraars en 
beroepsverenigingen.

DDe “Remember” is een down-to-earth, praksche spirituele 
cursus waarin je vaardigheden en inzichten verwer voor 
energesch werk, meditaeve prakjk en healing. Op dit 
moment zijn er 2 modules elk met de omvang van 3 ECTS. 
IIn 2019 worden deze twee uitgebreid met een 3e en 4e 
module waardoor de complete Remember toegang gee tot 
de professionele healing opleiding, allemaal gebaseerd op 
de OMnium Methode van Caroline Cory – www.OMniu-
mUniverse.com. 

Oordeel van de SNRO “excellent”
De Accreditae Commissie is zeer onder de indruk van het 
materiaal… “Belangrijker nog vindt de Commissie dat er op 
basis van analyse van de uitgebreid aangeleverde materi-
alen geconcludeerd kan worden dat u een inspirerende 
scholing biedt aan deelnemers met een theoresch stevig 
onderbouwde methode en achtergrond. En dat op een 
onderwijskundig verantwoorde en concreet uitgewerkte 
maniemanier. Met goed onderlegde uitvoerders/ docenten. De 
Commissie vindt het aan te bieden programma een excel-
lent voorbeeld van hoe gestructureerd gewerkt kan worden 
aan de inhoud van wat de “Remember” modules bieden. 
Chapeau!” 

Remember… 
wie je werkelijk bent!

Gebaseerd op de OMnium Methode


