
STUDIEGIDS
TRANSFORMATIE TRAJECT



I N C O N T A C T  -  T R A N S F O R M A T I E  T R A J E C T

www.transformatietherapeut.nl
info@incontact.nu

Alle rechten voorbehouden. Niets uit
deze uitgave mag worden

verveelvoudigd, opgeslagen in een
automatiseerd gegevensbestand en/of
openbaar gemaakt in enige vorm of op

enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen

of op enige andere manier zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming

van de uitgever.
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8 live lesdagen (van 9.30 - 16.30 uur)

39 online lessen

1 Transformatie weekend (vr 19.00 uur - zo 17.00 uur)

Het Transformatie Traject bestaat uit 3 delen:
 

Voor elke lesdag neem je de bijbehorende online lessen door. De live lesdagen
bestaan vooral uit praktijkoefeningen en uitleg van de thuis doorgenomen
theorie.

Het Transformatie Traject is opgebouwd uit diverse leerpunten. Zie volgende
pagina.

Inhoud
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Een leven veranderend traject met online en live lesmodules. 
Theorie en veel praktijkoefeningen, gecombineerd is dit de beste weg om
jezelf te ontplooien. Te leren vertrouwen op je gevoel. Je thuis te voelen waar
je ook maar komt of gaat. 

Iedereen heeft het in zich, we dienen enkel samen de weg naar binnen te
ontdekken en in te gaan. Eenmaal gevonden gaat er een wereld van plezier
geluk en zelfvertrouwen voor je open.

Je opstap naar professioneel Transformatie Therapeut.

 
Transformatie Traject

Welkom bij het 



Leerpunten
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-01- Energiebeheer
Beleven en kennis opdoen van de aura, chakra's en
meridianen middels yogahoudingen, theorie en
healing. Zo leer je jouw energie zuiver en in balans te
houden.

-02- Spiritueel bewustzijn
Je heldere zintuigen ontwikkelen middels meditatie,
theorie, intuïtieve ontwikkeling en mediumschap.
Kennis opdoen van de kosmische energie en wetten.

-03- Spirituele mindset
Je mindset bepaalt, hoe je leven verloopt. Bepaalt
jouw aantrekkingskracht. Door je bewust te worden
van de spirituele wetten, leer jij bepalen hoe het leven
zich voor jou zal ontvouwen. 

-04-Familieopstellingen
Belemmerende familiethema's of ervaringen in je
jeugd doorbreken we met familieopstellingen. 
Zo creëer je vrijheid voor je ware zelf.

-05- Verbinding met je bronkracht
Om in je kracht te staan, dien je verbonden te zijn met jouw Bron.
Als je verbonden bent ervaar je rust en stilte. Sta je vanuit je
zachtheid sterk. Je leert communiceren met spirit en gidsen

-06- Lief zijn voor jezelf
Leer je grenzen herkennen, erkennen en behouden. Wanneer
dien jij jezelf toe te spreken en wanneer dien jij jezelf af te
remmen. Door een liefdevolle verbinding met jezelf aan te gaan,
leer jij je grenzen kennen. 



Op de website
www.transformatietherapeut.nl staan
de algemene voorwaarden van de
opleiding beschreven. Het is de
bedoeling dat je deze gelezen hebt. 

Een belangrijke voorwaarde die je
moet kennen: Elke live lesdag wordt
de presentie bijgehouden. Kun je een
live lesdag niet aanwezig zijn, dan
dien je zelf contact op te nemen met
de docent om een inhaal les af te
spreken. Tijdens het Traject mag je
maximaal 1 live lesdag missen om
toch nog in aanmerking te komen voor
je certificaat.

Algemene
Voorwaarden

Transformation isn't a

future event. It is a

present day activity
-
Jillian Michaels
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De lesstof wordt overgebracht door
middel van interactieve lessen. Je neemt
voorafgaand aan de les de lesstof door in
de online-leeromgeving. Deze is te
vinden op www.sprankelendleven.eu. 

Je  beantwoordt de vragen, beoefent
dagelijks de meditaties en oefeningen
behorende bij de volgende lesdag. Zo is
je energie op het juiste energieniveau en
heb je voldoende kennis om de live
lesdagen naar tevredenheid van de
docent te volbrengen. 

Informatie en technieken worden het
beste opgeslagen in het
langetermijngeheugen, als de informatie
betekenis heeft, de oefeningen beleefd
en geïmplementeerd zijn. Hiervoor is
herhaling van belang.

Daarom wordt de stof die je thuis hebt
bestudeerd in de les behandeld en uit
gebouwd met interactieve oefeningen. Zo
leer je niet alleen concepten maar weet je
de kennis ook toe te passen in de praktijk,
op momenten dat het echt nodig is.

Verder zijn er ook stukken klassikale les,
waarin de docent meer aan het woord is.
Haar verhaal wordt ondersteund door
flipboard tekeningen, afbeeldingen,
computeranimaties en video's. Als
student word je dus uitgedaagd om op
verschillende manieren met de lesstof
bezig te zijn (huiswerkvragen, oefeningen,
praktijkles) waardoor er meer verbanden
worden gelegd. Hierdoor is het
makkelijker om herinneringen aan de stof
op te roepen en dat heeft weer een
positieve invloed op jouw persoonlijke
groei of als therapeut!

Lesmethode

Transforming yourself is a

way of means to give

light to the whole world.
-
Ramana Maharshi
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Online Leeromgeving

In de online leeromgeving vind je de theorie, oefeningen, meditaties en vragen voor
de volgende les. Je logt in op sprankelenleven.eu met  je emailadres en wachtwoord.
Je komt op het dashboard uit. Kies 'Trainingen', onderin vind je 'Transformatie Traject
lesdagen'. Je komt op onderstaand overzicht. Per lesdag is er één online module.
Rechts bovenin kun je jou voortgang zien. De eerste module is voor je open. De
andere modules openen na verloop van tijd. Na inschrijving heb je al toegang tot de
online leeromgeving!

Op het Dashboard vind je ook 'Groepen' per opleidingsgroep is er een besloten groep
aangemaakt waar je onderling met andere deelnemers kunt communiceren. Klik op
Groepen, afhankelijk of je in meerdere groepen zit vind je hier toegang tot 1 of
meerdere groepen.

Dashboard

Homepage Training 'Transformatie
Traject lesdagen'
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Het Transformatie Weekend is een onderdeel van het Transformatie Traject. 
Om je certificaat te behalen dien je deelgenomen te hebben aan dit weekend.

Het Transformatie Weekend begint op vrijdagavond om 19 uur en duurt tot en met
zondag 17.00 uur. Je verblijft geheel verzorgd op een mooie locatie, zo heb je alle tijd
voor je persoonlijke thema's en groei.

Dit weekend staat in het teken van onze innerlijke reis. Door een aantal dagen geheel
de tijd voor jezelf te hebben zonder afleiding van dagelijkse beslommeringen, maak
je een sprong in je ontwikkeling.

Voor meer informatie kijk op www.transformatietherapeut.nl/transformatie-weekend

Transformatie Weekend
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Wijze van Toetsing

De digitale theoretische toets bestaat
uit 25 vragen. De vragen zijn
afwisselend gesloten en open vragen.
De vragen gaan over de theoretische
leerstof uit de online leeromgeving
.
Je krijgt 90 minuten om de theoretische
toets af te ronden.

Bij 60% correct beantwoorden van de
vragen, heb je de toets met succes
behaald.

Op de laatste lesdag dien je hiervoor
een laptop of tablet mee te brengen.

Hoe behoud je jouw verbinding met de  
bron
Hoe is je professionele houding
Kun je verbinding maken met spirit en
de boodschap overbrengen
Hoe pas je de healing technieken toe
Maak je gebruik van de kosmische
energie
Kun je de essentie van een consult
oppikken

Tijdens de evaluatie van het praktijk
gedeelte wordt gekeken:

De beoordeling is op een schaal van 1-5.
Om te slagen dien je een 3 voor elk
onderdeel te behalen.

Het Transformatie Traject wordt
afgesloten met een theoretische
en praktijk toetsing.

Het Transformatie Traject bevat
veel praktijk. Dit worden
opbouwend geevalueerd.



Je bent bij minimaal 7 live lesdagen aanwezig geweest

Je deelgenomen hebt aan het Transformatie Weekend

Je hebt de digitale theoretische toets met 60% of meer goed
beantwoord

Je hebt op alle praktijkonderdelen een 3 of hoger gescoord.

 Je ontvangt een certificaat als je aan de volgende voorwaarden hebt
voldaan:

Indien je tijdens een toets wordt betrapt op fraude (spieken) leidt dit
automatisch tot 0%, waardoor je de toets op een ander moment moet
overdoen. Hier zijn kosten aan verbonden

Voorwaarden voor Slagen
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Marjanne van denBogart
Ontwikkelaar en docent Transformatie Therapeut

De lessen worden gegeven door ervaren Transformatie Therapeuten,
geregistreerd door het CRKBO. Zij kunnen de lesstof ondersteunen met hun
eigen praktijkervaringen.

 Docenten
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Vervolg studie

01
Transformatie Consult

 In het tweede deel ligt de nadruk op
consultatie. Je consult zo opbouwen
dat de cliënt kan transformeren. Je
leert de beleefde technieken uit deel
1 in te zetten in je consult. Je leert het
onbewuste omzetten in bewustzijn.

02
Professionele houding

We werken aan je houding als
professioneel therapeut. Hoe maak je
een behandelplan en creëer je
realistische verwachtingen bij je cliënt.
Hierbij werk je vanuit een anamnese
en een plan van aanpak.  

03
Verdieping healing en
familieopstellingen

Je vergroot je kennis en technieken
van healing in de chakra's, aura en
meridianen. Je leert hoe je een
familieopstelling opzet en samen met
je cliënt uitwerkt. Je verbinding met
de kosmische energie wordt versterkt
en je versterkt je mediumschap met je
heldere zintuigen. Je verheldert de
essentie van het consult. 

04
Praktijkvoering en
marketing

Hoe bouw je een professionele
praktijk op. 
Hoe presenteer jij jezelf als therapeut. 
In de module marketing ontdek je
jouw unieke kwaliteiten. Deze
kwaliteiten onderscheiden jou van de
massa. Je leert jezelf te presenteren
en na te denken over wat jij wilt
communiceren via diverse marketing
media. 

Als je het Transformatie Traject succesvol hebt afgerond met een
certificaat. Kan je doorstromen naar het tweede deel van de opleiding tot
Transformatie Therapeut. Meer info zie www.transformatietherapeut.nl
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Dit traject is 
voor jou als:

Je Professioneel therapeut wilt worden

Van je gevoel je kracht wilt maken

Je jouw spirituele mogelijkheden wilt
verdiepen

Je een positieve wending wilt geven
aan je leven

Je meer zelfvertrouwen wilt

Je waardevol wilt zijn voor de mensheid


