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BEROEPS-OPLEIDINGEN volgens MODULAIR of VRIJ REGIME 2014-2015 

Dank zij het Modulair of het Vrij Regime kan men de opleiding maximaal aan de eigen situatie aanpassen. 

Men bepaalt dan zelf de route, rekening houdend met de cursussen die in volgorde gevolgd moeten worden.  

Men kan het cursus-rooster van een opleiding volgen, maar zo nodig een cursus van studiejaar 
verschuiven. 

Men kan dus ook gedurende een lopend cursusjaar aanvangen met een beroepsopleiding. 

Opleidingen kunnen over langere of kortere tijd dan het aangegeven aantal jaren gespreid worden. 

 

- Volgordes - te respecteren bij het zelf bepalen/aanpassen van het verloop – 

Start-Cursussen “Massage” - te volgen zonder voorkennis: 

* Massage ABHYANGA (WE 1 » 2) 

* Meditatieve Ontspanningsmassage 

* Toepassingen uit de pancha karma traditie: Stempel-massages 

* Toepassingen uit de pancha karma traditie: Olie-behandelingen 

* Anti-stress massage met Shirodhara 

* Zuiverende Lichaamsmassage  

* Zuiverende Gezichtsmassage 

 

Massage-Cursussen te volgen in volgorde: 

» Massage ABHYANGA (WE 1 )  Intensieve Massage Training: Indicaties & Tegenindicaties 

» Massage ABHYANGA (WE 1)  Massage bij Zwangerschap, babys en kinderen 

» Massage ABHYANGA (WE 1 » 2)  

+ Meditatieve Ontspanningsmassage  Intensieve Massage Training: Propriocepcis & Pranayama 

» Ervaring met olie-massage v/h hele lichaam  Marma Massage (WE 1 » 2) 

» Stages Masseur:  
Enkel mogelijk vanaf het 2de jaar of na het volgen van  

>75% van alle specifieke Massage-Cursussen 

Start-Cursussen “Ayurveda” - te volgen zonder voorkennis: 
* Dosha's & Zuivering (WE 1 » 2 » 3) 

* Ayurvedisch Vegetarisch Koken 

* Kruiden & Recepten 

* Chakra Workshop 

* Cursus Numerologie 

* Medische basiskennis (door Naturopathica vzw) 

* De kunst van het helpende gesprek (door Naturopathica vzw) 

Algemene Ayurveda-Cursussen te volgen in volgorde: 

» Dosha's & Zuivering (WE 1 » 2 » 3)  

+ Ayurvedisch Vegetarisch Koken   Intensieve ayurveda studie “Voedingsleer” 

» Kruiden & Recepten 

+ Intensieve ayurveda studie “Voedingsleer”  
Intensieve ayurveda studie “Kruidenleer” »  

“Physio-pathologie” 

» Dosha's & Zuivering (WE 1)  Praktijkcursus Zuivering (pré-stage) 

» Stages Practitioner: Praktijk Cursus Zuivering (pré-stage) 

+ Intensieve ayurveda studie (weekend 1 » 2 » 3)  Praktijk Cursus Zuivering (stage) 

 


