
Beroepsvereniging van Spiritueel Therapeuten 

 

Waarom Spiritueel Therapie? 

Spiritueeltherapie is een psychotherapeutische- en energetische behandelwijze en valt onder de 
Natuurgerichte Gezondheidszorg. Wat betekent dit allemaal? De Spiritueeltherapeut is opgeleid om 
u op psychosociaal- en energetisch niveau bij te staan in uw proces. Natuurgerichte 
Gezondheidszorg betekent dat u samen met uw therapeut het zelfhelende proces van lichaam en 
geest ondersteunt, stimuleert en heelt, zodat u zelfstandig verder kunt in uw ontwikkelingsproces. 
De therapeut zal u stimuleren de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor uw leven en het 
proces waarin u zich mogelijk bevind. Hierdoor zult u mogelijk nog niet ontdekte kwaliteiten 
ontdekken waarmee u uzelf van dienst kunt zijn. 

Eén of meerdere van de volgende methodieken kunnen worden toegepast door de therapeut: NLP, 
regressietherapie, reïncarnatietherapie, simontontherapie, voice dialogue, kernintegratie, aura- en 
chakrareading, therapeutic healing, focussen, suggestietherapie, stervensbegeleiding en werken 
met bachbloesemremedies. Daarnaast ontwikkelen therapeuten meestal ook een specialiteit. Stelt u 
gerust vragen aan uw Spiritueel Therapeut. 
 

Wat mag u verwachten ? 

De Spiritueeltherapeut is een zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaar die een intensieve 
meerjarige hogere beroepsopleiding heeft afgerond en aangesloten is bij de BST. De criteria die de 
BST hanteert, zijn noodzakelijk om de kwaliteit van haar leden de waarborgen. 

Het uitgangspunt voor Spiritueeltherapie is respect voor de mens. Om dit te kunnen verwezenlijken 
is het noodzakelijk dat de Spiritueeltherapeut zichzelf kent, accepteert en respecteert en waar 
nodig dat emotioneel heeft doorleefd om 'onbetrokken betrokken' te kunnen zijn. 

Bij uw eerste afspraak (intakegesprek) stelt de therapeut met u een behandelovereenkomst op in 
het kader van de wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Hierin worden o.a. uw 
persoonlijke gegevens, de hulpvraag en kosten per uur opgenomen. 

Wanneer u onverhoopt in conflict komt met uw Spiritueeltherapeut kunt u gebruik maken van het 
klacht- en tuchtrecht. Het benodigde formulier vindt u op de website van de BST 
(http://www.spiritueeltherapeuten.nl/pages/klachtform.php). Vul dit formulier volledig in en er wordt 
zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen door de voorzitter van de Klachtencommissie. 

 

  


