ABSTRACT
Psychosymmetrisch tekenen – Mandala
tekenen – komt voort uit de behoefte
van de ziel om gehoord en gezien te
worden en uit te willen groeien tot wat
hij wezenlijk is: een geliefd mens/
sterrenkind, afkomstig uit de goddelijke
bron, eeuwig en altijd verbonden met
zichzelf en de kosmos/ het universum.
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DRIEJARIGE OPLEIDING TOT PSYCHOMETRISCH MANDALA & NUMEROLOGIE DOCENT
De EMI-opleiding is een initiatief van Danka Hüsken-Smit, die al jaren als docent en
tekentherapeut met Tekentaal, beeldtaal en kunstzinnige therapie werkt en diverse
boeken op haar naam heeft staan, waaronder de bestseller: de Mandala als Helend beeld.
De basis van de 3jarige korte beroepsopleiding wordt gevormd door
Geometrie

-

kennis en kunde van de aarde/ mineralen/ flora /fauna,
waarvan kristallen, planten en dieren de uitdrukking zijn;

Numerologie

-

kennis en kunde van de getallen & Pentagram/ frequenties/ trillingen/
kwaliteit, waarvan geboortezegels/ muziek/ scheppingskracht uitdrukking zijn

Psychometrie

-

kennis en kunde van de ziel en geest,
waarvan Psychosymmetrische (mandala) tekeningen/ Tekentaal/
muziek/ kunstzinnige beeldtaal/ ontspanning-beweging- en Mindfulness
oefeningen de uitdrukking zijn

Psycho-symmetrisch tekenen – Mandala tekenen – komt voort uit de behoefte van de ziel om
gehoord en gezien te worden en uit te willen groeien tot wat hij wezenlijk is: een geliefd mens en
sterrenkind, afkomstig uit de goddelijke bron, eeuwig en altijd verbonden met zichzelf en de
kosmos/ het universum.
De opleiding is gerelateerd aan de Natuur en de vijf werelden zoals deze zich voordoen in
ons mensen en al verwoord werden door Pythagoras in zijn Mysterieschool (Griekse oudheid):
•
•
•
•
•

De
De
De
De
De

oerbron
mineralenwereld
plantenwereld
dierenwereld
mensenwereld

-

al wat leeft (Akasha - Universum)
waaruit kristallen ontstaan
waaruit de diverse soorten planten ontstaan
waaruit de diverse soorten dieren ontstaan
datgene wat wij als mens voorstaan en de krachten
die wij in onszelf impliciet aanwezig hebben

Het doel van de opleiding is
Het onderzoeken en leren leven vanuit de bron van Liefde en Licht, waarin alles mogelijk is,
veranderingen kunnen plaatsvinden en door scheppend bezig te zijn worden geïmplementeerd en
gecreëerd. Docenten van het EMI ondersteunen je hierbij als mentor en coach.

Oefeningen uit het
eerste Basisjaar
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Wat leer je in de studiedagen - Essenties 1ste Basisjaar:
•

Je komt in contact met de totaliteit van je mens zijn – dit noemen we “holistisch”.
In de eerste vier lessen ga je ervaren wat holistisch mens zijn precies is en ga je dit onder
andere in psycho-symmetrische tekeningen (mandala’s) in ervaring brengen.
In de volgende vier lessen leer je de beginselen van de numerologie die je gaat uitwerken
in psycho-symmetrische tekeningen. Gedurende het studiejaar vindt uitwisseling tussen
studenten en docenten plaats, lichaamsintelligentie wordt aangesproken en beoefend.

Essenties 2de Gevorderdenjaar:
•

Dit is een biografisch jaar, waarin je via de beeldtaal van de zeven chakra’s (levenswiel) je
levensloop onderzoekt. Je leert jezelf in kaart te brengen door de chakra’s in diverse lagen
te tekenen. Vanuit die kennis en ervaring ga je lesgeven. Hoe jij jezelf in kaart hebt
gebracht bepaalt hoe je straks als docent het geleerde gaat overbrengen.

Essenties 3de Docentenjaar:
•

In dit docentenjaar word je geschoold in het lesgeven op basis van deze materie. We
voegen alles wat je geleerd hebt in de eerste twee jaren: Psycho-symmetrisch tekenen,
mandala, numerologie en chakra’s samen om het in korte thema’s samen te vatten die op
kaarten worden getekend en samen het Lichtkrachtkaartspel tot resultaat hebben. Hoe jij
je kaarten tekent vanuit jouw persoonlijke eigenheid is van groot belang en bepalend hoe
jij als docent lesgeeft en voor de groep staat. Het lichtkrachtkaartspel is dus een door de
student getekend spel dat ingezet kan worden bij cursussen, thema’s, workshops en
trainingen. Je kunt het voor jezelf spelen, samen met iemand en in groepen. Het verrijkt je
tekenvaardigheid, kennis van de lesstof en geeft je een unieke kans jezelf te laten zien.
Het straalt tegelijkertijd jouw inzicht en invoelingsvermogen uit naar je cursisten/ cliënt.
Een zeer belangrijk onderdeel van dit jaar is het lesgeven aan je medestudenten uit het
eerste jaar, het voorbereiden van lesjes uit het materiaal van het 1 ste jaar.

Groep 1
Mandala &
Numerologie

Groep 2
Chakra & Biografie
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2de Gevorderdendenjaar
oefeningen Hartchakra

3de Docentenjaar

Het spelen van het spel

Tekenen van het eigen unieke
kaartspel
Legging en
Uitleg leren geven
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Lesstof en verplichte literatuur:
Tijdens het doorlopen van deze driejarige studie doorloop je verschillende spiralen van ontwikkeling
via voor ons belangrijke achtergronden van Dr. Carl Gustav Jung (collectieve bewustzijn),
Assagioli, Piero Ferucci (Psychosynthese) en Perl (Gestalttherapie).
In het 2de jaar maak je kennis met de Psychologische achtergronden van de 7 chakra’s van Anodea
Judith (2de jaar), het Tibetaans Boeddhisme (mandalastructuren en chakra’s) en
Lichaamsintelligentie en Chakra’s (Dorothea Waalder), Quantum –T- energie (Richard Gordon).
•
•
•

Het EMI Studieboek en Het Groot Mandala basisboek en Numerologie in beeld, woord en
getal (Danka Hüsken) zijn uitgangspunt voor het eerste jaar en verplichte lesstof.
Het EMI Studieboek en het werkboek Chakra’s (Danka Hüsken) zijn uitgangspunt voor het
tweede jaar en verplichte lesstof.
In het derde jaar wordt er naast het EMI Studieboek nog het werkboek symbolen in de
mandala (Danka Hüsken) aan de lesstof toegevoegd.
Alle studieboeken zijn bij de prijs inbegrepen.

Voor wie is deze opleiding geschikt – het EMI gaat uit van een mbo-niveau
•
•
•
•
•
•

Voor iedereen die een ontwikkelingsweg wil gaan die je in verbinding met jezelf brengt
Voor onderwijzers en opleiders in verschillende werkvelden
Voor coaches en counselors die met mensen werken
Voor therapeuten in diverse branches
Voor verpleegkundigen
Voor Tekentaaldocenten en therapeuten die zich in Psychosymmetrie en Numerologie willen
specialiseren – de studiebelasting is 3 – 6 uur per week.

Wie zijn uw begeleiders - De actieve lesdagen worden begeleid door
Danka Hüsken-Smit – Initiator EMI - pedagoog/ docent/ coach
Willemien Geurts-Raaijmakers – pedagoog/ docent/ coach
Verder werkt het EMI samen met gastdocenten wanneer er behoefte is aan extra expertise of waar
een specialisme aan de orde is.

Danka Hüsken-Smit – Initiator EMI

Willemien Geurts-Raaijmakers Docent EMI
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Driedaagse trainingen/ Masterclasses/ Nascholingen
Naast het driejarige Opleidingsprogramma bestaat er voor Tekentaaldocenten van de Opleiding
Genezend Tekenen en het Pad ook de gelegenheid zich in de Psychosymmetrie (Mandala)/
Numerologie (Pentagram)/ Chakra’s & biografie/ Lichtkrachtkaartspel leren spelen, bevragen,
leggen van het spel via driedaagse trainingen als traject te volgen en zich te specialiseren.
Pentagram, Numerologie en Edelstenen passen prima bij elkaar. Je krijgt inzicht van de invloed op
elkaar. Hoe je het kunt inzetten en wat het voor je doet.

Instappen in 2de jaar Gevorderden
Een andere mogelijkheid is het instappen in het tweede studiejaar Chakra biografie.
Hierna kan met een 3de Docentenjaar het uiteindelijke Certificaat tot Psychosymmetrisch Mandala &
Numerologie docent worden behaald.
Het resultaat dat bereikt kan worden:
Psychosymmetrisch tekenen, Tekentaal en symboliek, zijn krachtige instrumenten om een en ander
in jezelf te onderzoeken, te accepteren en te integreren. Door op jouw eigen wijze gedurende deze
drie jaren de lesstof tot je te nemen en te hanteren voor jezelf, ben je in staat om het lesmateriaal
later ook voor anderen – cursisten, coaches, leerlingen en studenten – in te zetten.
Waar heb je in geïnvesteerd/ wat kun je er dan mee?
•
•
•
•
•

Je hebt een duidelijke ontwikkelingsweg doorlopen en staat krachtig in het veld
Je hebt een traject van zelfontdekking gevolgd en bent gefocust op je doel
Je hebt een periode van grote groei doorstaan en geleerd om te gaan met kritiek
Je hebt vernieuwende kennis in het werken met mensen die je overal kunt toepassen
Je bent een gecertificeerd docent met kennis van Psychosymmetrie, Tekentaal, Chakra’s,
Lichtkrachtkaartspel
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Waar kun je deze kennis uitdragen/ inzetten?
•
•
•
•
•
•
•

Deze kennis is inzetbaar in je eigen werkveld
Je kunt het toepassen binnen je eigen Therapeutenpraktijk
Je kunt het gebruiken in het onderwijs/ je klas/ je collega’s
Je kunt er cursussen/ lezingen mee geven
Je kunt het gebruiken binnen je team/ school/ bedrijf
Een bijdrage leveren vanuit je eigen zijn aan een betere wereld
(Inter)cultureel en sociaal werk

Missie die wij als EMI willen uitdragen:
•
•
•
•

Leven uit je hart – ondersteuning vanuit gedachtekracht (Psychometrie)
Leven in verbinding met de natuur en haar wetten (Geometrie)
Je levensopdracht leven – je droom om te zijn wie je bent waarmaken
De regie over je eigen leven hernemen – zelfbeslissingsrecht als geboorterecht opeisen

Bij interesse kun je nadere informatie opvragen/ downloaden
•
•
•
•
•
•
•

Inhoud lesstof 1ste jaar
Inhoud lesstof 2de jaar
Inhoud lesstof 3de jaar
Voorwaarden van deelname
Lijst met lesdata
Inschrijfformulier
Intakegesprek aanvragen

Verplichte Literatuur:
Danka Hüsken:

Het Groot Mandala Basisboek
Numerologie in woord, beeld en getal
Werkboek Chakra’s
Werkboek symbolen in de mandala
(allen te bestellen bij uitgeverij Akasha – www.uitgeverijakasha.nl

Jeanette vd Heijden en Anouk van Soest: Werkboek Numerologie (pentagram)
Piero Ferucci:

Heel je leven, een nieuwe oriëntatie door Psychosynthese

Assogioli:

Handboek Psychosynthese

Erikson:

EMI Lesboek en PDF

Nederlof:

Gestalttherapie in beeld

Anodea Judith:

Handboek Chakra Psychologie

Dorothea Waalder:

Lichaamsintelligentie in de zeven Chakra’s

© Educatief Mandala Instituut -- Studio Danka Husken – Meijrooslaan 37- 6815 BV Arnhem
Tel.: 026-4460002 - Mobiel 31 649840738 info@mandalacoaching.nl www.dankahusken.com

Voor wie geïnteresseerd is:
Louise Hay:

Je kunt je leven helen

Dethlefsen:

Oorzaak en Gevolg
De zin van ziek zijn

Rüdiger Dahlke:

Crisis als Uitdaging
Mandalas der Welt

Kathleen Roquemore:

Handboek Numerologie

Ineke Reinalda:

De Heilige Geometrie
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