
Dag 1:  Bijscholing 3 daagse module  ‘De mens in wording’:  

Tijdsduur: 10.00-17.00 uur 

Algemeen: De bijscholing ‘De mens in wording’ legt een duidelijke link tussen geest, ziel en 

lichaam. Wij gaan in op datgene wat we niet zien, maar wat wel degelijk een grote invloed 

heeft op ons systeem en onze groei als mens. ‘Er is meer tussen hemel en aarde’.   

Ook in de wetenschap is men tot de conclusie gekomen dat materie energie in beweging is. 

Deze cursus biedt een verdieping vanuit de MBK en PSBK gelinkt aan het energetische 

lichaam. In ons hedendaagse leven wordt een teken van het lichaam (bijvoorbeeld ziekte) 

gezien als een fout van het lichaam die aangepakt moet worden en helaas niet meer als een 

roep van het lichaam, ons laatste waarschuwingsmiddel, om aan te geven dat er iets 

verkeerd is in onze manier van leven of denken. 

Tijdens deze 1de lesdag besteden we aandacht aan de basiskennis van het energetische, een 

kijk op in- en excarnatie en gaan we in op de inwerking op de orgaanstelsels van de huid, 

lichaamsweefsels en bewegingsapparaat 

Onderwerpen die aan bod komen: 
1: Basiskennis van mens in wording 
2: Incarnatie en excarnatie 
3: Huid, lichaamsweefsels en bewegingsapparaat 

Voor wie: Therapeuten met  een MBK of  PSBK, die nieuwsgierig zijn en meer willen weten 

over de samenhang tussen geest, ziel en lichaam.  
1 lesdag is gelijk aan een bijscholingsdag MBK en/of PSBK 
Eerst dag 1, daarna zijn dag 2 en 3 los van elkaar te volgen. 
Er wordt aan het eind van iedere dag een certificaat afgegeven. 
Na het volgen van alle 3 de dagen volgt een certificaat van de hele module. 

Studiemateriaal: Bij deze workshop zit een syllabus met authentiek, gecertificeerd 
lesmateriaal, waarin alle ins en outs van de energetische kennis en hun samenhang 
met de verschillende orgaansystemen uitgebreid worden besproken. De syllabus 
kan dan ook prima als naslagwerk worden gebruikt.  Verder staat van deze module 
de PP op de site.  

Kosten: € 117, 50 inclusief syllabus en certificaat.  

Accreditatie: De workshop is geaccrediteerd door het SRNO en het KTNO en hierdoor 
door vele beroepsverenigingen. 
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Angela Wouters  
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Dag 2:  Bijscholing 3 daagse module  ‘De mens in wording’:  

Tijdsduur: 10.00-17.00 uur 

Algemeen:  Lesdag 2 van de bijscholing 3-daagse module  ‘De mens in wording’ legt een 

duidelijk de link tussen geest, ziel en lichaam. Wij gaan in op datgene wat we niet zien, maar 

wat wel degelijk een grote invloed heeft op ons systeem en onze groei als mens. Er is meer 

tussen hemel en aarde.  In ons hedendaagse leven wordt een teken van het lichaam 

(bijvoorbeeld ziekte) gezien als een fout van het lichaam die aangepakt moet worden. Niet 

meer als een roep van het lichaam, ons laatste waarschuwingsmiddel, om aan te geven dat 

er iets verkeerd is in onze manier van leven of denken.  

Tijdens deze 2de lesdag gaan we in op de inwerking op de orgaanstelsels van de 

spijsvertering, het endocriene systeem, het zenuwstelsel en de zintuigen. 

 

Onderwerpen die aan bod komen: 

4: Spijsvertering 

5: Endocriene systeem 

6: Zenuwstelsel en zintuigen 

Voor wie: Therapeuten met  een MBK of  PSBK, die nieuwsgierig zijn en meer willen weten 

over de samenhang tussen geest, ziel en lichaam.  
1 lesdag is gelijk aan een bijscholingsdag MBK en/of PSBK 
Therapeuten die Dag 1:  Bijscholing 3 daagse module  ‘De mens in wording’ hebben gevolgd. 
Er wordt aan het eind van dag 2 een certificaat afgegeven. 
Na het volgen van alle 3 de dagen en volgt een certificaat van de hele module. 

Studiemateriaal: Bij deze workshop zit een syllabus met authentiek, gecertificeerd 
lesmateriaal, waarin alle ins en outs van de energetische kennis en hun samenhang met de 
verschillende orgaansystemen uitgebreid worden besproken. De syllabus kan dan ook prima 
als naslagwerk worden gebruikt.  Verder staat van deze module de PP op de site.  

Kosten: € 117, 50 inclusief syllabus en certificaat.  

Accreditatie: De workshop is geaccrediteerd door het SRNO en het KTNO en hierdoor 
door vele beroepsverenigingen. 

Docenten 

Angela Wouters  
Elena den Blanken 
 

 

 

  



Dag 3:  Bijscholing 3 daagse module  ‘De mens in wording’:  

Tijdsduur: 10.00-17.00 uur 

Algemeen: Lesdag 3 van de bijscholing 3-daagse module  ‘De mens in wording’ legt een 

duidelijke link tussen geest, ziel en lichaam. Wij gaan in op datgene wat we niet zien, maar 

wat wel degelijk een grote invloed heeft op ons systeem en onze groei als mens. Er is meer 

tussen hemel en aarde.  In ons hedendaagse leven wordt een teken van het lichaam 

(bijvoorbeeld ziekte) gezien als een fout van het lichaam die aangepakt moet worden. Niet 

meer als een roep van het lichaam, ons laatste waarschuwingsmiddel, om aan te geven dat 

er iets verkeerd is in onze manier van leven of denken.  

Tijdens deze 3de lesdag gaan we in op de inwerking op de orgaanstelsels van de circulatie, 

ademhaling, nieren, blaas en geslachtorganen. 

 

Onderwerpen die aan bod komen tijdens dag 3: 

7: Circulatie en ademhaling 

8: Nieren, blaas en geslachtsorganen 

Voor wie: Therapeuten met  een MBK of  PSBK, die nieuwsgierig zijn en meer willen weten 
over de samenhang tussen geest, ziel en lichaam.  
1 lesdag is gelijk aan een bijscholingsdag MBK en/of PSBK 
Therapeuten die Dag 1:  Bijscholing 3 daagse module  ‘De mens in wording’ hebben gevolgd 
Er wordt aan het eind van dag 3 een certificaat afgegeven. 
Na het volgen van alle 3 de dagen volgt een certificaat van de hele module. 

Studiemateriaal: Bij deze workshop zit een syllabus met authentiek, gecertificeerd 
lesmateriaal, waarin alle ins en outs van de energetische kennis en hun samenhang 
met de verschillende orgaansystemen uitgebreid worden besproken. De syllabus 
kan dan ook prima als naslagwerk worden gebruikt.  Verder staat van deze module 
de PP op de site.  

Kosten:  € 117, 50 inclusief syllabus en certificaat.  

Accreditatie: De workshop is geaccrediteerd door het SRNO en  het KTNO en 
hierdoor door vele beroepsverenigingen. 
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