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Opleiding tot Mandaladocent - Docent Numerologie

In de afgelopen jaren werd het mij duidelijk dat ik in mijn werk de Expert status had bereikt.
Eenmaal begonnen met het marketing traject en daarin groeiende, kwam ik tot de conclusie dat
mijn manier van werken met het fenomeen Mandala & Numerologie een geheel andere waarde
vertolkte dan die van de meeste docenten mandala in den lande.
Ik werd mij terdege bewust van het feit dat mijn methode een diepgaand proces inluidt en dat
degenen die dit proces aangaan ook een diepe transformatie bereiken. Het werd tijd de werking
aan te scherpen, anders met het lesmateriaal om te gaan en mijn bedrijf een nieuw aanzicht te
verlenen. In september 2013 startte ik mijn Educatief Mandala Instituut, dat coaching en training
voor professionals in de zorg, hulp- en dienstverlening koppelt aan een holistisch
bewustwordingsproces en ontwikkeling van de creativiteit van de studenten. Het begon met
driedaagse trainingen en coaching in mandala & numerologie, waarbij de student een certificaat in
de Masterclass Mandala en/of Numerologie kon behalen. Vijf studenten hebben dit doel in 2013
bereikt, waarvan twee studenten ook het Numerologie certificaat hebben bemachtigd.
Duidelijk werd ook dat voor veel studenten een voortraject onder mijn leiding nodig is en zal zijn of
dat zij bij de gecertificeerde docenten een vooropleiding zullen moeten afronden, alvorens aan het
Gevorderdenjaar te kunnen deelnemen en vervolgens in een derde jaar hun certificaat te behalen.
De opleiding tot Mandala & Numerologie docent beslaat inmiddels een driejarige leergang. Het
doet mij groot genoegen u hier de driejarige leergang te kunnen presenteren. De opleiding streeft
naar een HBO niveau en beschikt over veel achtergrondinformatie en coaching instrumenten.
Vooropleiding voor het hele traject: MBO niveau.
Het gehele programma bestaat uit:





Een Basisjaar, waarin op een holistische manier gewerkt wordt aan bewustwording van het
individu, de student; jij als individu in je bewustwordingsfase door
mandalatekenen/numerologie
Een Gevorderdenjaar, waarin op een holistische wijze alle aspecten van de levensloop
worden benaderd en uitgewerkt; jij en je levensloop, verwerkt in de mandala
Een Docentenjaar, waarin de nadruk zal liggen op lesgeven, counseling en groepswerk; jij en
de groep in holistische verbinding met de mandala
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Tijdens deze drie jaar doorloop je verschillende spiralen van ontwikkeling via de achtergronden van
Dr. Carl Gustav Jung (collectieve bewustzijn), Assagioli (Psychosynthese), Tibetaans Boeddhisme
(mandalastructuren, chakra’s) en Numerologie en Quantum- T energie. Tegenwoordig is ook het
Lichaamswerk in de vorm van Lichaamsintelligentie oefeningen (Dorothea Waalder) hierbij
betrokken. Daarbij is Tekentaal en symboliek een krachtig instrument 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
als docent voor anderen - cursisten, coachees en leerlingen- in te zetten.

“het moet zinnig zijn, anders heeft het geen zin”
Danka Hüsken-Smit
Kernwaarden









Authentiek zijn, eerlijkheid, humorvol
Veiligheid, rust, zekerheid
Kansen bieden tot ontplooiing
Keuzes helpen maken
Kansen grijpen en implementeren
Potenties zien en ontwikkelen
Groeien, ondernemend en succesvol sijn
Verantwoordelijkheid voor het eigen leven aanvaarden en nemen

Missie






Leven uit je hart
Leven in verbinding met de natuur en haar wetten
Leven en werken vanuit het hoofd – hart - hand – principe
Je levensopdracht leven
De regie over je eigen leven hernemen

Naast het Jaarprogramma bestaat voor Tekentaaldocenten van de Opleiding Genezend Tekenen
ook de mogelijkheid om de lesstof in driedaagse trainingen als traject te volgen. Het gaat dan om



Voorbereidend traject Mandala
Voorbereidend traject Numerologie

Hierna kan met een Mandala docentenjaar worden afgesloten om het Certificaat te behalen.
Inmiddels is er een vierde lesjaar aan de opleiding toegevoegd om afgestudeerde docenten de
kans te bieden zich te ontwikkelen tot EMI- docent.
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Het Educatief Mandala Instituut leidt op tot het




opzetten van een eigen mandala school
als zelfstandige of freelancer aansluiten bij een of meer centra
starten als docent aan het EMI

Wat ga je ontwikkelen








holistische benadering via de lesstof
aan de hand van een Commitment jezelf te focussen op je leerdoelen
je eigen biografie / levensloop onderzoeken en doorlopen via mindmaps, gedachtekracht
methodische / didactische vaardigheden / coaching / counseling
meer zelfvertrouwen, spiritualiteit, inzicht in eigen handelen
meer gedachtekracht toepassen voor positieve en succesvolle benadering
onderzoek van oude overtuigingen en bevestiging van je nieuwe missie

Wat krijg je






theorie en basis technieken - individueel en in groepsverband - praktijkdagen
praktijk en gerichtheid op zelfredzaamheid, zelfvertrouwen - individueel / groepsverband
persoonlijke coaching gericht op nemen van: regie over eigen leven, verantwoordelijkheid
methodische en didactische vaardigheden, vele thema’s, mogelijkheden, informatie
vervolmaking van het geleerde en het omzetten daarvan in lessen d.m.v. een portfolio

Wat krijg je niet




makkelijke oplossingen voor je problemen
gemakkelijk weg om je zelfvertrouwen te bevestigen
verantwoordelijkheid die je over kunt dragen

Tot slot: het is voor deze opleiding noodzakelijk om 100% gemotiveerd te zijn, aan zelfreflectie te
willen werken en veranderingen aan te willen gaan.
Wie zich tot dit alles in staat acht, is van harte welkom aan ons Educatief Mandala Instituut, de
enige opleiding die opleidt tot Mandala & Numerologie docent.
Met vriendelijke groet
Danka Hüsken-Smit
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