Educatief Mandala Instituut
Opleiding Educatief Mandala Instituut van Danka Hüsken-Smit
Tekst
Het Educatief Mandala Instituut richt zich naast Jungiaanse ideeën op de meditatieve
vorm van de Mandala & beeldend werk naar de visie van het Tibetaanse Boeddhisme.
Daarnaast gebruikt het EMI Numerologie voor kennisgericht en bewust getekend
onderzoek naar de persoonlijkheid van de student.
Lichaamsintelligentie is een belangrijke aanvulling voor onze holistische aanpak, die
Hoofd & Hart verbindt en zich uitdrukt via de handen. Wanneer het lichaam actief
(bewust) meewerkt aan tekenoefeningen en opdrachten zal het getekende beeld beter
voelbaar en dieper doorleefd worden.
De mandala als creatief model werkt oplossingsgericht en pakt diepe oude trauma’s en
overtuigingen doelmatig aan en versterkt het zelfhelend vermogen waarbij Tekentaal en
symbolen een grote rol spelen.
Het aan het begin van ieder jaar gemaakte Commitment helpt de student zichzelf doelen
te stellen en deze ook te behalen.
De eerste drie jaren van de opleiding zijn vooral gericht op Persoonlijke groei en de
uitdagingen die het leven ons stelt, met in het eerste jaar de basis van Mandala en
Numerologie, in het tweede jaar je biografie middels de chakra's en in het derde jaar het
lichtkracht kaartspel en Docentschap. Na succesvolle afronding van deze 3 jaren is de
student gecertificeerd Mandaladocent en in staat eigen groepen op te zetten en te leiden.
Het 4de jaar richt zich op het docentschap aan het EMI (kunnen lesgeven op HBO niveau)
en verdiept de reeds aanwezige kennis van Mandala & Numerologie, vult deze aan met
praktijkdagen en teken, schilder en andere creatieve technieken. Het jaar sluit af met
een Certificaat als EMI- Mandala & Numerologie docent, de student mag nu ook aan het
EMI lesgeven.
Website

http://www.mandalacoaching.nl (Danka Hüsken-Smit)
http://www.mandalart.nl (Docent Willemien Geurts)
http://www.delotusyoga.nl/ (Docent en Tekentherapeut Dorothea Waalder)
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