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Naam opleider: ZoMa Opleidingen 
 

 

Naam bijscholing: 

 
 

Manifesteren 

Doel: 

 

Inzicht in je Zielsmissie en leren gebruik te maken 

van de Universele Wet van de Aantrekkingskracht om 
je zielsmissie te manifesteren 

Doelgroep: 
 

(Energetisch)Therapeuten 

Categorie:  
 

• Energetisch/paranormaal aspect 
• Therapeutisch aspect/zelfonderzoek 

Opzet bijscholing: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

In de theorie komt dit aan de orde:  
 Wat is manifesteren 

 Hoe werkt de Universele Wet van de 
Aantrekkingskracht 

 Je Zielsmissie manifesteren volgens de 

universele wet van de aantrekkingskracht 
 Hoe werkt een visionboard 

 Hoe kun je schaalwandelen naar je 
Zielsmissie 

 Hoe kun je een behandeling geven om je 

Zielsmissie te manifesteren met 
ondersteuning van intentiedragers 

In de praktijk komt dit aan de orde: 
 Reiki meditatie over zielsmissie  

 Visionboard ontwerpen 
 Elkaar coachen op Zielsmissie 

(verduidelijken) 

 Manifesteren volgens de universele wet van 
de aantrekkingskracht 

 Schaalwandelen (Opstelling) naar te 
manifesteren doel/zielsmissie 

 Energiebehandeling op Zielsmissie met 
ondersteuning van intentiedragers en 
visionboard 

http://zoma-opleidingen.nl/
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Docent/trainer: 
 

Margriet Homma. Margriet werkt sinds 2014 als 
Holistisch Therapeut en Reiki Trainer in haar praktijk 

YunaCare. Tevens heeft ze ruim 10 jaar 
therapeutische ervaring in een psychiatrische kliniek. 
Daar was ze oprichtster van een holistische 

deeltijdafdeling, die ze vijf jaar heeft geleid. Sinds 
2017 werkt ze als trainer bij ZoMa Opleidingen voor 

de opleidingen tot Holistisch Therapeut en Reiki 
Trainer, beiden op hbo-niveau. 

Leermiddelen voor 
de deelnemers:  

 

Reader / hand-out 

Lesplan:  

 
 

 

Ja. De cursus behelst 1 dag. 

De datum dat deze bijscholing wordt gegeven is:  
27 januari 2020 

 
Het volgen van deze bijscholing levert studiepunten 
op voor therapeuten die zijn aangesloten bij een 

beroepsvereniging. 

Certificaat-bewijs 

van deelname:  

Ja 

Plaats:  

 

ZoMa Opleidingen locatie Westervoort. De tijd is van 

9.30 uur tot 16.30 uur. Inclusief lesmateriaal. 
Opgeven of meer informatie kan via www.zoma-

opleidingen.nl; info@zoma-opleidingen.nl   

Prijs:  

 

€ 125,- vrijgesteld van btw 

Toegevoegde 

waarde:  

Ja, therapeuten ervaren na deze dag genoeg 

zelfvertrouwen en bedding om hun Zielsmissie te 
manifesteren 

Beroepsprofiel:  Ja 

http://zoma-opleidingen.nl/
http://www.zoma-opleidingen.nl/
http://www.zoma-opleidingen.nl/
mailto:info@zoma-opleidingen.nl
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HBO 
Kerncompetenties 

 

Brede professionalisering  
Hiermee wordt bedoeld de mate van 

professionalisering die voor de beginnend 
beroepsbeoefenaar nodig is om binnen een 
arbeidsorganisatie goed te kunnen en te blijven 

functioneren en voor het zelfstandig uitvoeren van 
taken nu en in de toekomst. Maar een brede 

professionalisering is ook nodig voor het bouwen aan 
en verder ontwikkelen van de eigen 
beroepsuitoefening, de beroepsattitude en het beroep 

zelf.  
Het begrip 'education permanente' is hierbij een 

zwaarwegend onderdeel.  
De leerdoelen die zijn geformuleerd: 
*De student kent de werking van de Universele Wet 

van de Aantrekkingskracht en weet hoe dit in te 
zetten om haar doelen te manifesteren 

*De student kent haar Zielsmissie en weet dit vanuit 
haar flow te manifesteren  
 

Multidisciplinaire integratie  
Juist op hbo-niveau is het belangrijk integratief te 

kunnen denken en integratief te kunnen werken 
vanuit het perspectief van het beroepsmatig handelen 
inzake kennis, inzichten, methodieken en 

vaardigheden vanuit verschillende vakinhoudelijke 
disciplines.  

De leerdoelen die hieruit zijn geformuleerd: 
*De student heeft de verkregen kennis omtrent 
praktijkvoeren eigen gemaakt en kan deze logisch en 

vanuit flow toepassen binnen diverse aangereikte 
leersituaties 

*De student is zich bewust van de meerwaarde van 
multidisciplinair werken (intervisie, bij- en nascholing, 

etc). 

Leerdoelen  De leerdoelen van de bijscholing: 
 Kent haar Zielsmissie 

 Is bekend met manifesteren volgens de 
Universele wet van de Aantrekkingskracht 

 Kent tools ter ondersteuning van het 
manifesteren van haar Zielsmissie en doelen 

 

http://zoma-opleidingen.nl/

