Nascholing: The living Matrix
Doelgroep:
Afgestudeerde therapeuten, bekend met integrale geneeskunde.

Omschrijving/Doel
Het web van factoren die onze gezondheid en vitaliteit beïnvloeden is ingewikkeld en
omvangrijk.
Het biochemisch model kent veel beperkingen. Het geeft bv geen plausibele
verklaring voor het volgende:
Ø De multipele dynamische simultane acties in het lichaam.
Ø Uiterst georganiseerde en verbonden activiteiten op zowel fysiek, chemisch,
mentaal, emotioneel, geheugen en energetisch niveau.
Ø Beïnvloeding van het fysieke en cellulaire niveau door de mind.
Ø Ultra high speed communicatie binnen ons lichaam.
Ø Actie en beïnvloeding op afstand.
Ø Bewustzijn en Intelligentie.
Om een en ander te verklaren is er een model nodig aansluitend op het
biochemisch model dat in staat is deze aspecten van ons bestaan te kunnen
integreren.
In deze theoretische en praktische nascholing krijgt u de gelegenheid om het bio-fysische en
bio-energetische model over levende processen en levensprocessen te leren kennen en de
meest recente inzichten hierin.
Er komt een breed spectrum aan kennis over de energetische en informatiegeneeskunst aan
bod en haar toepassingen in verschillende werkgebieden. Met deze nieuwe inzichten wordt
het ook mogelijk beter te begrijpen hoe de integrale geneeskunde, ( zoals ayurveda,
acupunctuur, homeopathie, healing touch, EFT, HeartMath en nog veel anderen ) eigenlijk
werkt. En daarmee vitaliteit en longevity kan ondersteunen.
Onderwerpen:
1.Newtoniaanse Biologie en het wonder van de Cel
2.DNA & Genen – wat zijn ze en wie of wat trekt er werkelijk aan de touwtjes?
3.De kracht van Overtuigingen en het Placebo effect
4.Het Hart is ons intuïtieve en emotionele centrum
5.Het Bioveld van alle levende substanties en Informatie Geneeskunde

Inhoud
Na deze nascholing heeft de deelnemer een bio fysisch en bio energetisch onderbouwd
beeld over
• de rol van moleculen en atomen in ons lichaam;
• de rol van onze genen en de epigenetica ( = die zaken, die ons DNA beïnvloeden );
• de invloed van overtuiging, acceptatie en verantwoordelijkheid voor het eigen
welzijn
• Neuro Linguistisch Programmeren, het (her-)programmeren van onze mind
• Hartcoherentie, dit is het vermogen van ons hart om flexibel te kunnen reageren op
stressvolle situaties
• Informatie- en energievelden van ons eigen lichaam
• Informatiegeneeskunst, dit is geneeskunst die rekening houdt met en gebruik maakt
van deze kennis.
• Enkele ervaringsgerichte oefeningen zijn onderdeel van deze nascholing, dit met het
doel de theorie meer handen en voeten te geven.

Docent
Deze theoretische, praktische en interactieve nascholing wordt gegeven door Saira
Moeniralam.
Werkzaam als Specialist Ouderengeneeskunde en Integraal werkend arts.
Met als focusgebied: complementaire zorg in de Palliatieve geneeskunde.
Docent/opleider en internationaal trainer Geneeskunde en Integrale Geneeskunst
Mindfulness- en Compassietrainer (lid VMBN)
Opleidingen gevolgd in en certificaten behaald van:
Homeopathie, Antroposofische geneeskunde, Ayurveda, TCM, EFT, Heartmath, aromatherapie,
fytotherapie, voedingsgeneeskunde.
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Accreditatie
Voor deze nascholing is accreditatie bij de grootste beroepsverenigingen aangevraagd. Een
presentielijst wordt bijgehouden. Je ontvangt het certificaat van deelname achteraf per mail.

Locatie
Gebouw ’t Venster
Thomas a Kempislaan 82 te Arnhem

Kosten
€125,- inclusief koffie/thee en lunch.
Je ontvangt een factuur per mail.

Op deze nascholing zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing.

