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Steeds meer mensen beseffen dat er een onmiskenbare spirituele kant zit aan een
psychose. 

Een psychose volgt vaak op een periode waarin je heel zeker wist hoe alles zat. Je begreep
en doorzag de kosmos op een heel diep, of heel hoog niveau. Je zag de samenhang van 
alles en was er volkomen door in vervoering. 

Een negatieve variant doet zich voor als je een levensveranderende, of heel erg angstige
gebeurtenis of periode meemaakte, of je was erg eenzaam en de angst en de verwarring
slopen er langzaam in.

Spirituele Psychose



Of een psychose een ziekte is, is soms een heet 
hangijzer, soms meer voor je omgeving, soms meer 
voor jezelf. Energetisch gezien is een psychose 
eindeloos veelkleurig, letterlijk.  Een psychose heeft 
weliswaar onmiskenbare fysieke kenmerken, maar is 
in de kern een energetisch fenomeen. Je energieveld 
is op zijn zachtst gezegd in beweging, ook al zijn er bij 
sommigen momenten van intense stilte en 
eenheidservaring.



In deze cursus kijken we naar de diepere oorzaak van psychoses. 
We kijken naar de relatie met hooggevoeligheid, trauma, 
spiritualiteit. Ook kijken we naar aardse kanten, zoals voeding, 
fysieke aandoeningen en leefstijl. We bekijken verschillende 
vormen van spiritueel ontwaken en psychotische ervaringen in je 
energieveld en de interactie met je lichaam en je omgeving. We 
putten uit de inzichten uit de reguliere en complementaire zorg, 
boeken van diverse auteurs

en, last but not least, verhalen van ervaringsdeskundigen. 
Gaandeweg komen we tot een nieuw inzicht over 'veilige 
verlichting'. Hoe kun je ervoor zorgen dat je eenheidservaringen 
kunt (blijven) beleven zonder dat je 'uit de bocht schiet'?



Programma

• INLEIDING
kennismaking, thuis raken

• INZICHT
spiritueel ontwaken en psychose in de aura
hooggevoeligheid, trauma 
niet-eigen energie/entiteiten 
ik-bewustzijn en eenheidservaringen

• HANDREIKINGEN
Energetische oefeningen, veilige 
verlichting, zorg en preventie,
voeding, leefstijl



Voor wie is deze cursus 
bedoeld?

Specifiek is deze workshop gericht op mensen die met 
psychose of psychosegevoeligheid te maken hebben of 
hebben gehad, maar de workshop is ook uitermate 
geschikt voor iedereen die bezig is met zijn/haar 
spirituele ontwikkeling (of gewoon erg hooggevoelig is) 
en geïnteresseerd is in de processen die zich daarbij af 
kunnen spelen. 

De workshop is een aanrader voor professionals uit het 
complementaire én reguliere werkveld die zich willen 
verdiepen in de energetische, spirituele kanten van 
psychose.

Voor energetisch therapeuten met een erkende HBO 
opleiding is deze cursus geaccrediteerd door KTNO



Leerdoelen
De cursist kan psychose en psychosegevoeligheid 
bekijken en begrijpen in de context van een bredere 
visie op de werkelijkheid, waarin ruimte is voor 
spiritualiteit. 

De cursist heeft begrip van de energetische processen 
van incarnatie, desincarnatie en desintegratie. De 
cursist weet deze processen in verband te brengen 
met trauma, verlichtingservaringen en fysieke 
invloeden. 

De cursist kent handvatten om de eigen spirituele 
gezondheid te bevorderen en psychose en 
psychotische ervaringen te voorkomen en/of te 
transformeren in veilige spirituele groei. 

De cursist kan de spirituele kant van psychose 
uitleggen aan zijn/haar omgeving.



Over de docent

Na jarenlange ervaring met cliënten met 
psychose en psychose-achtige ervaringen 
heb ik een healingmethode ontwikkeld die 
effectief is en flexibel genoeg om recht te 
doen aan individuele mensen in verwarring. 

Mijn energetische training waarborgt een 
helder zicht, waarmee ik goed kan zien en 
voelen wat ik doe en dit ook kan 
overbrengen op anderen.

Als antropoloog beschik ik over de nodige 
onderzoeksvaardigheden om de bevindingen 
uit de praktijk systematisch te documenteren 
en voor anderen onder woorden te brengen.

Ik hoop dat mijn inzichten houvast kunnen 
bieden voor een veilige spirituele 
ontwikkeling en kunnen helpen de 
werkelijkheden van mensen met psychose-
achtige ervaringen begrijpelijk te maken voor 
de mensen om hen heen.

Ik hoop dat deze cursus een plek mag zijn 
waar gelijkgezinden elkaar ontmoeten. Een 
startpunt of tussenstation op de weg om 
samen te gaan bouwen aan een nieuwe 
manier van omgaan met psychose en 
psychosegevoeligheid in de Nederlandse 
reguliere en complementaire 
gezondheidszorg.

Geen los zand meer, maar samen 
zandkastelen bouwen!

Mw. drs. Merel Catharijne de Waard



Cursisten aan het woord

“Merel is toegankelijk en benaderbaar.”
“Je voelt je snel op je gemak.”
“Dit is precies hoe het voelt, dankjewel voor het verwoorden.”
“Je bent een bruggenbouwer en taboeslechter.”
“Je raakt.”



Praktisch

Duur van de cursus

1 dag 10:00u - 17:00u

Accreditatie door KTNO

Inclusief digitaal lesboek

Locaties, kosten en data op de website



Contactinformatie

Heb je vragen voor of na de cursus? 

Wil je aanmelden of meer lezen over mij en mijn werk?

Schroom niet om contact op te nemen!

Lied van de Merel, praktijk voor natuurgeneeskunde

www.liedvandemerel.nl

06 – 396 22 324

info@liedvandemerel.nl

ExpertiseCentrum Energetische Geneeskunde

www.eceg.info

06 – 488 393 84

onderzoek@eceg.info
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