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Energetische geneeskunde bestaat uit een aantal 'takken van sport’. Denk hierbij 
aan energetische therapie, acupunctuur, homeopathie. Alle natuurgeneeswijzen 
die uitgaan van een energetisch mensbeeld vallen onder deze paraplu-term. 
Energetische geneeskunde is complementair aan de reguliere geneeskunde.

Reguliere geneeskunde is gebaseerd op de klassieke natuur- en scheikunde en 
vertrouwt op farmacologie en fysiek ingrijpen. Energetische geneeskunde is 
gebaseerd op de nieuwste inzichten vanuit de kwantumnatuurkunde en maakt 
gebruik van subtiele ingrepen in de energetische natuur van de mens.

In deze cursus brengen we beide vormen van geneeskunde op een fundamentele 
manier met elkaar in verband, met respect voor beide paradigma's. We zien dat 
de energetische geneeskunde in de ware zin van het woord complementair is aan 
de reguliere geneeskunde. We bekijken welk onderzoek er is gedaan binnen de 
kaders van de reguliere wetenschap én de moderne energetische wetenschappen 
aan universiteiten van over de hele wereld. Hierbij ligt de focus op energetische 
therapie, maar ook de andere richtingen komen aan bod.

Energetische
Geneeskunde



Vraag je je bijvoorbeeld af wat het verband is tussen licht en 
je alvleesklier? Of tussen een ego-perspectief en je 
ontstekingswaarden? Zonder een nieuw lijstje te maken dat 
je uit je hoofd moet leren, gaat deze cursus in op het 
energetisch-fysieke proces. Hierdoor leer je op een concreet 
niveau de energetische en materiële werkelijkheid integreren 
en de plaats en werking van ziekte en gezondheid in je 
fysieke en energetische lichaam te begrijpen. Zo ben je niet 
langer afhankelijk van ziekte-overzichten en systemen 
gebaseerd op andermans intuïtie of traditie, maar kun je je 
eigen waarnemingen verantwoord plaatsen en je 
energetische diagnoses onderbouwen naar cliënt en regulier 
hulpverlener.



Kennis blijft slechts aan de oppervlakte als we er alleen over 
praten. Daarom gaan we tijdens deze cursus in het praktische
gedeelte ook ervaren wat we leren door middel van 
oefeningen en uitwisselingen, zodat je begrip zich uitstrekt
van je kruin tot aan je tenen.

Het praktische gedeelte is, hoewel stevig geankerd in je 
intuïtie, heel concreet. De oefeningen zijn passend bij het 
begrip dat je opdoet van de theorie achter energetische
geneeskunde. Hierdoor geeft deze cursus je intuïtieve
ontwikkeling handen en voeten in aardse wetenschap, maar 
helpt je ook je aardse kennis te verbinden met de grotere
spirituele werkelijkheid waar je deel van uit maakt.



Kortom, wil je begrijpen met je hart 
én je hoofd? Ervaren én filosoferen? 
Zoveel mogelijk aspecten van jezelf
aanspreken en de samenhang zien
én leren hanteren in jezelf en tussen
jou, de Ander, de hemel en de 
aarde? Kom dan zeker meedoen!



Programma

De onderwerpen in dit programma beslaan alleen het theoretische gedeelte van de 
cursus. Van elke cursusdag is de helft gereserveerd voor relevante oefeningen en 
technieken. Die staan hier niet beschreven. Aan het begin van dag 2 en 3 bespreken we 
een casus, die je tijdens de les daarvoor als huiswerk hebt opgekregen. Ook die staan 
hier niet inhoudelijk beschreven.

Dag 1 De basis van materie

• Bewustzijn, energie en materie

• Non-lokale ruimte

• Energetische structuur van het menselijk lichaam

• Incarnatietheorie

• Eerste energiecentrum nader bekeken: het fundament (theoretisch en letterlijk)

Dag 2 Helen: genezen door eenheid brengen

• Helende frequenties

• Resonantie

• Technieken

• Het energieveld nader bekeken: energiecentra 4, 2 en 3 (verliefdheid, leegte en 
vervulling, voeding en licht)

Dag 3 Schepping, genezing en waarneming

• Bewustzijnsdimensies

• Het energieveld nader bekeken: energiecentra 7, 5 en 6 (verlichting, waarnemen en –
zeggen, slaap en hooggevoeligheid)

Zie ook de inhoud van het lesboek, opgenomen aan het einde van deze brochure.



Voor wie is deze cursus 
bedoeld?

Deze verdiepende cursus is bedoeld voor iedereen die 
verder wil dan de basis en is te volgen voor, tijdens of 
aansluitend op een gerelateerde HBO opleiding. Deze 
cursus is ook uitermate geschikt voor professionals uit 
het reguliere werkveld die zich met handen, hart én 
hoofd willen verdiepen in het energetische 
wereldbeeld dat ten grondslag ligt aan een groot deel 
van de additieve geneeswijzen. 

Er is ruimte om je eigen inbreng in te passen in het 
beeld dat zich ontvouwt, bijvoorbeeld vanuit je eigen 
vakdiscipline als complementair therapeut, of vanuit 
eerdere opleiding en/of (levens)ervaring. Voor vrijwel 
alle opleidingen is de cursus een belangrijke aanvulling, 
door de integratie van recent regulier wetenschappelijk 
onderzoek en een overkoepelend begrip dat de 
grenzen tussen vakdisciplines en scholingsrichtingen 
overstijgt. Het verband tussen lichaamsgerichte, 
energetische, psychologische, farmaceutische 
interventies en behandelingen o.b.v. voeding- en 
leefstijl wordt voelbaar en tastbaar.



Leerdoelen
De cursist kan ziekte en gezondheid bekijken en 
begrijpen in de context van een bredere visie op de 
werkelijkheid, waarin ruimte is voor onderzoek en 
ervaring uit de natuurwetenschappen, psychologie, 
energetica en spiritualiteit vanuit verschillende 
tradities. De cursist kan zelf deze gedachtengang
volgen en uitbreiden naarmate hij/zij vertrouwder 
wordt met deze manier van denken.

Anders dan het volgen van een vaste traditionele 
ziekteleer (zoals bijvoorbeeld de Traditionele 
Chinese), leert de cursist putten uit verschillende 
invalshoeken om te komen tot een uitgediept, 
multidimensionaal en gefundeerd inzicht. De cursist 
leert steeds nauwkeuriger waarnemen en 
interpreteren. Dit blijft een voortdurend proces, ook 
na de cursus. De cursist kan dit proces zelfstandig 
voortzetten.



Over de docent

Het fundament voor deze cursus wordt 
gevormd door onderzoek naar energetische 
geneeskunde dat ik sinds 2019 uitvoer. Sinds 
2020 doe ik dat met gelijkgestemde 
onderzoekers bij het ExpertiseCentrum
Energetische Geneeskunde.

In deze cursus deel ik graag de ontdekkingen 
van hedendaagse onafhankelijke 
wetenschappers met jullie, in samenhang 
met de baanbrekende, ervaringsgerichte 
kennis van spirituele en energetische denkers 
en doeners van over de hele wereld.

Met mijn achtergrond als antropologe heb ik 
de beschikking over een flink arsenaal aan 
verhalen en culturele en religieuze 
achtergronden om droge kennis levend en 
voelbaar te maken. 

Mijn spirituele ontwikkeling en jarenlange 
ervaring (sinds 2006) als energetisch 
therapeut helpen me om je mee te nemen 
langs mijn persoonlijke weg van ontdekking, 
licht te werpen op die van talloze anderen 
die ons zijn voorgegaan en maken 
uitwisselingen mogelijk m.b.t. jouw eigen 
verlichtingsproces. 

Ik hoop dat deze cursus een onderdeel mag 
zijn van jouw eigen baanbrekende werk, als 
begin, als brug van je vorige fase naar de 
volgende of misschien wel als plaats waar 
alles bij elkaar komt.

Ik kijk uit naar je bijdrage.

Mw. drs. Merel Catharijne de Waard



Cursisten aan het woord

TOEGANKELIJK

• Merel is toegankelijk en benaderbaar.

• Je voelt je snel op je gemak.
INFORMATIEF

• Ik wist niet dat er al zoveel onderzoek was over 
energetische geneeskunde.

• Merel weet heel erg veel, maar ze kan het goed uitleggen.
• Ik voel wat je net uitlegde, wat leuk!

• Dit had ik eerder willen leren.

INSPIREREND
• Ik vond vandaag zo inspirerend!

• De oefening was wat confronterend, maar wel heel 
leerzaam.

• Heerlijk, ik ben lekker rustig nu.



Hoofdstuk 1 De basis van materie
Bewustzijn, energie en materie
Non-lokale ruimte
Bewustzijn als fundament
Verschillende energieën
Het elektromagnetische energieveld
Het subtiele energieveld
Onze energetische structuur
De levende matrix van Dr. James Oschman
Energieveld, energiecentra en 
energiekanalen
Incarnatietheorie
Richting is relatief
Voorbeeld: Angst en vertrouwen
Waarneming
Beoordeling
Reactie van je energiecentra
Reactie van je energiebanen
Reactie van je hormonen
Reactie van je lichaam
Reacties van andere energiecentra
Conclusie
Huiswerk
Casus

Hoofdstuk 2 Helen: genezen door 
eenheid brengen
Helende frequenties en resonantie
Resonantie is verbinding
Je bent je eigen gereedschap
Het energieveld nader bekeken
Vierde energiecentrum
Transparantie en grenzen
Voorbeeld: verliefd worden
Hartcoherentie
Tweede energiecentrum
Voorbeeld: leegte en vervulling
Derde energiecentrum
Voorbeeld: voeding en Licht
Huiswerk
Casus

Hoofdstuk 3 Schepping, genezing en 
waarneming
Bewustzijnsdimensies
Bewustzijn: informatie-energie
Gebruik van heldere waarneming in therapie
Intentie en het beïnvloeden van energie en 
materie
Het energieveld nader bekeken
Zevende energiecentrum: verlichting, het 
gaat om jou…en het gaat om iedereen
Vijfde energiecentrum: van vrije vlucht naar 
scheppen van structuur
Voorbeeld: Waarheid en Waar-zeggen
Scheppen en genezen vanuit waarheid
Zesde energiecentrum: helder waarnemen 
als voorwaarde voor goede energetische 
therapie
Waarneming en waarheid
Waarneming en eenheid
Waarneming en veiligheid
Voorbeeld: hooggevoeligheid en slaap
Tot slot

Bijlage 1 ‘Na dit leven’ van Eben Alexander
Bijlage 2 Metingen tijdens healingsessies
Bijlage 3 Overzicht energiecentra
Bijlage 4 Bijdrage van Edel Maex aan de 
stressgids van de Volkskrant
Bijlage 5 Waarachtig leven
Bijlage 6 Bronnenlijst

Inhoud lesboek 
‘Energetische Geneeskunde; 

een blik in de verborgen kant van het universum’



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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