
Requirements 

EVOST 1 
• EVOST 1: The Advent of Life (EVOST 1 - Seminar 1) 

Beschrijving van de volgende evolutionaire stappen: 
 
Energie 
Materie: anorganisch & organisch 
Prokaryoten 
Eukaryoten 
... 
Homo sapiens 
 
Beschrijving van principes en het universele mechanisme op verschillende 
complexiteitsniveau's (vorm-functie). 

• EVOST 1: Multicellular Life 1 (EVOST 1 - Seminar 2) 
Overzicht van systeem, weefsel en later orgaan-specialisatie in hiërarchische en chronologische 
volgorde van ontwikkeling. Het leven als multicellulaire organismen. 

• EVOST 1: Multicellular Life 2 (EVOST 1 - Seminar 3) 
Overzicht van systeem, weefsel en later orgaan-specialisatie in hiërarchische en chronologische 
volgorde van ontwikkeling. Het leven als multicellulaire organismen. 

EVOST 2 
• EVOST 2: Basic Principles of Development patterns in Ontogenesis (EVOST 2 - Seminar 1) 

Beschrijving van de basisprincipes en de toepassing van het concept van metabole en 
morfokinetische ontwikkelingsvelden (Prof. E. Blechschmidt). 
 
Vertaling naar het osteopathisch concept. 

• EVOST 2: Homunculus neurocranii (EVOST 2 - Seminar 2) 
Beschrijving van de ontwikkeling van het cranio-vertebro-sacrale systeem aan de hand van 
metabole en morfokinetische ontwikkelingspatronen. 

• EVOST 2: Homunculus viscerocranii (EVOST 2 - Seminar 3) 
Beschrijving van de ontwikkeling van het digestieve systeem aan de hand van metabole en 
morfokinetische ontwikkelingspatronen. 

• EVOST 2: Homunculus interni (EVOST 2 - Seminar 4) 
Beschrijving van de ontwikkeling van het cardiovasculaire, urogenitale en locomotorische 
systeem aan de hand van metabole en morfokinetische ontwikkelingspatronen. 

EVOST 3 
• EVOST 3: Synthesis (EVOST 3 - Seminar 1) 

Zelfstandige integratie van de pakketten 1 & 2. Integratie naar en binnen het osteopathisch 
concept. De synthese gebeurt onder begeleiding en in samenwerking met deelnemers uit 
voorafgaande groepen die reeds de drie pakketten doorlopen hebben. 

• EVOST 3: Neuroman & Philosophy in Early Osteopathy - Part 1 (EVOST 3 - Seminar 2) 



Een culturele en geestelijke benadering van het menselijke bestaan. Detailstudie van de 
literatuur van A. T. Still. 

• EVOST 3: Neuroman & Philosophy in Early Osteopathy - Part 2 (EVOST 3 - Seminar 3) 
Een culturele en geestelijke benadering van het menselijke bestaan. Detailstudie van de 
literatuur van A. T. Still. 

	


