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Inhoud Basisopleiding emotiemethode 

 

Verplichte boeken: Emotietherapie de kunst van het loslaten 

          Emotiemethode 

 

Tijd: Les 1 t/m 7: 1 x per maand 2 uur 

         

Kosten: € 1.500 exclusief BTW 

Inclusief koffie en thee 

Levenslange vraagbaak  

     

Introducé verplicht bij les 1 t/m 6 

 

Les 1:  

 

 Algemene theorie 

 Praktijk: Grondingoefening en losmaken ouders 

 Huiswerkopdracht (en eigen ontwikkeling): 

Oefen op een proefpersoon je moeder losmaken en vader losmaken 

Schrijf een kort verslag (half A4) hierover met een half A4 reflexie 

Zorg dat je eigen ontwikkeling en aandachtspunten hierin verweven zijn. 

Stuur deze (op zijn laatst) 3 werkdagen voor de volgende lesdag op. 

 

 

Les 2: 

  

 Evaluatie huiswerkopdracht 

 Theorie  

 Praktijk: Grondingoefening, ouders losmaken en kinderen losmaken 

 Huiswerkopdracht (en eigen ontwikkeling) 

Oefen op een proefpersoon het losmaken van kinderen. 

Schrijf een kort verslag (half A4) hierover met een half A4 reflexie 

Zorg dat je eigen ontwikkeling en aandachtspunten hierin verweven zijn. 

Stuur deze ( op zijn laatst) 3 werkdagen voor de volgende lesdag op. 

 

 

Les 3: 

 

 Evaluatie huiswerkopdracht 

 Theorie 

 Praktijk: Grondingoefening, ouders losmaken en partner losmaken 

 Huiswerkopdracht (en eigen ontwikkeling) 

Oefen op een proefpersoon het losmaken van partner. 

Schrijf een kort verslag ( half A4) hierover met een half A4 reflexie 

Zorg dat je eigen ontwikkeling en aandachtspunten hierin verweven zijn. 

 Stuur deze (op zijn laatst) 3 werkdagen voor de volgende lesdag op. 
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Les 4: 

 

 Evaluatie huiswerkopdracht 

 Theorie 

 Praktijk: Grondingoefening, ouders losmaken en deelpersoonlijkheden / 

spiegelen 

 Huiswerkopdracht (en eigen ontwikkeling) 

Oefen op een proefpersoon het losmaken van deelpersoonlijkheden 

Oefen op een proefpersoon het spiegelen 

Schrijf een kort verslag (half A4) hierover met een half A4 reflexie 

Zorg dat je eigen ontwikkeling en aandachtspunten hierin verweven zijn. 

 Stuur deze (op zijn laatst) 3 werkdagen voor de volgende lesdag op. 

 

Les 5:  

 

 Evaluatie huiswerkopdracht 

 Theorie 

 Praktijk: Grondingoefening, ouders losmaken en overtuigingen/ 

verwachtingen 

 Huiswerkopdracht (en eigen ontwikkeling) 

Oefen op een proefpersoon overtuigingen en verwachtingen 

Schrijf een kort verslag (half A4) hierover met een half A4 reflexie 

Zorg dat je eigen ontwikkeling en aandachtspunten hierin verweven zijn. 

Stuur deze (op zijn laatst) 3 werkdagen voor de volgende lesdag op. 

 

 

Les 6: 

 

 Evaluatie huiswerkopdracht 

 Theorie 

 Praktijk: Grondingoefening, ouders losmaken en chakra's 

 Huiswerkopdracht (en eigen ontwikkeling) 

Oefen op een proefpersoon de 13 chakra's 

Schrijf een kort verslag (half A4) hierover met een half A4 reflexie 

Zorg dat je eigen ontwikkeling en aandachtspunten hierin verweven zijn. 

 Stuur deze (op zijn laatst) 3 werkdagen voor de volgende lesdag op. 

 

Les 7:  

 

 Evaluatie huiswerkopdracht 

 Theorie:  

 Praktijk APK: werken met de verschillende schema's  

Werk losmaken/ Trauma 

 Examen:  

o Casus 

o Oefen op een proefpersoon een APK  

Schrijf een kort verslag (half A4) hierover met een half A4 reflexie 

Zorg dat je eigen ontwikkeling en aandachtspunten hierin verweven zijn. 

Lever maximaal 3 weken later dan les 7 de casus en het verslag in. 

 

 

 Afronding  

 

De aspirant-therapeut moet aan de volgende voorwaarden voldoen om het diploma te 

behalen: (zie protocol beschermrecht) 
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Voorwaarden volgens het protocol beschermrecht: 

1. Hij/zij past de emotiemethode behorende bij emotietherapie, beschreven in het 

boek ‘emotietherapie voor kind en volwassene, de kunst van het loslaten’ 

uitgebracht op 21 december 2012 en het boek 'emotiemethode' uitgebracht op 21 

december 2014 door de eigenaar, op zichzelf toe. (protocol beschermrecht) 

2.  Hij/zij is zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die plaats vinden in zijn/haar 

eigen praktijk en niet de eigenaar. (protocol beschermrecht) 

3.  Hij/ zij kan de emotiemethode toepassen op een ander. (basisopleiding) 

 

In totaal kunnen 3 punten worden behaald, voor elk onderdeel 1 punt. Wanneer er 1 of 2 

punten verkregen worden, betekent dit dat het diploma niet wordt uitgereikt. 

 

Herkansing: 

Afhankelijk welke punten er behaald zijn, kan er een herkansingsperiode worden 

ingegaan. Deze bestaat uit het volgende: 

 

Voor de volgende 6 maanden: 

 

 Elke laatste vrijdagochtend van de maand wordt er aan het Hart van Delfland een 

verslag gestuurd over de individuatie maar ook over een proefpersoon die 

behandeld is.  

 De aspirant-therapeut verschijnt na drie en na zes maanden in de praktijk voor 

een APK.  

 

Hierna wordt de situatie opnieuw bekeken. Het hart van Delfland beroept zich op het 

recht geen diploma toe te wijzen wanneer wederom niet aan de voorwaarden is voldaan. 

Een week na het inleveren van het verslag van de laatste casus met de proefpersoon 

wordt het diploma Basisopleiding Emotiemethode overhandigd. 
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