
 

      

 

Inhoud en certificeringseisen IEMT Advanced Practitioner 
 
Tijdens de vijfdaagse advanced IEMT practitioner leer je op een subtielere manier en met nog meer 
diepgang werken met gevoelens en identiteit gerelateerde issues. We verlaten het pad van ‘gevoelens’ als 
enkelvoudig gevoel. Na de training ben je in staat om op verschillende manieren te werken met meer 
complexe emotionele gevoelens. Hierdoor kun je met je cliënten toe werken naar een nog groter gevoel 
van innerlijke rust en vrede; naar een emotionele afsluiting met betrekking tot gebeurtenissen uit het 
verleden. 

 

Inhoud van de opleiding 
 
 

Dag 1 IEMT voor emoties Dag 2 IEMT voor emoties 

• De herinnering een andere plek geven 
• Gezonde grenzen creëren zonder 

oogbewegingen 
• De verhouding tot iets/ iemand 

veranderen 
• Systeemdenken 
• Dieper in op patronen van chroniciteit 
• Verlichting m.b.v. provocatieve coaching. 

 

• Fobie 
• Ontkende of onderdrukte emoties 
• De 'pivot' bij aan de effectzijde staan 
• Pijn/fysieke klachten 
• Het gevoel van een ander 
• Verlichting bij complexe gevoelens 

 

 
Dag 5 Certificering  

• Theoretische toets 
• Boekbespreking 
• Praktisch examen 

 

 

 

Certificering  

• 90% actief aanwezig te zijn 

• een voldoende voor de theoretische toets 

• een voldoende voor je praktische toets 

• het houden van een boekpresentatie m.b.t. een boek uit de literatuurlijst. 

In het 1e lesblok leer je op een andere en subtiele manier werken rondom emoties en lichaamsgevoelens. 

Je krijgt vervolgens twee maanden tijd om al deze extra opties in de praktijk te oefenen. Dit kan met 

medecursisten of met cliënten. 

Dag 3 IEMT voor identiteit Dag 4 IEMt voor identiteit 

• Fobie 
• Ontkende of onderdrukte emoties 
• De 'pivot' bij aan de effectzijde staan 
• Pijn/fysieke klachten 
• Het gevoel van een ander 
• Verlichting bij complexe gevoelens 

 

• Fobie 
• Ontkende of onderdrukte emoties 
• De 'pivot' bij aan de effectzijde staan 
• Pijn/fysieke klachten 
• Het gevoel van een ander 
• Verlichting bij complexe gevoelens 

 



 

      

In het 2e lesblok leer je op een diepere manier te werken rondom identiteitsgerelateerde issues. Opnieuw 

krijg je twee maanden de tijd om deze lesstof te integreren. Ook lees je een studieboek uit de 

literatuurlijst, waarvan je een boekbespreking maakt. 

Op dag 5  is er een theoretische toets, houd je een boekpresentatie en laat je zien op de advanced manier 
te kunnen werken. 

Als Advanced IEMT Practitioner wordt er van je verwacht dat bent aangesloten bij de 'association for 
IEMT', de beroepsvereniging voor IEMT-practitioners. Aan de aansluiting bij de associatie zijn een aantal 
voorwaarden verbonden. De aansluiting bij de associatie kost je ca. 50 Engelse ponden per jaar. 

www.iemt-training.nl/aansluiting-bij-de-associatie/  

 
 
 

 

http://www.iemt-training.nl/aansluiting-bij-de-associatie/
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