
Eye Movement Integration®

Eye Movement Integration (EMI®) biedt snel toegang tot de 
multisensorische, affectieve en somatische dimensies van 
traumatische herinneringen en ervaringen. Overkoppellingen 
worden ontkoppeld en herschikt.

Langzame, geleide oogbewegingen worden gebruikt om de 
toegang te vergemakkelijken tot de gefragmenteerde 
herinneringen die vaak worden afgedekt door cognitieve en 
verbale modi. 

Het somatische geheugen die geassocieerd is met  
traumatische herinneringen wordt toegankelijk en kan 
duidelijk worden waargenomen. De traumatische 
herinneringen worden vervolgens verwerkt en geïntegreerd 
in nieuwe en positievere informatie. Dit proces, samen met 
ontlading van gebonden energie in het lichaam, kan leiden 
tot een volledige oplossing van de symptomen.

EMI is een direct middel om neurale netwerken te 
veranderen en versterkt de zelf-helende krachten van het 
organisme. Cliënten kunnen snel worden verlost van 
moeilijke, onopgeloste herinneringen aan het trauma - vaak 
in slechts een tot vier behandelingen.

Na deze workshop kunnen deelnemers EMI rechtstreeks 
toepassen in hun eigen praktijk.

Basis & Advanced opleiding met Minnie 
Loubser (Z-Afrika) en 

Rachporn Sangkasaad Taal (Nederland)
 

drs. Minnie Loubser, 
Klinisch psychologe, hypnotherapeute, TRE Provider, 
Somatic Experiencing Practitioner, Egostate Therapy, 
Trainer in Resource Therapy en EMI

drs. Rachporn Sangkasaad Taal,
GZ-psychologe, psychotherapeute, hypnotherapeute, 
internationale supervisor in Egostate Therapy,  
TRE en Somatic Experiencing,  
Trainer in Resource Therapy en EMI



Locatie:
Het witte kerkje, 
Doktor Kimmijserlaan 28,
6741 DR Lunteren

Kosten:  
650 €/ module, incl. handout, lunch, 
thee, koffie, fruit
bij betaling tot eind november 2018, 
€60 vroegboekingkorting: 590.- € / 
module

Lestijden voor level 1:
Dag 1: 10 - 17.30 uur 
Dag 2 en 3: 9.30 - 17.30 uur

Voertaal:
Nederlands (level 1)  
Engels (level 2)

Certificaat:
Voor het internationale EMI certificaat 
moet aanvullend 10 uur supervisie voor 
level 1 en 6 uur supervisie voor level 2 en 
een persoonlijke leersessie per level 
worden voltooid. Deze kunnen persoonlijk 
bij de trainers zijn. Supervisie kan ook via 
skype.

Toelatingseisen:
Psycholoog, psychotherapeut, arts,  
SE Practitioners, andere therapeuten op 
aanvraag. 

Het aantal deelnemers is beperkt tot 16 
deelnemers voor level 1, voor level 2 
maximaal 32 deelnemers. De plaatsen 
worden toegewezen in de volgorde van 
ontvangst van de betaling op de volgende 
rekening in Nederland:

Praktijk voor somatische 
psychotherapie
IBAN: NL60 INGB 0004 9132 51
BIC INGBNL2A

Annulering:
Annulering is tot eind december 2018
mogelijk. Het overgemaakte bedrag wordt 
teruggestort met 50 € administratiekosten. 
Bij latere afmelding wordt geen geld 
teruggestort, mits er een vervangende 
deelnemer gevonden wordt (ook bij ziekte).

Bij onvoldoende deelnemers zal de
workshop worden afgezegd en het geld  
zal volledig worden teruggestort.

Basis & Advanced opleiding 
Eye Movement Integration EMI®

in Lunteren 

in twee modules

Level 1:  22 - 24 januari 2019
Level 2:  27 - 29 maart 2019 

(bij voldoende deelnemers)

Aanmelding
met naam, adres, telefoonnummer per
email aan: Rachporn Sangkasaad Taal:

psychotraumatologie@gmail.com

mailto:psychotraumatologie@gmail.com
mailto:psychotraumatologie@gmail.com

