
      

 

 

Inhoudsopgave Syllabus  
Opleiding Energetisch Coach 

 

0. Achtergrondinformatie 

a. Over de ACC specialisatie 

b. Beschrijving lesprogramma 

i. Aantal lesdagen 

ii. Studiebelasting 

iii. Doelgroep 

c. Rechten en plichten tijdens de opleiding 

d. Wat wordt er van je verwacht: 

i. Portfolio 

ii. Proefcliënten 

iii. Exameneisen en examenreglement 

e. Ethische code 

f. Literatuurlijst: 

i. Bio-energetica - Lowen 

ii. Kracht van karakterstructuren – Carla Bongers 

iii. Handboek energetische bescherming – Fons Delnooz 

Optionele literatuur: 

1. Overdracht en tegenoverdracht – Fee van Delft  

2. Handboek bio-energetica – Alexander Lowen 

 

1. Lesdag 1:  

a. Kennismaking 

b. Praktische zaken 

c. Theorie en oefeningen: lichaamsbewustzijn 

i. Eigen veld innemen 

ii. Projectie overdracht tegenoverdracht 

iii. Afstemmen op jezelf en de ander 

iv. Balans 

v. Basiscoachhouding, zintuigelijke waarneming, ademhaling, stem, 

lichaamstaal, gevoelens 

vi. Versterken intuïtie 

d. Verslaglegging 

e. Oefengroep vormen 

 

2. Lesdag 2: karakterstructuren (vervolg van basisopleiding) 

a. Aanbevolen literatuur: Karakterstructuren – Carla Bongers  

b. Kenmerken herkennen en erkennen 

c. Wisselwerking tussen structuren 

d. Kracht, valkuilen en mogelijkheden van structuren 

e. Expressie in het hier en nu 



      

 

 

 

3. Lesdag 3: energetische levenshouding  

a. Aanbevolen literatuur: Handboek energetische bescherming – Fons Delnooz 

b. Waar is opschoning aan de orde? 

i. omgeving  

ii. gedrag 

iii. capaciteiten 

iv. overtuigingen 

v. waarden 

vi. identiteit en rollen 

vii. missie 

 

4. Lesdag 4: vrijmaken levensenergie 

a. Aanbevolen literatuur: Bio-energetica - Lowen 

b. Wijsheid van het lichaam  

c. Lichaamswerk 

 

5. Lesdag 5: energiecentra 

a. Aanbevolen literatuur: Handboek energetische bescherming – Fons Delnooz 

b. Belangrijke energiecentra – 7 chakra’s 

c. Onderlinge verbanden 

d. Werken met chakra-energie 

 

6. Lesdag 6: hulpbronnen  

Losser maken van blokkades (van lesdag 3) 

Aanbevolen literatuur: Bio-energetica - Lowen 

 

a. Ontspanning  

b. Visualisaties 

c. Affirmaties  

d. Focussen  

e. Mindfulness 

 

7. Lesdag 7: energetische bescherming 

a. Aanbevolen literatuur: Handboek energetische bescherming – Fons Delnooz 

b. Innerlijke kracht en praktische hulp 

c. Omgaan met emoties  

d. Omgaan met ‘dramaqueens’ en ‘hoofd’types 

e. Verzuipen in of bevrijden van emoties 

 

8. Lesdag 8: energetische interventies 

a. Levenslijnen 

b. Transactionele analyse 

c. Ruimtegebruik  

d. Stoelentechniek  

 



      

 

 

 

9. Lesdag 9: energetisch uitstraling 

a. Werken met hartenergie 

b. Zuiver waarnemen 

c. Energetisch helen (basis) 

d. Wat kun je wel en niet genezen? 

 

10. Lesdag 10: Examen  

a. Schriftelijk examen  

b. Praktijkexamen 


