
 

Meer informatie vind je op: www.bestacademie.nl 
Deze opleiding biedt je een unieke troef aan in je praktijk 

snel  en non-verbaal  
inzicht in iemands  

persoonlijke stijl en  
emotionele blokkades  

 
Door de interactie  

tussen je cliënt, de poppen en jou,  
help je iemand zichzelf  

beter te realiseren en begrijpen en 
emotionele conflicten aan te pakken  

Basic Emotional 
Structuring Test 

. 

  
Emoties zijn onze grootste drijfveren 
Ze zetten ons in beweging om (niet) te voelen en te handelen.  
Deze BEST test helpt je in de praktijk  
om binnen één gesprek bij cliënten emoties bespreekbaar maken 
en inzicht te geven in de lichamelijke verwerking van hun emoties. 
 
Voor wie: De opleiding is uitsluitend toegankelijk voor (ten minste) HBO 
opgeleide therapeuten en begeleidingsprofessionals.  
 
 



Meer informatie vind je op: www.bestacademie.nl 
Deze opleiding biedt je een unieke troef aan in je praktijk 

Twee daagse introductie opleiding  
en zesdaagse opleiding tot BEST-therapeut / Psychopuncturist  
 

De Basic Emotional Structuring Test (BEST): 
 een non-verbale test werkend met tien karakteristieke poppen  
 het afnemen  van de test zelf duurt 5 minuten 
 past naadloos bij eigen vaardigheden als bv coach of acupuncturist  
 een transculturele projectietest gebaseerd op de synthese van Oosterse  

en Westerse kennis: de vijf elementen, acupunctuur, en psycho-analyse  
 geeft de mogelijkheid om snel inzicht te verkrijgen in de persoonlijke stijl  

van je consultant, maar ook in je eigen cooping-stijl 
 geeft inzicht in diep gelegen, onbewust gebleven emotionele conflicten. 

Deze blokkades zijn de wortels van ziekteprocessen die zich later in 
symptomen en klachten kunnen manifesteren.  
 
 
 
 
 
Deze non-verbale test werkt met tien karakteristieke poppen die zeer 
bruikbaar zijn in de praktijk van diverse therapieën, coaching en bij 
groepsgesprekken, omdat ze een inzicht gevende doorbraak initiëren.  

 
      Ben je geïnteresseerd in diepgaande inzichten over en voor jouw  
      cliënten, dan is dit een testmethode die zonder veel weerstand en  
      tijdverlies de mogelijkheid biedt om mensen te leren om meer in  
      harmonie te zijn met en in het leven.  
 

“The science of being and the art of living” 
 
Wil je proeven of dit iets voor je is?  
Volg dan eerst de tweedaagse introductiecursus in Rotterdam. 


