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Het is niet toegestaan om deze manual te verkopen en / of door
te verkopen.
Het is tevens niet toegestaan om de inhoud van deze manual
openbaar te maken, te delen of te verkopen.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van
druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden, geplaatst
worden op websites, blogs, andere media op het internet of op welke
andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.

Disclaimer

De beschreven methodes in dit boek zijn krachtig en brengen
veranderingen. De informatie, suggesties, ideeën en oefeningen in dit
boek zijn niet bedoeld als vervanging van medische begeleiding.
Overleg eerst met je huisarts en/of behandelend arts indien je klachten
hebt op mentaal en/of lichamelijk gebied voordat je de adviezen uit dit
boek opvolgt. Indien je medicatie gebruikt, overleg eerst met je
huisarts en/of behandelend arts voordat je de dosering van medicijnen
gaat aanpassen.
Het opvolgen en uitvoeren van adviezen en oefeningen uit dit boek
komen voor je eigen risico. De auteur is op generlei wijze aansprakelijk
voor de gevolgen van de adviezen en oefeningen die in deze manual
worden gegeven.
Het is niet toegestaan om zonder licentie in Emotionele Bevrijding (EB),
verkregen bij Morpheus Instituut, trainingen of workshops te geven in
Emotionele Bevrijding.
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Ervaringen van anderen
Je kunt er gelijk mee aan de slag
“Deze methode sprak mij zeer aan, omdat ik weet dat emotie energetisch
wordt vastgezet als een blokkade in je lichaam. Daarom geloofde ik in de
werking. Het beste is dat je er gelijk mee aan de slag kon zonder heel veel
achtergrond informatie te lezen. De methode is duidelijk en dus voor iedereen
makkelijk uit te voeren. Het beste is dat er plaatjes en tekst bij de oefening
zijn geplaatst om het te verduidelijken. Deze methode geeft snel resultaat.”
Misha
Het heeft effect
“Toen ik bestelde was ik geïnteresseerd maar had geen verwachtingen. Het is
immers het zoveelste boek dat je beterschap belooft. De opzet van de manual
is duidelijk. De opbouw van de oefeningen is duidelijk met een helder uitleg.
Er is ook een duidelijke samenhang tussen de oefeningen. Ik kan zeggen dat
de oefeningen effect hebben bij het aanpakken van mijn podiumangst.”
Anoniem
Oude angsten opgeruimd zonder het opnieuw te beleven
“Ik had lage verwachtingen toen ik de manual bestelde. De manual is echter
duidelijk en helder. Door de oefeningen ga je je beter voelen. Je oude angsten
worden opgeruimd zonder het opnieuw te beleven.”
Evert
Heel snel resultaat
“Mijn verwachtingen waren redelijk hoog gespannen. Een alternatief zou een
cursus zijn geweest maar daar heb ik weinig tijd voor en dat is duur. De
manual is zeer toegankelijk, duidelijk en je hebt al heel snel resultaat.
Juist voor iemand met angsten is het goed dat je zelf aan de slag kan gaan.”
D-J
Het werkt echt, snel en effectief
“Het beste aan de manual is dat het zo praktisch toepasbaar is en gericht op
actie. De Emotionele Bevrijding methode werkt echt, snel en effectief. En
daarnaast vind ik het een enorm pluspunt dat je de emotie niet hoeft te
benoemen, niet hoeft te achterhalen welke overtuigingen eronder liggen en
niet hoeft te graven om iets op te lossen. Je hoeft alleen maar te voelen waar
in je lichaam de energie vastzit.”
J. van Veen
Pak je klachten aan
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Hoofdstuk 1
Inleiding

Emotionele klachten kunnen je behoorlijk dwarszitten in je leven. ze
weerhouden je ervan om je goed te voelen en te kunnen genieten van
het leven.
Gelukkig kan je met behulp van de technieken uit dit boek je klachten
vlug en effectief aan pakken.
De technieken die ik in dit boek beschrijf, heb ik na jaren van onderzoek
ontwikkeld. Voordat ik begon met mental-coaching, heb ik velen jaren
een groot aantal opleidingen gevolgd.
Mijn doel was en is om zoveel mogelijk mensen van hun klachten af te
helpen. Zodat zij in staat zijn om het leven van hun dromen te kunnen
leven. Een prachtig leven dat niet in de weg wordt gestaan door hun
klachten.
Ik was gespitst om mij te scholen in de beste technieken en nieuwste
methodes. Als gevolg daarvan had ik een groot aantal krachtige
technieken in de vingers die het mogelijk maakten om mijn cliënten
snel van hun klachten af te helpen.
Ik besefte echter al snel dat ik niet in staat was om iedereen die last
had van emotionele klachten te kunnen behandelen. Simpelweg omdat
ik daarvoor te weinig tijd had.
Vanaf dat moment ben ik aan de slag gegaan om een eenvoudige maar
effectieve zelfhulpmethode te ontwikkelen. Een methode waarmee
iedereen in staat zou zijn om zijn eigen klachten met succes aan te
pakken.
Na een lange zoektocht stuitte ik bij toeval op zelfhulptechnieken die
gebaseerd waren op Energie Therapie. In de filosofie van Energie
Therapie, ook wel Energie Psychologie genoemd, zijn emotionele
klachten, en vele lichamelijke klachten, het gevolg van verstoringen in
het energiesysteem van je lichaam.
Nadat ik aan de slag ging met methodes, gebaseerd op Energie
Therapie, bleek inderdaad al vlug dat deze technieken bijdroegen aan
het snel oplossen van de klachten.
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Na een uitgebreide testfase heb ik de methodes aangepast zodat er
makkelijker en sneller mee gewerkt kan worden, waarbij er nog betere
resultaten worden geboekt.
Na velen jaren van scholing, onderzoek en ontwikkeling ben ik er in
geslaagd een eenvoudige zelfhulpmethode te ontwikkelen, de
Emotionele Bevrijding methode (EB), die door iedereen gebruikt kan
worden.
Het is nu aan jou. Met behulp van dit boek 'Pak je klachten aan' ben jij
in staat om je klachten op een eenvoudige en effectieve manier snel
aanpakken.
Lees dit boek eerst door. Of als jij je niet wilt verdiepen in de
achtergronden van Energie Therapie en het ontstaan van de technieken,
dan kan je direct naar deel 2 gaan, waarin je wordt verteld hoe je
daadwerkelijk aan de slag kunt gaan om je klachten aan te pakken.
Pas de eenvoudige maar doeltreffende technieken toe om de oorzaak
van je klachten aan te pakken en deze snel achter je te laten.

Pak met de Emotionele Bevrijding methode je klachten aan en
voel je weer goed!

Jan Heering
Master Coach
Morpheus Instituut
www.morpheus-emotionele-bevrijding.com
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Deel 1
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Hoofdstuk 2

Introductie in Energie Therapie
Energie Therapie is een methode die is gebaseerd op het inzicht dat je,
door het wegnemen van verstoringen in het energiesysteem van het
lichaam, emotionele klachten kunt oplossen.
Verstoringen in het energiesysteem van je lichaam zorgen ervoor dat je
(hevige) emoties voelt en blijft voelen over bepaalde gebeurtenissen en
situaties.
Deze verstoringen in je energiesysteem zijn het gevolg van onverwerkte
emoties en traumatische incidenten.
De verstoringen verhinderen dat je deze emoties kunt loslaten en
zorgen voor een disbalans in je energiesysteem.
Besef dus dat negatieve emoties, negatieve gedachtes en het
bijbehorende ongewenste gedrag ‘slechts’ het gevolg zijn van deze
verstoringen in het energiesysteem van je lichaam.
Wanneer je energiesysteem weer in balans is, dan is de emotionele
lading van de gebeurtenis of situatie opgeruimd.


Je energieën kunnen weer vrij stromen.



Je zal je beter en energieker voelen.



Je zal positiever en creatiever zijn.



Je zal vrij zijn van de angsten die je al zo lang met je mee hebt
gedragen.



Je leven zal er anders en veel mooier uit gaan zien.

Kennis bestaat al duizenden jaren

Kennis over de functie van energiebanen van het lichaam bestaat in het
Verre Oosten al duizenden jaren. Deze kennis wordt onder andere
gebruikt bij accupunctuur, voetzoolreflexologie en drukpuntmassage.
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In het Westen heeft de wetenschap zich hier tot voor kort niet intensief
mee bezig gehouden. Pas de laatste 15 jaar is er sprake van
toenemende belangstelling.
De kennis van energiebanen wordt steeds vaker gecombineerd met
reguliere geneeskunde, zoals bij haptonomie en manuele therapie.
In de psychologie is, gebaseerd op het gegeven dat vele emotionele
klachten ontstaan door verstoringen in het energiesysteem, inmiddels
een geheel nieuwe richting ontstaan.
Deze richting, Energy Psychologie, biedt revolutionaire mogelijkheden
voor het oplossen van emotionele klachten zoals angsten, fobieën en
vele andere klachten.

Wetenschappelijk bewezen

Onderzoek heeft laten zien dat methodes die zich met Energie
Psychologie, ook wel Energie Therapie genoemd, bezighouden sneller én
beter resultaat hebben dan gebruikelijke behandelmethodes (Wells,
Polglase, Andrews, Carrington en Baker, 2000).
Methodes die gebaseerd zijn op Energie Therapie pakken het probleem
aan waar dit zich bevindt; in het energiesysteem van het lichaam.
Wanneer het energiesysteem weer in balans wordt gebracht, zijn de
negatieve (pijnlijke) emoties en de daardoor veroorzaakte klachten
verdwenen.
Het wegnemen van de verstoringen in je energielichaam vindt plaats
door het aantikken van uiteinden van energiebanen (meridianen) die
zich verspreid over je lichaam bevinden.
Door je tijdens het aantikken van de meridiaanpunten bewust te
focussen op je probleem of een bepaald deel daarvan, wordt de
verstoring in je energiesysteem opgeheven.

Pak je klachten aan
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Grote voordelen zijn:
1. Eenvoudige handelingen
2. Snel aan te leren methode
3. Korte behandelingsduur
4. Klachten kunnen snel en volledig verdwijnen
5. Pijnloos en niet belastend
6. Géén tranendal
7. Géén heftige emotionele ontladingen
8. Géén pijnlijke herbeleving

Pak je klachten aan

© J. Heering 2012

10

Hoofdstuk 3

Ontwikkelingen in Energie Therapie
De grondlegger van Energie Therapie zoals wij het kennen, is gebaseerd
op principes die ontwikkeld zijn door dr. Roger Callahan. Energie
Therapie wordt tegenwoordig ook vaak aangeduid als Energie
Psychologie.
Dr. Callahan, een klinisch psycholoog met ruim veertig jaar ervaring,
heeft er zijn levenswerk van gemaakt om manieren te vinden om
mensen te genezen van onder andere angsten en fobieën. De aanleiding
hiervan was dat hijzelf in zijn kindertijd hier veel last van heeft
ondervonden.

Dr. Callahan
Callahan had een cliënt die doodsbang was voor water.
Na een jaar van therapie, waarbij hij alle mogelijke
vormen van therapie probeerde, was de klacht nog
steeds niet verholpen. Maar nadat Callahan een punt
onder het oog van zijn cliënt aantikte, bleek de angst
voor water plotseling verdwenen.
Op basis van deze ontdekking heeft Callahan Thought Field Therapy
(TFT) ontwikkeld. Hij heeft zijn methode zo genoemd omdat hij ervan
uitging dat emotionele problemen veroorzaakt worden door
gedachtevelden.
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Bij TFT wordt voor iedere klacht een andere volgorde van aantikken van
de energiebanen aangehouden. Dit maakt dat TFT alleen geschikt is
voor gebruik door speciaal opgeleide therapeuten.
Gary Craig, een ingenieur die zijn opleiding heeft gevolgd op de
prestitieuze Stanford universiteit, heeft Energy Psychology naar een
hoger niveau gebracht.
Gary Craig was al jaren op zoek naar een zelfhulpmethode die
gemakkelijk toepasbaar was en die een goed resultaat tot gevolg had.
Graig was namelijk zeer ontevreden over de gebrekkige resultaten die
geboekt werden met psychiatrie en psychologie.
Graig heeft indertijd onderzoek gedaan naar tientallen zelfhulp
methodes, maar was bij geen van allen onder de indruk van de
resultaten.
Toen Graig de opmerkelijk resultaten vernam die met TFT werden
geboekt, heeft hij contact opgenomen met Callahan. Bij Callahan heeft
Graig voor het ‘luttele’ bedrag van $10.000, - een opleiding in TFT
gevolgd.
Craig heeft TFT daarna uitvoerig bestudeerd. Hij kwam tot de conclusie
dat het niet nodig was om voor iedere klacht een aparte volgorde van
het aantikken van de energiepunten aan te houden.
Graig heeft TFT vervolgens aangepast waarbij eenvoud en resultaat
voorop stonden. Craig heeft zijn methode EFT genoemd. EFT staat voor
Emotional Freedom Techniques.

Gary Graig
Na jaren van testen heeft Graig de EFT-methode zo
gebruikersvriendelijk mogelijk gemaakt. Door de eenvoud van deze
methode is het voor iedereen mogelijk EFT zelfstandig toe te passen.
Pak je klachten aan
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Nadat Graig zijn ontdekking had gepubliceerd, heeft de toepassing van
EFT een enorme vlucht genomen en hebben vele toonaangevende
therapeuten wereldwijd EFT omarmd.
Enkele therapeuten hebben de inzichten van dr. Callahan en Graig
tegen het licht gehouden en hebben Energie Therapie met hun
diepgaande inzichten naar een hoger plan getild.
Eén van de bekendste therapeuten die zich intensief heeft bezig
gehouden met EFT en Energie Therapie is dr. Silvia Hartmann.
Na diepgaande studies van NLP en Hypnotherapie is dr. Hartmann zich
gaan bekwamen in EFT. Op basis van haar ervaringen met EFT heeft zij
een aantal zeer populaire boeken geschreven.
Nadat Silvia Hartmann zich EFT eigen had gemaakt, is zij door haar
scherp analitisch vermogen en creatieve geest in staat geweest om
duiding te geven aan de Energetische wereld.

dr. Silvia Hartmann
Op basis van haar inzichten heeft zij haar eigen modaliteit in Energie
Therapie ontwikkeld, Emotrance genaamd.
Ik heb vele jaren EFT en andere Energie Therapieën bestudeerd, er veel
mee gewerkt en er vele successen mee behaald. Door de jaren heen
werd het mij echter duidelijk dat er veel aan de huidige therapieën
verbeterd zou kunnen worden.
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Na velen jaren van studie en onderzoek heb ik mijn kennis van Energie
Therapie, NLP en vele andere healingmethodes geïntegreerd in mijn
eigen methode, Emotionele Bevrijding (EB).
Mijn versie van Energie Therapie heeft een snellere en diepere werking
dan vele andere methodes. Daarnaast heeft mijn methode het voordeel
dat er minder energiepunten worden gebruikt ten opzichte van EFT en
vele andere Energie Therapieën.
Het resultaat van vele jaren studie en testen is een methode die
eenvoudig toe te passen is en voor zeer velen werkt.
Velen die deze techniek voor het eerst toepassen zijn onder de indruk
van de resultaten die met deze methode worden geboekt.

Waarvoor kan je Emotionele Bevrijding toepassen?

Het toepassingsgebied van EB is enorm. Het bestrijkt onder meer:
° Oplossen van emotionele klachten; bijvoorbeeld
fobieën, depressies, neuroses, trauma’s, enz.
° Verhelpen van vele fysieke klachten; bijvoorbeeld
allergieën en hoofdpijn.
° Het aanpassen van ongewenste overtuigingen.
Wat is voor jou waar en wil je dat? Wat denkt je
bijvoorbeeld dat je (niet)kunt, (niet) durft, enz.
° Je identiteit (zelfbeeld) aanpassen. Wie ben jij en wie
wil jij zijn? Ik ben een mislukkeling, ik ben succesvol.
° Doelen bereiken: stoppen met roken, afvallen,
diploma of rijbewijs behalen.
° Betere sportprestaties neerzetten.
° Succesvol zijn op zakelijk gebied.
° Bovengenoemde zaken zijn slechts een aantal
voorbeelden. Emotionele Bevrijding is voor vrijwel alles
toe te passen.
Doe dus je voordeel met de fantastische Emotionele Bevrijding methode
en pak zelf je klachten aan zodat jij weer verder kunt met je leven!
Pak je klachten aan
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Deel 2
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Hoofdstuk 4

Aan de slag!
Introductie
In dit deel leg ik uit hoe jij je klachten daadwerkelijk kunt aanpakken.
Je begint eerst met de voorbereiding. Deze voorbereiding zal er voor
zorgen dat het aanpakken van je klachten sneller en gemakkelijker
verloopt.

Voorbereiding
Module 1
Drink 2 glazen water
Kom tot rust
Adem diep in en uit
Aard jezelf
Zet de intentie neer

Drink 2 glazen water
Het energiesysteem van je lichaam blijkt veel beter te werken wanneer
je voldoende vocht binnen krijgt.
In onderzoeken wordt veelal geconcludeerd dat circa 70% van de
bevolking last heeft van uitdroging. De kans is dus groot dat ook jij last
hebt van uitdroging.
Drink gewoon 2 glazen water voordat je met Emotionele Bevrijding
begint. En neem de gewoonte aan om regelmatig een glas water te
drinken.
Je lichaam en het energiesysteem van je lichaam zullen je dankbaar
zijn. En je resultaten met Emotionele Bevrijding zullen zeer
waarschijnlijk sterk verbeteren.
Pak je klachten aan

© J. Heering 2012

16

Drink ook 2 glazen water na het toepassen ervan. Dit zal helpen om
afvalstoffen uit je lichaam te verwijderen.

Kom tot rust
Laat de dagelijkse beslommeringen even achter je.

Zorg dat je niet afgeleid kunt worden.

Zet je telefoon, mobiel, tv, radio en mp3 uit.

Maak je hoofd leeg. Denk even aan niets.

Adem diep in en uit
Bij het aanpakken van emotionele problemen is een goede ademhaling
één van de vereisten. Helaas wordt dit vaak vergeten.
Vaak adem je het grootste deel van de tijd oppervlakkig, zowel tijdens
het toepassen van Emotionele Bevrijding, maar eigenlijk met alles wat
je doet.
Onder spanning word je ademhaling nog minder diep. Deze
oppervlakkige ademhaling draagt bij aan het blokkeren van de
energiebanen.
Om goede resultaten te verkrijgen bij Emotionele Bevrijding en andere
vormen van Energie Therapie is het van belang dat je diep ademhaalt.
Des te effectiever je ademhaling, des te sneller de blokkades in je
energiesysteem zijn verholpen.
Voor goede resultaten zou je eigenlijk altijd voor iedere sessie 3 tot 5
maal het diep-ademen moeten toepassen.

Pak je klachten aan
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Diep-ademen voor betere resultaten
De diep-ademen oefening gaat als volgt:


Ga rechtop staan of zitten.



Begin in te ademen terwijl jij je op je navel focust. Doordat het
onderste gedeelte van je longen wordt gevuld en door het
uitzetten van je middenrif, zal door de druk tegen de organen je
buik naar voren komen.



Blijf inademen terwijl je je focust op het vullen van het bovenste
gedeelte van je borstkas. Hierbij zet je borstkas uit, waarmee je
lucht in het bovenste gedeelte van je longen krijgt.



Heb je volledig ingeademd, houd dan je adem een paar seconden
in.



Adem rustig uit door je mond en ontspan.

Herhaal dit in- en uitademen minstens 3 tot 5 keer. Probeer het in- en
uitademen vloeiend te laten verlopen en bedenk dat diep ademen nooit
geforceerd mag gebeuren.

Aard jezelf
Maak bewust verbinding met de aarde. Doe je schoenen uit en plaats je
voeten plat op de grond voor optimaal contact. Stel je voor dat vanuit
je voetzolen wortels de aarde ingaan, tot aan het middelpunt van de
aarde. Voel hoe de energie via je voeten de aarde instroomt.

Zet de intentie neer
Voordat je begint met de volgende stap is het een goed idee om hardop
je bedoeling, ook wel de intentie genoemd, uit te spreken over hoe jij je
klacht wilt aanpakken.
Voorbeelden hiervoor zijn:
“Ik ben helder en gefocust bij het werken aan ……..[de emotie,
gedachte of het probleem dat je wilt aanpakken].”
Pak je klachten aan
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“Ik ontvang hetgeen ik nodig heb, ik vertrouw en reken op
…………[bijvoorbeeld; Hogere Macht / God / Christus / Allah /
Source / Creator].”
Of spreek je eigen intentie uit.

Module 2
Breng je beide hersenhelften weer in balans
Breng je hersenhelften in evenwicht
voor snelle resultaten met één van de
volgende methodes:


Teken een liggende 8



Cross Crawl



Wayne Cook Houding

Voordat je begint aan het EB proces is het belangrijk dat jij je
hersenhelften met elkaar in evenwicht brengt.
Dit in balans brengen van je hersenhelften zorgt ervoor dat je beide
hersenhelften beter met elkaar kunnen communiceren.
Goede communicatie tussen de hersenhelften is essentieel voor het
doelmatig aanpakken van die zaken waaraan je wilt werken.
Het is namelijk mogelijk dat je beide hersenhelften niet goed met elkaar
kunnen communiceren. Dit kan ontstaan door emotionele spanning of
door energetische onbalans.
Er zijn verschillende technieken die ervoor zorgen dat de beide
hersenhelften weer goed met elkaar kunnen communiceren. Ik zal de
meest effectieve methodes hiervoor één voor één op de volgende
bladzijdes uitleggen.

Kies de oefening die jou het meeste aanspreekt.
Pak je klachten aan
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Balanceer je hersenhelften - Methode 1
Teken een liggende 8

a. Ga staan.
b. Houd je rechterarm uitgestrekt voor je, met de duim vooruit.
c. Teken met je duim een zo groot mogelijke 8 die op zijn zij ligt.
d. Terwijl je de 8 tekent, volg je met je ogen je duim (hoofd
stilhouden)
e. Nadat je de 8 driemaal in de ene richting hebt getekend, teken je
nu 3 maal een 8 in de andere richting.
f. Doe nu hetzelfde met je andere hand. Driemaal de ene kant op,
daarna 3 maal de andere kant op.
g. Herhaal het 8 tekenen, nu terwijl je beide handen in elkaar haakt,
met de duimen omhoog. Weer 3 maal de ene kant op en daarna 3
maal de andere kant op.

Pak je klachten aan
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Balanceer je hersenhelften - Methode 2
Cross Crawl

a. Ga staan.
b. Til je linker knie op en tik deze aan met je rechter elleboog.
c. Til daarna je rechter knie op en tik deze aan met je linker
elleboog
d. Doe dit 6 tot 12 maal.

Tip:
Mocht deze oefening te moeilijk voor je zijn om te doen, dan zijn er een
paar variaties die eenvoudiger zijn:
1. Tik je knie met je hand aan in plaats van met je elleboog.
2. Doe de oefening liggend.

Pak je klachten aan
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Balanceer je hersenhelften - Methode 3
Een andere effectieve techniek die ervoor zorgt dat beide hersenhelften
goed met elkaar communiceren, is een specifieke houding, de Wayne
Cook houding. Deze houding kan op diverse manieren worden
uitgevoerd.

a. Wayne Cook houding variatie 1

Strek je armen voor je uit. Draai je handpalmen naar buiten, duimen
naar beneden. Kruis je gestrekte armen over elkaar en plaats je
handpalmen op elkaar.
Vouw je handen samen.
Breng je samengevouwen handen naar je lichaam, door je armen te
buigen. Plaats je handen voor je hart.
Kruis je enkels over elkaar.
Adem in door je mond. Druk je tong tijdens het inademen tegen je
gehemelte, vlak achter je voortanden.
Pak je klachten aan
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Adem rustig en diep uit door je mond, terwijl je je tong tegen je
gehemelte aan blijft houden.
Adem een aantal malen diep in en uit.

b. Wayne Cook houding variatie 2

Vouw je handen in elkaar en leg je handen op je bovenbenen.
Kruis je enkels over elkaar.
Adem in door je mond. Druk je tong tijdens het inademen tegen je
gehemelte, vlak achter je voortanden.
Adem rustig en diep uit door je mond, terwijl je je tong tegen je
gehemelte aan blijft houden.
Adem een aantal malen diep in en uit.

Afsluitend
Onthoud dat je de Emotionele Bevrijding methode overal en altijd kunt
toepassen. Ook zonder deze voorbereiding. Echter, met deze
voorbereiding zal het proces sneller en gemakkelijker verlopen.
Pak je klachten aan
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Hoofdstuk 5
Voorbereiding
instructies Energy Mind
Als voorbereiding voor het aanpakken van je klachten ga je nu een
instructie geven aan je Energy Mind. De aanduiding ‘Energy Mind’ komt
van dr. Sylvia Hartmann en hiermee wordt aangeduid wat door velen
het ‘onbewuste’ of ‘onderbewuste’ wordt genoemd.
Volgens Sylvia Hartmann is de term Energy Mind beter, omdat wat
gewoonlijk het ‘onbewuste’ of ‘onderbewuste’ wordt genoemd,
onderdeel is van je energetisch systeem.
Energy Mind kan enorme complexe situaties omvatten en hier
oplossingen voor aandragen. Het is een krachtig systeem dat zelfs
informatie en krachten van andere bronnen kan betrekken, mocht dat
nodig zijn.
Door de onderstaande instructie te lezen en je het als een plaatje
voorstelt, begrijpt je Energy Mind wat er van hem gevraagd wordt. Je
Energy Mind zal je dan zo goed mogelijk assisteren bij het aanpakken
van je klachten.

Instructies aan Energy Mind
Stel je het volgende voor:


Denk aan een boom.



Een boom heeft wortels.



Zonder deze wortels valt de boom om.



Nu gaan wij de wortels van het probleem weghalen.

Nb. Je hoeft de bovenstaande oefening slechts eenmaal in je leven te
doen. Energy Mind weet nu wat het moet doen én hij vergeet het nooit.
Heb je de bovenstaande oefening gedaan, dan ben je klaar om te
beginnen met het aanpakken van je klachten.

Pak je klachten aan
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Hoofdstuk 6

Pak je klachten aan
In dit hoofdstuk leg ik uit hoe je daadwerkelijk je klachten gaat
aanpakken. Stap voor stap leg ik duidelijk uit wat je moet doen en hoe
je het moet doen.
Je gaat eerst vaststellen wat je eigenlijk voelt en waar je het voelt.
Daarna ga je ervoor zorgen dat eventuele onbewuste blokkades die
verhinderen dat je niet van je klachten af kunt komen worden opgelost.
De volgende stap is het aantikken van de speciale energiepunten,
waardoor jij de geblokkeerde energie die je klachten veroorzaakt, weer
kunt laten stromen.
Tot slot ga je er voor zorgen dat alle restjes van je klachten worden
opgeruimd.
Genoeg voor dit moment. Het is tijd om daadwerkelijk aan de slag te
gaan om je klachten aan te pakken!

1. Bepaal je emotie en de intensiteit ervan
Bepaal waar je het voelt
Bepaal hoe sterk je het voelt

Bepaal waar jij je klachten voelt

Als eerste stap begin je zo dadelijk met het bepalen van de plek waar je
de emoties voelt die verbonden zijn met je klachten.
Je gaat je daartoe richten op de plaats waar jij je klacht in je lichaam
voelt. De plek waar je de sensatie in je lichaam voelt, is namelijk de
plaats waar de verstoringen in je energiesysteem zich bevinden.
Op deze plek in je lichaam ga jij je richten om je klachten aan te
pakken.

Pak je klachten aan
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Voordelen
De voordelen van het werken met de gevoelens die je ervaart zijn
talrijk. Ik zal ze hieronder op een rijtje zetten.


Je pakt je klachten altijd in de juiste volgorde aan omdat je
begint met die sensaties die het sterkst aanwezig zijn.



Eenvoudige toepassing, omdat het niet nodig is om de
emoties te benoemen, hetgeen soms een belemmering kan
zijn.



Je hoeft niet te graven naar onderliggende oorzaken en
onbewuste problemen. In een groot aantal gevallen ben je je
alleen bewust van “het topje van de ijsberg”, terwijl er veel aan
het probleem gerelateerde zaken spelen die zich ”onder het
wateroppervlak” bevinden.
Deze aan het probleem gerelateerde zaken die zich in je
onderbewuste bevinden, kan jij niet benoemen en daardoor niet
oplossen.



Je blijft uit het ‘oorzaak – effect denken’ dat bij veel
therapievormen wordt toegepast. Er wordt geen gebruik
gemaakt van metaforen, woorden, emotionele labels,
enzovoort. Dit zorgt ervoor dat het aanpakken van je klachten
snel gaat.



Het is gemakkelijk om te bepalen wanneer je klachten zijn
opgelost, omdat jij je alleen maar hoeft te focussen op de
lichamelijke sensaties die je (niet meer) voelt.



Het oplossen van je klachten gaat snel, is gemakkelijk en
ecologisch. Je bent immers ‘slechts’ verstoringen in jouw
energiesysteem aan het oplossen. Hiertegen kan geen
weerstand bestaan. Het op deze manier aanpakken van je
klachten is immers het genezen van datgene dat beschadigd
is, waardoor je energiesysteem weer gezond wordt en goed
kan functioneren.

Pak je klachten aan
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Waar voel je het?

Denk aan je klachten.
Wanneer heb je last van deze klachten?
Denk aan een situatie waarin je last hebt gehad van je klachten.
Wat zie je wanneer je aan die situatie denkt?
Wat hoor je?
Wat zeg je tegen jezelf?
Waar in je lichaam voel je de emoties die omhoog komen?
Leg je handen even op de plaats waar je de emoties in je lichaam het
sterkst voelt.
Dat is de plaats waar de energetische blokkades en de vastzittende
energie zich bevinden.

Hoe sterk is het gevoel?

Je gaat nu de intensiteit van je gevoel bepalen voordat je aan de slag
gaat met de technieken. Dit maakt het namelijk mogelijk om te bepalen
of er iets verandert aan de gevoelens wanneer je deze techniek toepast
om je klacht aan te pakken.
Je bepaalt de intensiteit van het probleem/de klacht door aan het
probleem/de klacht te denken.
Dan geef je op een schaal van 0-10 aan hoeveel emotie je voelt.
Hierbij is 0 = geen emotie en 10 = zoveel emotie dat je bij wijze van
spreken tegen het plafond zit.
Dus hoeveel voel je nu wanneer je nu denkt aan de situatie waarin jij
die emoties hebt?
Deze intensiteitaanduiding wordt ook wel SUD genoemd. SUD staat
voor Subjective Unit of Distress.

Pak je klachten aan
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2. Set Up
Doel van de Set Up:
Wegnemen van (onbewuste) blokkades
Gereed maken van het energiesysteem

Het doel van de Set Up is om blokkades die (onbewust) aanwezig
kunnen zijn uit de weg te ruimen, voordat je daadwerkelijk begint met
het aanpakken van je klachten.
Deze al dan niet onbewuste blokkades zijn bij het gros van de mensen
aanwezig. Daarnaast zorg je er met de Set Up voor dat je
energiesysteem gereed is om veranderingen te ondergaan.
Het gereed maken van je energiesysteem en het wegnemen van
onbewuste blokkades doe je met behulp van de Heart Healing techniek.
Dit is een unieke methode om het energiesysteem van je lichaam in een
dusdanige staat te brengen dat jij sneller én met beter resultaat je
klachten kunt aanpakken.
Met behulp van deze techniek maak je gebruik van het Energetische
Hart. Het Energetische Hart kan je zien als de krachtbron van het
energiesysteem. Het is verbonden met elk deel van jou; je lichaam, je
gedachten, je emoties, je energiebanen, enzovoort.
Voer je de technieken zittend uit, zorg er dan voor dat je je enkels over
elkaar kruist.

Set Up met Heart Healing Techniek

Tijdens deze oefening spreek je een specifieke instructie aan je Energy
Mind en je energiesysteem hardop uit. Dit wordt ook wel een affirmatie
genoemd.
De Heart Healing techniek is een methode die zeer eenvoudig, maar
toch zeer krachtig is en gaat als volgt:
1. Plaats je handen lichtjes op je hart, zoals aangegeven op de
afbeelding op de volgende pagina

Pak je klachten aan
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2. Denk aan de plek in je lichaam waar je het sterkste gevoel ervaart
dat verbonden is met je klachten.
3. Adem 3 maal diep en rustig in en uit.
4. Zeg hardop de volgende affirmatie:
Geblokkeerde energie in …………(beschrijf plaats zoals,
in mijn maag, in mijn keel, enzovoort), ik laat je gaan.
Uit mijn lichaam.
Uit mijn leven.
Geblokkeerde energie, ik laat je nu gaan.
Adem diep in en uit.
Herhaal dit 3 maal.
5. Adem diep en rustig een paar maal in en uit.
Pak je klachten aan
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TIP 1

Om je goed te kunnen concentreren, kan het helpen om gedurende de
Heart Healing techniek je ogen dicht te houden.

TIP 2

Mocht je moeite hebben om de emoties die je ervaart als geblokkeerde
energie te zien, dan kan je de volgende Set Up gebruiken, waarin je
simpelweg de sensatie van de emotie benoemd en de plaats waar je het
voelt.
Aangepaste affirmatie
Knijpende gevoel in mijn keel, ik laat je gaan.
Uit mijn lichaam.
Uit mijn leven.
Knijpende gevoel in mijn keel, ik laat je nu gaan.

Vul nu zelf het gevoel dat je hebt en de plaats waar je het voelt in:
Blanco affirmatie
……………………. (beschrijf wat je voelt) in ……………
(beschrijf de plaats waar je het voelt) ik laat je gaan.
Uit mijn lichaam.
Uit mijn leven.
……………………. (beschrijf wat je voelt) in …………….
(beschrijf de plaats waar je het voelt), ik laat je nu
gaan.

Pak je klachten aan
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Wanneer je tegen het aanpakken van je klachten opziet.

Begin je nu toch weerstand te voelen tegen het aanpakken van je
klachten? Of krijg je het benauwd?
Of begin je redenen te bedenken om maar niet aan de slag te gaan met
het aanpakken van je klachten?
Het is belangrijk dat je inziet dat óók deze weerstand het gevolg is van
verstoringen in je energiesysteem.
En dat je daarom dit ook effectief kunt aanpakken.
Mocht je dus tegengehouden worden door bepaalde emoties of
gedachtes die naar bovenkomen, behandel deze dan eerst.
Ga terug naar Stap 1, bepaal waar deze gevoelens zich in je lichaam
bevinden en stel de sterkte van dit gevoel vast.
Behandel dit gevoel voordat je begint met het aanpakken van je
klachten.

3.a. Aantikken van de energiepunten -1

In dit deel van het hoofdstuk ga je energiepunten aantikken. Door het
aantikken van deze specifieke plekken op je hoofd en lichaam zullen de
verstoringen in je energiesysteem worden opgelost.
Het aantikken van bijna alle energiepunten doe je met alle vingers en
duim van de hand. Door met alle vingers aan te tikken worden
eveneens de energiebanen die door de vingers lopen gestimuleerd.

Pak je klachten aan
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Er zijn een paar uitzonderingen op deze regel. Ik zal duidelijk aangeven
hoe je de energiepunten aan moet tikken.
Het is voldoende wanneer je in de buurt van de energiepunten aantikt.
Het is namelijk niet nodig om de energiepunten precies aan te tikken
De energiepunten die je aan gaat tikken, bevinden zich op je gezicht,
lichaam, armen en handen.
Bij het aantikken van de energiepunten op je gezicht en lichaam, maakt
niet uit welke hand je gebruikt, links of rechts, het is beiden oké.
Bij het aantikken van je energiepunten op je armen en handen zal
duidelijk aangegeven zijn, hoe dat te doen.
Laat de tikken elkaar snel opvolgen, als een specht die een gat in de
boom aan het maken is. Tik stevig aan, met energie en gedreven, niet
halfslachtig, je wilt immers resultaat hebben!
Tik de energiepunten echter niet dusdanig hard aan dat het pijn doet,
beurs wordt of dat je blauwe plekken krijgt.
Zorg ervoor dat je de spieren rondom het energiepunt die je aan het
aantikken bent, ontspannen houdt. Je zult merken dat je geneigd bent
de spieren rond de plek van aantikken aan te spannen.
De spierspanning beïnvloedt namelijk het stromen van de energie door
de energiebanen.
Dit betekent dat je door ontspanning van dat gedeelte van het lichaam
waarop wordt aangetikt een veel beter, sneller en gemakkelijk te
behalen resultaat kunt boeken.
Het zelfde geldt voor de hand waarmee het aantikken plaatsvindt. Zorg
ervoor dat deze hand ook ontspannen is.
De energetische blokkades zullen hierdoor sneller oplossen en je zult in
staat zijn om met een natuurlijk ritme te kunnen aantikken.

Pak je klachten aan
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3.b. Aantikken van de energiepunten - deel 2

De energiepunten die worden aangetikt zijn verbonden met
energiebanen in het lichaam. Deze energiebanen worden ook
meridianen genoemd.
Deze meridianen zijn al vele duizenden jaren geleden ontdekt en
worden onder andere gebruikt bij acupunctuur en acupressuur.
Tik de energiepunten krachtig aan en spreek tegelijkertijd de volgende
affirmatie hardop uit.

Geblokkeerde energie, ik laat je nu gaan.

Of vul hetgeen in wat je voelt en waar je het voelt, als je hiervoor hebt
gekozen bij de eerste affirmatie.

……………………. (beschrijf wat je voelt) in …………….
(beschrijf de plaat waar je het voelt), ik laat je nu
gaan.

Blijf na het uitspreken van de affirmatie het energiepunt aantikken en
adem diep in en uit, waarbij je je buik gebruikt bij je ademhaling. Denk
eraan dat je enkels gekruist zijn tijdens de sessie.
Het aantikken van alle energiepunten wordt een’ ronde’ genoemd. Doe
2 of 3 rondes achter elkaar.

Pak je klachten aan
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De energiepunten zijn:
1. DO. Derde Oog

2. BO. Buitenzijde Oog

Pak je klachten aan
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3. MO. Midden onder Oog

4. ON. Onder de Neus

Pak je klachten aan
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5. OM. Onder de Mond

6. SB. Sleutelbeenkoppen
Maak een losse vuist en tik hiermee iets onder de sleutelbeenkoppen.

Pak je klachten aan
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7. BB. Borstbeen
Midden op het borstbeen, iets onder het bovenste gedeelte.
Stevig aan tikken met alle vingers van je hand.

8. BPL. Binnenzijde pols linkerarm
Vorm met je vingers van je rechterhand losjes een halve maan en tik
hiermee op de binnenkant van je polsgewricht. Zorg ervoor dat je
handpalm de binnenkant van je pols raakt.

Pak je klachten aan
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9. HPL. Handpalm linkerhand
Maak van je rechterhand losjes een vuist en tik met de zijkant van je
vuist in het midden van de palm van je linkerhand.

10. Handpalm rechterhand
Maak van je linkerhand losjes een vuist en tik met de zijkant van je
vuist in het midden van de palm van je rechterhand.

Pak je klachten aan
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11. BPR. Binnenzijde pols rechterarm
Vorm met je vingers van je linkerhand losjes een halve maan en tik
hiermee op de binnenkant van je polsgewricht. Zorg ervoor dat je
handpalm de binnenkant van je pols raakt.

Beschrijving van de energiepunten

1 DO. Derde Oog.
Tussen de beide wenkbrauwen. Door dit punt aan te tikken,
vragen we onze hogere zelf / ziel / of welke andere hogere macht
waarin jij gelooft, om je bij te staan. Door het aantikken van dit
punt worden tevens de energiepunten aan het begin van de
wenkbrauwen gestimuleerd. Deze energiepunten zijn verbonden
met de blaasmeridiaan.
2 BO. Buitenzijde Oog.
Op het bot, in de buitenhoek van de ogen.
Galblaasmeridiaan
3 MO. Midden onder Oog.
Op het bot, net onder het oog. Recht onder de pupil, wanneer je
rechtuit kijkt. Maagmeridiaan
4 ON. Onder de Neus.
Tussen de neus en de bovenlip.
Gouverneursvat (ook wel DuMai-meridiaan genoemd.
5 OM. Onder de Mond.
Tussen de onderlip en de kin.
Conceptievat (ook wel RenMai-meridiaan genoemd)
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6 SB. Sleutelbeenkop.
Naast de kop van het sleutelbeen.
Niermeridiaan
7 BB. Borstbeen.
Midden op het borstbeen, iets onder het bovenste gedeelte.
Thymus energiepunt op de Centrale meridiaan
8 BPL. Binnenzijde pols linkerarm
Hartmeridiaan, Longmeridiaan, Dunne darmmerdiaan, 3-voudige
verwarmer
9 HPL. Handpalm linkerhand
Dikke darmmeridiaan, Levermeridiaan, Percardiummeridiaan,
Niermeridiaan
10PR. Handpalm rechterhand
Niermeridiaan
11PL. Binnenzijde pols rechterarm
Longmeridiaan

(in deze afbeelding is ook het Hokupunt aangegeven, op de overgang van duim naar
wijsvinger op de rechterhand. Dit punt wordt in het volgende gedeelte besproken.)
Pak je klachten aan
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3.c Aantikken van de energiepunten – deel 3

Na het eerste deel van de aantikronde gaan we direct verder met stap
2. Bij deze 2e serie stimuleer je energiepunten voor een nog diepere
opruiming waardoor de geblokkeerde energieën nog sneller zullen
verdwijnen.
Je kunt op 2 manieren de 2e stap van het stimuleren van de
energiepunten uitvoeren.
A.

Hoku punt - ademhalingstechniek
Snelle diepe opruiming

B.

Oordrukpunt techniek
Intensieve, nog diepere opruiming

De eerste oefening die ik zal beschrijven is de de Hoku punt ademhalingstechniek. Deze oefening werkt diep en snel en kan je overal
toepassen, zonder al te veel op te vallen.
Voor een nog diepere werking is de ‘Oordrukpunt oefening’ techniek
zeer geschikt. Deze methode werkt zeer goed, maar heeft als nadeel
dat je deze techniek eigenlijk niet in de openbaarheid kunt toepassen.

Hoku punt - ademhalingstechiek

Deze oefening werkt diep en snel en kan je binnen enkele seconden
uitvoeren. In de meeste gevallen is het voldoende om deze techniek toe
te passen.
Bij deze oefening tik je op het Hoku energiepunt. Dit is het energiepunt
dat zich in de driehoek duim-wijsvinger, dus in het vlies tussen je duim
en wijsvinger, op de buitenkant van je hand bevindt. Dit punt wordt ook
wel tijgermuil of tijgermond genoemd.
Het Hoku punt is een bekend Chinese acupunctuurpunt dat door
sommige behandelaars wordt beschouwd als één van de energiepunten
die een revitaliserende werking hebben op het gehele lichaam.

Pak je klachten aan

© J. Heering 2012

41

Let op! Bij zwangere vrouwen wordt aangeraden dit punt niet aan
te tikken, omdat stimulatie de weeën voortijdig op gang kunnen
brengen. Ben je zwanger, tik dan de energiepunten aan de binnenzijde
van je pols aan.

A. Hoku punt - ademhalingstechiek

1. Tik met de vingers van je rechterhand het Hoku punt van je
linkerhand aan

Pak je klachten aan
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2. Gaap in. Haal diep adem op een gapende manier. Maak dus een
‘grote gaap’, waarbij je je mond flink open doet. Maak deze
gaapbeweging ook als je niet echt moet gapen. En blijf het Hoku
punt aantikken.
3. Gaap uit. Adem, al gapend, diep uit, terwijl je met de vingers van
je linkerhand het Hokupunt van je rechterhand aantikt.

4. Denk terug aan die keer dat jij je rustig en ontspannen voelde.
5. Gaap nogmaals één of meerdere keren uitgebreid. Hoe dieper en
uitgebreider je gaapt, des te beter.
Het gapen ondersteunt en bevordert het loslaten van de emoties
en het herstel van de energiestromen door je energiesysteem.
(meer uitleg over de gaap kan je vinden in het hoofdstuk ‘De
Gaap’.)

Als het goed is, voel jij je nu rustig en ontspannen.
Heb je behoefte aan een dieper werkende techniek, pas dan de
oordrukpunt techniek toe die op de volgende bladzijde is beschreven.
Ga anders door met de volgende stap, stap 4.
Pak je klachten aan
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B. Oordrukpunt techniek

De oordrukpunt techniek is een diepwerkende techniek die er voor zorgt
dat je in staat bent, binnen enkele minuten, een grondige opruiming
van energetische blokkades kunt bewerkstelligen.
Zorg ervoor dat je een glas water bij je in de buurt hebt staan. Drink
hier na afloop van de oefening van.
Het is mogelijk dat je nadat je deze oefening hebt gedaan je een beetje
duizelig voelt of dat je licht in je hoofd bent. Dat is een verschijnsel dat
kan optreden door de intensieve werking.
Mocht dit voorkomen, neem dan even de tijd om hiervan bij te komen.

Oordrukpunt techniek

1. Ga zitten op een stoel.
2. Plaats de topjes van je wijsvingers op de oordrukpunten (zie
afbeelding) van beide oren en masseer deze punten door kleine
rondjes te maken met je vingers.
Blijf de oordrukpunten masseren gedurende de gehele oefening.
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3. Denk aan de emotie uit stap 1 van dit hoofdstuk die je los wilt
laten.
4. Adem diep met een grote teug in.
5. Adem langzaam volledig uit, terwijl jij je voorstelt dat je de
emotie(s) die je los wilt laten, wegblaast. Blijf je oordrukpunten
masseren.
6. Heb je helemaal uitgeademd totdat er geen lucht meer in je
longen zit, houd dat dan een paar seconden vast, terwijl je de
oordrukpunten blijft masseren.
7. Adem nog verder uit door het laatste restant lucht met kracht uit
te blazen. Doe dit ook als je al het gevoel hebt volledig
uitgeademd te zijn. Blijf de oordrukpunten masseren
8. Herhaal stap 2 t/m 7 nog tweemaal.
9. Doe je ogen dicht, leg je handen in je schoot, gaap één of enkele
keren en geef jezelf de tijd om weer bij te komen. Neem een glas
water om sneller te herstellen.
Waarschijnlijk voel jij je emotioneel gezien nu een stuk opgeruimder.
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4. Afronding

Door alle veranderingen is er veel gebeurd in je energiesysteem. Het is
belangrijk om nu je energiesysteem weer in balans te brengen.
Hierdoor zullen de resultaten die je hebt geboekt beter beklijven en zal
jij meer vooruitgang ervaren.
Ondanks dat de uitvoering van deze oefening zeer eenvoudig is, heeft
de oefening een enorme impact op je energiesysteem. Onderschat de
oefening niet door de eenvoud.

Heart Healing Stabilisator techniek


Plaats beide handen op je hart.



Sluit je ogen en maak je hoofd leeg. Denk even nergens aan.



Adem 3 maal, rustig, diep in en uit.



Doe je ogen weer open.

Pak je klachten aan
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5. Denk terug aan het probleem

Denk terug aan het probleem uit stap 1.
Voel je nog iets?
En waar voel je het nu??
Bemerk hoeveel minder de intensiteit nu is. Bemerk ook wat er nog
over is gebleven.
Waarschijnlijk voel je bijna niets meer. Of helemaal niets meer.
Mocht de intensiteit van het gevoel / emotie toch nog hoger zijn dan 2,
herhaal dan de aantikrondes, gevolgd door de Hoku punt ademhalingstechniek of de Oordrukpunt techniek. Sluit daarna af met
de Heart Healing Techniek.
Is de intensiteit van het gevoel, 2 of lager, dan kan je ook de ‘Oogrol
oefening’ doen die hieronder is beschreven.
Het kan ook zijn dat je nu ergens anders in je lichaam iets voelt. Bepaal
dan de plek waar je de emotie voelt en de intensiteit. Pak deze emotie
aan met het doorlopen van stap 1-4

De Oogrol

Een snelle manier om de intensiteit van de emotie van 2 of 1 terug te
brengen naar 0, is de ‘Oogrol’ oefening. Je kunt hiervoor kiezen in
plaats van het toepassen van nog een aantikronde.
Het is een eenvoudige en snelle manier om de laatste restjes van het
probleem op te lossen.

Pak je klachten aan
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De Oogrol gaat als volgt:
Tik gedurende de gehele oefening met je wijs- en middelvinger op het
Gamut Punt. Dit is het energiepunt op de rug van je hand tussen
middenhandsbeentjes van pink en ringvinger. En denk aan de emotie
die je voelt en waar je de emotie voelt.

1. Kijk naar voren en zorg ervoor dat je gedurende de gehele
oefening je hoofd in deze positie houdt. Je beweegt in de
volgende stappen dus alleen je ogen.
2. Kijk naar de grond (Beweeg dus alleen je ogen, niet je hoofd).
3. Beweeg heel langzaam (in ongeveer 6 seconden) je ogen naar het
plafond en daarna weer in circa 6 seconden naar beneden (terwijl
je het Gamut Punt blijft aantikken).
4. Adem diep in en uit.
5. Denk terug aan het probleem. Waarschijnlijk is de intensiteit nu
gedaald tot 0. Zo niet, herhaal dan de oogrol nogmaals.
Wanneer de intensiteit wel is gedaald, maar niet verder daalt, bedenk
dan wat je belet om de intensiteit op 0 te krijgen. Welke gedachte of
emotie is dat? Behandel dan eerst die emotie.
Daalt de intensiteit helemaal niet? Ga dan naar het hoofdstuk ‘Als de
intensiteit van je emotie niet minder wordt’ in deel 3 van dit boek.
Heb je de intensiteit van de emotie / gedachte op 0 gekregen? Goed zo!
Ga dan door met de volgende stap.
Pak je klachten aan
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TIP

Het kan zo zijn dat er beelden of gedachten naar boven komen die te
maken hebben met bepaalde situaties die zich in het verleden hebben
afgespeeld. Het kan ook zo zijn dat deze situaties emotioneel een sterke
impact hebben gehad.
Wanneer je aan die bepaalde situaties moet denken, dan is het
raadzaam om de emoties die daarmee verbonden zijn direct aan te
pakken. Dit kan je het beste doen met behulp van de ‘Film techniek’ of
de ‘Vertel het verhaal techniek’.
Mocht er sprake zijn van een incident dat te pijnlijk is om aan terug te
denken, pak dit dan aan met behulp van de ‘Trauma techniek’. Deze
technieken zijn in het hoofdstuk ‘Essentiële Technieken’ in deel 3 van dit
boek uitgebreid beschreven.

6. Behandel overgebleven gevoelens

Denk nu weer terug aan situaties waarin je last had van klachten. Het
kan zijn dat er nog meer zaken naar boven komen die je dwarszitten.
Pak datgene aan wat je het meeste dwarszit. Volg weer de stappen,
waarbij je begint met de Set Up waarin je de plaats benoemt van de
geblokkeerde energie.
Daarna ga je weer voor ieder gevoel de energie punten aantikken,
totdat de intensiteit weer op nul is uitgekomen.
Doe dat voor alle gevoelens, maar ook voor alle gedachten. Word je
bewust van alle gedachtes en denkbeelden die je hebt over situaties
waarin je klachten opspelen en hoe jij over jezelf ten aanzien van het
probleem denkt.
Bepaal voor ieder gevoel / emotie en gedachte waar je het in je lichaam
voelt en behandel dat.
Heb je echt alles wat bij je opkwam behandeld en achter je gelaten? Of
is er nog iets wat je dwarszit?
Heb je nog een stemmetje in je hoofd dat aangeeft dat er nog iets is?
Pak alles aan wat er nog zit.
Was je klacht angst gerelateerd, dan is het een goed idee om je voor te
stellen dat je nu weer in die situatie bent waarin je last had van je
angst.
Pak je klachten aan
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Mocht er nog iets zijn wat je dwars zit, dan komt het daardoor vast naar
boven.
Bepaal van alles wat er naar boven komt waar je het voelt in je
lichaam, en pak het aan met Emotionele Bevrijding.
Gefeliciteerd! Geniet van je vrijheid van je klachten!
En de ruimte voor een nieuw leven!

7. Vervang het negatieve door het positieve
Nadat je het negatieve hebt opgeruimd, is het tijd om hiervoor iets
positiefs in de plaats te zetten. Dit doe je door middel van een
affirmatie, waarbij je benoemt wat je wilt, waarna je de energiepunten
gaat aantikken.

a. Bepaal de positieve insteek
Een voorbeeld van deze affirmatie is:
“Ik ben rustig en ontspannen voor en tijdens het examen en ben in
staat om helder te denken en de goede antwoorden te geven en ik
accepteer mijzelf volledig en houd absoluut en volledig van mijzelf.“

Vul nu jouw positieve insteek in:
“Ik…………………………………………………………….. en ik accepteer mijzelf en
houd absoluut en volledig van mijzelf.“

b. Bepaal het waarheidsgehalte
Zeg de positieve insteek hardop en bedenk hoe waar het nu voor is,
waarbij 0 = totaal onwaar en 10 = volledig waar.

c. Tik de energiepunten aan
Tik de energiepunten enkele minuten achter elkaar aan terwijl je bij
ieder aantikpunt de affirmatie hardop zegt
Pak je klachten aan
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d. Bepaal opnieuw het waarheidsgehalte
Bepaal nadat je de energiepunten hebt aangetikt opnieuw het
waarheidsgehalte.
Is het waarheidsgehalte onder de 8, ga dan opnieuw de energiepunten
aantikken. Herhaal het aantikken van de energiepunten totdat het
waarheidsgehalte 8 of hoger is.
Is het waarheidsgehalte nu 8 of hoger, ga dan door naar de afsluitende
stap.

8. Afsluiten met de onschuldige’ regen techniek’

Het is belangrijk om de sessie goed af te sluiten, omdat je er dan voor
zorgt dat de veranderingen beklijven.
De onschuldige ‘regen techniek’ is een prachtige visualisatie die je
hiervoor kunt gebruiken. Met deze techniek, ontwikkeld door Silvia
Hartmann, stel je je voor dat alle troep uit je energiesysteem wordt
weggespoeld, dat alles wordt gereinigd.
Lees de techniek eerst één of twee keer door en voer hem dan uit met
gesloten ogen. Of misschien nog beter, laat het door iemand voorlezen.

Onschuldige regen techniek

Ga zitten, staan of liggen met gesloten ogen.
Voel dat er een mist van onschuldige, energetische, regen op je
neerdaalt.
Een heel lichte regenmist van energie.
De regen is onschuldig omdat het deze mist niet uitmaakt waar het op
valt.
Deze regen van energie is zuiver en verfrissend.
Stel je open voor deze onschuldige energie.
Deze onschuldige energie kan ieder deel van je energiesysteem
bereiken.
Alle kanalen.

Pak je klachten aan
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En alles wat daar tussen ligt.
De onschuldige regen spoelt alle vervuiling weg. Alle oude pijn, oude
gedachtes, oude emoties, energetische blokkades en vastzittende
energieën.
Alles wat niet langer nodig is wordt weggespoeld.
En daar waar de regenmist komt, brengt het verfrissing.
Het voelt sprankelend.
Het voelt verkwikkend.
Je voelt het op je huid.
Je voelt het in je energiesysteem.
Je voelt het in je hele lichaam.
Je voelt je schoon.
Je voelt je verfrist
De onschuldige regen tovert een glimlach op je mond.
Geniet van dit gevoel.
Houd het gevoel zolang als je wilt vast.
Als het tijd is, open je je ogen weer.
Bedank de onschuldige energetische regen.
En voel je schoon en verfrist.

Gefeliciteerd!
Geniet van je vrijheid van de ruimte voor een nieuw leven!

Pak je klachten aan
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Hoofdstuk 7

Samenvatting
1. Bepaal je emotie en de intensiteit ervan

Bepaal de plek waar je de emoties voelt die verbonden zijn met je
klachten. Bepaal daarna de intensiteit van je gevoel op een schaal van
0-10.

2. Set Up

1. Plaats je handen lichtjes op
je hart.
2. Denk aan de plek in je lichaam
waar je het sterkste gevoel
ervaart dat verbonden is met
je faalangst.
3. Adem 3 maal diep en rustig in
en uit.
4. Zeg hardop de volgende
Affirmatie
Geblokkeerde energie in …………(beschrijf plaats zoals, in mijn
maag, in mijn keel, enz.), ik laat je gaan.
Uit mijn lichaam.
Uit mijn leven.
Geblokkeerde energie, ik laat je nu gaan.
Adem diep in en uit.
Herhaal dit 3 maal.
5. Adem diep en rustig een paar maal in en uit.

Pak je klachten aan
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3.a. Aantikken van de energiepunten – deel 1

Tik de energiepunten energiek aan en spreek tegelijkertijd de volgende
affirmatie hardop uit.

Geblokkeerde energie, ik laat je nu gaan.

Energiepunten:
1. Derde Oog.

2. Buitenzijde Oog.

3. Midden onder Oog.

4. Onder de Neus.

5. Onder de Mond.
7. Borstbeen.

6. Sleutelbeenkop.
8. Binnenzijde pols linkerarm

9. Handpalm linkerhand

10. Handpalm rechterhand

11. Binnenzijde pols rechterarm

Pak je klachten aan
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3.b. Aantikken van de energiepunten – deel 2

Hoku punten – ademhalingstechniek of Oordrukpunt techniek

Hoku punten – ademhalingstechniek
1. Tik met de vingers van je
rechterhand het Hoku punt
van je linkerhand aan

2. Gaap in. Haal diep adem op
een gapende manier.
3. Gaap uit. Adem diep, al gapend,
uit terwijl je met de vingers van
je linker hand het Hokupunt van
je rechterhand aantikt.
4. Denk terug aan die keer dat jij
je rustig en ontspannen voelde.
5. Gaap nogmaals één of meerdere
keren uitgebreid. Hoe dieper en
uitgebreider je gaapt des te beter.

Oordrukpunt techniek

Masseer met je wijsvingers de
Oordrukpunten van beide oren.
Denk aan de emotie uit stap 1 van dit
hoofdstuk die je los wilt laten.
Adem diep met een grote teug in.
Adem langzaam volledig uit, terwijl jij
je voorstelt dat je de emotie(s) die je
los wilt laten wegblaast.
Adem nog dieper uit.
Herhaal dit nog 2 maal.
Plaats je handen in je schoot, sluit
je ogen en geef jezelf tijd om bij te
komen.

Pak je klachten aan
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4. Afronding

Breng je energiesysteem in balans met de Heart Healing Stabilisator
techniek:
Plaats beide handen op je hart.
Sluit je ogen en maak je hoofd leeg.
Denk even nergens aan.
Adem 3 maal, rustig, diep in en uit.
Doe je ogen weer open.

5. Denk terug aan het probleem

Denk terug aan het probleem uit stap 1.
Mocht je nog iets voelen en is de intensiteit van het gevoel / emotie
toch nog hoger dan 2, herhaal dan de aantikrondes, gevolgd door de
Hoku punt - ademhalingstechniek of de Oordrukpunt techniek en sluit af
met de Heart Healing Techniek.
Is de intensiteit van het gevoel 2 of lager, pas dan de ‘Oogrol oefening’
toe.

6. Behandel overgebleven gevoelens

Denk nu weer terug aan situaties waarin je last had van je klachten.
Het kan zijn dat er nog meer zaken naar boven komen die je
dwarszitten.

7. Vervang het negatieve door het positieve

Nadat je het negatieve hebt opgeruimd, is het tijd om hiervoor iets
positiefs voor in de plaats te zetten. Dit doe je door middel van een
affirmatie, waarbij je benoemt wat je wilt, waarna je de energiepunten
gaat aantikken.

Pak je klachten aan
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a. Bepaal de positieve insteek
Bepaal wat je wilt bereiken. Hoe wil jij er staan als je moet presteren?
Vul je positieve insteek in:
“Ik……………………………………………………………..[ positieve insteek] en ik
accepteer mijzelf en houd absoluut en volledig van mijzelf.“

b. Bepaal het waarheidsgehalte
Zeg de positieve insteek hardop en bedenk hoe waar het nu voor is,
waarbij 0 = totaal onwaar en 10 = volledig waar.

c. Tik de energiepunten aan
Tik de energiepunten enkele minuten achter elkaar aan terwijl je bij
ieder aantikpunt de affirmatie hardop zegt

d. Bepaal opnieuw het waarheidsgehalte
Bepaal, nadat je de energiepunten hebt aangetikt, opnieuw het
waarheidsgehalte. Herhaal het aantikken van de energiepunten totdat
het waarheidsgehalte 8 of hoger is.

8. Afsluiten met de onschuldige regen techniek

Pas de Onschuldige Regen Techniek toe om oud zeer weg te spoelen en
je weer schoon en verfrist te voelen.

Pak je klachten aan
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Deel 3

Pak je klachten aan
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Hoofdstuk 8
Essentiële Technieken
In dit hoofdstuk beschrijf ik vijf verschillende technieken die, naar mijn
mening, iedereen die met Energie Therapie werkt, moet kennen.
Met de inmiddels beroemde ‘Film Techniek’ (1), de ‘Vertel het Verhaal
Techniek’ (2) en de ‘Trauma Techniek’ (3), ben je in staat om
onderliggende emotionele zaken eenvoudig en zonder tranendal aan te
pakken.
Daarnaast kan je de ‘Geleende Voordeel Techniek’ (4) toepassen
wanneer de gewone technieken in eerste instantie niet lijken te werken.
Inmagenering (5) is een zachte, indirecte methode om op een effectieve
manier klachten aan te pakken. Je kunt deze methode toepassen
wanneer de andere methodes om je klachten aan te pakken geen
resultaat opleveren.

1. De Film Techniek

Gary Craig, de grondlegger van EFT, heeft verschillende technieken
ontwikkeld om het werken met Energie Therapie te vereenvoudigen.
Eén van deze technieken is de Film Techniek.
Deze techniek kan ook toegepast worden bij andere vormen van
Energie Therapie, zoals de Emotionele Bevrijding.
De Film Techniek is een fantastische manier om pijnlijke herinneringen
en emotionele problemen op te lossen. Ook is deze zeer geschikt om te
werken met problemen of trauma’s die zo emotioneel intens zijn dat je
er normaal gesproken niet aan kunt of durft terug te denken en ze dus
niet aanpakt.
Je kunt dus zeggen dat je de Film Techniek voor alles kunt gebruiken.
Ter verduidelijking beschrijf ik een aantal verschillende toepassingen
van deze techniek. De basistechniek, die ik als eerste beschrijf, is
geschikt voor vele zaken, waaronder traumatische gebeurtenissen uit
het verleden. Je kunt deze techniek ook gebruiken om bijvoorbeeld
fobieën aan de pakken.

Pak je klachten aan
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Bij deze techniek maak je gebruik van de energiepunten zoals
aangegeven in dit boek (hoofdstuk Pak je faalangst aan in deel 2 van dit
boek).
Met de Film Techniek ben je in staat om exact datgene wat de emoties
oproepen te identificeren. Heb je dat moment vastgesteld, bedenk dan
waar je de emotie voelt in je lichaam. Dat is de plek van de
energetische blokkade.
Pak deze vastzittende energie aan met de standaard Set Up;
Geblokkeerde energie in …………(beschrijf plaats zoals, in mijn
maag, in mijn keel, enzovoort.), ik laat je gaan.
Uit mijn lichaam.
Uit mijn leven.
Geblokkeerde energie, ik laat je nu gaan.

Na de Set Up tik je de energiepunten aan zoals beschreven is in
hoofdstuk Pak je faalangst aan, in deel 2 van dit boek)..
Ga, nadat je de geblokkeerde energie hebt opgeruimd, verder met de
volgende stap van de Film Techniek.

De Film Techniek

1. Denk aan het probleem. Stel jezelf de vraag “als het een videoclip
was, hoelang zou deze dan duren?”
Is je antwoord “Langer dan een paar minuten.” dan ben je
waarschijnlijk nog te algemeen. Bedenk dan hoelang het slechtste
deel van de videoclip zou duren.
Mochten er meerdere incidenten zijn, meerdere delen van de
videoclip, behandel deze dan één voor één.
2. Wat is de titel van deze videoclip?
Probeer zo specifiek mogelijk te zijn; dus niet “Het falen.” maar
“Het totaal mislukken van mij examen van vorig jaar door mijn
faalangst.”

Pak je klachten aan
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Een ander voorbeeld: Dus niet “Het ongeluk.” maar “Het auto
ongeluk tijdens de vakantie naar Frankrijk.”
3. Bepaal de intensiteit van de emoties die je voelt als je nu naar
deze videoclip zou kijken. Met andere woorden, dus de SUD
Mocht dat te veel voor je zijn, maak dan een schatting van de
intensiteit van de emoties die je zou voelen, mocht je naar de
videoclip kijken (je stelt je het dus alleen maar voor).
4. Hoeveel voel je, op een schaal van 0 tot 10 als je de titel van de
videoclip hardop zegt? Zeg de titel hardop terwijl je alle
energiepunten aantikt. Blijf dit doen totdat de intensiteit verlaagd
is tot 2 of lager.
5. Begin in gedachten de videoclip af te spelen; start de videoclip op
een moment voordat het eigenlijke incident / emotionele
probleem begint.
6. Beschrijf wat er gebeurt op dat moment of wat je denkt op dat
moment.
Word bewust van de plaats in je lichaam waar je het voelt.
Behandel de geblokkeerde energieën totdat deze volledig
verdwenen zijn.
7. Ga een stukje terug in de videoclip, tot voor het moment uit punt
6. Begin dan in gedachten de videoclip weer af te spelen. Als het
goed is, voel je geen emoties meer wanneer de situatie uit punt 6
voorbij komt.
Mochten er nog wel gedachten / gevoelens te voorschijn komen,
behandel dan de geblokkeerde energieën weer. Herhaal daarna
weer dat fragment van de videoclip.
Doe dit net zolang totdat alles aangepakt is en je door kunt gaan
met het afspelen van de videoclip.
8. Stop bij ieder stukje in de videoclip dat emoties bij je oproept.
Behandel alles wat omhoog komt zoals beschreven bij punt 6 en
7.
9. Heb je de hele videoclip stukje voor stukje behandeld, speel de
hele clip opnieuw in gedachten af. Mocht er nog iets zijn waardoor
de intensiteit van je emoties stijgt, behandel dat dan.
Pak je klachten aan
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Het kan zo zijn dat je tijdens het afspelen van de videoclip in gedachten
aan andere gebeurtenissen moet denken die je emotioneel geraakt
hebben.
Behandel deze gebeurtenissen op het moment dat je er aan moet
denken, dus tijdens de film techniek. Deze specifieke voorvallen hebben
hoogst waarschijnlijk te maken met de gebeurtenissen in de videoclip.
Mogelijk blijft de gebeurtenis in de videoclip nog steeds een
onaangenaam incident, maar als het goed is, heeft het weinig of geen
impact meer op je emotionele welbevinden.

Toepassen van De Film Techniek voor toekomstige
gebeurtenissen

Mocht je opzien tegen specifieke situaties die in de toekomst (kunnen)
gaan spelen, dan is de Film Techniek ook zeer goed toepasbaar. Volg de
procedure van de Film Techniek terwijl jij je voorstelt wat er gaat
gebeuren. Denk eraan om zo specifiek mogelijk te zijn.
Belangrijk bij deze stap: pak bij intense angsten eerst 4 of 5
incidenten aan voordat je met deze stap begint.

Toepassen van de Film Techniek wanneer de herinneringen
te intens zijn of wanneer jij je niet kunt herinneren wanneer de
angsten zijn ontstaan
In sommige gevallen kunnen de herinneringen dusdanig intens zijn dat
je gewoon niet meer terug kunt denken aan een bepaalde gebeurtenis.
Of het kan zo zijn dat je niet meer weet wanneer je angsten zijn
ontstaan.

Om deze situaties toch aan te kunnen pakken, is de volgende
variatie van de Film techniek ontwikkeld:
Stel je voor dat je schrijver en regisseur bent van een fictieve film.
Deze film is gerelateerd aan je intense emoties. De film kan in een ieder
land spelen en in iedere tijd die je maar wilt, heden, verleden of
toekomst.
De acteurs in de film kunnen iedere leeftijd hebben die je maar wilt en
kunnen man of vrouw zijn. Stel je deze film in gedachte voor.

Pak je klachten aan
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Heb je een idee over hoe deze film zou beginnen, volg dan de stappen
zoals in de Film Techniek beschreven. Begin met het beschrijven van de
openingsscène zoals die in je gedachten zou gaan.
Mocht de film gaan over een sterke angst, dan kan je ook EB toepassen
op het feit dat die film daarover gaat.
Heb je alle emoties die je tijdens de film hebt gecreëerd behandeld,
denk dan terug aan hetgeen je dwarszat. Waarschijnlijk zijn de emoties
die daarmee verbonden zijn ook verdwenen en spelen ze nu geen rol
meer

2. Vertel het Verhaal Techniek
De ‘Vertel het verhaal techniek’ is een andere door Gary Graig
ontwikkelde techniek. Door deze techniek te gebruiken, focus jij je
automatisch op datgene wat is gebeurd of wat je hebt gevoeld. Dit
bevordert het oplossen van je klachten.
Daarnaast komen door deze techniek verschillende aspecten die
meespelen naar boven. Dit geeft je de gelegenheid om deze aspecten
aan te pakken.
Hiermee wordt je verlost van hindernissen die het aanpakken van je
klachten in de weg staan.
Het voordeel van deze techniek in vergelijking met de Film Techniek is
dat je bij deze techniek je geen beelden voor je geest hoeft te halen.
Emotioneel gezien zal deze techniek vriendelijker zijn, wanneer hetgeen
waaraan je wilt werken, emotioneel zwaar belastend is voor je.
Deze techniek is bruikbaar bij het aanpakken van trauma’s, maar ook
voor het effectief opruimen van negatieve emoties zoals boosheid en
angsten.
Het kan zo zijn dat, wanneer bijvoorbeeld je een klacht wilt aanpakken,
je terug moet gaan naar een aantal verschillende incidenten waarin je
aandoening opspeelde.
Wees gerust, je hoeft niet terug te denken aan alle incidenten in je hele
leven waarin je klachten hebben opgespeeld.
Na 4 of 5 verschillende incidenten te hebben behandeld, snapt je
onderbewuste het en zal ervoor zorgen dat alle overige incidenten ook
worden behandeld. Met het gevolg dat jij van je klachten verlost bent.
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Vertel het Verhaal Techniek
1. Denk aan je klacht. Wat is de intensiteit als je er nu aan terug
denkt?

2. Heb je nu al gevoelens over het feit dat je een verhaaltje gaat
maken van hetgeen je dwars zit en je klacht gaat aanpakken? Pas
dan EB toe om deze gevoelens aan te pakken.

3. Begin met het vertellen van een kort verhaaltje over die keer dat
je klacht opspeelde. Start met een moment dat alles nog oké was.

4. Stop met vertellen zodra je op een punt bent dat je iets, een
negatieve gevoel of negatieve gedachte, voelt of hebt. Word
bewust van waar je het voelt in je lichaam en behandel de
negatieve sensaties die je ervaart één voor één.

5. Zodra je al het negatieve van dat moment hebt behandeld, vertel
dat stukje dan opnieuw, zodat je kunt controleren of alles
behandeld is. Denk je nu neutraal over dat moment, ga dan verder
met je verhaal totdat je weer iets tegenkomt dat de emoties bij je
doet stijgen.

6. Herhaal stap 3 en 4 totdat je het hele verhaal kunt vertellen
zonder iets negatiefs te voelen.

7. Zorg, wanneer er sprake is van een fobie, dat je eerst 4 of 5
incidenten aan hebt gepakt voordat je met deze stap begint.
Doe je ogen dicht en stel je zo levendig mogelijk die situatie voor
waarin je klachten opspeelden. Probeer het nog erger te maken
dan het in werkelijkheid was.
Heb je moeite om nog goed terug te denken aan die situatie of
voel je niets meer, dan ben je klaar. Mocht je toch nog iets
voelen, de intensiteit van het gevoel dat je dus hebt, wanneer je
nu terugdenkt, is hoger dan 0, behandel dat dan met Emotionele
Bevrijding.
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Blijf dit doen totdat er niets meer overblijft. Belangrijk bij deze
stap: pak bij fobieën eerst 4 of 5 incidenten aan voordat je met
deze stap begint.

3. Trauma Techniek
Gary Craig heeft deze techniek ontwikkeld en ‘Tearless Trauma
Technique’ genoemd. Hoewel het mogelijk is dat er toch een paar
tranen zullen vloeien wanneer je deze techniek toepast, kan je er zeker
van zijn dat er geen huilbuien of hevige emotionele ontladingen zullen
plaatsvinden.
Bij toepassing van deze techniek is herbeleving van de intense emoties
die je tijdens het traumatische incident hebt ervaren niet nodig.
Tijdens de workshops die Gary Craig heeft gegeven, waren de
resultaten spectaculair te noemen. Circa 80% van de deelnemers had
binnen 20 minuten de intensiteit van hun herinnering teruggebracht tot
0 of 2.
Tijdens de workshops was er geen of heel weinig blijk van emotionele
pijn bij de deelnemers.

Trauma Techniek
1.

Denk terug aan dat specifieke traumatisch incident. Let op,
herleef de gebeurtenis niet!

2.

Benoem het incident zo specifiek mogelijk. Dus niet “mijn
vader mishandelde mij.” Maar “toen mijn vader mij een klap
op mijn hoofd gaf toen ik 12 was.”

3.

Word bewust van waar je het voelt in je lichaam

4.

Geef een indicatie wat de intensiteit van de emoties zouden
zijn als jij je het incident in detail voor de geest zou halen.
Raad de intensiteit dus, herleef het incident niet!

5.

Pas de standaard Set Up toe en tik daarna de energiepunten
aan. (hoofdstuk Pak je faalangst aan in deel 2 van dit
boek).)

6.

Geef nu opnieuw een indicatie van de hoogte van de
emoties wanneer jij het incident in detail voor de geest zou

Pak je klachten aan

© J. Heering 2012

65

halen. Waarschijnlijk ligt deze indicatie nu een stuk lager
dan de eerste keer.
7.

Tik een paar rondes je energiepunten aan. Waarschijnlijk is
na 3 of 4 rondes de intensiteit die je denkt te ervaren,
gedaald tot 3 of minder.

8.

Tik nogmaals de energiepunten aan. Probeer nu wèl het
incident zo intens mogelijk te herbeleven. Je zult merken
dat je geen emoties of slechts heel weinig emoties van lage
intensiteit voelt.

Het is ook mogelijk dat je nu moeite hebt om het incident nog duidelijk
voor de geest te halen. Je hebt dan je trauma verwerkt.

4. Geleende Voordelen Techniek
Binnen Energie Therapie is ontdekt dat je ook iemand anders kan
behandelen door jezelf te behandelen. Je past dan Emotionele
Bevrijding op jezelf toe, met de ander in je achterhoofd.
Het grote voordeel voor jezelf is dat jij er ook voordelen van ondervindt.
Dit wordt binnen het Engelstalige Energy Therapy ook wel ‘Borrowing
Benefits’ genoemd.
Je kunt deze techniek toepassen als EB (voor jezelf) in eerste instantie
niet lijkt te werken of als hetgeen waaraan je wilt werken emotioneel te
intens is.
In het laatste geval ben je dan in staat om aan het probleem te werken
zonder dat je direct geconfronteerd wordt met onaangename emoties,
beelden of gedachtes.
De voordelen voor jou zijn dat jouw klachten verminderen of zelfs
kunnen oplossen, terwijl je voor of met iemand anders Emotionele
Bevrijding toepast.
Je kunt op deze manier Emotionele Bevrijding toepassen door je eigen
energiepunten aan te tikken voor problemen of klachten die
gezinsleden, familie, vrienden, kennissen of collega’s ondervinden.
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Je kunt zelfs EB toepassen voor mensen die je ziet op tv of internet of
waarover je leest in bladen of in de krant.
Wanneer je voor anderen Emotionele Bevrijding toepast, hoeven ze er
niet lijfelijk bij te zijn, dan stuur je als het ware energie naar hen toe.
Dat kan voor hen een verschil in hun leven betekenen. En jij zal je er
beter door voelen.
Denk voordat je begint met Emotionele Bevrijding even aan hetgeen
waaraan je zou willen werken. Pas daarna EB voor iemand anders toe.
Terwijl jij voor de ander Emotionele Bevrijding toepast, zal jouw
onbewuste het aantikken gebruiken om verstoringen in jouw eigen
energiesysteem op te lossen.
Hierdoor worden op een zachte en subtiele manier je klachten opgelost.

5. Imagenering voor emotionele klachten
Imagenering is een effectieve techniek voor het aanpakken van
emotionele klachten. Imagenering staat voor ‘je iets gericht
voorstellen’. Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van het creatieve
onderbewuste dat met je communiceert door middel van beelden en
beeldspraak (=metafoor).
Je bent hierdoor in staat om je klachten door middel van Emotionele
Bevrijding aan te pakken door gebruik te maken van metaforen.
Inmagenering is een zachte, indirecte methode om op een effectieve
manier acute én chronische klachten aan te pakken. Deze techniek
vraagt het één en ander van je voorstellingsvermogen. Lees de techniek
eerst helemaal door voordat je ermee begint.
Het is raadzaam dat je ervoor zorgt dat je de ‘Film Techniek’ onder de
knie hebt voordat je met deze methode begint.
Met behulp van de ‘Film Techniek’ ben je namelijk in staat om zeer snel
en effectief de onderliggende emotionele gebeurtenissen aan te pakken
die door de Imagenering Techniek naar boven worden gebracht.
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Imagenering Techniek
Stap 1
Kom tot rust. Concentreer je voor een paar momenten op je
ademhaling en adem diep en rustig in en uit. Breng je gedachten tot
rust door aan bloesems van bomen te denken.
Wanneer je gedachten tot rust zijn gekomen, denk dan een situatie,
herinnering of ervaring die je een goed gevoel geeft.
Bemerk waar dat goede gevoel zich in je lichaam bevindt. Op welke
plaats in je lichaam voel je het?
Stap 2
Stel je nu voor dat je een klein lichtje op de punt van je wijsvinger
hebt. Het kan bijvoorbeeld een lampje zijn, een vlam of gewoon een
klein helder lichtje.
Stap 3
Maak het lichtje in je gedachten kleiner en kleiner maar ook feller en
feller.
Stap 4
Stel je voor dat je je wijsvinger met het lichtje in je oor of mond steekt
en dat je samen met het lichtje je lichaam in gaat naar de plek waar dat
goede gevoel zich bevindt. Je kunt je ook voorstellen dat je door je
huid, vlak bij de plaats van dat goede gevoel samen met het lichtje je
lichaam in gaat.
Stap 5
Kijk om je heen en bemerk wat je ziet, hoort en voelt. Neem er de tijd
voor.
Stap 6
Stel je voor dat je weer uit dat goede gevoel stapt en uit je lichaam
komt.
Stap 7
Denk aan je klacht / probleem en bemerk waar het gevoel dat bij je
klacht / probleem zich in je lichaam bevindt. Bepaal ook de sterkte van
de intensiteit van het gevoel op een schaal van 0 tot 10.
Stap 8
Breng nu in je gedachten het kleine lichtje naar de plek waar het gevoel
dat behoort bij je klacht / probleem zich bevindt en stel je voor dat jij
weer naar binnen mee naar die plek gaat.
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Je kunt je weer voorstellen dat het lichtje gewoon rechtstreeks door de
huid naar de plek van dat gevoel gaat behorende bij je klacht.
Of dat je het lichtje door je oor of mond in je lichaam brengt waarna het
naar de plek van de klacht gaat. Doe wat voor jou het beste voelt.
Stap 9
Bemerk wat je ziet, hoort en voelt wanneer je op de plek, van waar dat
gevoel van je klacht, bent aangekomen. Kijk goed om je heen en neem
alles in je op.
Stap 10
Stel je voor dat je weer uit de plek van dat gevoel van je klacht /
probleem komt. Dat je weer in het hier en nu bent.
Stap 11
Waarschijnlijk is het zo dat de gevoelens, beelden, geluiden en
sensaties die je bemerkte toen jij je voorstelde dat je op de plek van
het gevoel van je klacht / probleem, totaal andere, en veel negatiever
getint waren, dan toen jij op de plaats van het gevoel van de
aangename herinnering was.
Stap 12
Gebruik de negatieve indrukken in je de Set UP.
…………..…(benoem wat je ziet, hoort, voelt, ervaart),
ik laat het gaan.
Uit mijn lichaam.
Uit mijn leven.
Ik laat het nu gaan.
Dus bijvoorbeeld
“Het was akelig en koud die plaats en ik hoorde geluiden van krassend
glas, ik laat het gaan.
Uit mijn lichaam.
Uit mijn leven.
Ik laat het nu gaan.”
“Ik voelde mij enorm eenzaam, ik laat het gaan. “
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Tik na de Set Up de energiepunten aan zoals beschreven in hoofdstuk
Pak je faalangst aan, in deel 2 van dit boek. Zeg de eerste zin van de
Set Up (waarin je beschrijft wat je hebt ervaren) bij ieder energiepunt.
Mochten er herinneringen boven komen aan gebeurtenissen uit het
verleden, dan hebben die waarschijnlijk, onbewust, te maken met je
emotionele klacht. Behandel deze gebeurtenissen en de emoties die je
daarbij hebt ervaren met EB of bijvoorbeeld de ‘Film techniek’.
Het kan ook zijn dat je bemerkt dat er mensen of dieren zijn. Mocht jij
je daar oncomfortabel bij voelen, behandel die gevoelens dan ook met
EB.
Gebruik wat je denkt of voelt gewoon in de Set Up, dus bijvoorbeeld:
“Ik begrijp niet waarom die beer daar is en ik ben bang voor wat die
beer wil gaan doen, ik laat het gaan”.
Stap 13
Stel je voor dat je weer terug gaat naar de plek van je klacht /
probleem. Waarschijnlijk is er nu het één en ander veranderd. Mocht
deze plek nu al helemaal oké voelen, dan ben je klaar.
Zijn de gevoelens, beelden, geluiden en sensaties nog niet helemaal
goed, kom dan weer uit de plek en behandel ze dan weer.
Blijf dit doen totdat de plek van klacht / probleem helemaal goed voelt.
Of dat het negatieve gevoel verdwenen is.
Mocht het negatieve gevoel zich verplaatst hebben, ga dan in deze plek
zoals hiervoor beschreven is en pas de voorgaande stappen toe.
Afsluitend
Laat je verbeelding en EB het werk doen. Het is niet nodig om te
analyseren om het te begrijpen of een bedoeling te geven aan hetgeen
je hebt gezien / ervaren. Gebruik wat je verbeelding aangeeft.
Vertrouw op EB en je creatieve geest om samen te doen hetgeen nodig
is. Gebruik bij voorkeur de ‘Film techniek’ om de oude emoties die bij
de oude herinneringen die naar boven komen op te ruimen.
Pak je klachten aan met deze essentiële technieken en voel je
goed!
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Hoofdstuk 9

Als de intensiteit van je emoties
niet minder wordt
Mocht de intensiteit van je gevoelens niet dalen bij het toepassen van
Emotionele Bevrijding, dan kunnen er een aantal zaken aan de hand
zijn.
Bedenk echter dat Energie Therapie al vele duizenden mensen heeft
geholpen en dat er eigenlijk geen reden is waarom EB jou niet zou
kunnen helpen. Emotionele Bevrijding werkt en het werkt voor bijna
iedereen. Werkt Emotionele Bevrijding echter niet direct, zorg dat je
dan de reden vindt waarom het niet direct werkt.
Lees hieronder de redenen door waarom Emotionele Bevrijding bij jou
niet zou werken en kies de reden die volgens jou het beste bij jouw
situatie past en pas de bijbehorende oefening toe.
Begin daarna opnieuw met de sessie voor het aanpakken van je
klachten.
Werkt Emotionele Bevrijding dan nog steeds niet, pas dan de oefening
toe op de één na meest aansprekende redenen waarom Emotionele
Bevrijding niet werkt bij jou.
Mocht niets lijken te werken, doe dan de ‘bilaterale energie oefening’.
Mocht zelfs dat niet werken, volg dan de instructies die gegeven worden
bij ‘energetische allergie’.
Voer de betreffende oefening uit en begin de sessie voor het aanpakken
van je klachten wederom opnieuw.

Redenen waarom Emotionele Bevrijding
(nog) niet werkt
1. Je begrijpt nog niet goed hoe Emotionele Bevrijding werkt

Heb je nog nooit Emotionele Bevrijding gebruikt om één van je klachten
aan te pakken, dan kan dat een hindernis zijn om aan de slag te gaan
met Emotionele Bevrijding en er succesvol mee te zijn.
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Daarnaast kan het zo zijn dat je geen idee hebt waar je moet beginnen.
Welke van al die mogelijkheden om je klacht en de aspecten die ermee
verbonden zijn, moet je nu kiezen om mee te beginnen.
Je onderbewuste kan je hiermee helpen. Je kunt je onderbewuste met
behulp van Emotionele Bevrijding als het ware uitnodigen om met
suggesties te komen. Je doet dat als volgt:
Bijvoorbeeld met de Set Up:
“Ik weet niet hoe ik Emotionele Bevrijding voor deze klacht moet
toepassen, maar weet wel dat mijn verbeelding met een passend
antwoord zal komen en ik laat het gaan.
Uit mijn lichaam.
Uit mijn leven.
Ik laat het nu gaan.”
Daarna tik je de energiepunten aan met de eerste zin van de Set Up.

2. Onveilig om te veranderen

Wanneer Energie Therapie zoals Emotionele Bevrijding niet lijkt te
werken, kan er sprake zijn van diverse oorzaken. Eén van deze
oorzaken kan zijn dat jij je niet veilig voelt om te veranderen.
Emotionele Bevrijding brengt immers verandering met zich mee.
En als jij je onveilig voelt, dan kan het emotioneel bedreigend zijn om
te veranderen. Dat werpt als het ware een ‘beschermende’ barrière op.
Dan zal EB niet werken.
Dit kan er toe leiden dat:
 je emotionele klachten zullen terugkomen.
 de veranderingen je een vreemd gevoel geven.
In veel gevallen worden emotionele klachten door het onderbewuste
gebruikt om je tegen iets te beschermen. Dit kunnen je (irreële)
overtuigingen, gevoelens of gedachten op bewust of onbewust niveau
zijn.
Het maakt niet uit wat de reden is, het is er. Alleen al het besef hiervan
brengt je al een stap verder.
Het goede nieuws is dat ook de oorzaken van het onveilige gevoel
aangepakt kunnen worden met Emotionele Bevrijding.
Wanneer een deel van jou graag wil veranderen, maar word je
tegengehouden door een ander deel van jou dat zich onveilig voelt,
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word dan bewust van de plaats waar deze energetische blokkade van
dat deel dat zich onveilig voelt.
Behandel deze energetische blokkade zoals beschreven in hoofdstuk
Pak je klachten aan in deel 2 van dit boek).voordat je met andere zaken
verder gaat.

3. Secondary Gain

Secondary Gain staat voor "Onderliggend Voordeel" en kan één van de
oorzaken zijn dat Energie Therapie niet (direct) werkt. Secondary Gain
betekent dat er voor jou (bewust of onbewust) redenen zijn die
verhinderen dat jij je klachten achter je kunt laten.
Voorbeelden hiervan zijn dat je (onbewust) vindt dat je het niet
verdient om je klachten achter je te laten.
Ook kan het zijn dat je bang bent hoe je leven eruit gaat zien als jij
zonder klachten door moet gaan.
Of dat je bang bent voor de leegte zonder deze klacht.
Of dat je (onbewust) niet verder wilt gaan zonder je klacht.
Om je klachten achter je te laten, is het belangrijk dat je de oorzaken
van de Secondary Gain stuk voor stuk aanpakt en uit de weg ruimt.
Gebruik hiervoor ook Emotionele Bevrijding. Benoem datgene wat je
dwarszit.
Als je niet weet wat het is dat je verhindert om je klachten achter je te
laten, luister dan naar het stemmetje in je achterhoofd. In de meeste
gevallen is datgene wat dat stemmetje je influistert hetgeen dat jou
tegenhoudt om je klachten te verhelpen.
Weet je nog steeds niet wat je tegenhoudt, doe dan de 'als…. dan
oefening':
Stel je voor wat er gebeurt als datgene wat je met Emotionele
Bevrijding wilt bereiken echt uitkomt.
Zeg hardop: “Als ik Emotionele Bevrijding toepas, dan heb ik/ben ik (vul
in wat je wilt bereiken)“.
Hoe voelt dat voor je? Hoe ziet dat eruit?
Als je weerstand voelt of als je gedachtes hebt die weerstand tegen de
uitkomst van de Emotionele Bevrijding behandeling oproepen, behandel
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dit dan eerst met Emotionele Bevrijding voordat je de eigenlijke
klachten met Emotionele Bevrijding gaat aanpakken.

4. EB werkt voor iedereen, behalve voor mij

Iedereen, dus ook jij, heeft een lichaam met een energiesysteem.
Anders zou jij niet bestaan. Er is dus geen logische reden waarom
Emotionele Bevrijding niet voor jou zou werken. Het maakt immers
gebruik van het energiesysteem van je lichaam.
Daarnaast blijkt ook dat Emotionele Bevrijding inmiddels bij vele
honderden mensen heeft gewerkt.
Het kan zo zijn dat de techniek je niet aanspreekt of dat je niet gelooft
in de onderliggende principes. In dat geval zijn jouw overtuigingen je
blokkade tot herstel. Het mooie van Emotionele Bevrijding is dat je ook
deze blokkades simpelweg kunt aanpakken met Emotionele Bevrijding.
Word bewust van de plaats van de blokkades die je voelt ten opzichte
van Emotionele Bevrijding en gebruik deze bij het toepassen van
Emotionele Bevrijding.

5. Bij mij gaat alles moeilijk

Een aantal mensen leeft in de veronderstelling dat bij hen altijd alles
moeilijk gaat en ook moeilijk hoort te zijn. De onderliggende oorzaak
hiervan kan de angst voor verandering zijn.
Denk jij dat bij jou alles moeilijk gaat en dat veranderen eigenlijk
onmogelijk is? Bedenk dan wat het je brengt om niet te veranderen en
hopeloos te zijn. Wat is het voordeel voor jou?
De overtuiging dat alles moeilijk is bij jou, is ook te veranderen met
Emotionele Bevrijding. Word bewust van waar je de emotie voelt in je
lichaam en behandel de vastzittende energieën op deze plaats.
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6. Zelfsabotage

Een manier om te voorkomen dat jij je klachten achter je laat is
zelfsabotage. Zelfsabotage wordt door velen gezien als het bewijs dat jij
vindt dat jij het niet waard bent om succesvol en gelukkig te zijn.
Echter als jij je veilig zou voelen om succes te hebben en veilig zou
voelen om dit waard te zijn, dan zou je geen last hebben van
zelfsabotage.
Het aanpakken van zelfsabotage doe je op de gebruikelijke manier:
word bewust van waar je de emotie voelt in je lichaam en behandel de
vastzittende energie op die plek.

7. Wat als ik nog steeds niet blij ben nadat ik mijn klachten heb
aangepakt?

Een hindernis bij het aanpakken van je klachten kan zijn dat je
(onbewust) de angst hebt dat je nog steeds niet blij bent wanneer jij je
klachten hebt opgelost. Of dat jij je dan nog ongelukkiger zal voelen.
Je kunt dan het gevoel hebben dat het veiliger is om last te hebben van
je huidige klachten, dan dat je verandert. Of dat de onderliggende
klachten nog onaangenamer zijn dan je huidige klachten.
Deze overtuigingen kan je met de gebruikelijke Emotionele Bevrijding manier aanpakken. Benoem hetgeen je dwarszit, word bewust van waar
je het voelt in je lichaam en laat de vastzittende energie gaan.

8. Wat verlies ik wanneer ik verander?

Wanneer je kunt veranderen door het aanpakken van je klachten, kan
de angst dat relaties en situaties veranderen je tegenhouden. Bedenk
eens wat er verandert wanneer jij je klachten nu achter je zou kunnen
laten?
Wat verandert er dan? Krijg je nu veel aandacht van familie of vrienden
en zal dat dan wegvallen?
Hoe dan ook, wanneer jij het idee hebt dat je iets verliest door het
aanpakken van je klachten, dan kan die overtuiging het succesvol
aanpakken van je klachten tegenhouden.
Behandel de overtuigingen die je tegenhouden om je klachten succesvol
aan te pakken met Emotionele Bevrijding.
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Hieronder een aantal extra technieken en aanbevelingen om
Emotionele Bevrijding beter te laten werken wanneer bovenstaande
oefeningen onvoldoende resultaat geven.

A. Sleutelbeen Ademhalingstechniek

Heel soms, in slechts 5% van de gevallen, kan er sprake zijn van een
unieke storing in het energiesysteem van het lichaam waardoor de
werking van Energie Therapieën wordt geblokkeerd.
Deze verstoring in het energiesysteem werd ontdekt door Roger
Callahan, de grondlegger van Thought Field Therapy (TFT), de methode
waarop EFT gebaseerd is. Callahan heeft tevens een manier ontwikkeld
om deze verstoring in het energiesysteem te verhelpen.
De oefening duurt slechts enkele minuten en kan er voor zorgen dat EB
ook voor jou gaat werken.

Sleutelbeen Ademhalingstechniek

Stap 1
Plaats 2 vingers van je rechterhand (als je rechts bent) op het
sleutelbeenpunt. Zorg ervoor dat alleen je vingers je lichaam raken.
Steek je elleboog naar voren om te voorkomen dat je arm je lichaam
raakt.
Stap 2
Tik met 2 vingers van je linkerhand het Gamut Punt aan van je
rechterhand (zorg ervoor dat ook je linkerarm geen contact heeft met je
lichaam) en blijf op het Gamut Punt tikken gedurende de rest van de
oefening.
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Stap 3
Adem een halve teug in (dus geen volledige ademhaling) en houd je
adem in gedurende 7 tikken op het Gamut Punt.
Stap 4
Adem volledig in en houd je adem in gedurende 7 tikken op het Gamut
Punt.
Stap 5
Adem voor de helft uit en houd je adem in gedurende 7 tikken op het
Gamut Punt.
Stap 6
Adem volledig uit en houd je adem in gedurende 7 tikken op het Gamut
Punt.
Stap 7
Adem normaal gedurende 7 tikken op het Gamut Punt.
Stap 8
Herhaal bovenstaande oefening, met dat verschil dat je nu 2 vingers
van je linkerhand op het sleutelbeenpunt. Zorg ervoor dat alleen je
vingers je lichaam raken. Steek je elleboog naar voren om te
voorkomen dat je arm je lichaam raakt.
Stap 9
Tik met 2 vingers van je rechterhand het Gamut Punt aan van je
linkerhand (zorg ervoor dat ook je rechterrarm geen contact heeft met
je lichaam) en blijf op het Gamut Punt tikken gedurende de rest van de
oefening.
Stap 10
Adem een halve teug in (dus geen volledige ademhaling) en houd je
adem in gedurende 7 tikken op het Gamut Punt.
Stap 11
Adem volledig in en houd je adem in gedurende 7 tikken op het Gamut
Punt.
Stap 12
voor de helft uit en houd je adem in gedurende 7 tikken op het Gamut
Punt.
Stap 13
Adem volledig uit en houd je adem in gedurende 7 tikken op het Gamut
Punt.
Pak je klachten aan

© J. Heering 2012

77

Stap 14
Herhaal alle bovenstaande stappen, met één verschil. In plaats dat je
het Sleutelbeen punt aanraakt met je toppen van je vingers, druk je nu
op dit energiepunt met je bepaalde kootjes van je vingers.
Deze kootjes zijn de kootjes die vooruitsteken wanneer jij je vingers
zodanig buigt dat de toppen van je vingers in je handpalm van diezelfde
hand liggen. Dus de tweede kootjes van je vingers.
Mocht je Emotionele Bevrijding hebben toegepast met weinig of geen
resultaat, dan is de kans groot dat na deze oefening Emotionele
Bevrijding bij jou veel beter gaat werken.

B. Bilaterale Energie Behandeling

Mocht de intensiteit van de emoties nog steeds niet dalen, pas dan de
bilaterale energie behandeling toe. Door deze behandeling worden de
blokkades in je energiesysteem die verhinderen dat je energieën weer
gaan stromen verholpen.
Tik hiervoor de volgende punten aan:
a. binnenkant rechter wenkbrauw
b. buitenkant linker oog
c. onder rechter oog
d. linker sleutelbeen
e. rechter middelvinger nagel
aan de zijkant van de vinger, aan de kant van de wijsvinger, ter hoogte
van nagelriem
f. onder linker onderarm
de gevoelige plek aan zijkant van je lichaam, ongeveer een
handbreedte onder je oksel
g. rechter pink nagel
aan de zijkant van je pink, aan de kant van je ringvinger, ter hoogte
van nagelriem
h. links onder linkerborst
Op de 2e rib van onder, iets links van het borstbeen.
i. rechter pink nagel
aan de zijkant van je pink, aan de kant van je ringvinger, ter hoogte
van nagelriem
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j. linker duim nagel
aan de zijkant van je duim, ter hoogte van nagelriem
k. rechter Gamut Punt
rug rechterhand tussen botjes van pink en ringvinger, vlak achter de
knokkels
l. linker wijsvinger nagel
aan de zijkant van je wijsvinger, aan de kant van je duim, ter hoogte
van nagelriem

C. Energetische Allergie

Energetische allergie kan de oorzaak zijn van het niet werken van
Emotionele Bevrijding. Ik zal uitleggen wat de oorzaken hiervan zijn en
hoe je energetische allergie kunt oplossen.
Bepaalde stoffen kunnen een negatieve invloed hebben op je energetisch
systeem. Dit wordt energetische allergie genoemd.
Wanneer er sprake is van energetische allergie werkt Emotionele
Bevrijding niet. Er treedt als het ware een blokkade op. Energetische
allergie kan veroorzaakt worden door voedingsstoffen, cosmetica of
stoffen in jouw omgeving.

Stoffen die Energetische Allergie veroorzaken

Een aantal stoffen die deze allergie kunnen veroorzaken zijn: Parfum,
kruiden, tarwe, maïs, geraffineerde suiker, koffie, thee, cafeïne, alcohol,
nicotine, zuivel en peper.

Energetische Allergie kan opgelost worden door:

Vermijdingsmethode 1:
Ga ergens anders naar toe. Ga in een andere stoel zitten of ga naar een
andere kamer.
Vermijdingsmethode 2:
Neem een grondige douche zonder zeep. Kleding en ook waspoeder dat
bij het wassen van kleding gebruikt is en cosmetica kunnen energetische
allergie veroorzaken. Pas EB toe terwijl je nog niet aangekleed bent.
Vermijdingsmethode 3:
Wacht een paar dagen. Het kan zijn dat je iets gegeten of gedronken
hebt dat een energetische allergie veroorzaakt. Na een paar dagen zijn
de stoffen die deze allergie veroorzaken uit je systeem verwijderd.
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Deel 4

Pak je klachten aan
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Hoofdstuk 10

Lichamelijke neveneffecten
Emotionele Bevrijding zet op energetisch gebied heel veel in werking in
jouw lichaam. Tijdens het toepassen van Emotionele Bevrijding kunnen
er hierdoor diverse neveneffecten optreden.

Voorbeelden van neveneffecten zijn:











boeren
rommelen in je maag of darmen
gapen,
wind laten
licht in je hoofd worden.
vermoeidheid
energiek gevoel
paar tranen laten lopen
knappen in je gehoorgang
opengaan van bijholtes

Deze neveneffecten zijn allemaal onschuldige signalen van hetgeen er in
je lichaam gebeurt: het opruimen van verstoringen in jouw
energiesysteem.
Beschouw de neveneffecten die optreden als een bevestiging van de
veranderingen die plaatsvinden in je energiesysteem.
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Hoofdstuk 11

Tips voor beter resultaat met
Emotionele Bevrijding
Ik geef je hier een aantal tips waarmee jij nog beter resultaat kunt
hebben met Emotionele Bevrijding.

1. Verminder eerst je stress.
Ben je erg gestrest of van slag, ga dan eerst daar aan werken.
Zorg ervoor dat je eerst tot rust komt, anders komt er niet veel
van je sessie terecht, omdat je niet in staat bent om helder te
denken.

2. Tik energiek de energiepunten aan.
Halfslachtige pogingen zullen immers niet de beste resultaten
geven.

3. Blijf ontspannen.
Zorg ervoor dat je niet je spieren aan gaat spannen wanneer je
het energiepunt aantikt. Hierdoor kan het stromen van de energie
negatief beïnvloed worden.

4. Beweeg om de energie te laten stromen.
Je kunt je hoofd, schouders, nek, vingers, armen, benen of tenen
bewegen om het stromen van de energie te bevorderen. Je kunt
ook een andere (zit)positie aannemen, gaan staan, of rond gaan
lopen.

5. Blijf diep ademhalen.
Zorg ervoor dat je diep adem blijft halen waarbij je je buik
gebruikt.
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6. Vind de plaats waar je het beste resultaat behaalt.
Er zijn plaatsen in je huis waar Emotionele Bevrijding beter lijkt te
werken dan op andere plaatsen. Probeer verschillende plekken in
je huis en daarbuiten (bijvoorbeeld de tuin als je die hebt) uit
voor het beste resultaat.

7. Stop niet te snel.
Je kunt het idee hebben dat je er al bent wanneer klachten
verminderd zijn. Je moet niet streven naar verlichting van je
klachten. Je moet je weer goed voelen.
Doe echter nog een ronde extra om er voor te zorgen dat je
energieën goed stromen. Ook als je het gevoel hebt dat je
klachten al geheel verdwenen zijn.
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Hoofdstuk 12

Variaties in aantikken
Bijna iedereen heeft een ‘aangeboren’ manier waarmee de
energiepunten worden aangetikt. De één tikt snel, de ander langzaam.
Sommigen tikken hard en anderen tikken zachtjes de energiepunten
aan.
Het kan echter raadzaam zijn om die ‘aangeboren’ manier van
aantikken los te laten en te experimenteren met variaties in het
aantikken.
Deze variaties kunnen net datgene zijn dat jij nodig hebt om goede
resultaten te boeken met Emotionele Bevrijding.
Hard – Zacht aantikken
Je kunt er voor kiezen de energiepunten krachtig aan te tikken of om
het aantikken zijdezacht te doen.
Snel - Langzaam
Wees eens bewust van de snelheid waarmee je de energiepunten
aantikt. Ga eens sneller aantikken. Tik daarna de punten eens heel
langzaam aan. Bemerk het verschil.
Ritme
Je kunt het aantikken in 1 tempo uitvoeren. Je kunt echter ook in een
ritme de punten aantikken. Tik de punten eens op het ritme van een
liedje uit, bijvoorbeeld van een liedje dat past bij jouw emotionele
klacht.
Lang – Kort
Meestal tik je het energiepunt tussen de 5 en 9 maal aan voordat je
verder gaat naar het volgende punt. Kies ervoor om eens langer een
punt te blijven aantikken wanneer jij voelt dat er bij dit punt veel
emotioneel zeer zit.
Je kunt er zelfs voor kiezen om in 1 sessie van 10 minuten maar 1 punt
aan te tikken. Neem hiervoor een punt dat emotioneel beladen voelt en
stop wanneer alle emoties uit dit punt verdwenen zijn.
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Masseren
Het is ook mogelijk om de energiepunten te stimuleren zonder deze aan
te tikken. Je kunt bijvoorbeeld zachtjes over de punten heen wrijven.
Een andere mogelijkheid is om de punten te stimuleren door je vingers
op het te stimuleren punt te plaatsen en dan een volle cirkelvormige
beweging met je vingers te maken, waarbij je huid met je vingers
meegaat.
De volle cirkelvormige beweging gaat als het ware met de klok mee,
van 12 uur tot 12 uur. Daarna ga je direct met je vingers van de 12 uur
positie naar 6 uur, dit zonder de druk op je huid te verminderen.
Touch and Breath
Bij deze variatie, overgenomen van de methode van John Diepold, houd
je je vingers op het betreffende energiepunt waarbij je, terwijl jij je
focust op je klacht, langzaam inademt door je neus en uitademt door je
mond.
Je zult merken dat deze methode onspannend werkt.
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Hoofdstuk 13

Meest gestelde vragen
In dit hoofdstuk, ga ik aan de hand van de meest gestelde vragen,
dieper in op de Emotionele Bevrijding -methode.
Welke hand moet ik gebruiken?
Het maakt niet uit welke hand je gebruikt om de energiepunten aan te
tikken. Neem de hand die jij het prettigst vindt.
Hoe hard moet ik de energiepunten aantikken?
Tik de energiepunten energiek en stevig aan. Stop er energie in.
Halfslachtig aantikken zal je niet veel verder helpen. Je hoeft de
energiepunten echter niet dusdanig hard aan te tikken dat jij jezelf pijn
doet.
Is het erg wanneer ik een punt heb overgeslagen?
In de meeste gevallen werkt Emotionele Bevrijding zelfs wanneer je een
energiepunt hebt overgeslagen. Is de intensiteit van de emotie niet
gedaald? Dan doe je gewoon nog een ronde waarbij je wel alle punten
aantikt.
Is het erg wanneer ik niet exact het punt heb aangetikt?
Het is niet nodig om precies de energiepunten aan te tikken. Emotionele
Bevrijding zal ook werken wanneer je naast de punten aantikt.
Hoe vaak kan ik Emotionele Bevrijding toepassen?
Gebruik je Emotionele Bevrijding om intense problemen/klachten op te
lossen, pas dan Emotionele Bevrijding toe in sessies, waarbij je werkt
aan je probleem of aan een aspect daarvan.
Doe één of ten hoogste twee sessies per dag. Ga aan de slag met een
ander probleem nadat het probleem waaraan je hebt gewerkt volledig is
opgeruimd.
Word je in het dagelijkse leven geconfronteerd met jouw klachten, pas
dan Emotionele Bevrijding ter plekke toe. Je kunt Emotionele Bevrijding
gedurende de dag toepassen om stress te verminderen en te
ontspannen.
Wat kan ik doen om het proces te bevorderen?
Mocht je moe zijn nadat je Emotionele Bevrijding hebt toegepast, geef
daar dan aan toe. Je lichaam vertelt op deze manier aan je dat het rust
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nodig heeft om alle veranderingen die hebben plaatsgevonden te
verwerken.
Het is aan te raden om na het toepassen van Emotionele Bevrijding een
paar glazen extra water te drinken. Dit om de (energetische)
afvalstoffen snel te kunnen afvoeren.
Welke andere energiepunten kan ik aantikken?
In principe is het niet nodig om meer energiepunten aan te tikken dan
ik aangegeven hebt. Mocht je toch behoefte hebben om meer
energiepunten aan te tikken, dan kan je de energiepunten van classic
EFT gebruiken. Deze staan beschreven in hoofdstuk 16.
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Hoofdstuk 14

Toepassingen van
Emotionele Bevrijding
Gebruik het voor alles
Emotionele Bevrijding kan je zien als het Zwitserse legerzakmes voor
zelfhulp. Met het mesdeel kan je bijvoorbeeld een touw doorsnijden.
Daarnaast heeft het ook een kurkentrekker, blikopener, priem, schaartje,
enz.
Met Emotionele Bevrijding kan je heel wat meer doen dan allen
de emotionele pijn oplossen waar je last van hebt.
EB en emotionele klachten
Vele emotionele klachten zoals bijvoorbeeld fobieën, trauma’s en
depressies zijn goed te behandelen met Emotionele Bevrijding.
Emotionele Bevrijding werkt in deze gevallen sneller en boek een beter
resultaat dan andere therapievormen uit de reguliere gezondheidszorg.
Emotionele Bevrijding en allergieën
Hooikoorts, voedingsallergie, allergie voor dieren, enz. zijn in vele
gevallen op te lossen met slechts een paar rondes Emotionele
Bevrijding.
Als beginzin van de Set Up kan je dan gebruiken:
“Ik ben allergisch voor …………, en dat laat ik gaan.”
Je kunt echter ook focussen op de symptomen van je allergie. De
openingszin van de Set Up kan dan zijn:
“Ik heb …………..[vul een symptoom in, bijvoorbeeld loopneus of
tranende ogen] omdat ik allergisch ben, en dat laat ik gaan.”
Emotionele Bevrijding en kinderen
Bij kinderen is Emotionele Bevrijding gemakkelijk toe te passen en geeft
snel resultaat. Angst voor een enge film, spinnen of andere dieren,
nachtmerries, enz. het is allemaal snel op te lossen.
Verdriet omdat het kind gepest is of de pijn die het heeft omdat het
gevallen is, ook deze zaken zijn te verhelpen.
Bij kleine kinderen is het aan te raden om deze ‘plaatsvervangend’ te
behandelen. Hierbij behandel jij jezelf waarbij je de naar van het kind in
de Set UP gebruikt.
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De beginzin van de Set Up wordt dan:
“[naam kind] heeft ………….{probleem}, en dat laat ik gaan. “
Grotere kinderen zijn vaak in staat om zichzelf te behandelen. Bij hen
kunnen de zaken die in deze leeftijdsfase spelen, zoals zenuwachtigheid
voor een proefwerk, leerproblemen of liefdesverdriet omdat de
verkering uit is, vlug en gemakkelijk worden verholpen.
Emotionele Bevrijding en conflictsituaties
Bij conflictsituaties zijn er 2 of meer zaken die meespelen. Het probleem
is dan niet het één of ander, maar de spanning tussen beiden. Met
Emotionele Bevrijding kan je beid kanten van het conflict tegelijk
aanpakken.
Bijvoorbeeld
Ruzie met moeder: Ik haat mijn moeder EN ik houd van mijn
moeder.
Hekel aan werk:
Ik heb een hekel aan mijn werk EN ik moet
mijn werk behouden omdat ik een inkomen nodig
heb.
Eetverslaving: Ik haat eten EN ik kan niet zonder eten.
Relatie:

Ik kan niet zonder hem leven EN ik zit opgesloten
in deze relatie.

Emotionele Bevrijding B en rouw
Je kunt rouwen om veel verschillende zaken. Het kan gaan om verlies
van een geliefde of familie, verlies van baan en verbroken relaties.
Het rouwproces is te verzachten met Emotionele Bevrijding. De shock en
trauma van het verlies kan je met Emotionele Bevrijding sneller achter
je laten, zonder dat je in die fase blijft hangen.
Emotionele Bevrijding en verslavingen
Verslavingen zijn symptomen van onderliggende psychische angst. Met
Emotionele Bevrijding is de hunkering naar de substantie van de
betreffende verslaving, zoals sigaretten, chocolade, junkfood, eten en
drank relatief eenvoudig te elimineren.
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Gebruik Emotionele Bevrijding bij iedere hunkering die je hebt. Pas
daarnaast Emotionele Bevrijding toe om de gevoelens die maken dat je
wilt gaan eten / drinken / roken / vul maar in, aan te pakken.
Emotionele Bevrijding B en overgewicht
Bij overgewicht spelen vaak een aantal factoren een rol. In bepaalde
gevallen kan het overgewicht een verdediging zijn tegen de wereld of
tegen mannen. Het kan ook mogelijk zijn dat eten wordt gebruikt om
emoties te onderdrukken.
Daarnaast wordt door veelvuldig diëten de stofwisseling verlaagd
waardoor iedere hap lijkt te worden omgezet in een kilo
lichaamsgewicht.
Al deze factoren die meespelen bij overgewicht zijn met Emotionele
Bevrijding gemakkelijk en snel aan te pakken.
Emotionele Bevrijding B en lichamelijke klachten
In veel gevallen kunnen lichamelijke klachten ook met Emotionele
Bevrijding worden aangepakt. Door het gebruik van Emotionele
Bevrijding kunnen symptomen van lichamelijke klachten verminderen of
kunnen klachten zelfs verdwijnen.
Je kunt, in jouw eigen bewoordingen, je klacht in de Set Up toepassen.
Deze wordt dan:
“Ik heb …………….[beschrijf het symptoom] ………………..[plaats van het
symptoom], en dat laat ik gaan.
Uit mij leven.
…………….[beschrijf het symptoom] ………………..[plaats van het
symptoom], ik laat je nu gaan.”
Op deze manier wordt de eerste regel van de Set Up bijvoorbeeld:
“Ik heb pijn in mijn knie en dat laat ik gaan. “
Je kunt, in jouw eigen bewoordingen, je klacht in de Set Up toepassen.
Deze wordt dan:
“Ik heb…………. [beschrijf het symptoom] ………………[plaats van
symptoom[, en dat laat ik gaan.”.
Uit mijn leven.
…………. [omschrijving klacht] ………….[plaats van klacht], ik laat je nu
gaan.”
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Op deze manier wordt de eerste regel van de Set Up bijvoorbeeld:
“Ik heb pijn in mijn knie, en dat laat ik nu gaan.”
Mocht Emotionele Bevrijding niet lijken te werken wanneer jij je focust
op de lichamelijke symptomen, dan kan het zijn dat er een emotionele
factor aan het meespelen is.
Stel jezelf dan eens de volgende vragen:
Van welke emotie is je lichamelijke klacht een gevolg?
Als je lichamelijke klacht kon praten, wat zou het dan zeggen?
Bij gebruik van Emotionele Bevrijding voor lichamelijke klachten is het
belangrijk dat je Emotionele Bevrijding regelmatig toepast. Gebruik
Emotionele Bevrijding circa 5 keer per dag om je klacht aan te pakken
en doe dit een aantal dagen achter elkaar.
Bij chronische klachten kan het langer duren voordat je verbetering
ervaart.
Pak je klachten één voor één aan. Behandel bijvoorbeeld niet je
hoofdpijn en rugpijn tegelijk.
Toepassen van Emotionele Bevrijding
Je kunt Emotionele Bevrijding vergelijke met de werking van een
Zwitsers legerzakmes. Wat je met een Zwitsers legerzakmes kan doen,
is afhankelijk van degene die het gebruikt.
Jij en ik kunnen er een touw mee doorsnijden en een blik mee
openmaken. Een chirurg zou er, wanneer het nodig is, een operatie mee
kunnen uitvoeren. En een houtbewerker kan met een dergelijk mes een
kunstwerk uit hout maken.
Je kunt het mes voor talloze zaken gebruiken. Hoe je ermee om gaat
hangt echter ook van de vaardigheid van de gebruiker af.
Zo is het ook met Emotionele Bevrijding. De mogelijkheden van
Emotionele Bevrijding zijn afhankelijk van diegene die het toepast.
Zorg ervoor dat je vaardigheid krijgt in het beoefenen van Emotionele
Bevrijding. Gary Graig, de grondlegger van EFT, heeft niet voor niets
gezegd:
“Gebruik het voor alles.”
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Hoofdstuk 15
De Gaap

Een methode om het loslaten van emoties te bevorderen, is gapen. Het
is namelijk zo dat gapen het ontspannen je hele systeem, dus lichaam,
geest en ook je energetische systeem bevordert.
Daarnaast stimuleert het de opname van zuurstof en het uitademen van
onzuiverheden uit je longen.
Het gapen, wanneer gebruikt tijdens Emotionele Bevrijding, bevordert
de communicatie tussen je bewuste en onbewuste.
Door te gapen geef je aan het onbewuste een teken om grote
veranderingen in je energetisch systeem en op emotioneel gebied
teweeg te brengen.
Gaap je als vanzelf tijdens het proces, dan is dat een teken dat je
emoties hebt losgelaten of dat verstoringen in je energiesysteem zijn
opgelost.
Gapen bevordert het stromen van je energie door je energiesysteem.
Door de tranen die je kunt krijgen tijdens het gapen worden je ogen
gereinigd.
Het gapen masseert als het ware je oorkanalen waardoor je beter zal
kunnen horen.
Door het gapen zullen de spieren in je kaak, keel en nek ontspannen.
Het gapen heeft een balancerende werking op een aantal klieren, zoals
onder andere de schildklier, de bijschildklier en de hypothalamus.
Gaap nu uitgebreid.
Dat voelt goed hè?
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Hoofdstuk 16
Classic EFT

In dit hoofdstuk bespreek ik de originele, klassieke versie van de EFT
routine. Met deze EFT routine is Gary Graig begonnen. Bij deze versie
van EFT wordt een extra oefening, de Gamut 9, toegepast.
De Gamut 9 is een verrassende oefening in 9 stappen die onder andere
uit oogbewegingen bestaan.
Classic EFT begint met de Set Up.
Set Up:
1. Benoem je probleem in jouw eigen bewoording.
2. Bepaal de intensiteit van je probleem op een schaal van 0 - 10
3. De Set Up die bestaat uit:
a. De affirmatie: “Ondanks dat ik {het probleem}heb/ben, accepteer ik
mijzelf volledig.” 3 maal
b. Het Karate Choppoint aantikken of wrijven over de Sore Spot terwijl
je de affirmatie 3 maal zegt.
Het Karate Choppoint bevindt zich aan de zijkant van de hand, op het
vlezige deel tussen je pols en pink.
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Deze plek wordt het ‘Karate Choppoint’ genoemd. Wanneer je een stok
of tak met een karateslag door midden zou proberen te slaan, gebruik je
dit plekje aan de zijkant van je hand.

Het aantikken
van het
Karate Choppoint

De andere plek bevindt zich op je borstkas en wordt de ‘Sore Spot’
(Gevoelige Plek) genoemd, omdat dit punt, je had het waarschijnlijk al
geraden, gevoelig is.

Deze plek bevindt zich iets onder je sleutelbeen, ongeveer een halve
handbreedte van je oksel. De ‘Sore Spot’ is gevoelig als je er op drukt.
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Wanneer je dit punt gebruikt, wrijf er dan, ronddraaiend, met al je
vingers overheen.

Het aantikken van de energiepunten
Het aantikken van de punten doe je met 2 vingers, je wijsvinger en
middelvinger. Het maakt niet uit welke hand je gebruikt, links of rechts,
het is beiden oké.
Het aantikken van de punten doe je 5 – 9 maal. Je hoeft het aantikken
niet te tellen. Blijf gewoon tikken zolang jij je ‘reminder phrase’ zegt (is
je ‘reminder phrase 1 woord, tik dan nog een paar maal door nadat jij
je ‘reminder phrase’ hebt gezegd).
De reminder phrase
De ‘reminder phrase’ is het woord dat jij hebt gebruikt bij {het
probleem}. Wanneer jij voor {het probleem} een zin hebt gebruikt, dan
neem je het kernwoord uit die zin. Met kernwoord bedoel ik het woord
waar het probleem om draait. Kan je geen keuze maken, neem dan
gewoon de gehele zin die je hebt gebruikt.
Je zegt de ‘reminder phrase’ 1 maal per energiepunt.
De Sequence
Het gedeelte van de EFT-routine waarbij de energiepunten op het
hoofd, lichaam en hand worden aangetikt, noemen we ook wel de
sequence.
Hieronder staat een lijst met de energiepunten en een beknopte
omschrijving van de plaats van deze punten. Onder deze lijst staat een
afbeelding met een aanduiding van de energiepunten.
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De energiepunten van Classic EFT zijn:
BW. Binnenkant Wenkbrauw.
Waar het bot achter de wenkbrauw overgaat in de brug van de
neus.
Blaas meridiaan
BO. Buitenzijde Oog.
Op het bot in de buitenhoek van de ogen.
Galblaas meridiaan
MO. Midden onder Oog.
Op het bot, net onder het oog. Recht onder de pupil wanneer je
rechtuit kijkt.
Maag meridiaan
ON. Onder de Neus.
Tussen de neus en de bovenlip.
Gouverneursvat
OM. Onder de Mond.
Tussen de onderlip en de kin.
Conceptievat
SB. Sleutelbeenkop.
Naast de kop van het sleutelbeen.
Nier meridiaan
OO. Onder de Oksel.
Gevoelige Recht onder de oksel ter hoogte van de bh-band of
tepel.
Miltmeridiaan
DU. Duim.
Buitenkant van de duim, aan de zijkant ter hoogte van de
nagelriem.
Long meridiaan
WV. Wijsvinger.
Aan de kant van de duim, op de zijkant ter hoogte van de
nagelriem.
Dikkedarm meridiaan
MV. Middelvinger.
Aan de kant van de wijsvinger, op de zijkant ter hoogte van de
nagelriem.
Percardium meridiaan
Pak je klachten aan
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PI. Pink.
Aan de kant van de ringvinger. Aan de zijkant ter hoogte van de
nagelriem.
Hart meridiaan
KP. Karate Chop Point.
De plek aan de zijkant van je hand. Dit punt bevindt zich op het
vlezige deel tussen je pols en pink.
Dunnedarm meridiaan
GP. Gamut Punt.
Tussen middenhandsbeentjes van pink en ringvinger.
Drievoudige Verwarmer

Een afbeelding met alle energiepunten kan je vinden op de volgende pagina.
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Samenvattend zijn de Classic EFT energiepunten:
1. BW. Binnenkant Wenkbrauw.
2. BO. Buitenzijde Oog.
3. MO. Midden onder Oog.
4. ON. Onder de Neus.
5. OM. Onder de Mond.
6. SB. Sleutelbeen kop.
7. OO. Onder de Oksel.
8. DU. Duim.
9. WV. Wijsvinger.
10MV. Middelvinger.
11PI. Pink.
12KP. Karate Chop Point.
13GP. Gamut Punt.
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Heb je alle energiepunten aangetikt? Ga dan door met de 9 Gamut
oefening.
De 9 Gamut Oefening
Deze oefening bestaat uit het maken van oogbewegingen, neuriën en
tellen. Met de oogbewegingen van de 9 Gamut Procedure worden
diverse hersenfuncties gestimuleerd. Het afwisselend neuriën en tellen,
zorgt ervoor dat de beide hersenhelften op elkaar worden afgestemd.
De 9 Gamut oefening gaat als volgt:
Beklop het Gamut Punt (13) (tussen middenhandsbeentjes van pink en
ringvinger) en doe het volgende (hoofd stilhouden en bij start recht
naar voren kijken):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ogen dicht
Ogen open
Snel naar rechts onder kijken
Snel naar links onder kijken
Beweeg je ogen in een cirkel
Beweeg je ogen in een cirkel de andere kant op
Neurie een regel van een liedje (bv. Happy Birthday)
Tel snel 1-5
Neurie een regel van een liedje

Herhaal de Sequence
Beklop alle energiepunten die bij de Sequence horen, terwijl je de
{reminder phrase} zegt.
Bepaal de intensiteit van je klacht opnieuw
Bepaal, wanneer je de bovenstaande stappen hebt doorlopen, opnieuw
de SUD (de intensiteit van {het probleem}) op een schaal van 0 – 10.
Vergelijk de SUD na de oefening met de SUD van voor de oefening.
Is de intensiteit nog geen 0, herhaal dan alle stappen nogmaals.
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Hoofdstuk 17
Afsluiting

Als het dit boek hebt gelezen en tot hier bent gekomen, gefeliciteerd! Je
bent verder gekomen dan 90% van de mensen die een boek kopen.
Ik heb mijn best gedaan om de Emotionele Bevrijding methode zo goed
mogelijk uit te leggen. Zodat jij kunt bereiken waarvoor je dit boek heb
gekocht: het aanpakken van je klachten.
Besef echter dat het nu aan jou is om daadwerkelijk aan de slag te gaan
om je klachten achter je te laten.
Je kunt het beste gewoon met Emotionele Bevrijding aan de slag gaan.
Al doende leer je Emotionele Bevrijding toepassen en zal je vooruitgang
bemerken bij het aanpakken van je klachten.
En mocht je niet direct verlichting van je klachten merken, stop dan
niet. Ga verder aan de slag met Emotionele Bevrijding, verdiep je in de
talloze mogelijkheden bij het toepassen van deze fantastische methode.
En pas Emotionele Bevrijding daadwerkelijk toe. Niet alleen over
Emotionele Bevrijding lezen, gewoon doen! Emotionele Bevrijding heeft
inmiddels vele mensen geholpen. Dus waarom zou het jou niet verder
kunnen helpen?
Pak met de Emotionele Bevrijding methode je klachten aan en
voel je goed!

Jan Heering
Master Coach
Morpheus Instituut
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MORPHEUS Instituut
Meerpaal 10
1086 ZM Amstelveen
www.morpheus-emotionele-bevrijding.com
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