Wanneer je mogelijkerwijs met een zeer intens emotioneel onderwerp te maken hebt, probeer dan verder te komen, door te beginnen met een hele globale benadering van het probleem en langzamerhand pas specifieker te worden.  Probeer eerst zoiets als:  "Ook al heb ik een probleem ......".  Wanneer de cliënt duidelijk tekenen van ontspanning vertoont, probeer dan een klein beetje meer naar de kern toe te gaan, zoals:  "Ook al had ik een ongeluk 12 jaar geleden ......"    Uiteindelijk kun je heel specifiek worden en meestal zal het probleem met een minimum van emotionele pijn, inéénstorten.

Een manier om EFT aan nieuwkomers te demonsteren is om de nieuwkomer een lichamelijke kwaal te laten benoemen die hij/zij op dat moment ervaart.  Het zal je opvallen dat iedereen wel een lichte hoofdpijn heeft, rugpijn, moeilijke of verzwakte ademhaling, pijn in de gewrichten en ga zo maar door.  Pik er één klacht uit en doe dan 2 tot 3 rondjes basisrecept EFT daarvoor. In het algemeen zal de klacht verbeteren of verdwijnen.

Het gebeurt soms dat  academici met een streng wetenschappelijke achtergrond moeilijkheden hebben met onze uitleg hoe EFT werkt.   Als gevolg daarvan kunnen ze zo gesloten zijn, dat ze zélfs geen duidelijke resultaten herkennen.  Om hier mee om te gaan kun je ze uitleggen: We weten werkelijk niet waarom dit zo goed werkt. Waarom zullen we het geen kans geven en misschien kun U een uitleg geven …  Dit opent de deur voor hen zonder dat ze in strijd hoeven te gaan met hun overtuigingen.

Ervaring:  Vandaag had ik hoofdpijn en ik  klopte op de EFT-punten en langzamerhand werd het steeds erger met mijn hoofdpijn.  Ik veranderde mijn woorden, klopte op wat in me opkwam, probeerde zelfs te kloppen met twee handen, probeerde me zelfs voor te stellen dat ik binnen in mijn hoofd klopte, maar hoe dan ook, niets werkte en de hoofdpijn maakte me zelfs misselijk. Ik viel in een soort slaap, ik denk dat het kloppen mijn lichaam toch wat ontspande, maar toen ik wakker werd, was nog steeds die erge hoofdpijn daar.  Ik zei tegen mezelf:  “Niks helpt”
Toen kreeg Ik het idee om daarop te kloppen, dus klopte ik:  Ook al werkt helemaal niks om van mijn hoofdpijn af te komen   …..  Ik respecteer mezelf innig en volledig en mijn hoofdpijn begon weg te trekken.  Ik was in staat om op te staan en had weer wat energie, en nog geen half uur later was de hoofdpijn helemaal weg.

Soms zal EFT allergische reacties verminderen of uitschakelen, alleen door te zeggen: “Ook al ben ik allergisch voor ………….”  Een andere keer echter moeten we wat slimmer zijn en naar emotionele oorzaken zoeken.   Al naar gelang de situatie, moet je informeren wanneer de allergische reactie voor het eerst begon en kijken naar emotionele gebeurtenissen of herinneringen die in die tijd of vóór die tijd gebeurden.  Dit levert vaak resultaten op, waar andere benaderingen mislukten.

De volgende vragen werken prachtig om de openings kernzin boven water te krijgen bij mensen die chronische ziektes hebben, zoals chronische vermoeidheid of omgevingsziektes: “Als je deze ziekte niet zou hebben, wat zou je dan doen ?  Hoe zou je leven er dan uitzien ?”

De meest gemaakte fout door EFT’ers is door niet specifiek genoeg te zijn.  Het is het beste om de bredere emotionele onderwerpen ondergeschikt te maken aan de specifieke gebeurtenissen die eronder liggen. Om nog doelgerichter te werk te gaan, pas dan EFT toe op de emotionele piekervaringen die binnen de specifieke gebeurtenissen bestaan. Als men dit juist doet, kan EFT zelfs 100 % succes geven.



"Yesterday's thoughts have created your present.  Today's thoughts are creating your future."












