Het vinden van de kern-onderwerpen


Wanneer EFT  “niet werkt” ,  is het meestal NIET omdat het niet werkt.

In plaats daarvan, is de wérkelijke reden dat men geen resultaten ziet, het feit dat de beoefenaar EFT niet op de juiste manier heeft toegepast.  Misschien was de beoefenaar niet specifiek genoeg of misschien dat bepaalde  aan de dag komende aspecten die van waarde zijn voor goed genezingswerk op een andere manier gemaskeerd werden.


Er is nog een ander belangrijk spitsvondig element dat we moeten onderzoeken  ….. namelijk ….. het ontdekken van de kern-onderwerpen.  Soms is het probleem wat de cliënt naar voren brengt, niets meer dan een symptoom van het kern-onderwerp … een veel dieper belangrijk onderliggend probleem.  Zodra men het kern-onderwerp heeft ontdekt, kan men het in het algemeen uiteenrafelen in specifieke gebeurtenissen.  Dit kan men dan routinematig afhandelen.


Er zijn veel echte voorbeelden van kern-onderwerpen te zien op de gevarieerde EFT-trainings opnames.  Bestudeer bijvoorbeeld eens het geval van Nate die hoogtevrees heeft.  Nate komt op het podium met andere mensen die ook hoogtevrees hebben en maakt slechts een bescheiden vooruitgang.  Echter, ná wat detectivewerk, werd ontdekt dat het wérkelijke kern-onderwerp was, het gevoel dat hij belachelijk werd gemaakt toen men hem plaagde en min of meer dwong om van een helicopter te springen toen hij in militaire dienst was.  Pas toen we nota namen van dit kern-probleem, verdween zijn hoogtevrees.  Vervolgens verbeterde zijn gezichtsvermogen en zijn verhoogde bloeddruk daalde dramatisch (zonder het nemen van zijn medicatie daarvoor).

Het vinden van de kern-onderwerpen is een kunst en het vereist ervaring om het deskundig te doen.  Gelukkig zijn er wat gezond verstand vragen die je kunnen helpen om snel tot het kern-probleem te komen.  Hier zijn er een paar ….

“Waar herinnert dit onderwerp je aan?”
“Wanneer was de eerste keer dat je je kunt herinneren dat je hetzelfde gevoel had?”
“Als er een diepere emotie onder dit probleem zou liggen, wat zou dat zijn?”
“Als je je leven over kon doen, welke persoon of gebeurtenis zou je willen overslaan?”

Wees je er echter van bewust dat een favoriet antwoord dat cliënten graag geven op deze vragen is:  “Ik weet het niet.”   Als je dit hoort, hou dan vol.  Je kunt zeggen: “Nou, raad het eens voor mij.”   Hun gissingen zijn meestal hét schot in de roos.

