Het gebruik van EFT voor de ziekte van Alzheimer

In het verleden hebben Alzheimer patiënten met gemengd succes gereageerd op EFT. Typisch is dat er wel wat tijdelijke geheugenverbetering was, maar tot dusver, duurde het nooit lang. 

Hier volgt een ervaring van iemand die EFT toepaste op haar 82-jarige door Alzheimer overvallen moeder, door haar een zin te laten herhalen die het verloren geheugen terug moest halen. Het resultaat was een onmiddellijk herstellend geheugen  dat vele dagen duurde.

Hoewel dit een voorbeeld is dat slechts één persoon betreft, wijst het naar de mogelijkheid van betere hulp voor Alzheimer patiënten.  Als we dit resultaat kunnen behalen met één geheugen, wat zou het resultaat zijn als we EFT ijverig zouden toepassen op een lijst van andere vergeten
geheugens.  En zou dit ook niet wat verlichting geven aan de mensen die hen verzorgen ?

Wie weet ?  Het is waarlijk het proberen waard. EFT staat nog steeds in de kinderschoenen, maar er zijn vele mogelijkheden die eraan toe zijn om onderzocht te worden.

Hier volgt het verslag:

Hier is het EFT succes dat ik onlangs behaalde bij mijn 82-jarige moeder die de ziekte van Alzheimer heeft.  Ze is al gedurende vijf jaren aan het achteruitgaan.  Ze herkent wel haar meest nabije familie, maar geen vrienden meer.  Ze kan deelnemen aan een conversatie zolang als de ander het gesprek gaande houdt.  Ze schiet vooral tekort in haar korte-termijn-geheugen (na vijf minuten is ze al vergeten wat ze heeft gedaan of gezegd).

Ze woont bij mijn zuster en haar man.  Wanneer ze eens uit gaan, blijft ze bij mij.  Ze kan zich nooit herinneren waar mijn zus en haar man naar toe zijn gegaan.  Dus is het heel gewoon voor haar om (héél vaak) te vragen waar ze zijn. 

Een week geleden gingen mijn zus Janet en haar man Rudy naar Texas om de dochter van Janet, Miranda te bezoeken.  Zoals te verwachten was, begon moeder me te vragen waar ze waren. Dat begon al vijf minuten nadat ze bij mij in huis was.  Ze ging maar door met vragen waar ze waren, iedere paar uur.  Telkens vertelde ik haar dat “Janet en Rudy naar Texas waren gevlogen om Miranda & Jos en hun baby Benjamin te bezoeken.”  Na vijf dagen (en na wel 25 keer dezelfde vraag beantwoord te hebben) had mijn frustratiedrempel zijn toppunt bereikt.  Meestal denk ik aan EFT in periodes van frustratie en wanhoop.  Het kwam bij me op om haar met EFT te gaan kloppen, terwijl ik tegelijkertijd vertelde waar ze waren. Ze was op dat moment in staat het zich te herinneren. (Nadat ik dit een keer gedaan had, vroeg ze me erom).

Ik had haar de volgende zin laten herhalen: “Janet en Rudy vlogen naar Texas om Miranda & Josh en hun baby Benjamin te bezoeken”, terwijl ik haar klopte.   Ze was in staat om de hele EFT procedure te volgen en ik kreeg haar zelfs aan het zingen “happy birthday”.  Ik stopte met de reeks en wachtte 10 minuten voordat ik de prangende vraag stelde.  Je kunt je voorstellen hoe opgewonden ik was nadat ze, na een paar seconden even nagedacht te hebben, mij vertelde: “Janet & Rudy vlogen naar Texas om Miranda & Josh en hun baby Benjamin te bezoeken.”

Een uur later toen mijn 16-jarige zoon uit school thuis kwam kon ik niet wachten haar de vraag te stellen om de verrassing bij mijn zoon te zien.  Ze deed het uitstekend.  Iedere paar uur testte ik haar.  Ze moest wel steeds even nadenken, maar dan gaf ze het juiste antwoord.  Er zijn nu vier dagen voorbij en ze kan het zich nog steeds herinneren (ik vroeg het haar wel ongeveer 20 keer gedurende deze 4 dagen).  Soms moest ze wel even nadenken, maar (tot zover) is ze in staat om het zich te herinneren.

Nu ben ik aan het speculeren, wanneer ik haar één of twee keer per dag was blijven kloppen, of ze dan misschien niet meer geaarzeld zou hebben. Ik wil vaker met haar gaan experimenteren.



