
Voorwoord

Dit boek gaat niet alleen over Emotional Freedom 

Techniques, afgekort EFT. Het gaat veel meer over jou en

hoe jij jouw persoonlijke groei letterlijk in eigen hand 

kunt nemen.

EFT is daarbij het hulpmiddel om de inzichten die je in 

dit boek leert kennen, toe te passen. Je leert niet alleen 

hoe je jezelf kunt bevrijden van negatieve emoties, het 

helpt je ook om steeds vrijer te worden van nare 

gedachten en interne patronen die je al tijden parten 

spelen in de omgang met jezelf en met anderen. 

Dat geeft gemoedsrust.

We gaan in de eerste hoofdstukken in op EFT en de 

werking ervan. Je krijgt uitleg in de achterliggende 

principes en de uitwerking van deze techniek op ons 

energiesysteem en op ons verstand, lichaam en geest.

Nochtans is 'GEMOEDSRUST' als zodanig niet echt bedoeld

als weer een 'How to do EFT' zelfhulp boek. Daar zijn er 

eigenlijk wel genoeg van en die doen de materie misschien

wel veel beter uit de doeken dan ik. Ook deze EFT  boeken

hebben dezelfde uitdaging als elk ander zelf-hulp boek; 

lezen alleen is niet voldoende.

Je moet de aangeboden kennis bewust toe blijven passen 

totdat je er in slaagt anders te denken, anders te reageren

en anders te handelen dan je tot nu toe deed.

Vaak haken lezers echter af voordat ze dit beheersen. 

Ik weet dit uit eigen ervaring. Ook een paar van mijn 

cursisten geven desgevraagd toe, gestopt te zijn met het 

toepassen van EFT. Dat gegeven intrigeerde me. 
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Waarom toch, als ze zelf al vaak aan den lijve ervaren 

hebben welk een krachtige interventie EFT is?

Veel mensen die met EFT in aanraking komen, zijn eerst

enthousiast maar raken toch teleurgesteld. 

Oorspronkelijk aangetrokken door de hoge verwachtingen

vanuit het overal opduikende motto; “Try it on everything”, 

blijft verder succes bij hen uit.

Ondanks hun eerdere eigen positieve ervaringen stuitten

ze op een muur. Ze blijven steken in de toepassing van de

techniek en verwachtten misschien dat EFT als panacee 

ook werkelijk op alles werkt. Dat is helemaal niet wat de 

grondlegger van EFT, Gary Craig met zijn aanwijzing om 

EFT op alles uit te proberen, bedoelde. 

Op zoek naar toepassingsmogelijkheden nodigde hij in 

de beginjaren van EFT, zijn toenmalige cursisten uit om 

EFT op allerlei aandoeningen uit te proberen. Dit deed hij

vanuit de kennis dat tussen de 90 en 95 procent van alle 

aandoeningen een psychosociale en psycho-emotionele 

component heeft, die deze mede veroorzaken. Als je 

begrijpt dat EFT zijn uitwerking heeft op die emoties, dan

begrijp je ook dat Gary nieuwsgierig was naar de feedback

van zijn cursisten over de werking van EFT op een scala 

van aandoeningen die hij in zijn praktijk, in zijn eentje, 

nooit in zo'n korte tijd zou langs zien komen.

Daarnaast gaat er van zijn 'Try it on everything' ook de 

geruststelling uit dat EFT , zeker bij fysieke klachten, een

veilige techniek is waarmee je geen kwaad kunt doen. 

Bij psychologische trauma houden Gary en ik bij onze 

cursisten echter altijd het voorbehoud dat je niet met 

anderen op hun trauma moet gaan werken als je hiervoor

onvoldoende toegerust bent. 
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Inleiding

Voor alle lezers die het voorwoord overslaan en hier met 

lezen beginnen, herhaal ik even dat dit boek heel veel 

dingen vanuit een EFT context behandelt maar eigenlijk 

niet echt zo'n punt voor punt 'Hoe doe ik EFT ' leerboek is.

Dit boek kent namelijk twee sporen en richt zich op zowel 

de beginneling in EFT  alsook de grote groep gevorderden.

1. De nieuweling wordt wegwijs gemaakt in de achtergron-

den van de EFT werkwijze. De uitleg van de verschillende 

werkvormen blijft hier echter bewust summier. Toch 

biedt dit boek je genoeg basiskennis om met EFT aan de 

slag te gaan. Hiermee bedoel ik: EFT voor jezelf. 

Het is zoals bij alles, heel moeilijk om een bepaalde 

materie alleen via een boek onder de knie te krijgen. De 

praktijk ontbreekt. 

Voor dit doel en voor verdere verdieping met inzichten en

aanvullende EFT werkvormen raad ik je de cursussen en

opleidingen aan, die ik bij het NECEHT 
1 geef.

Met dit boek krijg je natuurlijk wél ook meteen toegang tot

de informatie die bedoeld is voor de meer ervaren EFT 'er

en professionals. Dit betekent dat als je net begonnen 

bent en er gaan je dingen [nog] boven je pet, dat die 

alinea dan niet voor jou bedoeld is. Geen nood. 

Je leest het en je energiesysteem slaat het ergens op. 

Het echte begrip komt als je met EFT in een situatie komt

waarvan je ergens weet dat het je bekend voorkomt. 

Dan heb je nu een naslagwerk waarin je kunt teruglezen

wat je kunt doen om jezelf te verbeteren.

1 Nederlands Centrum voor Energetische Healing Technieken. www.neceht.nl 
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2. De ervaren EFT 'er maar ook de professional zijn bij 

zichzelf en zeker ook bij diverse cliënten, de in dit boek 

beschreven uitdagingen tegengekomen. Zonder de 

inzichten vanuit het hier voor het eerst gepresenteerde 

model, zou je ze nog in de categorie 'incidenteel' blijven 

plaatsen.

Met het ont-dekken van nieuwe onderliggende structuren

ga ik er vanuit dat je bij het lezen, zelf in staat bent om 

te bedenken hoe je bepaalde inzichten kunt gaan 

integreren in je bestaande werkwijze. Het is fijn als je de 

inhoud op deze manier leest en tot je neemt. Hoe je met 

dit in je achterhoofd dat dan met je eigen cliënten kunt 

gaan toepassen veronderstel ik als genoegzaam bekend. 

Ik hoef hier voor jou geen 'How To' uitwerking van te 

geven en laat die daarom bewust achterwege. Dat zou 

bovendien de nieuwkomer alleen maar verwarren.

Veel van de informatie over EFT die voor de novice 

bedoeld is, zal als bekend voorkomen. 

Ik maak in mijn beschrijvingen zoveel mogelijk duidelijk 

wie ik uit de twee groepen aanspreek. Daarbij gebruik ik 

'je' en 'jouw' om je persoonlijk aan te spreken maar als 

iets voor jou niet geldt, begrijp het dan gewoon als 'men' 

in het algemeen. Zo gebruik ik ook bewust 'hij' en 'zij' 

door elkaar, soms zelfs in één zin.

Voor het stimuleren van de EFT meridiaanpunten kies 

ik de term tappen. Dit werkwoord is wat mij betreft 

afkomstig van een begrip dat elke schoonheidsspecialiste

in Nederland, België en Frankrijk kent: 'tapoteren'. 

Daarmee bedoelen zij, net als wij; het zacht met de 

vingertoppen, trommelend stimuleren van plekken op de

huid. Daarnaast komt het heel erg overeen met de 
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Engelse term 'tapping', helemaal als de meeste lezers de 

A in tappen toch gewoon in het Engels zullen uitspreken; 

als een è, zoals in tapdansen. 

* * * * *   
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