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voor een

Evaluatie coach Lo
“Het teruggaan naar de kindertijd

Lo  over  de  aanpak: “In verschil-

geloven dat ze als vreemde werd gezien

en herbeleven van relevante situaties

lende sessies pakken we Anke’s angst

en zich altijd alleen moest redden.

is nodig om met EFT de emoties te

aan met EFT. We beginnen in de eerste

Daarnaast had ze een slechte ervaring

behandelen. Maar het heeft als bijko-

sessie na de intake met het oproepen

met een spreekbeurt, waarbij ze een

mend voordeel dat er inzicht komt in

van een recente pijnlijke herinnering.

black-out kreeg en er slecht werd gere-

denkfouten die in het verleden heb-

Daarna wordt op de EFT-punten geklopt

ageerd door de klas en de juf. Anke

ben geleid tot negatieve overtuigingen.

en tegelijkertijd een bekrachtigende zin

beeldt zich verschillende situaties in,

Zo ontdekte Anke dat ze als kind een

herhaald. ‘Ook al voel ik deze spanning

zodat ze de emoties die ze toen had

afwachtende houding had aangenomen

en vind ik het spreken heel eng, toch

opnieuw voelt, en we deze met EFT kun-

en zelf nooit op het idee was gekomen

accepteer ik mezelf.’ Deze zin is belang-

nen laten verdwijnen.

om hulp of uitleg te vragen. Ze had

rijk om uit de vicieuze cirkel te komen.

In de sessie daarna is de toekomst aan

zichzelf ervan overtuigd dat ze alles

Door de zin mag de angst er zijn, en kan

de beurt en laat ik Anke voorstellen dat

zelf moest uitzoeken. Dit maakt nieuwe

het vervolgens afgezwakt worden.

het de dag van de lezing is. Stapje voor

dingen onnodig eng en moeilijk. Deze

De sessie daarna gaan we terug naar

stapje gaan we door het verhaal heen tot

wetenschap alleen is niet genoeg: door

Anke’s kindertijd en ik vraag haar wan-

na de lezing. We stoppen bij elke span-

een andere aanpak te oefenen, kan zij

neer ze deze spanning voor het eerst

ning die elke stap oproept en kloppen

constructief gedrag als het ware auto-

voelde. Anke is veel verhuisd in haar

met EFT net zolang totdat de spanning

matiseren en hoeft Anke zich niet langer
overgeleverd te voelen aan situaties.”

leven. Ze moest steeds opnieuw wen-

verdwijnt. Anke heeft nu ook de EFT-

Anke: “Voor mijn werk moet

is een goede methode voor het verwerken

nen op een andere school en nieuwe

techniek onder de knie en kan voortaan

ik geregeld spreken in het

en loslaten van pijnlijke emoties. Het is een

vrienden maken. Hierdoor was ze gaan

zelf haar angst verminderen.

openbaar en dan sta ik doods-

acupressuur techniek en maakt gebruik van

Mental coach Lo van
Beers helpt mensen
met een emotionele
schoonmaak. Doel:
negatieve emoties
en overtuigingen
opruimen. Deze keer
op de divan: schrijfster
Anke, die voor haar
werk in het openbaar
moet spreken en daar
bang voor is.

angsten uit. Als kind ging het al mis bij een

specifieke acupunctuurpunten in het gelaat

spreekbeurt. Ik begon te stamelen en daar

en op het bovenlichaam. Door de nare emo-

werd slecht op gereageerd. Zo kwam ik in

tie op te roepen en dan licht te kloppen op

een vicieuze cirkel terecht. Maar nu kan ik

deze punten, hef je de energieblokkades op

niet meer om het spreken in het openbaar

en treedt er ontspanning op. EFT helpt bij

heen.”

bijna alle emotionele en lichamelijke klach-

tekst lo van beers

een eerdere lezing als verveling. Een andere

Lo  over  de  intake: “Veel mensen vin-

den spreken in het openbaar zeer stressvol.

niet genoeg’

“Mijn lezing onlangs, na de sessies,
ging heel goed. Ook al vond ik het nog
wel een beetje spannend, ik heb het
nu ook als leuk ervaren. En ik kon me

ten zoals fobieën, een laag zelfbeeld, trau-

meer focussen op het verhaal in plaats

ma’s, faalangst, rouw, rugpijn en nog veel

van hoe ik overkom en of mensen het

meer.”

wel waarderen. Ik ben gestopt met
bedenken wat anderen misschien wel

angst om een black out te krijgen of angst

denken. Bovendien ben ik me er nu ook

dat de boodschap niet goed overkomt. Bij

meer van bewust dat ik tijd nodig heb

angst kom je snel in een vicieuze cirkel: doordat je bang bent dat de angst weer toeslaat,
raak je gestresst en word je juist bang. Deze
angsten worden nog groter als je invult wat
de ander over je denkt. Zo interpreteerde
Anke het gapen van een toeschouwer tijdens

te hebben en denkt misschien: die heeft
slecht geslapen. Een rationele aanpak is
vaak niet genoeg. Mensen met angst weten
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‘Een rationele aanpak is
bij angst vaak

Evaluatie Anke:

Het is de angst om beoordeeld te worden,

spreker hoeft van zoiets helemaal geen last
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LO VAN BEERS:

Een gezonde spanning bij
spreken in het openbaar
is heel normaal, dit
geeft je ook focus
en houdt je scherp.
Zelfvertrouwen krijg je
door te doen. Het is als
een soort spier, die je
kunt trainen. Zo verzamel
je steeds meer positieve
ervaringen.

Hoe maak je contact
met iedereen in de
zaal? Verdeel de zaal
in vier groepen en
kijk afwisselend naar
de mensen in deze
groepen, zoek altijd
vriendelijke ogen op.

Het basisrecept van EFT is
eenvoudig te leren en kan
ook thuis worden uitgevoerd
als zelfhulpmiddel. Op de
site van www.EFTcoaching
staat een EFT-‐handleiding
die je gratis kunt
downloaden. Je kunt je hier
ook aanmelden voor een EFT-‐
avond met 6 à 8 personen.

om met nieuwe situaties om te gaan.
Ik zorg dat ik ruim op tijd ben om wat
mensen te spreken en aan de ruimte te
wennen. Ik heb voor mezelf een soort
ritueel bedacht, dat me goed helpt: ik
trek me voor de lezing even terug, sta
met de ogen dicht, richt me op mijn
ademhaling en probeer te gronden. Bij
spanning klop ik nog even op de EFTpunten. Ook tijdens het spreken neem
ik de tijd, ik laat gerust af en toe een

dat er geen echt gevaar is, maar dat helpt

stilte vallen om rond te kijken en con-

niet. EFT (Emotional Freedom Techniques)

tact te leggen met de toehoorders.”
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