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Samen	  oude	  patronen	  doorbreken	  met	  EFT	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  
	   	   	  	  	   	   	  	  	  Ja maar...! 

 
Ik durf geen nee te zeggen ;-( 
	  

	  	  	  
	  Ik ben niet blij met mij 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Wat als ze me dan niet meer aardig vinden? 
 

     Ik kan het niet! 
 
 

       Ik begrijp niet wat me tegenhoudt! 
 
 
 



 

 

Het	  klinkt	  misschien	  eng,	  spannend:	  aan	  mensen	  uit	  jouw	  omgeving	  je	  
kwetsbare	  kant	  laten	  zien.	  	  
Maar	  bekijk	  het	  eens	  van	  een	  andere	  kant:	  je	  hoeft	  dan	  geen	  toneel	  meer	  
te	  spelen;	  jouw	  moed	  geeft	  hen	  ook	  de	  kans	  om	  moedig	  te	  zijn;	  jullie	  
kunnen	  met	  z’n	  allen	  kwetsbaarheden	  opruimen	  en	  op	  die	  manier	  écht	  iets	  
delen	  van	  en	  met	  elkaar;	  als	  je	  je	  kwetsbaarheden	  erkent,	  kun	  je	  in	  je	  
kracht	  gaan	  staan;	  hoe	  sterker	  je	  je	  voelt,	  des	  te	  meer	  kun	  je	  doen	  wat	  je	  
niet	  voor	  mogelijk	  hield.	  	  
	  
Er	  zijn	  maar	  weinig	  mensen	  die	  100%	  blij	  zijn	  met	  zichzelf	  en	  hun	  Leven	  en	  
als	  jij	  één	  van	  die	  mensen	  was,	  dan	  las	  jij	  nu	  niet	  deze	  folder.	  Dus	  jij	  wilt	  
veranderingen,	  maar	  het	  lukt	  je	  niet	  zo	  goed	  als	  je	  zou	  willen!	  
	  
Daar	  kunnen	  meerdere	  redenen	  voor	  zijn	  en	  één	  daarvan	  is	  hoe	  jij	  
geprogrammeerd	  bent.	  	  
Als	  jij	  achter	  jouw	  computer	  zit	  en	  die	  opdrachten	  geeft,	  dan	  voert	  de	  
computer	  die	  uit.	  Op	  voorwaarde	  dat	  hij	  voorgeprogrammeerd	  is	  om	  dat	  
te	  kunnen.	  
Zo	  is	  het	  ook	  met	  jezelf.	  Als	  jij	  jezelf	  een	  ‘opdracht’	  geeft	  en	  je	  bent	  
voorgeprogrammeerd	  om	  dat	  te	  kunnen	  doen,	  zal	  het	  lukken.	  Echter….	  in	  
jouw	  software,	  die	  jij	  geschreven	  hebt	  in	  jouw	  eerste	  jaren,	  vanaf	  de	  
conceptie,	  zitten	  programma’s	  die	  toén	  in	  jouw	  belang	  waren,	  maar	  nu	  
enorm	  tegen	  je	  kunnen	  werken.	  Jouw	  software	  heeft	  een	  hoofddoel:	  jouw	  
veiligheid	  garanderen!	  Alleen,	  toen	  je	  een	  baby	  was,	  had	  je	  andere	  
veiligheidsbehoeftes	  dan	  nu.	  
En	  wat	  voor	  jou	  geldt,	  geldt	  voor	  iedereen.	  Dus	  ook	  voor	  de	  mensen	  in	  
jouw	  omgeving.	  
	  
De	  enige	  manier	  om	  dan	  tóch	  te	  krijgen	  wat	  je	  nú	  wilt,	  te	  doen	  wat	  je	  nú	  
wilt,	  is	  jouw	  software	  herschrijven.	  Dat	  kan	  heel	  mooi	  met	  behulp	  van	  EFT.	  	  
Vragen	  stellen	  aan	  je	  onderbewustzijn	  (obz).	  Bewust	  worden	  hoe	  jouw	  obz	  
geprogrammeerd	  is	  en	  waarom.	  Dan	  kun	  je	  het	  nieuwe	  opdrachten	  geven	  
(herprogrammeren),	  die	  passen	  bij	  wie	  jij	  nú	  bent.	  Vanaf	  dát	  moment	  kun	  
je	  met	  jouw	  nieuwe	  software	  wél	  datgene	  voor	  elkaar	  krijgen	  wat	  tot	  nu	  
toe	  niet	  lukte.	  
	  
En	  waarom	  met	  mensen	  uit	  jouw	  omgeving?	  Dat	  hoeft	  niet.	  Je	  kunt	  ook	  
kiezen	  voor	  één-‐op-‐één	  sessies	  en	  daarmee	  heel	  veel	  resultaat	  behalen.	  
Maar	  een	  groep	  heeft	  voordelen	  voor	  iedereen	  in	  die	  groep.	  

Jij	  bent	  je	  maar	  voor	  een	  deel	  bewust	  van	  wat	  jij	  wilt	  
veranderen,	  maar	  je	  obz	  weet	  alles!	  Als	  een	  ander	  in	  de	  groep	  
iets	  inbrengt	  dat	  ook	  bij	  jou	  speelt	  (dus	  voor	  jou	  onbewust)	  
dan	  zul	  jij	  een	  emotionele	  reactie	  ervaren	  en	  daardoor	  wéten	  
dat	  dat	  onderwerp	  ook	  bij	  jou	  speelt.	  En	  dat	  geldt	  dus	  voor	  
iedereen	  in	  zo’n	  groep.	  
Daardoor	  zul	  je	  met	  een	  groep	  in	  veel	  minder	  tijd,	  voor	  veel	  
minder	  geld,	  meer	  resultaat	  hebben	  en	  dus	  sneller	  
veranderingen	  ervaren	  in	  je	  Leven.	  	  
	  
Je	  hebt	  jezelf	  en	  elkaar	  zó	  veel	  te	  bieden!!	  
	  
Spreekt	  dit	  je	  aan?	  Wil	  je	  meer	  weten?	  	  
Voor	  meer	  info	  over	  EFT	  en	  hoe	  ik	  daar	  mee	  werk,	  kun	  je	  
terecht	  op	  mijn	  website.	  
Je	  kunt	  ook	  contact	  met	  mij	  opnemen:	  
	  
Hetty	  van	  der	  Well	  
EFT	  coach	  /	  Emotieloods	  
	  
Staringstraat	  332	  
5343	  GP	  	  OSS	  
0412-‐	  636403	  
hetty@echtwell.nl	  
www.echtwell.nl	  
	  
	  
	  
 
 


