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Als je met één van de aan de voorzijde genoemde manieren van 
functioneren te maken hebt, dan beïnvloedt dat maar al te vaak het leven 
van alledag. 
Problemen met lezen; een onleesbaar handschrift; wel aanwezig, maar 
toch óók weer niet; sociaal contact is verre van wat je zou willen. Allemaal 
dingen die serieus genoeg zijn om dat te willen veranderen, zodat je 
gewoon mee kunt doen en weer blij met jezelf kunt zijn. 
 
Dat was voor een Amerikaan (autist, dyslecticus, ingenieur bij Nasa en 
getalenteerd beeldhouwer) niet veel anders. Gelukkig voor ons, had hij de 
nieuwsgierigheid, gedrevenheid én de mogelijkheid om, m.b.v. specialisten 
en zichzelf als proefpersoon, te onderzoeken hoe zijn hersenen eigenlijk 
functioneerden. Met de daarbij opgedane, essentiële inzichten in de oor-
zaken van zijn dyslexie, heeft hij de methode ontwikkeld waar ik mee werk. 
 
Een onderdeel van de gave van dyslexie is het voornamelijk denken in 
beelden. Dit is associatief en heel snel. Ook heeft een beelddenker veel 
eerder een totaaloverzicht, doordat hij/zij in staat is om alles met het 
voorstellingsvermogen vanuit alle richtingen te bekijken. Bij het lezen, of het 
verwerken van symbolen (zoals b.v. cijfers die voor eenheden staan) werkt 
dit vermogen echter in het nadeel. Een p kan dan ook een q, d of b worden 
en dat maakt lezen uiteraard een zeer verwarrende bezigheid. 
Met behulp van het ontwikkelde “gereedschap”, leer je te kijken vanuit een 
vast punt, waardoor welke letter dan ook, blijft  wat hij is en lezen van 

inspanning óntspanning kan worden. 
Als die eerste “horde” genomen is, 
volgt de volgende stap. Met behulp 
van klei, ga je je eigen alfabetten 
kleien, zodat die voorheen lastige 
symbolen betekenis gaan krijgen. De 
negatieve lading, die wellicht 
opgelopen is door de slechte 
ervaringen met het lezen kan er dan 
afgehaald worden. 

Als de letters eigen zijn gemaakt, volgt de volgende stap: van woordjes 
waar geen beeld van te vormen is, ga je, weer met behulp van klei, je eigen 
beeld kleien, zodat je bij het lezen van die woordjes niet meer in de war 
hoeft te raken. 
 
Aanvankelijk was de methode bedoeld om dyslexie te corrigeren, maar 
omdat het onderzoek daar niet ophield, weten we inmiddels dat deze 
methode op veel meer terreinen een enorme bijdrage kan leveren in het 
begrijpen van hóe iemands hersenen werken. En als je begrijpt op welke 
manier je indrukken van buitenaf verwerkt, en daar met behulp van 
aangereikt  “gereedschap” mee om leert gaan, dan sterkt dat je 

zelfvertrouwen enorm en heeft dat 
op veel meer terreinen in je leven 
een positief effect .  
 
Als het gaat over ADD, ADHD en 
aanverwante aandachtsproblemen, 
dan is  de oorzaak te vinden in het, 
van jongs af aan, gedurende langere 
tijd “afwezig” zijn met de aandacht, waardoor essentiële concepten eigenlijk 
niet eigen worden gemaakt. Dit in combinatie met een hogere gevoeligheid 
voor de omgeving, kan flinke strubbelingen opleveren die hun impact 
hebben op functioneren en ook het gezinsleven. Je hebt een probleem, 
maar gelukkig heb je óók de oplossing! De gemiste concepten worden, van 
de basis af aan, gekleid, zodat je eindelijk vanuit jezelf kunt begrijpen wat 
de omgeving waarschijnlijk al zo vaak geprobeerd heeft duidelijk te maken.  
 
Tijdens de counseling kunnen zich onverwerkte emoties aandienen, 
doordat de herinneringen bovenkomen van lange tijd van oefenen, 
proberen, herhalen en tóch steeds maar niet slagen en/of om die of een 
andere reden gepest zijn en je afgewezen of dom voelen. Dan kunnen we 
daar, op een eenvoudige en zeer effectieve manier mee aan de slag met 
EFT (Emotional Freedom Techniques). 
EFT is eigenlijk de emotionele, naaldloze variant van acupunctuur. De 
achterliggende gedachte is, dat nare of traumatische ervaringen en/of 
herinneringen een storing veroorzaakt hebben in het energiesysteem van 
het lichaam. Door met de vingertoppen op diverse meridiaan-
(energiebaan)uiteinden te tikken, kan die storing opgeheven worden en 
verdwijnen daarmee de emoties en/of negatieve lading van eerdere 
ervaringen. Het gevolg daarvan is, dat ieder leerproces weer vrij kan 
plaatsvinden. 
 
Verder is EFT een geweldige manier om je te bevrijden van alles wat je 
belemmert, om optimaal uit de verf te komen. Verdrietige ervaringen, 
angsten die de kop op steken, verslavingen die je ontwikkeld hebt om 
onderliggende gevoelens maar niet te hoeven voelen en zelfs lichamelijke 
ongemakken die voortkomen uit te lang weggestopte emoties. 
Waar therapieën en medicijnen vaak niet voldoende oplossing bieden, kan 
EFT de uitkomst zijn. 
 
Voor meer informatie of het maken van een afspraak: 
Hetty van der Well, Counselor, Staringstraat 332, 5343 GP Oss. 
Telefoon: 0412-636.403  
Email: hetty@echtwell.nl 


