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Een slechte relatie kan voelen als een gevangenis: je raakt erin opgesloten.  
Je kunt je niet meer vrij voelen om eigen keuzes te maken. Voor je gevoel zit je klem. 
Gesprekken die mislukken, ontsporen of vastlopen en in ieder geval tot niets leiden. 

We hebben er allemaal wel eens last van. 
De ene persoon onderdrukt ze, de ander 
laat zich er volledig door meeslepen en 
ziet alles negatief. Ja mensen: ik heb het 
over emoties.

Binnen mijn bedrijf Spirit Coaching werk ik al 
jaren met mensen tijdens evenementen aan die 
energie die zich zo grillig kan tonen. De één gaat 
boos en de ander verdrietig door het leven.  
Dat is niet voor niets zo. Als kind komen wij 
open en kwetsbaar ter wereld en nemen we 
alles ongefilterd op. Al vroeg hebben we uit 
bescherming overlevingsmechanismes moeten 

Meer geluk en een betere gezondheid

Emoties kunnen
  getransformeerd 
worden

Leer je eigen grenzen aan te geven en te bewaken

Gevangen in je relatie?
  EFT kan helpen

relatie, vanwaaruit ontsnappen onmogelijk lijkt.
Hulp van een professional is dan aan te raden. 
In minimaal 8 tot 10 gesprekken kun jij, samen 
met je partner, leren om effectief te communi-
ceren, volgens de EFT-methode (Emotionally 
Focussed Therapy).

EFT-relatietherapie is meerdere malen weten-
schappelijk onderzocht. EFT heeft een sterk 
positief effect op de verbondenheid in een 
partnerrelatie. De resultaten laten zien dat er 
na EFT-therapie heel weinig terugval is. EFT is 
uitgegroeid tot een internationaal bekende 
therapievorm.
Tijdens EFT leer je eigen grenzen aan te geven 
en te bewaken, waardoor jij je zelfrespect weer 
terug krijgt en jij weer weet wie je bent. In dit 
hele proces staan jij en je partner centraal. 
Een eerste intake is gratis. Heb je vragen?  
Mail of bel me gerust.
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ontwikkelen om bepaalde emoties als verdriet, 
boosheid, schuld en schaamte niet te hoeven 
voelen. Helaas is dat wat ooit goed voor ons was, 
op latere leeftijd vaak een blokkade geworden. 
Onderdrukte gevoelens zijn energieën, die zich 
als het ware vastgezet hebben in onze lichaam 
en geest en die gaan we leven. Vaak hebben 
emoties ook een fysieke component. De vastge-
zette energie kan overgaan in fysieke klachten 
en allerlei ziektes veroorzaken. Er is echter goed 
nieuws, want dit alles kan getransformeerd wor-
den. Door emoties op te lossen, kan het lichaam 
weer gaan stromen en komt er energie vrij,  
die ook de cellen positief kunnen beïnvloeden. 

De kloof wordt steeds groter en het onbegrip 
neemt toe. Steeds terugkerende ruzies die 
uitmonden in schelden of huiselijk geweld, 
kleineren of ijzingwekkende stiltes zijn hier 
voorbeelden van. Gevangen zitten in het web 
van emotionele chantage of in een mysogyne 

De fases van EFT-therapie:

-  Fase 1: jullie leren het patroon binnen je 
relatie beter herkennen en begrijpen.

-  Fase 2: jullie benoemen angsten en 
behoeftes binnen het patroon.

-  Fase 3: jullie stappen uit je patroon en 
leren hulp, steun en begrip te vragen.

Daardoor kun je veel meer geluk en een betere 
gezondheid gaan ervaren. ‘Genieten’ wordt dan 
één van je kernwoorden.
Het is dus belangrijk om te kijken naar je emo-
ties en hoe je daarmee omgaat. Mocht je daar 
hulp bij nodig hebben, kijk dan op mijn website.


