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Vrijwaring / Disclaimer EFT en MR 

Alhoewel met EFT en MR indrukwekkende resultaten behaald worden, is dit geen  

garantie dat EFT of MR altijd en voor iedereen werkt. Wanneer EFT/MR  in ca. 90 van de 100 

gevallen tot verlichting of zelfs tot genezing van klachten leidt, betekent dit dat EFT/MR in ca. 

10 van de gevallen niet of nauwelijks werkt. In sommige gevallen kunnen de klachten tijdelijk 

verergeren. Raadpleeg in dit geval altijd de behandelend (EFT/MR-) therapeut en bij twijfel 

een arts.  

 

EFT/MR is een methode en geen 'wondermiddel'. EFT vervangt geen urgente medische 

behandelingen en medicatie. In geval van twijfel, raadpleeg altijd een arts of medisch 

specialist! EFT/MR vervangt geen andere therapievormen en neemt geen 

verantwoordelijkheden van andere therapieën over. Wel kan EFT/MR vaak als (aanvullende) 

behandelwijze worden ingezet. Doch er zijn contra-indicaties.  

Tenzij je een afgeronde medische of psychologische achtergrond hebt, dient zeer 

terughoudend met EFT/MR gewerkt te worden en bij twijfel helemaal geen EFT/MR toegepast 

te worden, aangezien er onvoorspelbare reacties kunnen optreden bij:  

• Epilepsie  

• Schizofrenie  

• Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS, vroeger MPS)  

• Ernstige vormen van manische depressiviteit (bipolaire stoornis)  

• Ernstige vormen van posttraumatische stressstoornis (PTSS)  

 

EFT/MR is een lichaamsgerichte methode, waarbij lichamelijk contact soms nodig kan zijn om 

cliënten het kloppen van EFT/MR te tonen. De therapeut dient hiervoor altijd toestemming 

aan de cliënt te vragen. Seksuele handelingen of intenties dienen absoluut vermeden te 

worden, omdat deze niets te maken hebben met de behandelwijze en de cliënt hiervan 

ernstig in de war kan raken en die dus geen enkel therapeutisch doel kunnen dienen.  

 

New LifePoint en diens vertegenwoordigers kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor 

de gevolgen van het toepassen van EFT/MR door deelnemers van deze cursus. Alhoewel deze 

cursus een stevige basis verschaft om op een goede manier met EFT/MR te werken, geeft het 

volgen van de cursus geen garantie dat EFT/MR altijd op de gewenste manier werkt en dat er 

geen ongewenste reacties op kunnen treden bij de mensen die een EFT/MR-behandeling 

ondergaan. Voor de effecten van een behandeling met EFT/MR zijn alleen de cliënt en zijn of 

haar therapeut verantwoordelijk.  

 

EFT/MR is bedoeld als zelfhulpmethode en is het meest effectief wanneer een cliënt leert om 

EFT/MR op zichzelf toe te passen. De aanwijzingen van de therapeut dienen erop gericht te 

zijn om zelfredzaamheid met EFT/MR te stimuleren. Wanneer de cliënt er zelf niet uitkomt, is 

het aan te bevelen dat de cliënt de mogelijkheid heeft om (tussentijds) de therapeut te 

raadplegen, omdat de cliënt ook thuis emotionele reacties op de behandeling kan ervaren. 

 

 

http://www.newlifepoint.nl/

