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EFT-opleiding bij New LifePoint 
 

De visie van New Lifepoint: 
 

Het is mijn overtuiging dat er in ieder mens een vonk brandt die door 
omstandigheden belemmerd kan zijn om voluit te branden. Mijn inzet is dan 
ook om mensen te helpen wakker te worden en zich weer te verbinden met 
hun eigen vonk, hun eigen levenspunt, om van daaruit opnieuw te gaan 
stralen. 

 
Wie is Cella van der Staak 

 
Ik kom van origine uit het bedrijfsleven en was daar, in mijn laatste functie, 
Financial Controller bij een groot internationaal bedrijf. Daar ontdekte ik dat 
communicatie en zelfinzicht ondergeschoven kindjes waren. Ik heb mede daardoor 
de overstap gemaakt naar de studie Psychologie. Ik ben Psychologie gaan studeren 
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en ook hier liep ik aan tegen veel 
hoofdwerk. Boekenwijsheid is prima, maar: “Hoe ga ik dit in de praktijk zetten?” en 
ook: ”Waar is het hart in deze benadering?” In mijn zoektocht naar de verbinding 
tussen hoofd, hart, hand en ziel kwam ik NLP tegen en daarin heb ik me vervolgens 
uitgebreid verdiept. Mijn zoektocht stopte niet en via de weg van Touch for Health 
en Stress Release ontdekte ik de traumatechnieken van EFT en Matrix Reïmprinting. 
Deze opleidingen maakten het hele verhaal voor mij compleet. 

 
Inmiddels ben ik Psycholoog (A&O en Klinisch), NLP Health Master en 
internationaal gecertificeerd NLP trainer, EFTMRA Matrix Reïmprinting 
Trainer/therapeut en EFT- International EFT Master trainer/ behandelaar. 
https://eftinternational.org/eft-practitioner/cellavds/ 

 
Hoe kan ik helpen 
 
Ik help mensen om negatieve patronen en beperkende overtuigingen te vinden, 
(Deze zijn meestal ontstaan door de betekenis die gegeven is aan een “trauma”) 
zodat ze weer de opties in het leven zien in plaats van dat ze reeds genomen wegen 
blijven bewandelen. Door de wegversperringen te vinden en oude pijn te helen, zal 
er een groter inzicht ontstaan om keuzes in het leven te kunnen maken.  
Meestal bied ik hulp in één-op-één sessies, maar dat kan ook per telefoon of 
Skype/Zoom. Ik kan je daardoor hulp bieden, waar je ook woont. 
 
Als EFT trainer werk ik onder de ethische gedragscode van EFT-International. 
EFT-i:  The EFT International Code of Conduct and Ethics - EFT International 

 
Mijn uitvalsbasis is Elst (Gld). In dit prachtige dorp is Centrum Lifepoint 
opgezet, een centrum voor Psychologie, Wel-Zijn en Persoonlijke groei. 

 
In dit Centrum wordt gewerkt op zowel reguliere als op regulier-
ondersteunende wijze met een groot aanbod aan therapieën, cursussen, 
workshops en (psychologische) begeleiding. 

 
Bij Centrum Lifepoint zijn meerdere mensen werkzaam. Allen zijn breed 
opgeleid en hebben werkervaring op een veelzijdig vlak. 
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EFT en EFT-International (EFT-i) voorheen AAMET 

 
Ik heb er bewust voor gekozen EFT-opleidingen te geven volgens de EFT- 
International - richtlijnen, omdat de EFT-International -opleiding voor 
professionals een geaccrediteerde opleiding is. Dit houdt in, dat de opleiding 
voldoet aan de internationale eisen voor kennis en educatie op het gebied van 
EFT en meridiaan-tappen. 

 
EFT-International is de oudste en grootste professionele EFT-beroepsorganisatie 
wereldwijd. Opgericht in 1999 door de EFT-Masters van het eerste uur die door 
Gary Craig zelf zijn opgeleid. Zij heeft als doel ethisch verantwoorde EFT-
beoefening te bevorderen, haar leden te ondersteunen en contacten met andere 
professionele organisaties in het beroepsveld te onderhouden.  
EFT-International leden (Practitioners, Trainers en Trainers van Trainers) werken 
volgens de Ethische Gedragscode en hebben zich verbonden aan Permanente 
Educatie en Mentoring. Meer informatie over EFT-International:  
EFT International - Association for Emotional Freedom Techniques 

 
Beschrijving van de opleiding door trainer Cella van der Staak 
Bij New Lifepoint geef ik de volledige EFT-opleiding voor professionals vanuit 
de internationale richtlijnen voor EFT-training van EFT-International 
(voorheen AAMET International.) 
Deze EFT-opleiding is bedoeld voor professionele begeleiders die de EFT-
techniek helemaal in hun vingers willen krijgen. 

 
Waarin verschilt de opleiding van andere opleidingen 
Waarin de opleiding bij New Lifepoint verschilt van andere opleidingen in 
Nederland is de mate waarin er met NLP en met je eigen “zijn” gewerkt wordt 
in de opleidingsdagen. Je wordt uitgedaagd om met EFT op zoek te gaan naar 
je eigen “ik”, je eigen emoties, gedachten en lichaamsbewustzijn en daarmee 
aan het werk te gaan. Naast het goed leren beheersen van de EFT-techniek is 
persoonlijke groei dan ook onderdeel van de opleiding. 

 
Wanneer je professioneel met EFT aan de slag wilt gaan, kan een 
vooropleiding wel van toegevoegde waarde zijn. Je kunt hierbij denken aan 
de opleiding NLP- practitioner (zie: www.newlifepoint.nl). Het is ook mogelijk 
een extra blok “NLP speciaal voor EFT” te volgen. Hierin wordt voornamelijk 
aandacht besteed aan die NLP-technieken die het meest gebruikt worden 
binnen de EFT. 

 
Toelatingseisen: 
Je bent geïnteresseerd in EFT, persoonlijke ontwikkeling en bewustwording;  
Je bent nieuwsgierig en staat open voor persoonlijke feedback; 
Je bent bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen groeiproces;  
Je hebt geen specifieke kennis van EFT nodig. 
Je hebt minimaal HBO denk– en werkervaring, omdat de opleiding is bedoeld voor 
professionele begeleiders: coaches, therapeuten, psychologen, docenten, 
maatschappelijk werkers, yogadocenten, homeopaten, enz. 
Als je geen vooropleiding hebt, word je meestal uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek. Dit gesprek kan ook telefonisch plaatsvinden. Je kunt 
natuurlijk ook altijd zelf een kennismakingsgesprek aanvragen. 
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Accreditatie en Certificering 
 

De EFT-opleiding voor professionals is een door EFT-International 
geaccrediteerde EFT-training. Dit betekent, dat de Levels 1, 2 en 3 volgens de 
door EFT-International vastgestelde syllabus worden onderwezen. Voor elk Level 
zijn er competenties vastgesteld die voldoen aan de norm van NOS (National 
Occupational Standards). 

 
Na afloop van zowel de 6-daagse basisopleiding als van de 4-daagse 
opleiding voor gevorderden ontvang je een deelnamecertificaat. 
 
De EFT-opleiding van New LifePoint volgt de richtlijnen voor Level 1, 2 en 3 
zoals vastgesteld door EFT-International. Na de opleiding (basis of 
gevorderd) kun je starten met het certificeringsproces. 

 
Certificeren is een keuze en geen verplicht onderdeel van de opleiding. 
Studenten hebben de mogelijkheid zich te certificeren als EFT-Practitioner 
of EFT-Advanced Practitioner.  
Nadat aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt de student een certificaat 
van de trainer en kan accreditatie worden aangevraagd bij EFT- 
International. Officieel is de student dan een “Accredited Certified EFT 
Practitioner” of een “Accredited Certified EFT Advanced Practitioner” (zie 
verder: Certificering). 

 
Mogelijkheden tot herhaling 
New LifePoint biedt haar studenten de mogelijkheid de gehele opleiding 
tegen een zeer gereduceerd tarief te herhalen.  
Het is haast onmogelijk om in een keer alle stof en informatie op alle 
leerniveaus tot je te nemen. Door te herhalen, leer je de kennis te verdiepen 
en je die nog meer eigen te maken.  
Herhaling maakt immers de meester in ons wakker.  
Studenten betalen voor herhaling van de opleiding alleen de onkosten voor 
koffie en thee en eventuele onkosten voor ander of nieuw studiemateriaal. 

 
Per groep kunnen er maximaal twee ‘herhalers’ deelnemen.  
Herhalen gaat op aanvraag bij de trainer; er moet voldoende plek zijn 
in de groep. 

 
Cursisten kunnen slechts één keer gebruik maken van het aanbod om 
tegen een zeer gereduceerd tarief te herhalen. 
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Certificering 
 
EFT voor jezelf of als professional 

 
Voor diegene die EFT-ervaring wil blijven opdoen voor zichzelf, EFT wil toepassen 
op kleine schaal en wil blijven oefenen, maar niet de ambitie heeft om er 
professioneel mee verder te gaan, zijn er de volgende opties: 
1. Oefenen in intervisiegroepjes met je collega-studenten. 
2. Supervisiedagen volgen bij New LifePoint in Elst. 

 
Voor diegene die zich professioneel verder wil ontwikkelen en /of een officieel 
(EFT- International)certificaat wil behalen, waarmee hij/zij zich onderscheidt 
van andere professionals, zijn de onderstaande toetsingseisen van 
toepassing: 

 
Voor level 1&2: 
- Inleveren van 3 Observatie-verslagen (studiecases); 
- Inleveren van een video/tape of praktijk-examen van een sessie; 
- 50 casuïstiek verslagen; 
- Mentorgesprek; 
- Supervisie-dag; 
- Online theoretisch examen. (via EFT-International) 
 
Studiecases  
Je dient minimaal 4 studiecases in te leveren die voldoen aan de 
voorwaarden zoals omschreven door EFT-International.  
In de studiecases moet duidelijk worden dat je EFT en de geleerde EFT-
technieken beheerst. Een van de studiecases dient een audio- of video-
opname te zijn van een van jouw consulten. 
 
De certificering wordt deels door de trainer begeleid en deels door EFT-
International.  
Hieronder tref je in grote lijnen de voorwaarden voor certificering aan.  
Tijdens de opleiding krijg je meer inhoudelijke informatie over de certificering 
uitgereikt. 

 
Meer informatie kun je ook vinden op: 
 www.eftinternational.org 

 
Supervisie 
Je hebt deelgenomen aan minimaal 6 uur supervisie bij een door EFT-
International Approved Supervisor in een groep of één-op-één. 

 
Praktijkervaring: 
Je hebt minimaal 50 EFT-sessies begeleid van elk minimaal 45 minuten. Deze 
sessies mogen verdeeld zijn over minimaal 20 verschillende cliënten. De 
oefensessies tijdens de opleiding tellen hierbij niet mee. 

 
Beoordeling trainer 
Je trainer beoordeelt je werk op basis van de vastgestelde competenties voor 
Level 2 of voor Level 3. Deze competenties krijg je uitgereikt. 
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Examen 
Je doet het online EFT-examen op de website van EFT-International, nadat je 
lid bent geworden als student. Je krijgt drie kansen om het examen te halen. 
Het is een open boek multiple choice examen dat in een bepaalde tijd moet 
worden afgerond.  
Er is een Nederlandse versie voor beschikbaar. 

 
Praktijkexamen 
In plaats van een videoregistratie van een casus, kun je ook kiezen voor 
een praktijkexamen. In samenwerking met een andere EFT-supervisor of 
EFT-trainer i.o , worden praktijkdagen georganiseerd. Je competenties en 
vaardigheden worden getoetst door beide EFT-Trainers, aan de hand van 
een lijst van competenties die zijn samengesteld door EFT-International. 

 
Nadat je hebt voldaan aan alle voorwaarden, ontvang je van de trainer het 
certificaat en kun je jezelf aanmelden bij EFT-International.  
Nadat alles is gecontroleerd, kun je jouw account upgraden op de website van 
EFT-International naar “Accredited Certified EFT Practitioner” of naar 
“Accredited Certified EFT Advanced Practitioner”. 

 
Behouden van je Certificering 
Om je certificering te behouden, moet je voldoen aan de 
voorwaarden voor permanente educatie en supervisie. 

 
Permanente Educatie 
Vanuit EFT-International wordt verwacht dat je 30 uur per jaar besteedt 
aan permanente educatie, door bijvoorbeeld het volgen van workshops, 
het lezen van relevante literatuur, het bestuderen van dvd’s of het 
schrijven van artikelen of verslagen. 

 
Supervisie 
Je dient per jaar minimaal 6 uur aan supervisie te volgen bij een door EFT- 
International Approved Supervisor, dit kan ook een EFT-International Master 
Trainer zijn. 
Supervisors vind je op de website van EFT-International. 
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Extra opties: Compleet programma met intensieve begeleiding. 
 
Na de EFT–opleiding level 1 en 2, is er een mogelijkheid om je certificatie te gaan 
behalen.  
Het komt helaas vaak voor dat je vol enthousiasme een opleiding volgt en dat je 
het daarna lastig vindt deze in praktijk te brengen en je certificering af te ronden. 
 
Centrum Lifepoint biedt je de optie om je tijdens het certificeringstraject te 
begeleiden, je EFT-opleiding af te ronden met EFT-Level 3 en, indien gewenst, met 
de Matrix Reïmprinting (5 dagen) opleiding. 
 
Wat zijn de voordelen van deze aanpak? 

• Het wordt makkelijker om je alle technieken eigen te maken, omdat je meer 
begeleid gaat oefenen; 

• Je mede-cursisten gaan je helpen om vlieguren te maken op weg naar de 
certificering; 

• Gedurende de volgende 6 maanden zijn er meerdere contactmomenten met 
mij, zodat je motivatie hoog kan blijven; 

• Je krijgt twee extra webinars, een supervisiedag en een mentorgesprek. 
(n.a.v. de ingeleverde casuïstieken); 

• Deze items maken alle deel uit van het “complete programma”; 
• Je committeert je direct aan een EFT-opleiding met het beste resultaat als 

gevolg. 
 
Het Certificeringsprogramma: 

• vier maal een Q&A-meeting (van elk 1 tot max 1,5 uur); 
• twee webinars van elk 3 uur; 
• een persoonlijk mentorgesprek van 1,5 uur; 
• een dag supervisie (verplicht voor je certificering); 
• het nakijken van je certificeringsmateriaal, casestudies, audio, lijst met 50 

sessies. 
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Algemene informatie voor de EFT-opleiding: 
 

Tijdsduur 
De totale tijdsinvestering is 10 dagen verdeeld, over ± 12 mnd.  
Level 1: 2 dagen. 
Level 2: 4 dagen.  
Tussen Level 1 en 2 zit minimaal een maand.  
Met deze twee levels heb je een goede basistraining. 
Level 3: (de training voor gevorderden) 4 dagen. 
Tussen Level 2 en 3 zitten minimaal 6 maanden. Hierdoor is er voldoende 
ruimte en tijd om te oefenen en (indien gewenst) je te kunnen certificeren 
voor Level 2. 
Alle dagen zijn van 10.00 – 17.00 uur. 

 
Opbouw 
De opleiding bestaat uit de internationaal vastgestelde richtlijnen voor 
EFT-Level 1&2 (basis) en Level 3 (voor gevorderden). Verdeeld over 10 
dagen. 

 
Actief leren 
Om ervoor te zorgen dat alle zintuigen aangesproken worden en het geleerde ook 
echt onthouden wordt en toepasbaar is, kenmerkt de training zich door het horen,  
zien en vooral doen, oefenen van wat wordt aangeboden. 

 
Tijdens de opleiding wordt veel met elkaar geoefend. De opleiding is geen 
vervanging voor therapie. Wel wordt van je gevraagd eigen thema's in te brengen. 
Er is veel aandacht voor de grondhouding en relationele/communicatieve 
vaardigheden in relatie met cliënten. Je krijgt feedback op het gebruik en de 
toepassing van EFT. Er is veel ruimte om eigen ervaringen in het gebruiken en 
toepassen van EFT te bespreken. 

 
Groepsgrootte en begeleiding: 
Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen de aandacht krijgt die hij/ zij nodig 
heeft. Daardoor bestaat in ons Centrum een groep uit maximaal 10 personen. 
Deze groepen worden begeleid door een coach/trainer en afhankelijk van de 
groepsgrootte een ervaren begeleider.  

 
Intervisiegroepen: 
Tussen de trainingslevels wordt geadviseerd om in groepen te gaan oefenen 
om het geleerde “in de spieren” te krijgen. We adviseren je ook om de 
behandelde stof na elk lesdag te bestuderen, zodat je eventuele vragen op de 
eerstvolgende lesdag kunt stellen. 

 
Bijscholing: 
Supervisie: 
New Lifepoint organiseert 4 supervisiedagen per jaar. Deze dagen zijn vrij 
toegankelijk voor elke EFT-behandelaar/ -cursist, ongeacht waar deze een 
opleiding heeft gevolgd. Voor de EFT-International gecertificeerde EFT- 
practitioner is het volgen van supervisie verplicht. 

 
Themadagen: 
New Lifepoint organiseert regelmatig themadagen met specifieke onderwerpen 
als: EFT en verslaving, EFT en PTSS, EFT en rouw & verlies, EFT en 
Mindfulness, EFT en NLP, EFT en relaties, EFT en spiertesten. 
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Trainer 
Je wordt opgeleid door EFT-International (AAMET) EFT Master Trainer, Drs. Cella 
van der Staak. 

 
Locatie: 
Vicus 17, 6661TH Elst (Gld) 

 
Studiebelasting EFT: totaal ± 230 uren. 

 
Opleidingsdagen : 60 contacturen (6 uur per dag/ 10 dagen);  
Zelfstudie : ± 30 uur; 
Certificering level 2  : ± 70 praktijkuren/ behandeluren en verslagen;  
Certificering level 3  : ± 70 praktijkuren/ behandeluren en verslagen; 
Supervisiedagen : minimaal 6 uur per level; 
Praktijkexamen : 4 uur; 
Intervisie-bijeenkomsten : Naar eigen keuze. 

 
Basisvaardigheden en competenties 
Hoewel de opleiding ervan uit gaat dat de cursist beschikt over de 
basisvaardigheden en competenties die een professionele begeleider nodig heeft, 
observeert de trainer de cursisten aan de hand van een aantal vastgestelde 
competenties voor EFT-Practitioners, opgesteld door EFT-International. 
De competenties zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: 

• Relatie met de cliënt; 
• Relatie met zichzelf (zelfmanagement); 
• Theoretische kennis en achtergrondinformatie; 
• EFT-vaardigheden en praktijktoepassingen; 
• Praktijkmanagement en relaties met verwijzers en overheden. 

 
Tijdens de opleiding wordt een checklist overhandigd, waarmee de cursist 
ook zichzelf kan toetsen op de inhoudelijke kennis en vaardigheden waarop 
de cursist getoetst wordt, indien hij of zij kiest voor certificering. 

 
Syllabus en ander trainingsmateriaal 
Tijdens de opleiding ontvangen cursisten een trainingsmap met lesmateriaal en 
andere hand-outs. De inhoud van al het materiaal zoals uitgereikt, blijft onder 
het intellectuele eigendom van New Lifepoint vallen. Cursisten mogen 
kennisnemen van al het materiaal en dat gebruiken voor hun eigen leerdoelen. 
Niets van het materiaal mag gekopieerd worden of gebruikt worden voor andere 
doeleinden, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de trainer 
en/of door New Lifepoint. 
Cursisten mogen op basis van het materiaal hun eigen schriftelijke 
informatie vormgeven en het materiaal van New LifePoint gebruiken als 
inspiratiebron. 

 
Evaluatieformulieren: Na afloop ontvangt de cursist een evaluatieformulier 
waarin die feedback kan geven over de diverse aspecten van de opleiding: de 
inhoud, de prijs, de kwaliteit van de trainer, de begeleiding, de bereikbaarheid 
enz. 
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EFT-opleiding voor professionals: 
 

“Het is één van de mooiste compensaties van het leven, dat geen mens oprecht kan 
proberen een ander te helpen, zonder daarbij tegelijkertijd zichzelf te helpen." 

- Ralph Waldo Emerson 
 

EFT voor professionals 
 

In handen van professionals kan de successcore van EFT oplopen tot 80 à 
90%. Op het behalen van deze score is de kwaliteit van de professionele EFT-
therapeut van enorm grote invloed. Veel ervaring hebben met EFT, veiligheid 
bieden, inlevingsvermogens, psychologische vaardigheden en een goed oog 
hebben voor lichaamstaal zijn de voornaamste kwaliteiten. EFT is een breed 
inzetbare methode, die in veel beroepsgroepen als extra interventie/ 
aanvulling in de praktijk is toe te passen. Voor psychologen, psychiaters, 
huisartsen, therapeuten in alternatieve geneeswijzen, fysiotherapeuten, 
(kleuter)leidsters of docenten en teken- en taaltherapeuten kan EFT een 
effectieve methode zijn. 

 
De EFT-opleiding is niet bedoeld om je op te leiden tot coach of therapeut. 
Deze vaardigheden dien je bij aanvang al te hebben. Wel is het zo, dat er 
binnen de opleiding veel aandacht wordt besteed aan het verbreden van je 
professionele vaardigheden als begeleider. 

 

Basisopleiding: Level 1 en 2 gecombineerd 
 

Duur: 6 lesdagen verdeeld over een aantal weken. 
 

Theorie is nodig om een denkkader te creëren om de oorsprong en werking van 
EFT te kunnen begrijpen. De benadering van de cliënt, het kunnen bepalen van 
de juiste aanpak en kennis van een aantal basisprotocollen zijn essentieel om 
tot een goed resultaat te kunnen komen. 

 
Praktisch oefenen. Tijdens de opleiding wordt veel met elkaar geoefend. De 
opleiding is geen vervanging voor therapie. Wel wordt van je gevraagd eigen 
thema’s in te brengen. Er is veel aandacht voor de grondhouding en 
relationele/communicatieve vaardigheden in relatie met cliënten. Je krijgt 
feedback op het gebruik en de toepassing van EFT. Er is veel ruimte om eigen 
ervaringen in het gebruiken en toepassen van EFT te bespreken. Het werken 
aan je eigen issues blijft een belangrijk aandachtspunt voor EFT-beoefenaars. 
Hoe meer jij je eigen problemen hebt opgelost, hoe minder je getriggerd zult 
raken door je cliënten. 

 
Belangrijk onderdeel van leren is het delen van ervaringen. Ik ga ervan uit dat 
er in een groep van professionals een potentieel aan kennis aanwezig is waar we 
allemaal profijt van kunnen hebben. Ik ben bereid om al mijn kennis met jullie 
te delen, maar sta ook open voor nieuwe inzichten en input van mijn cursisten. 
Ik probeer jullie uit te dagen om zelf vragen op te lossen door prikkelende 
vragen te stellen, te verwijzen naar behandelde theorie of naar besproken 
praktijkvoorbeelden. Er is niet altijd een sluitend antwoord voor een vraagstuk. 
Ook bij het toepassen van EFT kunnen we meerdere wegen bewandelen. 
Door uit te wisselen, te onderzoeken, kunnen we onze kennis verruimen en 
krijgen we meer oplossingen beschikbaar voor een probleem. 
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Het huiswerk bestaat uit oefenen op jezelf en op anderen. Sommige cursisten 
vinden het prettig om eerst te oefenen op mensen uit hun directe omgeving 
voordat ze met cliënten aan de slag gaan. Anderen voelen zich vertrouwd genoeg 
om na dag 2 van de opleiding simpele situaties op te lossen met hun cliënten. 

 
Het huiswerk wordt uitgebreid besproken in de groep, zodat we van elkaar 
kunnen leren. Ook krijg je natuurlijk feedback en tips van de trainer, mondeling 
of via de mail, na het inzenden van je casus. 

 
Inhoud EFT Modules Level 1 en 2 

Uitgebreide inhoud per Level  

Module. Level 1 
Achtergrondkennis en een eerste inzicht in de werkingsmechanismen van EFT, 
het aanleren van de basistechnieken, het gebruiken van EFT als zelfhulpmiddel. 

 
Level 1 onderwerpen: 2 dagen 

 
L1-01: Achtergronden en geschiedenis van EFT  
L1-02: Discovery Statement (Gary Craig) 
L1-03: Het Gold Standard basisprotocol 
L1-04: Welke woorden gebruik je voor het maken van een opstartzin  
L1-05: Principe van de Psychologische Omkering 
L1-06: Aspecten en wat daarmee bedoeld wordt  
L1-07: Principe van het Generalisatie Effect 
L1-08: Cognitieve Shifts 
L1-09: Meridianen en acupressuurpunten 
L1-10: Extra kloppunten (uitbreiding basisprotocol)  
L1-11: EFT short cuts 
L1-12: Het werk testen (SUD score)  
L1-13: Associatie en dissociatie 
L1-14: Filmtechniek (Movie technique) 
L1-15: Werken met overtuigingen  
L1-16: Noodprocedure 
L1-17: Werken aan fysieke klachten 
L1-18: Chasing the pain bij fysieke klachten 
L1-19: EFT-blokkades, wat als het niet (lijkt) te werken?  
L1-20: EFT-contra-indicaties 

 
Level 1 huiswerk: 
Dagelijks oefenen op jezelf, inleveren van een casestudie. 
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Level 2 
Verdiepen van de kennis van EFT, het leren werken met anderen en het 
aanleren van enkele technieken voor de behandeling van trauma. 

 
Level 2 onderwerpen: 4 dagen 

 

L2-01: EFT en ons brein en stressresponse 
L2-02: Principe van Kasteel van alle Kansen (metafoor)  
L2-03: Vraagstelling om dieper te werken 
L2-04: Vinden van kernproblemen (core issues)  
L2-05: Werken met belemmerende overtuigingen 
L2-06: Pat Carrington’s Choices (De 3-keuze methode)  
L2-07: Zachte technieken: 

• Tranenvrije techniek; 
• Het Probleem besluipen; 
• De Pijn achterna zitten. 

L2-08: Hanteren van zeer heftige emoties (abreactions)  
L2-09: Je werk, voortgang en resultaat testen d.m.v. VoC 
L2-10: EFT met groepen en het principe van Borrowing  Benefits 
L2-11: Surrogaat kloppen 
L2-12: EFT voor kinderen 
L2-13: EFT per telefoon of Skype/Zoom 
L2-14: EFT en werken met affirmaties  
L2-15: EFT en verslaving 
L2-16: Feedback uitleg 
L2-17: Vrede-met-jezelf oefening (Personal Peace Procedure) 
 
Level 2 huiswerk: 
Inleveren van drie casestudies: één met een fobie, één met een trauma en 
één met een emotioneel item, waarin je laat zien dat je EFT hebt toegepast 
op een cliënt. 

 
Intervisiegroepjes maken: Veel oefenen. 
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Verdiepingsmodule Level 3 
 

Duur: 4 dagen verdeeld over een aantal weken. 
 

Voorwaarde voor deelname aan de Verdiepingsmodule Level 3 is een 
deelnamecertificaat Level 2. Indien de cursist elders Level 1 en 2 heeft 
gevolgd, wordt gekeken naar het niveau van de kennis en vaardigheden. Op 
basis daarvan beoordeelt de trainer of het niveau van de cursist aansluit bij 
het instapniveau van de Level 3 Module. 

 
Heb je gekozen voor certificering, dan moet er minimaal een half jaar tussen 
de afronding van je Level 2 en de start van Level 3 zitten. Dit, omdat je na de 
afronding van de basisopleiding ervaring moet opdoen om de vaardigheden in 
praktijk te brengen. Deze praktijkervaring is essentieel voor het behalen van je 
certificering. 

 
De focus bij de Level 3 ligt op verdieping van je inzicht in EFT en het ontwikkelen 
van je eigen stijl. Ook om die reden is voldoende ervaring met de technieken uit 
Level 1 en 2 een must. 
Level 3 besteedt ruim aandacht aan het werken met trauma, innerlijk kind, 
delen-werk en het ontwikkelen van je intuïtie. Er worden je nieuwe concepten 
en technieken aangereikt. Je wordt uitgedaagd om creatiever met het EFT-
proces om te gaan. 
De vaardigheden die aan bod komen in Level 3 zijn: Rapport maken en 
houden met je cliënt, het proces volgen en niet sturen, het werken met 
complexere situaties. 
 
Level 3 onderwerpen: 4 dagen verdeeld over een aantal weken  
 
L3-01: Herhalen van de hoofdpunten uit level 1 en 2 
L3-02: Het EFT basisprotocol loslaten  
L3-03: Continue Kloppen (Tap and Talk) 
L3-04: TAB (Touch And Breath) 
L3-05: Spelen met taal in de opstartzinnen 
L3-06: Werken aan reframes, liefde en vergeving 
L3-07: Submodaliteiten en hun gebruik als er geen emotie is 
L3-08: Je intuïtie volgen 
L3-09: Gwyneth Moss: Imagineering 
L3-10: Karl Dawson: Kennismaken met Matrix Reïmprinting 
L3-11: Extra technieken om te dissociëren  
L3-12: Trauma aanpakken (black box) 
L3-13: Allergieën en intoleranties 
L3-14: Werken met delen  
L3-15: Werken met ‘Inner Child’ 
L3-16: EFT en ernstige ziektes 
L3-17: Oefening van intake tot interventie met feedback 
L3-18: Uitleg over dossiervorming, ethische codes en invullen formulieren  
L3-19: WKKGZ en de WGHO-wetgeving 
L3-19: Certificering 

 
Huiswerk level 3: Voor 2 cliënten, 3 opeenvolgende sessies uitwerken. 
Waaruit blijkt dat de technieken van Level 3 toegepast zijn. 
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EFT Supervisie 
 

Wat is supervisie 
 

Supervisie is een methodiek die je helpt je bewust te worden van hoe en 
waarom je de dingen doet zoals je die doet, om die vervolgens in praktijk te 
veranderen als je dat zou willen. Zo leer je jouw beroepsuitoefening af te 
stemmen op jouw persoon (willen, voelen, denken en handelen), het beroep 
(de beroepsvaardigheden) en de werkcontext (cliënten, collega’s, je eigen 
houding, werkomstandigheden, etc.). 

 
Supervisie is een van de verschillende professionaliseringsmethodieken. Bij 
supervisie leer je van en met elkaar over ingebrachte werkervaringen, eventueel 
aangevuld met een extra uitleg en krijg je een demonstratie van een specifieke 
EFT-techniek. 

 
Voor wie 

 
Supervisie is bestemd voor iedereen die minimaal level 2 van de EFT-opleiding 
voor Professionals heeft afgerond. Supervisie is verplicht vanaf het moment 
dat je je verder wilt certificeren of na het behalen van je certificaat als 
bijscholing. Voor het behoud van je certificaat moet je 6 uur supervisie per jaar 
doen (zie info EFT-International). Het aanbod is ruimer dan wat strikt verplicht 
is. We adviseren je om zo vaak mogelijk deel te nemen aan de supervisie. 

 
Info EFT-International 

 
Permanente Educatie: Vanuit EFT-International wordt verwacht dat je 30 uur 
per jaar besteedt aan permanente educatie door bijvoorbeeld het volgen van 
workshops, het lezen van relevante literatuur, het bestuderen van dvd’s of het 
schrijven van artikelen of verslagen. 

 
Supervisie: Tenminste 12 uur aan groepsbegeleiding volgen en/of 
supervisie, of tenminste 6 uur persoonlijke intervisie. De kosten van 
persoonlijke supervisie op aanvraag. 

 
Daarnaast kun je tussendoor naar redelijkheid telefonisch of per mail 
met mij overleggen over casuïstiek. 

Data: zie website  

Kosten: zie website. 
Het bedrag is inclusief koffie, thee en soep bij de lunch, en – indien van toepassing – 
de hand-outs. Je wordt verzocht zelf je lunch mee te nemen. 

 
Tijdsduur: 
Van 10.00 uur tot 17.00 uur 
Vanaf 9.30 uur staan koffie en thee klaar. 

 
Waar: 
Vicus 17  
6661TH Elst 

 
Routebeschrijving: zie website 
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Bij- of Nascholingsdagen. 
 

Wat is nascholing: 
Nascholingsdagen zijn er voor die EFT-professionals die graag meer leren dan 
het basisverhaal en die het fijn vinden om hun vaardigheden bij te schaven of 
verder uit te breiden. 

 
Elke nascholingsdag heeft een thema. Rond dit thema geef ik extra informatie, 
eventueel aangevuld met een demo en oefeningen. Er wordt ook veel met 
elkaar geoefend. 
Je leert elke keer iets nieuws. 

 
Voor wie 
Iedereen met minimaal Level 1 en 2 is welkom. Cursisten die EFT-
International - gecertificeerd zijn, dienen voor het behouden of verkrijgen van 
hun certificering te voldoen aan de eisen voor permanente educatie. Maar ook 
cursisten die niet gecertificeerd zijn, of willen worden, kunnen meedoen aan 
de nascholingsdagen. 
Ook EFT-professionals die elders hun EFT-training hebben gehad, zijn 
welkom bij New Lifepoint. 

 
Ben jij een EFT-professional? 
Je bent een EFT-professional als je EFT toepast op anderen in een min of meer 
professionele setting. Je werkt bijvoorbeeld op een lagere school waar je de 
kinderen laat kloppen voor de Cito-toets. Of je hebt een praktijk als therapeut 
waarbij EFT een van je methoden is, of je werkt full-time als EFT-Practitioner. Het 
maakt niet uit in welke context je EFT gebruikt, je bent altijd welkom op de 
nascholingsdagen. 

 
Verschillende thema’s: 

• Thema: EFT & Verslaving 
• Thema: EFT & Trauma 
• Thema: EFT & Relaties 
• Thema: EFT & Spiertesten 
• Thema: EFT en Rouw & Verlies 
• ETC. 

 
Wanneer: kijk op de site wanneer welke thema gepland staat. 

 
Kosten: zie website. 

 
Data: zie website. 

 
Tijdsduur: 1 dag 
Van 10.00 uur tot 17.00 uur 
Vanaf 9.30 uur staan koffie en thee klaar. 

 
Info EFT-International 
 
Permanente Educatie: 
Vanuit EFT-International wordt verwacht dat je 30 uur per jaar besteedt aan 
permanente educatie door het volgen van workshops, het lezen van relevante 
literatuur, het bestuderen van dvd’s, het schrijven van artikelen of verslagen enz. 
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EFT als zelfhulpmiddel – "EFT in one day": 
 

EFT voor niet professionals 
 

Aanvankelijk was EFT ontworpen als zelfhulpmiddel voor volwassenen en 
kinderen. Toegepast door niet professionele therapeuten heeft het namelijk al 
gauw een successcore van 50 %. Dit maakt dat EFT goed toepasbaar is voor 
“huis-, tuin- en keukengebruik” bij zowel lichamelijke als emotionele klachten. 

 

 
Stel, je hebt last van een van de bovenstaande gevoelens, gedachtes of fysieke 
problemen en er zou een pilletje bestaan waarmee je jezelf er op elk moment in 
een klap van zou kunnen verlossen. Een pilletje waardoor je je opeens energiek 
voelt, rustig, opgewekt en vol vertrouwen. Zou je dat pilletje dan niet willen 
hebben?  
Tja, dat willen we allemaal wel. 

 
Zo’n pilletje bestaat natuurlijk niet, maar met EFT worden wel soortgelijke 
resultaten geboekt. Misschien een reden om eens te onderzoeken wat EFT is. 

 
“Anderen begrijpen is kennis; jezelf begrijpen is verlichting.” 

- Lao Tse 
 

Doel: 
EFT is een eenvoudige methodiek die ook bijzonder geschikt is als 
zelfhulpmethode voor eigen gebruik in het dagelijks leven. Het basisprotocol is 
eenvoudig te leren. Voor diepliggende, zware problemen zoals misbruik of een 
traumatisch verleden dient men echter wel begeleiding te zoeken bij een 
specialist. 

 
Iedereen kan EFT leren en dat kun je ervaren in een gratis workshop EFT. 
Als je het echt goed wilt leren voor jezelf en je directe omgeving, en niet de 
hele opleiding wilt volgen, is er een alternatief en wel EFT als zelfhulpmiddel – 
“EFT in one day”. 
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Inhoud van de cursus “EFT in één dag”: 
- Je krijgt informatie over het basisprotocol, de essenties van de EFT-techniek. 
- Je leert startzinnen te maken. 
- Je leert hoe je EFT doeltreffend kunt toepassen op jezelf en ook 

hoe je eenvoudig negatieve emoties kunt neutraliseren, verwerken 
en loslaten. 

- Je krijgt tips voor toepassingsmogelijkheden in de dagelijkse praktijk en 
in je directe omgeving, zoals bij je kinderen, familie of collega’s. 

- Je werkt interactief en in een kleine groep ontdek je de boeiende 
mogelijkheden van EFT. 

 
Na “EFT in 1 day” kun je EFT verrassend vlot toepassen in uiteenlopende 
alledaagse situaties èn weet je ook wanneer het beter is om door te verwijzen 
naar een professional! 

 
Opleider: 
Drs. Cella van der Staak 

 
Data: 
Zie agenda op de website 

 
Kosten: 
Zie website. 
Inbegrepen zijn: hand-outs, koffie, thee en soep bij de lunch. 

 
Als je na deze workshop wilt doorstromen naar de Professionele Opleiding, dan 
wordt er €25 ,-- op de kostprijs voor die opleiding in mindering gebracht. 

 
Tijden: 
9.30 uur staat de koffie en/of thee klaar. 
10.00 uur start van de dag tot 17.00 uur. 

 
Plaats: 
Vicus 17 
6661TH Elst (Gld) 
Tel: 0481 - 350705 of mob: 06 24568581 
E-mail: lifepoint@lifepoint.nl 
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NLP 3-daagse cursus voor EFT-ers 
 

“Elke bewuste stap, elke bewuste handeling, is de directe weg naar ontwaken.” 
- Guatama Boeddha 

 

Doel van deze cursus: 
 

Deze 3-daagse cursus is een snelle, compacte en concrete training, die er vooral 
op gericht is om de NLP-patronen uit de NLP-gereedschapskist en die gebruikt 
worden binnen EFT, toegankelijk te maken, zodat die tot jouw verworvenheden 
gaan horen. De basistechnieken van NLP komen aan de orde, waardoor je inzicht 
krijgt in het samenspel van denken, voelen en doen. 

 
NLP 

 
NLP is de afkorting voor Neuro-Linguïstisch Programmeren. Welke invloed heeft 
onze verbale, maar vooral ook onze non-verbale communicatie en hoe kunnen we 
die invloed doelgericht inzetten? NLP is een verzameling methoden om 
communicatie, met jezelf en met anderen, effectiever te maken. Sommige 
technieken hebben als doel iemand te helpen veranderen. 

 
EFT 

 
EFT is de afkorting voor Emotional Freedom Techniques. De techniek is gebaseerd 
op de theorie dat alle negatieve emoties door een soort kortsluiting, ergens in het 
lichaam, worden veroorzaakt. Door het tappen met de vingertoppen op bepaalde 
meridiaanpunten wordt de storing opgeheven. De energie kan weer vrij stromen. 
Het is een soepel, dynamisch, pijnloos en effectief proces en de resultaten zijn 
blijvend. 

 
Gary Craig 

 
EFT (Emotional Freedom Techniques) is begin jaren negentig ontwikkeld door 
Gary Craig. Hij was zich op jonge leeftijd al bewust van de kracht van gedachten. 
Hij realiseerde zich, dat de kwaliteit van zijn gedachten zich weerspiegelde in de 
kwaliteit van zijn leven. Dit heeft hem gemotiveerd zich door zelfstudie te 
ontwikkelen en technieken te omarmen die naar zijn inzicht resultaat boekten.  
Zo werd hij o.a. master practitioner in NLP.  
Naast TFT (Thought Field Therapie, het aantikken van de meridiaanpunten) heeft 
hij ook technieken uit andere richtingen als (EMDR) en NLP (het linguïstische 
deel) aan zijn methode toegevoegd. 

 
NLP helpt om de communicatie met jezelf en de communicatie / afstemming op 
de cliënt te vergroten. Met een basiskennis en vaardigheid van NLP wordt EFT 
nog makkelijker en dieper toe te passen. 

 
In deze 3 daagse worden o.a. behandeld: 

 
- Rapport/Kalibreren 
- Luisteren 
- Down en Up Chunken 
- Structuur van de subjectieve ervaring 
- Kernovertuiging vinden 
- Globaal naar specifiek 
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- Omgaan met weerstand 
- Reframen 
- Lichaamstaal 
- Vooronderstellingen 
- Feedback 
- Associatie en dissociatie 
- Sub-modaliteiten 
- Mapping across van submodaliteiten 
- De “I wonder how” en “what if “- techniek 
- Bewust worden van al je rollen 

 
Tijdens de drie dagen komt theorie aan bod en is er ruimschoots gelegenheid 
om te oefenen, teneinde zelf te ondervinden wat NLP te bieden heeft. 

 
Als je je EFT-vaardigheden wilt uitbreiden met de wortels van het vakgebied, dan 
is dit een programma voor jou! Deze training brengt je een dieper begrip bij en 
geeft je instrumenten voor analyse en transformatie die jou als persoon en als 
coach verrijken. Je zult deze NLP-vaardigheden zeker willen combineren met je 
EFT-vaardigheden! 

 
Opleider: Drs. Cella van der Staak 

 
Kosten: Zie website 

 
Datum: Zie website 

 
Duur: 3 aaneengesloten dagen 

 
Tijd: 
9.30 uur staat koffie en thee klaar. 
10.00 uur start van de dag tot 18.00 uur. 

 
Plaats: 
Vicus 17  
6661TH Elst 

 
Routebeschrijving op de website. 

 
Er kunnen maximaal 10 mensen meedoen. Je krijgt een mail ter bevestiging 
dat je mee kunt doen. 

 
Meer informatie over NLP of EFT? Ga naar de beschrijving daarvan op deze site. 
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Workshops EFT 

Gratis kennismaken met EFT 
 

Herken je jezelf in uitspraken als: ”Ik zit niet zo goed in mijn vel, Ik heb last 
van angsten, Ik slaag er maar niet in om mijn doelen te bereiken, Ik…”? 
Wil je daarin graag veranderen? Dan is EFT wellicht iets voor jou. 

 
Op wisselende avonden plan ik gratis EFT-kennismakingsworkshops. De ideale 
gelegenheid om EFT te ontdekken en mee te maken! Of om iemand uit je vrienden- 
of familiekring mee te nemen, zodat die kennis kunnen maken met EFT. En natuurlijk 
ben je ook welkom als je EFT al gebruikt en zin hebt om je kennis weer even op te 
frissen of EFT in een groep te doen. 

 
Nieuwsgierig geworden? kom dan naar de gratis EFT-kennismakingsavond. 

 
Neem je leven in eigen hand en haal het beste uit jezelf.  
New Lifepoint helpt je wakker te worden tot wie je echt bent. 

 
Hoe weet je wanneer er een gratis EFT-workshop gepland is? 

 
Meld je aan voor mijn nieuwsbrief, want daarin worden de 
introductieworkshops aangekondigd. Je kunt natuurlijk ook met enige 
regelmaat op de agenda van deze website kijken, daar staat ook hoe je 
jezelf kunt opgeven. Schrijf je nu in! 

 
Er is plaats voor maximaal 10 mensen. Je krijgt een mail ter bevestiging dat je 
mee kunt doen. De workshop is altijd ’s avonds. 
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, wel aan afzeggen. Als je niet 
van te voren afzegt, dan brengen wij 20 euro administratiekosten in rekening.  
Je kunt deelnemen door jezelf op te geven via lifepoint@lifepoint.nl of door het 
contactformulier op deze site in te vullen en te verzenden.  
Vermeld wel even de datum van de workshop die je wilt bijwonen. 

 
Zodra je een bevestigingsmail hebt ontvangen, heb je een plekje. Geef jezelf 
alleen op als je ZEKER weet dat je kunt deelnemen. Het aantal plaatsen is 
beperkt en de belangstelling is groot. Je ontneemt een ander de kans om mee 
te doen als je wel een plaats bezet houdt, maar niet komt. Ik reken op je 
medewerking hierin. 

 
Data: zie website 

 
Tijd: van 19.30 – 22.00 uur. Je bent een kwartier van te voren welkom. Na 
19.30u is het helaas niet mogelijk nog aan te schuiven. 

 
Locatie workshops: Vicus 17, 6661TH Elst (GLD). 

 
Routebeschrijving zie website. 

 
Meer informatie over EFT? Op deze site kun je er uitgebreid over lezen. 
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Certificering EFT-International 
 
 

Na het volgen van de EFT-basisopleiding  
en/of de EFT-vervolgopleiding kun jij je certificeren tot 
“Accredited Certified EFT Practitioner” of tot “Accredited Certified 
Advanced EFT Practitioner”. Je bent niet verplicht je te certificeren. 
Je kunt je ook bij EFT- International aansluiten als gewoon lid. 

 
Enkele voordelen van EFT-International certificering: 

 
• Je bent aangesloten bij een grote (Europese) beroepsvereniging voor 

Meridian Energy Techniques. 
• Je wordt vermeld op de EFT-International website. 
• Je committeert je aan een professionele organisatie en aan hun 

Ethische Gedragscode. 
• Je geeft cliënten de zekerheid dat je goed bent opgeleid en werkt 

onder professionele condities. 
• EFT-International ondersteunt haar Practitioners in het uitoefenen van de 

beroepspraktijk. 
• EFT-International biedt mogelijkheid tot permanente educatie. 
• Je kunt deelnemen aan EFT-International -conferenties. 
• Je blijft geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen door middel 

van de nieuwsbrief. 
• Je kunt een internationaal netwerk van EFT-collega’s opbouwen. 
• Je workshops en events kun je presenteren op de EFT-International - website. 
• Je hebt een eigen profielpagina. 

 
Iedereen die vanaf nu opgaat voor de certificering zal “Accredited Certified 
EFT Practitioner” worden, of “Accredited Certified Advanced Practitioner”. 

 
Hieronder vind je de niveaus van aansluiting: 

 
• Friend (gratis voor iedereen met interesse in EFT). 
• Members (practitioners en studenten zonder certificering). 
• Certified EFT-Practitioner en Certified Advanced Practitioner 

(oude certificering). 
• Accredited Certified EFT Practitioner en  

Accredited Certified Advanced Practitioner (nieuwe certificering.) 
• Accredited Certified EFT Master Trainer. 
• Accredited Certified EFT Master Trainer of Trainers. 

 

Aan registratie bij EFT-International zijn kosten verbonden. De kosten 
verschillen per niveau van aansluiting. Voor Practitioners is dat 
momenteel £30,00 per jaar. 

 
Eenmaal geregistreerd dien je je gegevens zelf up to date te houden. 

 
https://eftinternational.org/membership-information/membership-join/ 
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Matrix Reïmprinting 5-daagse opleiding 
 
Vanaf 2018 wordt de Matrix Reïmprinting alleen nog als 5-daagse opleiding 
aangeboden: 2 basisopleidingsdagen MR, 2 verdiepingsdagen MR en een supervisie 
- oefendag. 

 
Heb je bij een erkende Matrix Reïmprinting Trainer (bijv. Karl Dawson, Peggy Croal, 
Alina Frank of Graig Weiner, etc) de MR-basisopleiding gevolgd, dan kan, in 
onderling overleg, besloten worden alleen de verdiepingsdagen te volgen of tegen 
gereduceerd tarief alle 5 de MR-dagen.   
 
Basisworkshop 

 

Matrix Reïmprinting is ontstaan vanuit EFT, 
een methode om negatieve gevoelens, 
negatieve lessen en pijnlijke gebeurtenissen 
uit het verleden los te laten. Bij deze 
techniek ben je in staat om je relatie met 
het verleden te veranderen. 
Het is een verdieping van en aanvulling op de EFT-vaardigheden en die zal 
deze skills vergroten. 
Matrix Reïmprinting combineert elementen van EFT, NLP, hypnose, 
Heartmath, werken met het Innerlijk Kind en nog veel meer. 

 
MR brengt je een stap verder dan EFT, omdat niet alleen de emotie wordt 
geneutraliseerd, maar ook de herinnering wordt getransformeerd naar een 
positieve ervaring. Matrix Reïmprinting is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een 
brede waaier van verschillende aanpakken, toegespitst op het transformeren 
van specifieke problemen zoals: verslavingen, fobieën, allergieën, 
geboortetrauma. 

 
Sinds december 2016 ben ik de eerste en enige officieel gecertificeerde 
Matrix Reïmprinting trainster van Nederland en België. 
https://www.matrixreimprinting.com/matrix-reimprinting-trainers-
worldwide.aspx 

 

Reactie van een van de deelnemers: 
“Begin mei heb ik deelgenomen aan de opleiding Matrix Reimprinting bij 
New Lifepoint. 
Tijdens de trainingsdagen ben ik verliefd geworden op Matrix Reïmprinting. Ik 
ontdekte hoe snel je ermee tot de kern komt en wat een mooie resultaten je kunt 
bereiken, terwijl het toch een hele veilige en zachte methodiek is.” EQ 

 
Welke technieken je ook gebruikt in je praktijk, met een hulpmiddel dat je 
helpt snel levenstrauma's te transformeren, kan het lichaam terugkeren van 
een staat van stress, zodat genezing kan plaatsvinden. 
Je hoeft echter geen beoefenaar te zijn om te profiteren van Matrix 
Reïmprinting EFT. Het is een hulpmiddel dat op zichzelf kan worden toegepast 
en je kunt leren om het op jezelf te gebruiken om emotionele en fysieke 
problemen op te lossen en om je leefsituatie te verbeteren.  
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Wat je situatie in het leven ook is, deze hypermoderne therapie kan je 
persoonlijke transformatie ondersteunen. 

 
Je kunt werken met je verleden en je toekomst en je kunt ook je werk 
verbeteren met de Law of Attraction. Matrix Reïmprinting EFT gaat ook hand 
in hand met andere helende technieken zoals levenscoaching, 
hypnotherapie, counseling, NLP, psychotherapie, alle soorten lichaamswerk, 
energiewerk, enzovoort. 

 
Toelatingseisen: 
Voorwaarde voor deelname aan de Matrix Reïmprinting basismodule is 
minimaal een deelnamecertificaat EFT Level 2. Indien de cursist elders EFT 
Level 1 en 2 heeft gevolgd, wordt gekeken naar het niveau van de kennis en 
vaardigheden. Op basis daarvan beoordeelt de trainer of het niveau van de 
cursist aansluit bij het instapniveau van de MR-basismodule. 

 
 

Investering voor de opleiding:  
Voor tarieven zie de website. 
Dit is inclusief hand-out, koffie/thee en exclusief lunch. Een salade en/of soep 
bij de lunch zullen wij verzorgen. 
Voor zelfstandige professionals zijn de kosten aftrekbaar voor de belasting. 

 
Data: zie website agenda 

 
Tijdsduur: 2 dagen voor MR-basis 
        2 dagen voor MR-Verdieping 
                  1 Supervisie-dag 
Van 10.00 uur tot 17.00 uur 
Vanaf 9.30 uur staan koffie en thee klaar. 

 
Locatie: Vicus 17 
6661TH Elst  
 
Mob:  0624568581 
Opgeven kan via email: lifepoint@lifepoint.nl 
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Inhoud Opleidingen 
 

Inhoud MR-basis, twee dagen. 
- We gaan door op de basis van EFT en voegen er een techniek aan toe. 
- Aan het eind van deze twee dagen weet je wat Matrix Reïmprinting is, hoe die 

ontstaan is en hoe je die kunt toepassen. 
- Matrix Image Reïmprinting (for transforming a single image) = De klassieke MR- 

techniek. 
- Matrix Memory Reïmprinting (for transforming a specific memory). 
- Matrix Core-Belief Reïmprinting (for transforming negative core-beliefs). 
- Matrix Reïmprinting Zoektechnieken. 

 
En krijg je antwoord op vragen als: 
- Wat is Matrix? 
- Van EFT naar Matrix Reïmprinting; 
- De 4 principes van Matrix Reïmprinting; 
- Wat is het onbewuste en waar bevindt dat onbewuste zich?  
- De energetische structuur van het universum; 
- Morfogenetische velden; 
- Epigenetica; 
- Body-mind connectie; 
- Wat is een ECHO en wat is de reden dat die de echte cliënt is in de sessie? 
- Hoe passen we EFT toe op een ECHO? 
- Hoe vinden we de (aller)eerste ECHO’s? 

 

Certificeren 

 
Als je je wilt certificeren om een Matrix Reïmprinting Practitioner te worden. 
- Volg je alle 4 de dagen van de Matrix Reïmprinting-opleiding. 
- Volg je 1 supervisiedag 
- Lever je bij mij twee casuïstieken in. 
- Daarna meld ik je aan bij de Matrix Reïmprinting EFT Academy. 
- Vervolgens doe jij een online-toets. 
- Na Succesvolle voltooiing van de test kwalificeer je je als een gecertificeerde Matrix 

Reïmprinting Practitioner. (Het bekijken van de online video's wordt nog steeds 
aanbevolen, maar is niet vereist voor certificering) 

- Tenslotte betaal je £ 99, -aan Karl Dawson en dan krijg je toegang tot zijn site, 
waarop heel veel video’s staan. 
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Algemene Informatie MR 
 

Mogelijkheden tot herhaling 
Het is haast onmogelijk om in een keer alle stof en informatie op alle 
leerniveaus tot je te nemen. Door te herhalen leer je de kennis te verdiepen en 
je nog meer eigen te maken.  
Herhaling maakt immers de meester in ons wakker. 
 
New Lifepoint biedt haar studenten de mogelijkheid de opleiding voor €75,-- per 
level te herhalen. Studenten betalen dit bedrag om de onkosten voor koffie en 
thee en eventuele ander of nieuw studiemateriaal te dekken.  
 
Per groep kunnen er maximaal twee ‘herhalers’ deelnemen. Herhalen gaat op 
aanvraag bij de trainer; er moet voldoende plek zijn in de groep. 

 
Cursisten kunnen slechts één keer gebruik maken van het aanbod om 
tegen dit gereduceerde tarief te herhalen. 

 
Syllabus en ander trainingsmateriaal 
Tijdens de opleiding ontvangen cursisten een trainingsmap met lesmateriaal en 
andere hand-outs. De inhoud van al het materiaal dat wordt uitgereikt blijft 
onder het intellectuele eigendom van New Lifepoint vallen. Cursisten mogen 
kennisnemen van al het materiaal en dat gebruiken voor hun eigen leerdoelen.  
 
Niets van het materiaal mag gekopieerd worden of gebruikt worden voor andere 
doeleinden, tenzij dat schriftelijk is meegedeeld door de trainer en/of door New 
LifePoint. 
 
Cursisten mogen op basis van het materiaal hun eigen schriftelijke 
informatie vormgeven en het materiaal van New Lifepoint gebruiken als 
inspiratiebron. 

 
Evaluatieformulieren: Na afloop ontvang je een evaluatieformulier, waarin je 
feedback kunt geven over de diverse aspecten van de opleiding; de inhoud, de 
prijs, de kwaliteit van de trainer, de begeleiding, de bereikbaarheid enz. 
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Matrix Reïmprinting Verdiepingsdagen 
 
Dit is de MR verdiepings tweedaagse training. In de 
initiële cursus wordt zoveel geleerd op het MR-
basisniveau dat niet alle technieken kunnen worden 
beoefend. Daardoor is dit een fantastische kans om 
meer tijd te hebben om te oefenen, nog meer over MR 
te leren en zelfverzekerder MR toe te passen op 
anderen. 

 

Aan het eind van deze twee dagen weet je echt wat Matrix Reïmprinting is, hoe die 
toe te passen bij verschillende ziektes en de toekomst. 

 
Toelatingseisen 
Deze MR-opleiding is bedoeld voor iedereen die minimaal EFT-Level 1 en 2 
bezit en de MR-basis tweedaagse heeft gedaan. 

 
Inhoud MR Verdiepingsdagen. 
Het antwoord op vragen als: 

- Wat kan ik doen met MR bij allergie, fobieën, verslavingen. 
- Hoe MR te gebruiken bij stress, chronische ziektes etc. 
- Hoe MR te gebruiken bij relaties. 
- Hoe MR te gebruiken bij levensuitdagingen. 
- Hoe MR te gebruiken bij toekomstige angsten  
- Hoe MR te gebruiken bij doel stellen. 
-  

Certificeren 

 
Als je je wilt certificeren om een Matrix Reïmprinting Practitioner te worden. 
- Volg je alle 4 de dagen van Matrix Reïmprinting-opleiding. 
- Volg je 1 supervisiedag 
- Lever je bij mij twee casuïstieken in. 
- Daarna meld ik je aan bij de Matrix Reïmprinting EFT Academy. 
- Vervolgens doe jij een online-toets. 
- Na succesvolle voltooiing van de test kwalificeer je je als een gecertificeerde 

Matrix Reïmprinting Practitioner. (Het bekijken van de online video's wordt 
nog steeds aanbevolen, maar is niet vereist voor certificering) 

- Tenslotte betaal je £ 99, -aan Karl Dawson en dan krijg je toegang tot zijn 
site waarop heel veel video’s staan. 

 



MATRIX REÏMPRINTING 
Emotional Freedom Techniques 

studiegids new lifepoint 30 | 29 COPYRIGHT 2021 
 

Klachtenprocedure 
 
New Lifepoint staat open voor feedback en/of klachten over haar trainingen en 
workshops. Ze streeft naar verbetering en staat altijd open voor het bespreken van 
de behoeften van haar cursisten. Mocht je een klacht hebben over iets wat er tijdens 
de opleiding is voorgevallen, dan dien je die altijd eerst te bespreken met de 
trainer zelf. 
Je kunt dit telefonisch doen, per email of persoonlijk. 
Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht, een waar beide partijen zich in 
kunnen vinden. 

 
Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan kun je contact 
opnemen met de klachtencommissie van EFT-International. The Ethics Committee 
beoordeelt klachten van haar leden op ontvankelijkheid en zal haar best doen een 
passende oplossing te vinden. Voorzitter van de commissie is Judy Byrne. 

 
Info over klachtenprocedure: 
 
https://eftinternational.org/about-us/aamet-complaints-disciplinary-
%20procedure/ 
 
Contact: 
 
https://eftinternational.org/about-us/contact-us/ 
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Aanmelding, Betaling en Leveringsvoorwaarden 
 
Aanmelden voor (een van) de opleidingen kan alleen via de website met het 
daarvoor bestemde formulier. 

 
New Lifepoint werkt met drie tarieven voor de EFT-/MR-opleiding;  
1. Een standaardtarief.  
2. Een Vroege-Vogel-tarief. Het laatste tarief is geldig tot een bepaalde datum voor 

aanvang van de opleiding, zoals die staat vermeld op de website. Na deze 
datum geldt het standaardtarief voor aanmelding. 

3. Nieuw is aanmelden voor EFT samen met het EFT-certificeringstraject (EFT level 
1,2,3 en certificeringstraject level 2). Die aanmelding geeft ook nog een extra 
korting. 

 
Overmaken van het cursusgeld geschiedt na ontvangst van de factuur. Pas na de 
betaling ben je zeker van je plek in de opleiding op de door jou gekozen startdatum. 

 
Betalingstermijnen: 
In principe betaal je het hele bedrag ineens. Hiervoor heb je vier weken de tijd na 
dagtekening van de factuur. In sommige gevallen kan er, na overleg, betaald worden 
in meerdere delen. In alle gevallen moet het hele bedrag van de factuur betaald zijn 
voor aanvangsdatum van de opleiding. 

 
Facturen die onder het Vroege-Vogel-tarief vallen, moeten betaald zijn uiterlijk op de 
laatste dag van deze aanbieding. Is de factuur niet betaald voor het verlopen van 
deze datum, dan wordt de factuur verhoogd tot het standaardtarief. Je ontvangt dan 
een nieuwe, aangepaste factuur. 
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Overeenkomst 
In de overeenkomst voor deelname lees je de afspraken die je maakt met New 
Lifepoint voor deelname aan de EFT-opleiding voor professionals of aan een andere 
opleiding. Je ontvangt de overeenkomst na aanmelding via het aanmeldingsformulier 
samen met de factuur. De overeenkomst dien je binnen twee weken na ontvangst 
getekend te retourneren. Je aanmelding staat daarmee vast. 

 
Annuleringsvoorwaarden 

 
Heb je de overeenkomst getekend geretourneerd en de betaling gedaan, dan is je 
plek gereserveerd voor de startdatum waarvoor jij je hebt opgegeven. 
Kosteloos annuleren kan tot 28 dagen voor aanvang van de eerste dag van de 
opleiding. 
Kosten annuleren tussen 28 – 14 dagen voor aanvang: 25% van de factuur. 
Kosten annuleren 14 – 0 dagen voor aanvang: 100 % van de factuur*. 
*Een uitzondering kan gemaakt worden in gevallen van overmacht, zoals bij ziekte 
of overlijden van een dierbare. Dit kan alleen in overleg met de trainer. In 
sommige gevallen wordt 50% van het cursusgeld geretourneerd. 

 
Ziekte en afwezigheid 

 
Ziekte of afwezigheid dien je dit zo snel mogelijk te melden bij de trainer. Dit kan 
telefonisch, per email of sms-bericht. 

 
Mocht je tijdens de opleiding een dag missen vanwege ziekte of andere calamiteiten, 
dan hanteert New Lifepoint het beleid dat je zelf contact opneemt met een of twee 
van je medecursisten om de informatie van de gemiste dag bij te spijkeren. Dit is 
een goede manier voor de cursisten om geleerde stof te reproduceren. Is er een 
‘herhaler’ in de groep, dan zal de trainer je adviseren met hem of haar contact op te 
nemen. Daarna kun je met de vragen die je nog hebt terecht bij de trainer. 

 
• Is de opleiding eenmaal begonnen, dan is het niet mogelijk restitutie te 

krijgen van het cursusgeld i.v.m. ziekte of afwezigheid. 
• Het is niet mogelijk om een enkele dag in te halen bij een andere groep. 
• In overleg met de trainer kan er gekeken worden naar een oplossing, indien 

je meer dan een dag gaat missen. 
• Je kunt de opleiding, net als iedere andere deelnemer, altijd op een ander 

moment herhalen, tegen een heel gereduceerd tarief. 
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Vrijwaring 
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 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. Bij mensen met de volgende aandoeningen dient zeer 
terughoudend met EFT/MR gewerkt te worden en bij twijfel mag helemaal geen 
EFT/MR toegepast te worden, aangezien er onvoorspelbare reacties kunnen 
optreden: 
• Epilepsie 
• Schizofrenie 
• Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS, vroeger MPS) 
• Ernstige vormen van manische depressiviteit (bipolaire stoornis) 
• Ernstige vormen van post traumatische stressstoornis (PTSS) 

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

New LifePoint 
Vicus 17 
6661TH Elst (GLD) 
0481 350705 / 06 24568581 

 
lifepoint@lifepoint.nl 
www.newlifepoint.nl 

 

Contact persoon: Drs. Cella van der Staak 


