EFT opleiding voor Professionals:
AAMET geaccrediteerde opleiding
Wat is EFT?
Emotional Freedom Techniques is een
krachtige methodiek die westerse
kennis combineert met oosterse
wijsheid. Gebaseerd op focus en
acupressuur, zorgt deze methode voor
het neutraliseren van negatieve
emoties.
Voor wie is deze opleiding?
Voor iedereen die beroepsmatig met
volwassenen en/of kinderen werkt.
EFT is een mooie aanvulling in de
praktijk van psychologen, coaches en
therapeuten.
Wat brengt EFT mij als professional?
• Een zeer eﬀectieve interventie die
snel emotionele blokkades opheft.
• Een methodiek die mensen helpt
zichzelf verder te ontwikkelen.
• Een veelzijdig instrument dat bij
vrijwel alle klachten ingezet kan
worden.
• Wordt ingezet bij o.a. stress, angst,
negatieve overtuigingen en
emotionele blokkades
• Een methode met een uitzonderlijk
hoog succes percentage!

Yvonne Toeset
is auteur van
‘Innerlijke rust met EFT’,
‘EFT Werkt!’
en het gratis e-book
‘Stressmanagement met EFT’

Ervaring en deskundigheid
Yvonne Toeset is een EFT trainer met
een internationale opleiding en veel
praktijk ervaring. Yvonne heeft inmiddels
honderden cliënten succesvol geholpen
met EFT en tientallen professionals
opgeleid in EFT. Daarnaast geeft zij
workshops en is ze EFT supervisor.
Ze heeft drie boeken geschreven over
EFT. Yvonne is gecertiﬁceerd AAMET EFT
Master Trainer of Trainers.
AAMET International
Deze Engelse beroepsvereniging voor EFT
professionals opereert op internationaal
niveau om de belangen van EFT en haar
beoefenaars te ondersteunen.
Certiﬁcaat
Je krijgt na afronding van deze opleiding een
certiﬁcaat van deelname. Om gecertiﬁceerd
AAMET EFT practitioner te worden, dien je
een examen af te leggen en studiecases in te
leveren. Als gecertiﬁceerd EFT practitioner
ben je lid van de beroepsvereniging en
voldoe je aan de hoogste kwaliﬁcaties voor
EFT-practitioners.
www.aametinternational.org

EFT opleiding voor Professionals:
Inhoud van het programma
Huiswerk
Na elke opleidingsdag wordt er huiswerk
opgegeven. Je wordt geacht te oefenen
zowel met jezelf als met cliënten.
Het schrijven van sessieverslagen
is onderdeel van de opleiding.
5- daagse opleiding
Je volgt een praktijkgerichte opleiding
van 5 dagen verspreid over een aantal
weken. Je leert de EFT technieken in
alle details toepassen op basis van
gefundeerde theorie.
Indeling van de dag:
09.30-10.00 uur ontvangst
10.00-12.30 uur opleiding
12.30-13.30 uur lunch
13.30-17.00 uur opleiding
Zie voor data de website
LUNCH en koﬃe, thee is inclusief
Werkvormen:
Theorie en informatie worden
afgewisseld met oefenen, discussie,
feedback en demonstraties.

Contact:
Heb je nog vragen? Bel gerust:
Yvonne Toeset: 06 11 36 09 61
of stuur een mail naar info@eqlibre.nl
Locatie:
Transformatorweg 28, 04 AK Amsterdam

Syllabus
De studiesyllabus en hand-outs zijn
inclusief. Je ontvangt een map met ruim
90 pagina’s informatie.
Onderwerpen o.a.:
• het EFT basis protocol
• wetenschapelijke achtergronden
• vele extra technieken en toepassingen
• omgaan met blokkades
• vinden van ‘core issues’
• EFT en fysieke klachten
• werken met aﬃrmaties
• werken met negatieve overtuigingen
• werken met traumatische herinneringen
• werken met kinderen
• veel praktisch oefenen
• demonstraties door de trainer
De trainer
Yvonne Toeset is gecertiﬁceerd EFT Master
Trainer en NOBCO Master Practitioner Coach.

Inschrijven
Op de website vindt je de actuele cursusdata,
de kosten en het inschrijﬀormulier.
www.eqlibre-eft.nl

