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In 2020 moesten we wel heel hoog klimmen om alle tragiek te overstijgen. De wereld stond in brand en ik voelde me 
vaak persoonlijk betrokken: klimaat, Biden vs. Trump, #BLM, covid. Ook dichtbij huis was er tragiek: mijn vader 
overleed op 90-jarige leeftijd. Naast alle praktische zorgen, wierp het me terug naar vroeger en dat kostte de laatste 
maanden mijn aandacht en energie.

Het klimmen van Yalom staat misschien ook voor de mogelijkheden van mensen om zich te blijven ontwikkelen. 
Omdat 2020 wel zo’n extreem jaar was, daagde het uit tot groei. Ik kreeg van veel mensen het vertrouwen om met 
hen mee te mogen lopen. Dat is de realisatie van mijn ambitie en ben daar heel dankbaar voor.

Onderaan deze nieuwsbrief maak je kennis met emotion focused therapy, omdat deze werkwijze zo mooi is. Het 
stelt mij en anderen in staat verder te ontwikkelen. Verder lees je over de ontwikkelingen in mijn praktijk.
Voor nu wens ik je fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar!

Arjeh Mesquita

PS: Rowan van Zijl, 4e jaars student Mediavormgever, verzorgde deze nieuwsbrief. Het Media College in Amsterdam 
was in 2020 een van mijn opdrachtgevers.

"If we climb high enough, we will reach a height from which tragedy ceases to look tragic." 

Irvin Yalom

Mijn 2020 
in cijfers

Methodisch werken: 
emotion focused 
therapy (EFT)

Mijn missie is

Het helpen van ervaren professionals en teams 
om betekenisvol om te gaan met aanhoudende 
stress, stagnatie en burn-out. 

Iedereen kent wel iemand die last heeft van de 
aanhoudende stress: koppijn, niet meer kunnen 
concentreren, kort lontje, etc. Vaak wordt stress 
gekoppeld aan leren ontspannen. En een 
burn-out benaderd als een ziekte (‘beroepsziekte 
nummer 1’). Je zou moeten herstellen, uitrusten, 
leren relativeren, ontspannen, prioriteren, 
delegeren, etc. 

Maar wat zou er gebeuren als je deze klachten 
niet bestrijdt, maar je enkel richt op de vraag wat 
ze te betekenen hebben? En nieuwsgierig wordt 
naar je onvervulde behoeftes? En dat leidend 
laat zijn. Op die manier geef je vorm aan 
blijvende veranderingen en lossen je klachten 
‘als vanzelf’ op. Stress, stagnatie en burn-out 
worden betekenisvol.

‘Iets wat er bij Emotion Focused Therapie (EFT) meer is dan bij het 
traditionele cliëntgerichte werken, is lucht, plezier, beweging. Er wordt 
meer gehuild en meer gelachen, EFT is echt anders dan de therapieën tot 
nu toe, het is zoveel meer dan alleen maar praten en het is vitaliserend 
voor cliënt én therapeut. Je moet wel heel geëngageerd zijn, maar als je 
eenmaal de helende kracht in de gaten hebt, wil je wel door de modder.’ 
Judith Becking, hoofdopleider EFT in Nederland

Emoties is als het water dat door onze leidingen loopt. Ze zijn er 
voortdurend en zorgen voor ons voortbestaan. Denk bijvoorbeeld 
aan de angst die opkomt oog in oog met gevaar. Of je boosheid 
wanneer je vertrouwen is beschaamd. Emoties sturen ons gedrag en 
gaan daarbij het denken voorbij. Ze zijn voelbaar en direct.

Maar soms loop je vast. Een situatie roept oude herinneringen. De 
man lijkt op de onredelijke docent van je middelbare school en 
onmiddellijk zit je in je emotionele groef. Je kunt niet meer vrij 
reageren. Of wil je bijvoorbeeld zo graag iets bereiken, dat je met 
wilskracht je emoties opzij zet. Je bent dan ‘niet helemaal jezelf’. Het 
kost je veel energie of loopt vast.

In de begeleiding zoeken we naar de moeiteloosheid. Manieren 
waarop jij je kunt uitdrukken die overeenkomen met je binnenwe-
reld. Dat dit gepaard kan gaan met een lach en een traan, spreekt 
vermoedelijk voor zich. Dat het werk…zeker, EFT is evidence based. 
In 2021 vervolg in mijn opleiding.

De Noorse EFT vereniging maakte een leuk en verhelderend 
animatiefilmpje over EFT. 
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