
 

      

 

IEMTspiratie Gezonde Grenzen 
 
Gecertificeerde IEMT-practitioners  kunnen deelnemen aan IEMTspiratie bijeenkomsten, die een aantal 
keer per jaar plaats vinden. Hier gaan we dieper in op een thema. Fijn om zo je lesstof verder te integreren 
en  je toepassingsmogelijkheden uit te breiden. En zelf een keer de vruchten te plukken van IEMT. De 
ervaring leert dat degenen die veel IEMTspiraties volgen kanjers zijn geworden in IEMT.  

Het werk van Anné Linden- grand lady of NLP – inspireerde mij tot deze IEMTspiratie. Anné heeft zich 
meer dan 40 jaar gewijd aan het onderzoeken van het thema grenzen en stelt dat alle therapeutische 
issues terug zijn te leiden tot ontbreken van grenzen of bestaan van muren. In haar boek ‘boundaries in 
human relationships; how to be separate and connected’ beschrijft ze hoe we ons als volwassene 
bewegen tussen intimiteit (=versmelting of geen grenzen), gezonde grenzen (alleen het goede binnen 
laten) en muren (afweer, niets binnenlaten). Ze beschrijft ook hoe je de vaardigheid kunt ontwikkelen om 
gezonde grenzen te doen. Ze schrijft dan ook: Don’t change the Problem, change the process.’ 

Een aantal voorbeeldjes waar het thema geen versmelting, gezonde grenzen, of muren een rol speelt: 

• Bij overweldigende emoties, is iemand een met zijn emoties. Hier ontbreken dan de grenzen in de 
emotie. 

• Bij traumatische herinneringen ontbreken vaak de grenzen tussen verleden en heden. 
• Bij een afsplitsing in delen ( traumadeel, overlevingsdeel en gezond deel)  zijn er muren die 

overlevingsgedrag in stand houden 
• Bij angsten ontbreken de grenzen tussen nu en toekomst 

• Bij uitstelgedrag zit er een muur tussen denken en doen. 
• Bij verslaving is er grenzeloosheid. Iemand ervaart niet wanneer genoeg genoeg is. 
• In relaties, liefde en seksualiteit 

Deze IEMTspiratie werken we aan bewustwording en verandering: 

• Uitleg over de begrippen versmelting, gezonde grenzen, muren op velerlei gebied 
• M.b.t. jouw therapeutisch issues: is er sprake van versmelting- grenzen- muren? 

• Veel oefenen in de vaardigheden om gezonde grenzen te doen. 

Deze IEMTspiratie geeft je de tools om zowel voor jezelf als voor je client op andere wijze dan IEMT 
gezonde grenzen te creëren tussen jezelf en de ander en tussen heden, verleden en toekomst. Simpel, 
snel, doeltreffend. En, zoals één van de deelnemers verzuchtte: Had je ons dit niet veel eerder kunnen 
leren? Dan hadden we IEMT helemaal niet nodig gehad…Anné Linden zou het daar hartgrondig mee eens 
zijn:-) 
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