
 

               Emotie            Boodschap Vragen Intensivering 
Angst Intuïtief, gefocust bewustzijn 

van een concrete bedreiging 
voor het welzijn 
(externe dreiging) 

Wat is de dreiging?  
Welke actie moet ik 
ondernemen om in veiligheid te 
komen? 

Bezorgdheid, spanning en 
verwarring. 
Verdoving van gevoelens 
Paniek, doodsangst, 
dissociatie 
 

Kwetsbaarheid Iets belangrijks gaat 
veranderen of wordt helder;  
(interne dreiging van eigenwaarde, 
ideeën of comfortabele 
gewoontes) 

Welke overtuiging, gedrag of  
inzicht wordt uitgedaagd?  
Hoe verandert mijn leven als ik 
dit nieuwe inzicht toelaat? 
 

Paniek 
Woede 

Kwaadheid/Boosheid Een fysieke of emotionele grens 
is overschreden 

 
(soms onbewust, soms door 
manipulatie door een ander). 

Wat moet worden beschermd?  
Welke grens moet worden 
gesteld of hersteld?  
 
 

Woede, razernij 
Verplaatste woede (uitval 
naar onschuldige 
toeschouwer)  

Verveling, apathie 
(maskeert kwaadheid  waar 

je geen raad mee weet; een 
geweldloze strategie.) 

Jaloezie  
 

Agitatie, ongerustheid 
(vaak verward met boosheid) 
 

1) De persoon met wie je 
omgaat is incongruent 
(onthoud: deze mensen zijn niet 
perse oneerlijk, maar kunnen 
persoonlijke issues hebben die je 
niets aangaan) 

2) Je bent zelf niet duidelijk 
over hoe je over iets denkt 
en/of je blijft niet bij jezelf in 
wat je communiceert. 

1) Wat is de emotie achter het 
‘masker’? 
Is het tegen mij gericht? 
 
2) Hoe voel ik me eigenlijk echt? 
(doe body scan). Wat kan ik 
zeggen of doen om beter bij 
mezelf te blijven in deze 
situatie?  

Woede 
Wantrouwen 
Chronische 
geagiteerdheid/prikkel-
baarheid 
Zie ook versterkingen 
kwetsbaarheid en 
kwaadheid. 
 

Frustratie 
 
 
 

De actie die je onderneemt is 
niet effectief 
 
 
 

Waar is de blokkade? 
Wat kan ik anders doen? 
Wie kan ik om ideeën en/of hulp 
vragen?  

Woede 
Machteloosheid 

Afgunst 
 
 

Je ziet een talent, succes, 
positie of positieve levensstijl 
bij een ander, die je wilt 
ontwikkelen of verwerven  
 

Welke  aspecten van deze 
persoon’s leven, carrière, 
persoonlijke kwaliteiten, relaties 
of talenten inspireren me om te 
excelleren? 
 

Heldenverering 
Rivaliteit 
Wrok 
Jaloezie  
Apathie 

Teleurstelling De uitkomst die je wenste 
voldoet niet aan je 
verwachtingen.  

Wat hoopte of verwachte ik dat 
zou gebeuren? Was dat 
realistisch? 
Zo ja: hoe kan ik mijn 
verwachting beter 
communiceren? 
Zo nee: hoe kan ik mijn 
verwachting aanpassen en 
betrokkenen steunen?  
 

Boosheid, Frustratie 
Wantrouwen 
Machteloosheid 
Apathie 
 

Medicine Horse Way 

 

Emotie-informatietabel 



 

 
 

 

Copyright 2012 Linda Kohanov, uit haar boek De Kracht van de Kudde (New World Library, 2013). Een 
eerdere versie van de EIT (voor het eerst gepresenteerd in boek Ruiter tussen twee werelden) is ontwikkeld 
door Eponaquest instructeur Nancy Waite-Obrien, Ph.D.  
 
De emoties angst, woede, verdriet, rouw, depressie en suïcidale neiging, evenals het EIT-format (boodschap, 
vragen te stellen, en intensivering) werden geïnspireerd door Karla McLarren's audio-boek Becoming an 
Empath (Sounds True, 2005). De boodschappen en vragen zijn inmiddels bijgewerkt op basis van uitgebreid 
onderzoek en de ervaring met de tabel van Eponaquest deelnemers.  
 
De beschrijvingen van de emoties kwetsbaarheid, agitatie. angst, frustratie, afgunst, jaloezie, teleurstelling, 
schuld zijn ontwikkeld door Linda Kohanov o.a. op basis van input van Eponaquest Instructeurs Thea Fast 
en Josselien Janssens tijdens het online symposium The Power of the Herd. 

Schuld Kritiek op destructief, 
verwaarlozend, of  
misbruikend gedrag  

Welk twijfelachtig gedrag heb ik 
vertoond?  
Wat was mijn motivatie? 
Hoe kan ik doen om aan mijn 
behoefte te voldoen op een 
productievere manier? 
Wie kan me helpen om dit 
kwetsende gedrag te veranderen? 
 

Ontkenning 
Schuld 
Schaamte 
Projectie 

Schaamte 
Schaamte is een overtuiging van je 
Geconditioneerde (Valse) Zelf met 
bijbehorende gedragingen. 

I ben slecht. 
I functioneer slecht. 
 
 
 
 
 

Voel ik schaamte als intensificatie 
van schuld, omdat ik  een 
achterhaalde perceptie aanhoud? 
Zo ja, welke destructieve 
gewoontes moet ik veranderen om 
deze nieuwe, meer bewuste, 
compassievolle en 
verantwoordelijke fase van mijn 
leven volledig te leven? 
 

Wanhoop 
Beschuldigen  
Projectie 
Zelfmoordneigingen 
Pesten 

Verdriet 
(Jij bepaalt hoe en wanner iets los te 
laten) 

Het verlies is 
onomkeerbaar en zeker 
in je belang 
 

Wat moet worden losgelaten? 
Wat moet worden verjongd? 
 

Wanhoop 
Moedeloosheid 

Rouw 
(Los moeten laten zonder keuze. In 
rouw zit vaak woede. Iets waardevols 
is je ontnomen, ook bij onpersoonlijke 
omstandigheden, en dit wordt 
ervaren als een overschrijding van je 
persoonlijke grens)  
 

Door omstandigheden 
waaraan je niets kunt 
doen, ervaar je een 
verlies of de dood 

Waarover moet worden gerouwd?  
Wat moet worden herdacht, 
gewaardeerd en / of gevierd? 

Depressie 
 

Depressie 
Deze boodschap gaat over een 
situationele depressie (niet de 
klinische, waarbij een neuro-
chemische disbalans is) 
 

“Ingenieuze Stagnatie” 
“Stopteken van de ziel” 

Welke activiteiten of relaties 
ontnemen mij mijn energie?  
Welke nieuwe richting geeft me 
energie? 

Verlies van zelfbeheersing  
Verlies van het doel van 
het leven  
Suïcidale neigingen  
Lichamelijke ziekte 

Zelfmoordneiging 
(Gaat niet over het willen beëindigen 
van langdurige pijn door ziekte)  

Een bepaald aspect van 
het leven dat je leidt 
moet eindigen, niet je 
fysieke bestaan  
 

Wat moet NU eindigen? 
Wat moet worden (op)geruimd? 

Als een “zielloze 
automaat” worden 
Fysieke dood 


