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Toen ik aan de E.E.N® opleiding begon 

en hoorde dat er een scriptie geschreven  

moest worden heb ik in eerste instantie 

allerlei onderwerpen voorbij laten 

komen. Maar wat elke keer terug kwam 

is mijn fascinatie voor hoe je gedachten 

invloed kunnen hebben op hoe je je voelt. 

Ik wist dat je door middel van meditatie 

en affirmaties veel kunt veranderen in je 

gedachtenpatronen. Ook in de E.E.N® 

opleiding kwam meditatie en affirmatie en vergeving, aan bod en zo was dit 

idee al snel een gegeven voor mij waar ik mee aan de slag wilde. Alle cellen in je 

lichaam hebben een bepaalde frequentie. Ook je gedachten hebben een bepaalde 

frequentie waar alle cellen in je lichaam op mee resoneren. Zo is bijvoorbeeld de 

frequentie van angst een hele negatieve frequentie die echt letterlijk ziekmakend 

kan zijn. Een hele negatieve frequentie heeft een ondermijnende functie op het 

immuunsysteem (Christiaan Huygens' synchronisatie – in 1665 bouwde hij twee 

identieke klokken, die hij aan een balk naast elkaar hing. Hoe de slingers ook 

waren begonnen, na verloop van tijd gingen ze netjes in de pas lopen. Zo ook gaan 

dus de cellen mee op bepaalde frequenties). Met de Body Stress Release waar ik 

mijn cliënten mee behandel, zorg ik dat de spierspanning in het lichaam afneemt 

waardoor het zenuwstelsel weer beter de informatie van en naar de hersenen 

kan doorgeven waardoor het zelfhelend vermogen van het lichaam zo optimaal 

mogelijk kan functioneren. Maar als je dan ook nog op een ander niveau wat 

toe kan voegen zal dit het hele herstelproces zeker ten goede komen en mogelijk 

kunnen versnellen. Bij de E.E.N® therapie wordt ook veel gewerkt met meditatie, 

affirmatie en vergeving.

Ik heb veel boeken gelezen over hoe je je eigen patronen kunt doorbreken. Ik ben 

bij lezingen geweest van o.a. Bruce Lipton, over de ‘Biologie van de overtuiging’. 

Ik heb ook zijn boek gelezen en ik was erdoor geraakt hoe diepe overtuigingen 

bepalen hoe je functioneert, hoe je reageert en hoe je je voelt.

In mijn praktijk heb ik ook dagelijks te maken met mensen en hun negatieve 

overtuigingen en de negatieve invloed die dit op hun leven heeft. Maar hoe 

mooi zou het zijn als je die invloed van de overtuiging kunt veranderen naar een 

positieve overtuiging. Want hoe meer je daadwerkelijk overtuigd bent van het 

helend vermogen van het lichaam, hoe meer er mogelijk is. Maar hoe doe je dat? 

Daar ben ik me in gaan verdiepen.

Het uitgangspunt voor deze scriptie is dan ook dat iedereen iets kan doen aan 

zijn of haar eigen geluk en tot op zekere hoogte ook aan de eigen gezondheid en 

Voorwoord 
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het welbevinden. ‘Breaking the habit of being yourself’ en ‘Jij bent de Placebo’  

– boeken van Joe Dispenza – hebben mij daar erg bij geholpen. Hoe beter ik mijn 

overtuiging van de positieve werking van de behandeling kan doorgeven aan 

mijn cliënten, des te meer effect het kan hebben. En ook kan ik mijn cliënten erop 

wijzen dat ze door bijvoorbeeld te mediteren en voor goede gezonde voeding te 

zorgen zelf kunnen meehelpen aan het herstel en welbevinden van hun lichaam. 

Vertrouwen op het zelfherstellend vermogen van het lichaam is heel belangrijk.

Ik heb gekeken naar wat voor meditatieve vormen er allemaal invloed kunnen 

hebben op het herstelproces. Zo heb ik gebed, vergeving en affirmaties ook hierin 

meegenomen. Ik heb een aantal cliënten (40) gevraagd aan een onderzoek mee 

te doen en ze konden een affirmatie of een meditatie kiezen. Ik was benieuwd of 

een meditatie of een affirmatie krachtiger zou zijn om iets te veranderen in het 

herstelproces of hoe men zich voelt. Uiteindelijk gaat het erom dat er iets verandert.  

Op wat voor manier dat het beste gaat is voor iedereen anders, want elk mens is 

uniek en reageert op zijn eigen manier.

Met veel plezier heb ik deze scriptie geschreven. Ik wens iedereen die dit leest veel 

leesplezier. 

Burg-Haamstede, 28-11-2019 (start)

Delft, 3-10-2020 (afronding)

Renée M. Heetland
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Mijn eerste kennismaking met de invloed 

van gedachten op hoe je je voelt, was in 

1997 toen ik in Duitsland op bezoek was 

bij mijn vader die daar in het ziekenhuis 

lag. Ik moest daar vijf dagen blijven om 

hem te bezoeken en zijn komst naar 

huis te regelen. Op een avond voelde ik 

mij heel erg beroerd en angstig, maar ik 

wist dat ik niet ziek kon worden en door 

moest gaan. Ik zette een muziekje op 

en het nummer wat er klonk had een refrein met de tekst: “Ik voel me zo goed, 

ooohh zo goed, ja ik voel me zo goed?” Ik begon het mee te zingen en tot mijn grote 

verbazing begon ik me beter te voelen, dus ik bleef het lied herhalen en stond er 

ook de volgende ochtend mee op. En ik voelde me sterk en goed en kon alles weer 

aan.  Ik heb er toen niet veel aandacht aan besteed en moest erom lachen, maar het 

verbaasde me wat voor een effect het had. Hebben wij invloed op onze gedachten, 

waar wordt dat door bepaald, en zou je dat kunnen veranderen? En met welke 

manieren kun je dat veranderen en is het ene krachtiger dan de ander?

Dat zingen zou je als een affirmatie kunnen zien. Later kwam ik in aanraking 

met meditatie. Nu zou ik graag het verschil willen weten tussen een affirmatie en 

een meditatie. Wat is er krachtiger? Angst is letterlijk ziekmakend dus hoe kun 

je daarvan af komen? Iedereen heeft weleens uitgeprobeerd om iemand ‘ziek’ te 

praten. Als de hele dag mensen op bijvoorbeeld je kantoor, tegen je zeggen: “Goh, 

wat zie je er slecht uit, ben je ziek?”, dan ga je je ziek voelen. Iemand die zijn hele 

jeugd te horen heeft gekregen dat hij door zonder jas naar buiten te gaan ziek zal 

worden, die zal dan ook ziek worden als hij dat een keer doet, terwijl we eigenlijk 

ook wel weten dat je van kou niet ziek wordt. Iemand die altijd te horen heeft 

gekregen: “dat kan je toch niet̀ ’, zal zich er snel bij neerleggen als iets niet lukt. 

“Ik kan het toch niet” is de overtuiging geworden. 

Wat ik mee geef aan alle mensen om mij heen, is: “leef vanuit liefde en niet vanuit 

angst.” Ik hoop met dit onderzoek de cliënten in mijn praktijk verder op weg te 

helpen en handvatten te geven naar een gezond lichaam en gezonde geest waardoor 

ze prettiger in het leven staan en leren zelf gedeeltelijk verantwoordelijkheid te 

nemen voor hun eigen gezondheid (wij mensen hebben helaas niet een ‘reset’ 

knop zoals een computer).

1. Inleiding 
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Vanaf ongeveer mijn 13e jaar had ik veel 

valpartijen en ongelukjes, gescheurde 

enkelbanden en gebroken armen. 

Kortom, ik had altijd wat. Maar ik ging 

altijd vrolijk door, de eeuwige optimist 

en zag overal wel mogelijkheden. In 

1993 kreeg ik mijn dochter en ging het 

qua gezondheid best goed. In 1997 ben 

ik gescheiden en kreeg een druk leven 

als alleenstaande werkende moeder. 

Dat maakte dus ook dat ik in 2000 met 

heel veel lichamelijke klachten thuis 

kwam te zitten. Een flinke burn-out. Ik 

heb veel methodes en behandelingen 

uitgeprobeerd. En in eerste instantie 

vooral op het lichamelijke vlak. Maar 

ik wist ergens ook dat er in mijn onder-

bewustzijn iets moest veranderen om 

van de angst om ziek te zijn en de ziektes 

en ongelukjes af te komen. Het eerste 

boek wat ik gebruikte om er iets aan te doen was van Louisa L. Hay, ‘Heel je 

lichaam’. In dit boekje heeft ze een lijst met aandoeningen en ziektes staan met 

daarbij de mogelijke oorzaak van de ‘foute’ overtuiging die het veroorzaakt heeft 

en daarachter een affirmatie die je moet opzeggen met een ‘nieuwe’ overtuiging.

Ik zocht in de lijst met mogelijke oorzaken waar ik last van had en zei dan de ‘nieuwe 

gedachten’. Ik merkte toen nog niet veel verschil maar besteedde er ook niet heel 

veel tijd aan. In 2004 ben ik voor een nieuwe liefde naar Delft verhuisd, helaas bleek 

al snel dat ik baarmoederhalskanker had, en mijn wereld stond op zijn kop. Ik was 

net zo blij met alle mooie nieuwe dingen in mijn leven dat ik zeer strijdlustig riep: 

“Maar dit laat ik mij niet gebeuren! Ik ben net zo gelukkig en dat laat ik me niet 

af nemen!” Ik wist dat ik meer moest doen nadat ik geopereerd was en ‘schoon’ 

verklaard werd. Om lichamelijk te herstellen en om wat aan mijn rugklachten 

te doen kwam ik bij de Body Stress Release terecht. In 2009 ging ik de opleiding 

doen in Zuid-Afrika, omdat ik na 30 jaar rugklachten daar eindelijk vanaf was 

door de BSR. Tijdens die opleiding heb ik veel geleerd. Een onderdeel daarvan was 

filosofie . Daar leerde ik dat we allemaal met het universum verbonden zijn. En ook 

zag en beleefde ik hoe lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Weer terug in 

Nederland bleef mij dit fascineren. Ik wist dat ik nog verder moest met mijn eigen 

proces. Ik bezocht een lezing van Bruce Lipton: ‘De biologie van de overtuiging’. 

Dat verhaal was voor mij heel helder. We mochten vragen stellen aan hem en 

mijn vraag was: “Ik heb baarmoederhalskanker gehad, maar zou het dan kunnen 

2. Het verhaal 
van Renée 
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zijn dat ik zelf ook verantwoordelijk was voor het ontstaan mijn ziekte?” Zijn 

antwoord was: “Ja, maar je wist het niet” en dat was het. Ik bleef met vraagtekens 

achter. Na lang nadenken realiseerde ik me dat er dus iets in mijn onderbewustzijn 

zou zijn dat mij bepaalde gevoelens geeft. Een bepaalde overtuiging? Maar toen 

kwam de vraag: “Maar hoe verander je die overtuiging?” Ik kwam uiteindelijk 

bij Joe Dispenza terecht bij wie ik verschillende trainingsweekenden heb gevolgd. 

“Breaking the habit of being yourself”, dat klonk mij als muziek in de oren. We 

hebben heel veel meditaties gedaan tijdens die trainingen. Maar dat is blijkbaar 

één manier om bij het onderbewustzijn te komen, of is het dé manier? Het is 

heel bijzonder om te merken dat na een hele lange tijd mediteren er bij mij iets 

veranderde. Ik raakte mijn ‘angst voor angst’ kwijt, drie jaar lang deed ik elke 

ochtend om 5.30 uur de meditatie om hier wat aan te veranderen en met succes! 

Joe Dispenza heeft veel onderzoek gedaan naar de invloed van meditatie en het 

veranderen van je overtuiging. Zijn stelling is: een bepaalde gedachte creëert een 

bepaalt gevoel, en een bepaald gevoel creëert een bepaalde gedachte, doorbreek je 

eigen gewoontes en creëer een nieuwe overtuiging. 
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Het verschil tussen het menselijke en 

het dierlijke brein is dat mensen het 

vermogen hebben om gedachten, emoties 

en ideeën aan anderen mede te delen. En 

de mens kan bijvoorbeeld praten, lastige 

vragen oplossen en plannen maken voor 

de toekomst. Onder de hersenvliezen 

liggen de grote hersenen die onder-

verdeeld worden in grote en kleine her-

senen. Ze nemen slechts 2% in beslag van 

ons lichaamsgewicht maar verbruiken 20% van alle zuurstof die we opnemen en 

30% van de energie die we tot onze beschikking hebben. De grote hersenen zijn 

verdeeld in: voorhoofdskwab, zijkwab, slaapkwab en achterhoofdskwab.  

Beweging    wordt geinitieerd door de motorische centra, die even voor de 

centrale groef liggen die de voorhoofdskwab van de zijkwab scheidt. De 

motorische centra zorgen voor de prikkeling van de bewegingsspieren in de 

tegenovergestelde lichaamshelft. Het motorische deel van de grote hersenen 

aan rechterkant regelen de functies aan de linker kant van het lichaam.

Voelen   Achter de centrale groef bevinden zich de centra die tot taak hebben 

om gevoelsprikkels op te vangen en te verwerken. De centra voor spraak en 

schrijven hebben net als die voor smaak, reuk, gehoor en gezichtsprikkels een 

vaste plaats. Het grootste centrale schakelstation voor het verwerken van de 

binnenkomende signalen uit de hersenschors bevindt zich in de hersenstam.

Denken   De 100 miljard neuronen(zenuwcellen) waaruit onze hersenen zijn 

opgebouwd staan met elkaar in verbinding. Iedere neuron kan met zo’n 5000 

andere neuronenverbinding maken. Dit gebeurt via dendrieten, de uitlopers 

van de neuronen. Niet het aantal neuronen bepaald ons denkvermogen maar 

het aantal dendrieten bepaald ons denkvermogen, deze dendrieten kunnen 

tot op hoge leeftijd nog worden aangemaakt. De informatie die we via onze 

zintuigen ontvangen wordt verwerkt via het korte sensorische geheugen en 

het kortetermijngeheugen wordt daar van overbodige informatie ontdaan. De 

gefilterde informatie gaat naar het langetermijngeheugen. Motivatie, planning 

en persoonlijkheid liggen in de prefrontale schors. De motivatie is ook één 

van de zaken die van groot belang is. Activatie van dit gedeelte, samen met 

motorische centra en hersenstam, blijken de amygdala te inhiberen waardoor 

angst minder wordt en men de pijn minder voelt. 

3. Hoe werkt 
het brein?
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3.1  Pijn en het brein

Hoe merk je dat je pijn voelt? Dat zit hem in hoe het zenuwstelsel is opgebouwd. 

Het zenuwstelsel bestaat uit een tweetal 'systemen':

1. het centrale zenuwstelsel (met de hersenen en het ruggenmerg).

2. het perifere zenuwstelsel met: 

 • een somatisch zenuwstelsel, de bewuste controle met sensorische 

('gevoels-') en motorische ('bewegings-')zenuwen. Het verzamelt informatie 

van de buitenwereld via zintuigen die speciale receptorcellen hebben. De 

signalen van de receptoren worden naar de sensibele vezels van het centrale 

zenuwstelsel gebracht. Het andere deel, hetgeen motorisch is, brengt signalen 

over van het centrale zenuwstelsel naar de spieren van het skelet waardoor 

beweging ontstaat.

 • een autonoom zenuwstelsel (ook wel vegetatief). Dit deel regelt de 

lichaamsfuncties die je niet zelf aanstuurt, zoals ademhalen, uitscheiding 

van afvalstoffen en doorbloeding en verbandhouden met ‘overleven’ en 

instandhouding van de soort. Dit wordt weer onderverdeeld in het sympathische 

zenuwstelsel, regulatie bij activiteit van het lichaam, zorgt bijvoorbeeld 

voor versnelling van de hartslag en dat wordt geprikkeld door lichamelijke 

inspanning maar ook wel door plotselinge emotionele gevoelens zoals schrik 

en angst en woede, en het parasympatische zenuwstelsel, regulatie voor 

opbouw, groei en herstel van het lichaam, voornamelijk in de organen, zorgt 

bijvoorbeeld voor vertraging van de hartslag.

Het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) is de centrale processor 

terwijl het perifere zenuwstelsel zich uitspreidt over het hele lichaam om signalen 

uit sturen en op te vangen.

Als je een pijnprikkel voelt, neem je deze waar met de nocisensoren (pijnsensoren). 

De prikkel wordt doorgegeven aan de sensorische zenuwen die je de pijn bewust 

laten voelen als deze prikkels verwerkt worden in het brein. De hersenen 

sturen dan signalen terug naar de spieren om te bewegen (bijvoorbeeld je hand 

wegtrekken van een warme kachel, zo kun je jezelf beschermen tegen de oorzaak 

van de pijnprikkel).

Pijn begint in het brein of bij het perifere zenuwstelsel. Wat als je een hand verbrandt 

aan een warme kachel? Hoe weet het zenuwstelsel dat dit anders is dan het zachte 

scheerschuim wat je in je hand hebt? Er zijn verschillende typen zenuwen die op 

verschillende dingen reageren; sommige zenuwen reageren op druk, andere op 

warmte en anderen dus weer op letsel (pijn). Dat laatste type zenuwen noemen 

we nociceptoren. Elke zenuw stuurt zijn eigen chemische stofje naar het centrale 

zenuwstelsel, waardoor je hersenen uiteindelijk weten wat er aan de hand is. Dit 

gebeurt supersnel. 
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HOE ONTSTAAT PIJN?

Ons lichaam zit vol met zenuwen. Deze zenuwen verbinden plekken in ons lichaam 

met onze hersenen. Een groot deel van deze zenuwen functioneren als het ware 

als voelsprieten van je hersenen. Wanneer je ergens in je lichaam iets voelt, gaat 

er eerst een signaal van de plek waar het gebeurt, vanaf de zenuwuiteinden, via 

je ruggenmerg naar je hersenen. Voor pijn heeft je lichaam speciale sensoren in de 

zenuwuiteinden. Je hersenen geven een betekenis aan het signaal dat binnenkomt 

en beslissen of je daadwerkelijk pijn voelt of niet. Het hele signaal tot aan je 

hersenen is dus nog geen pijn. In feite voel je pijn pas als je hersenen het signaal 

uitleggen samen met de emoties of stemming die je in die situatie hebt. Pijn voel 

je dus met je brein!

Bij chronische pijn is er iets anders aan de hand. Pijn lijkt vanuit dezelfde plek te 

komen als waar deze was ontstaan, maar er is geen schade meer te zien. Waardoor 

de pijn aanwezig blijft is niet duidelijk, maar ook hier voel je de pijn met je hersenen. 

Omdat het mechanisme zo onduidelijk is bij chronische pijn, is de behandeling 

ook zoveel lastiger.

KAN JE ZENUWSTELSEL VERANDEREN?

Vroeger dacht men dat het zenuwstelsel een vast gegeven was en niet kon 

veranderen wanneer het eenmaal volgroeid was. Inmiddels weten we dat dit niet 

waar is. Naarmate zenuwenbanen veel gebruikt worden, worden ze sterker. Het 

omgekeerde gebeurt ook: zenuwenbanen die niet of weinig gebruikt worden 

sterven af. Op dezelfde manier is het ook mogelijk om nieuwe verbindingen 

te maken. Je kan je brein als het ware ‘opnieuw inrichten’. Dit noemen we de 

plasticiteit van het brein.

KOMT ALLE PIJN UIT HET BREIN?

Pijngevoel ontstaat altijd in het brein. Wat wel verschillend is, is hoe het brein 

op zo’n pijnprikkel reageert. En dat heeft alles te maken met de gevoeligheid van 

het pijnsysteem in de hersenen. Voor een deel is dat erfelijk bepaald: de hersenen 

van sommige mensen herkennen pijnprikkels eerder en zullen pijn intensiever 

ervaren. Het pijnsysteem kan in de loop van het leven ook wijzigen. Door ziektes 

en verwondingen, of bijvoorbeeld door een moeizaam verlopen bevalling, kan het 

pijnsysteem gevoeliger worden. Maar ook gedachten over pijn hebben invloed. Bij 

iemand die denkt: “Het zal wel overgaan”, ontwikkelt het pijnsysteem zich anders 

dan bij iemand die zich direct zorgen maakt als hij iets verdachts voelt.

Behalve veranderingen op lange termijn, vinden er ook soms hele snelle 

veranderingen plaats in het pijnsysteem. Of en hoeveel pijn iemand voelt, hangt 

sterk af van de situatie. Een hardloper met een verzwikte enkel kan gemakkelijk 

de marathon uitlopen. Echter verzwikt diezelfde hardloper zijn enkel tijdens een 
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wandeling waarin hij zich ergert aan zijn zeurende kind, dan kan het gebeuren 

dat hij geen stap meer kan verzetten. Op dat moment voelt hij echt veel meer pijn.

Ook angst speelt een grote rol. Bij echte levensbedreigende angst, als je bijvoorbeeld 

bedreigd wordt met een mes, gaat de pijndrempel omhoog en neemt de pijn af. 

Overleving is dan voor de hersenen veel belangrijker dan de pijn. Gaat het om 

onbestemde, vage angst, dan neemt de pijngevoeligheid juist toe. De hersenen 

zetten alle zintuigen open om meer duidelijkheid te krijgen.

Psychische of emotionele problemen kunnen dus ook leiden tot lichamelijke pijn. 

Pijn in de rug kan bijvoorbeeld een gevolg zijn van psychische problemen, zoals 

overbelasting, in plaats van een lokaal probleem.  

HET RUGGENMERG 

Het ruggenmerg is een verzameling van zenuwbundels die de hele tijd allerlei 

signalen van en naar de hersenen sturen, als een soort snelweg van motorische 

en sensorische signalen. Toch doet het ruggenmerg iets meer dan berichten 

doorgeven, het kan ook op zichzelf beslissingen nemen. Deze ‘beslissingen’ 

worden reflexen genoemd; bijvoorbeeld het wegtrekken van je hand als je een 

warme kachel aan wil raken.

Een gebied in het ruggenmerg – genaamd de dorsale hoorn – functioneert als 

een informatiecentrum, waar inkomende signalen direct doorgestuurd worden 

naar de hersenen maar ook teruggestuurd worden naar het ruggenmerg van het 

aangedane gebied. De hersenen hoeven je niet te vertellen dat je je hand moet 

terugtrekken van de kachel want de dorsale hoorn heeft dit bericht reeds gestuurd.

Pijn is meer dan enkel een prikkel en een reactie hierop. Het wegtrekken van je hand 

van de warme kachel betekent niet dat het probleem opgelost is. Ook al is je hand 

maar een klein beetje verbrand, de huid zal toch moeten genezen. Hierbij hebben 

de hersenen ook tijd nodig om te begrijpen wat er gebeurd is; vaak heb je je hand al 

weggetrokken voordat je pijn voelt en je snapt, dat je hand de warme kachel raakte. 

De pijn wordt in de geheugenbibliotheek van de hersenen opgeslagen samen met 

de emoties die geassocieerd worden met het aanraken van een hete kachel.

Als het pijnsignaal de hersenen bereikt, gaat deze naar de thalamus. Deze stuurt 

het signaal weer door naar verschillende hersenengebieden voor verwerking. Deze 

gebieden zoeken uit waar de pijn vandaan komt en vergelijkt deze met de andere 

soorten pijn die ze al kennen. 

Ook worden vanuit de thalamus signalen gestuurd naar het limbisch systeem (het 

emotionele centrum van de hersenen). Of je moet huilen door pijn, wordt door het 

limbisch systeem bepaald.
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HET LIMBISCH SYSTEEM 

Emoties kunnen niet worden toegewezen aan één plaats in het brein. Ze zijn steeds 

het resultaat van de werking van meerdere circuits in de hersenen. 

Een centrale rol hierbij is weggelegd voor het limbisch systeem. Dit gebied is ook 

betrokken bij het geheugen, leren, motivatie en seksueel gedrag.  

Het limbisch systeem ligt tussen de hersenstam en de grote hersenen in. Het zorgt 

als het ware voor een samenspel van emotie en ratio. De belangrijkste delen van 

dit systeem zijn:  

1. De amygdala (amandelkern). Deze speelt een belangrijke rol bij het aansturen 

en verwerken van verschillende emoties, in het bijzonder angst en agressie. 

Als de zintuigen prikkels opvangen die een reactie van woede of angst kunnen 

oproepen, dan doen deze prikkels – na langs de thalamus te zijn gepasseerd –  

in de amygdala hun werk, supersnel en volledig buiten het bewustzijn. Wij 

nemen zulke angst- of woedeprikkels waar, zonder dat we direct beseffen dat 

die effect op ons hebben. 

CINGULAIRE CORTEX

FRONTALE CORTEX

FORMIX

HERSENBALK

STRIA TERMINALIS

HIPPOCAMPUSMAMMILLAir lichaam

HYPPOFYSE

THALAMUSHYPPOTHALAMUS

AMYGDALA

Het limbisch systeem
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2. De hypothalamus is een belangrijk intern regelcentrum dat zorgt voor de 

aansturing van het autonome zenuwstelsel en het hormonale systeem. De 

hypothalamus draagt bij aan het in actie komen van het lichaam en aan het 

herstel tijdens de rust. Het reguleert gevoelens van honger en dorst en onze 

biologische klok. 

 3. De hippocampus speelt een grote rol bij de opslag van informatie in het 

geheugen, de ruimtelijke oriëntatie en het controleren van gedrag dat van 

belang is voor overleving. 

 De hippocampus checkt constant informatie tussen het werkgeheugen en 

eerder opgeslagen ervaringen. Dit proces is essentieel voor de meningsvorming. 

4. De thalamus.  Alle inkomende sensorische prikkels (behalve geuren) gaan eerst 

naar de thalamus en worden van daaruit doorgestuurd naar andere hersendelen 

voor verdere verwerking. 

 Ook de grote en kleine hersenen sturen signalen naar de thalamus en is daarmee 

betrokken bij vele cognitieve activiteiten.

 5. De cingulaire cortex is een hersenstructuur die onder andere betrokken is bij 

de verwerking van pijn. Het is het alarmgebied van de hersenen. De cingulaire 

cortex helpt bij het verwerken van bijvoorbeeld leren en emoties. 

 Dit gebied speelt specifiek in op gebeurtenissen die een reactie vereisen. Het 

gebied integreert aandacht en geheugen en het stuurt welke reactie het beste is.

HORMONEN EN NEUROTRANSMITTERS BEÏNVLOEDEN HET LIMBISCH SYSTEEM 

Welke emoties ervaren worden wordt bepaald door het type hormoon of 

neurotransmitter dat afgescheiden wordt in dat specifieke gebied van het limbisch 

systeem. Adrenaline, noradrenaline, serotonine, dopamine, endorfine, oxytocine 

en cortisol zijn de belangrijkste stofjes die het type emotie bepalen. 

Adrenaline en noradrenaline spelen vooral een rol bij het ervaren van angst, woede 

en stress. 

Serotonine, dopamine, endorfine, oxytocine en cortisol spelen een rol bij blijdschap, 

genot en gevoelens van geluk. 

Van Dale noemt een emotie: een “aandoening van het gemoed; (plotselinge) 

ontroering”. 

Dit kan op zowel een positieve als een negatieve manier. Een emotie is intens, 

duurt kort en wordt getriggerd door een specifieke situatie. Wat wij als positief 

of negatief ervaren wordt (onbewust) door onze gedachten bepaald en door de 

cultuur waarin we opgroeien.

Emoties  

De ‘basisemoties’ – angst, vreugde, verdriet, woede, verbazing en walging – zijn in 

evolutionaire termen zeer oud. Emotie staat in verbinding met de zintuigen en is 
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De energie van angst. 
’Sociale emoties’ 
zoals afgunst, trots, 
schaamte, verlegenheid 

en schuldgevoel zijn een combinatie van 
de basisemoties. Deze emoties zijn in 
evolutionair opzicht minder oud, worden 
eerder cultureel bepaald en ontstaan in de 
interactie met anderen.

De energie van 
boosheid heeft 
dezelfde vorm als een 
speer. Als iemand boos 

wordt, kan de energie niet vrijelijk stromen 
als water over gladde stenen, maar wordt 
twee kanten opgeduwd, en daardoor wordt 
hij scherp en puntig. Hij dringt in je lichaam 
en beschadigt je organen. Net zoals een speer 
je verwondt en moeilijk uit het lichaam te 
trekken is, zo is het ook met boosheid.

Rancune heeft een 
puntig uiteinde, maar 
tevens een weerhaak, dus 
hij dringt je lijf in en blijft 

veel langer zitten. Rancune is destructiever 
dan boosheid, omdat hij langer duurt.

Als je je zorgen maakt, 
gaat het energiepatroon 
omlaag zoals je hier ziet.

Afgunst en jaloezie en 
schuldgevoelens 
zijn ingewikkelder dan 
bezorgdheid en de 

knopen kunnen in je maag of onder je huid 
zitten, of de levensstroom ergens anders 
afremmen.

Wanneer je gelukkig 
bent, glimlacht, lacht, 
je goed voelt, is dit de 
manier waarop het 

lichaam energie ontvangt en gebruikt.

De energie van vrede 
kalmte en rust.

Emotionele 
afstandelijkheid 
zoals observeren zonder 
te oordelen, is een 

gladde, hele, gezonde, levensversterkende 
energie.

Vanuit de Aboriginal cultuur zeggen ze 
dus dat je verantwoordelijk bent voor je 
energie en het beheersen van je emoties. 
Iedereen ervaart hoe het is om in een 
negatieve toestand te zijn, maar om daarin 
te blijven steken en er niet van te leren, 
is onverantwoordelijk, onvolwassen en 
onverstandig. Er is levende- en niet-levende 
tijd. Als iemand ademt, betekent dat niet 
automatisch dat hij levend is. Neerslachtig 
zijn is je tijd niet-levend doorbrengen. Het is 
nodig om volwassen te worden, een lang en 
gezond leven te leiden. Uiteindelijk zijn we 
allemaal verantwoordelijk voor onze tijd als 
mens en de manier waarop we onze gave van 
de vrije wil gebruiken.

Heel interessant om te zien dat ze zo lang 
geleden eigenlijk al verder waren met hun 
kennis van hoe de mens in elkaar zit. Ergens is 
dit allemaal weggestopt en vergeten, nu komt 
dit steeds meer naar boven en wordt het 
wetenschappelijk aangetoond.

AFBEELDINGEN VAN ENERGIE UIT HET BOEK 
‘KINDEREN VAN HET ECHTE VOLK’ VAN MORGAN M

de basis. Vanuit de Aboriginal cultuur is al bekend dat elke emotie een energie is.  

Ze gaven deze energie weer door middel van lijnen en tekeningen. Bijvoorbeeld 

angst brengt dingen tot stilstand. Hij verstoort de bloedstroom, hartslag, 

ademhaling, het denken, de spijsvertering, alles. Angst is een interessante emotie, 

omdat het eigenlijk geen menselijke emotie is. Hij werd overgenomen van de 
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dieren en speelt een tijdelijke rol in het overleven. Geen enkel dier leeft in angst. 

Mensen hadden oorspronkelijk niets te vrezen. Ze wisten dat ze eeuwig waren. 

Ze wisten dat alle pijn en ongemakken tijdelijk waren. Zij wisten dat iedereen 

verantwoordelijk is voor zijn eigen energie en voor het beheersen van je emoties. 

Nu is de angst een belangrijke energiekracht om onze planeet heen geworden. Dit 

is de schade die hij vanbinnen aanricht. 

HET BREIN EN HET PLACEBO-EFFECT

Als de kracht van je geest je zieke lichaam kan genezen, waarom zou je dan nog 

naar de dokter gaan en belangrijker waarom zou je dan nog medicijnen nemen? 

Het placebo-effect wordt steeds vaker onderzocht. Een ‘nep pilletje’ blijkt vaak 

even effectief als een ‘medicijn’. Als een dokter in een witte jas je wat voorschrijft 

ben je makkelijker geneigd te geloven dat het werkt of het nu om een suikerpil gaat 

of om een echt geneesmiddel. Er is een onderzoek van Baylor School of Medicine, 

in 2002 gepubliceerd in in het New England journal of Medicine, over patiënten 

met ernstig afmattende pijn in de knieën. Er waren drie groepen patiënten, bij 

de ene groep werd het beschadigde kraakbeen weggeschaafd, bij de tweede groep 

werd het kniegewricht gespoeld en bij de derde groep werd er een ‘nep-operatie’ 

uitgevoerd. De patiënten werden wel verdoofd en er werden drie gebruikelijke 

incisies gemaakt. Verder spetterde hij wat met water alsof de knie werd gespoeld 

en praatte en handelde hij, zoals hij dat bij een echte operatie zou doen. Alle drie 

de groepen ontvingen dezelfde postoperatieve zorg, waaronder een programma 

voor lichaamsbeweging. De resultaten waren verbijsterend. De groepen die een 

operatie ondergingen vertoonden inderdaad zoals verwacht een verbetering. Maar 

de placebogroep vertoonde evenveel verbetering als de beide andere groepen! Dit 

is weer de kracht van de overtuiging.

Jij bent de placebo. Als je snapt hoe placebo werkelijk functioneert. Als je in jezelf 

gelooft in plaats van in iets buiten jezelf. Hoe meer je gelooft in de oorzaak, des 

te groter het effect. Als het placebo-effect een functie is van hoe gedachten onze 

fysiologie kunnen veranderen – geest boven materie – dan moeten we misschien 

onze gedachten onderzoeken en de manier waarop ze inwerken op ons brein en 

ons lichaam. Het hebben van dezelfde gedachten leidt tot het maken van dezelfde 

keuzen. Het maken van dezelfde keuzen leidt tot het vertonen van hetzelfde 

gedrag. Het vertonen van hetzelfde gedrag brengt ons tot het scheppen van  

dezelfde ervaringen. Het scheppen van dezelfde ervaringen leidt tot het  

produceren van dezelfde emoties. En diezelfde emoties sturen dan diezelfde 

gedachten aan. Je persoonlijkheid is opgebouwd uit hoe je denkt, handelt en 

voelt. Het is je staat van zijn. Daarom houden dezelfde gedachten, handelingen 

en gevoelens je gebonden aan dezelfde persoonlijke realiteit als in het verleden. 

Maar wanneer je persoonlijkheid nieuwe gedachten, handelingen en gevoelens 

omarmt, zal je onvermijdelijk een nieuwe persoonlijke realiteit creëren in je 
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toekomst. Dit is mogelijk door mentale repetitie. Deze techniek komt erop neer 

dat je je ogen sluit en je herhaaldelijk inbeeldt dat je een handeling uitvoert en 

mentaal de toekomst voor ogen haalt die je wenst, terwijl je jezelf er al die tijd 

aan herinnert wie je niet meer wilt zijn (het oude zelf) en wie je wel wilt zijn. Dit 

proces omvat het denken over je toekomstige activiteiten, het mentaal plannen 

van je keuzen, en je denkvermogen concentreren op nieuwe ervaringen.

HET LICHAAM VERANDEREN MET ALLEEN HET DENKEN

Gedachten

Neurale netwerken

Neuropeptiden & hormonen

Epigenetische signalen naar cellen

Activering van celreceptorplaatsen

DNA-selectie & regulering

Expressie van eiwitten

Expressie van leven

Gezondheid van het lichaam

Dit schema laat zien hoe gedachten zich bewegen via een cascade van eenvoudige 

mechanismen en chemische reacties in een neerwaartse causaliteit om het lichaam 

te veranderen. Via deductie geldt: als nieuwe gedachten een nieuwe denkwijze 

kunnen creëren door het activeren van nieuwe neurale netwerken, het creëren 

van gezondere neuropeptiden en hormonen (die de cellen op nieuwe manieren 

inschakelen en nieuwe genen epigenetisch activeren om nieuwe eiwitten aan te 

maken), en als de expressie van eiwitten de expressie van leven is, en gelijk staat 

aan de gezondheid van het lichaam, dan illustreert de afbeelding hieronder hoe 

gedachten het lichaam kunnen genezen.
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Je persoonlijkheid is opgebouwd uit hoe je denkt, handelt en voelt. Het is je 

staat van zijn. Daarom houden dezelfde gedachten, handelingen en gevoelens je 

gebonden aan dezelfde persoonlijke realiteit als in het verleden. Maar wanneer 

je persoonlijkheid nieuwe gedachten, handelingen en gevoelens omarmt, zal je 

onvermijdelijk een nieuwe persoonlijke realiteit creëren in je toekomst.

DEZELFDE REALITEIT

DEZELFDE GEDACHTEN

DEZELFDE KEUZEN

DEZELFDE HANDELINGEN EN GEDRAGINGEN

DEZELFDE ERVARINGEN

DEZELFDE GEVOELENS

OUDE STAAT VAN ZIJN

B
EÏN

V
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EN

GENEZEN MET ALLEEN HET DENKEN

Gedachten

Gezondheid van het lichaam
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NIEUWE  REALITEIT

NIEUWE  GEDACHTEN

NIEUWE  KEUZEN

NIEUWE  HANDELINGEN EN GEDRAGINGEN

NIEUWE  ERVARINGEN

NIEUWE  GEVOELENS

NIEUWE  STAAT VAN ZIJN

IN
SPIR

ER
EN

3.2 Mindfulness

“Mindfulness is het zonder oordeel en met aanvaarding richten van de aandacht 

op ervaringen in het hier en nu. Het beoefenen van aandacht laat een eenvoudige, 

maar duidelijke weg zien voor het loslaten van onze verkramptheid en voor het 

opnieuw in verbinding treden met de eigen wijsheid en vitaliteit” (Kabat-Zinn).

Het verwijst naar het vermogen om opmerkzaam te zijn van gedachten, gevoelens, 

lichamelijke sensaties en de fysieke omgeving te accepteren zoals hij is zonder te 

oordelen of het goed of fout is. De dingen die je doet met aandacht doen, volledig 

bewust opmerkzaam worden van de ervaring. Het gaat over de kunst om aanwezig 

te zijn in het hier en nu. Door je aandacht te sturen kun je afstand nemen van 

negatieve gedachten, kun je je beter concentreren en beter ontspannen. Lichaam 

en geest worden rustig. Als je met mindfulness aan de slag gaat leer je bewust 

keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren. Je herkent het sneller 

als je in een stresssituatie komt, je vangt de prikkels beter op en door een hoge 

JE PERSOONLIJKHEID CREËERT JE PERSOONLIJKE REALITEIT
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mate van bewustwording kun je beter je grenzen bewaken. Het geeft ruimte voor 

ontspanning en genieten. Het geeft:

• meer bewustwording en inzicht in je gedachtenpatronen, je reacties, je 

handelen, je emoties en gemoedstoestanden.

• het vermogen meer afstand te kunnen nemen van problemen.

• het vermogen om makkelijker in het leven te staan en je geniet bewuster en 

intenser.

• meer energie.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar Mindfulness, met name 

mensen met depressie, pijn en verslaving bleken er profijt van te hebben als 

ze dagelijks met Mindfulness bezig zijn. Door Mindfulness toe te passen leer 

je om te gaan met stressvolle gebeurtenissen en het geeft vermindering van 

slaapproblemen, depressie, angst, chronische pijn, stress symptomen zoals hoge 

bloeddruk, vermoeidheid en verlaging van het cortisol (bij te lange stress periodes 

blijft je cortisol constant hoog omdat je in de vecht en vlucht stand blijft staan).

Volgens Boeddha is de wereld vol pijn. Als je niet krijgt wat je wilt hebben, voel je 

pijn. Als je wel hebt wat je wilt heb je pijn omdat je bang bent om het te verliezen. 

Ons streven naar zoveel mogelijk prettige gevoelens en zo weinig mogelijk 

onprettige gevoelens zorgt er onbewust voor dat we steeds weer teleurgesteld en 

ontevreden zijn.

Met Mindfulness gaat het niet per se om het stoppen van al het lijden maar het 

leert je omgaan met tegenspoed en frustraties en verdriet. Je leert observeren wat 

er gebeurd in je omgeving en wat voor gevoel je hebt en welke gedachten er in 

je op komen met behulp van meditatieoefeningen. Je leert ook beter benoemen  

wat er beter is het geeft inzicht in het gevoel dat je hebt en waarom je boos 

of verdrietig bent. Ook het leren accepteren over het laten zijn wat er is geeft 

verandering. Er is een mindfulness vragen lijst waar je direct kunt zien hoe je 

scoort op verschillende mindfulness factoren. De training van John Kabat Zinn 

(MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction) is wetenschappelijk onderzocht.

Dingen die je leert zijn bijvoorbeeld meditatie, d.m.v. een bodyscan je aandacht 

leggen bij gevoelens in je lichaam, welke gedachten geven welke gevoelens, het 

loslaten van gedachten en oordelen. Concentratie meditatie, yogaoefeningen om 

makkelijker in contact te komen met je lichaam.

WAT DOET MINDFULNESS MET JE GEDACHTEN?

Mindfulness traint de controle over de gedachten en zorgt zo voor een betere focus. 

Je leert je gedachten aan de kant te zetten als het niet relevant of niet functioneel is 

en ondermijnend voor effectief gedrag is. Ook leer je om de focus van je gedachten 

te verplaatsen zodat je effectiever bezig bent. Als je dit kan heeft dat heel veel 

voordelen.
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Als je onder enorme prestatiedruk staat zorgt mindfulness voor een grotere focus. 

Wanneer je bijvoorbeeld een belangrijke presentatie moet geven, een examen 

moet halen of een belangrijke sportprestatie moet leveren, helpt mindfulness bij 

de juiste focus.

Je haalt het maximale uit jezelf door alle gedachten op de juiste manier te 

categoriseren en je focus juist te leggen als je onder prestatiedruk staat.

Mindfulness helpt bij het verminderen van piekergedrag. Het biedt een oplossing 

tegen piekergedrag door je te trainen om gedachten beter te organiseren. Hierdoor 

kun je alle gedachten beter indelen of ze nu op dit moment van belang zijn of niet. 

Zo kun je je beter richten op wat nu van belang is, en wat van latere zorg is.

Mindfulness helpt stress tegen te gaan. Omdat je door mindfulness leert om je 

gedachten beter te focussen en beter leert indelen, kun je het aantal prikkels in je 

gedachten verminderen. Wanneer je minder prikkels ervaart hoeven je hersenen 

minder gedachten te verwerken en daalt je stress. Zo kun je je gedachten beïnvloeden 

en dus ook hoe je je voelt. Cortisol (wat verhoogd is bij langdurige stress) zorgt dat 

de drempel van de amygdala wordt verlaagd bij langdurige productie waardoor er 

angst gaat ontstaan waar eerst geen angst was. Daarnaast zorgt dit er weer voor 

dat de pijnprikkel sterker doorkomt. Op zijn beurt zorgt de afname van dopamine 

en toename van cortisol voor het minder functioneren van het immuunsysteem. 

Wat er dus voor zorgt dat het herstelproces langer gaat duren.
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3.3 Meditatie

Meditatie verwijst naar een wijd spectrum van geestelijke oefeningen. Het komt 

van meditatio, meditari wat overdenken, nadenken betekent. Er zijn verschillende 

vormen van meditatie, contemplatie, concentratie-meditatie en Vipassana-

meditatie. Binnen deze drie zijn weer vele varianten.  

• Bij Vipassana-meditatie wordt de aandacht niet geconcentreerd op een punt 

maar wordt de geest juist getraind om gewaar te zijn van veranderingen die 

plaats vinden in lichaam en geest. Hiermee wordt men zich bewust van de 

veranderlijke aard van de werkelijkheid. In de context van boeddhistische 

beoefening heet deze vorm Vipassana-meditatie. Wanneer het uit de 

oorspronkelijke boeddhistische context wordt gehaald, is er sprake van mind-

fulness. 

• Objectvrije meditatie bestaat uit het richten van de aandacht op één punt. Na 

enige oefening wordt ontdekt dat de aandacht niet meer zo snel wordt afgeleid 

door impulsen van buitenaf of van binnenuit. Dit wordt het éénpuntig maken 

van de aandacht genoemd. Vormen van zulke objectgerichte meditatievormen 

zijn bijvoorbeeld het centrerend gebed en Transcendente Meditatie

• Transcendente Meditatie (TM) verschilt van contemplatie en concentratie, in 

die zin dat ze zich niet richt op het niveau van betekenis, zoals bij contemplatie, 

maar ook geen concentratie gebruikt. Veelal wordt de aandacht moeiteloos 
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gericht op een klank, die de geest vanzelf naar binnen doet keren. Dat naar 

binnen keren leidt uiteindelijk tot een overstijgen, transcenderen van zelfs de 

meest geringe gedachtenactiviteit, vandaar de naam Transcendente Meditatie. 

Dit naar binnen keren van de geest heeft een parallelle werking in het lichaam, 

waarbij diepe ontspanning wordt ondergaan. TM is geïntroduceerd in de 

Westerse wereld door Maharishi Mahesh Yogi.

Meditatie gaat over het autonoom systeem ingaan en om het activeren van het 

parasympatische zenuwstelsel, met als basis de nervus vagus, die zorgt voor 

herstel en groei. Maar hoe moet je daar komen? Dat gaat niet vanzelf en kost veel 

oefening. Eerst eens kijken naar de verschillende staten waar het brein zich in kan 

bevinden:

Wanneer tussen neuronen vonken overspringen, wisselen ze elektrisch geladen 

elementen uit die vervolgens elektromagnetische velden produceren, en deze 

velden kunnen worden gemeten bij een hersenscan (EEG). Mensen hebben een 

aantal meetbare hersengolf-frequenties, en hoe trager de staat van de hersengolf 

waarin we zijn, des te dieper we de innerlijke wereld van de onderbewuste 
informatie in gaan. Van de langzaamste naar de snelste zijn de hersengolfstaten 

achtereenvolgens:

• delta (diepe, herstellende slaap-volkomen onderbewust).

• thèta (een schemerzone-staat tussen diepe slaap en waken).

• alpha (de creatieve fantasierijke staat).

• bèta (bewust denken).

• gamma (verhoogde staat van bewustzijn).

ALPHA

BÈTA

THÈTA

DELTA
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Om te mediteren om daadwerkelijk iets te veranderen in je oude patronen willen 

we dat de hersenen van gamma naar bèta naar alfa en uiteindelijk naar thèta gaan. 

Thèta is de hersengolf staat waarin het lichaam in slaap is maar het brein wakker 

is, en waar je gemakkelijker de automatische programma’s van je lichaam kunt 

veranderen.

ONDERZOEKEN NAAR MEDITATIE

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar het effect van meditatie. Hieronder 

zijn een aantal hersenscans genomen tijdens meditaties bij de advanced workshops 

van Dr. Joe Dispenza.
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3.4 Affirmatie

Affirmatie is bekrachtiging, verzekering van een gedachten. Een positieve zin 

alsmaar herhalen zodat je er uiteindelijk daadwerkelijk in gaat geloven. Kijk 

maar eens als 20 mensen tegen je zeggen: “wat zie je er slecht uit, ben je ziek”, 

dan denk je uiteindelijk: “o, jee ik zie er slecht uit ik word vast ziek” en dan wordt 

je dat ook. Of als je altijd zegt of denkt: “dat kan ik toch niet”, dan gaat het je ook 

nooit lukken. Onze hersenen zijn zo geprogrammeerd dat ze geloven wat we vaak 

zien of vaak horen. Een echte affirmatie beïnvloedt het onderbewustzijn en her 

herprogrammeert eigenlijk de hersenen.  Het werkt het beste om iets wat al in je 

aanwezig is te versterken. Als je 6000 keer tegen jezelf zegt dat je je zo gelukkig 

voelt, terwijl je je diep vanbinnen eigenlijk heel akelig, beroerd en slecht voelt, 

dan werkt het niet. Het is niet domweg een aantal woordjes opzeggen. Je moet de 



28

tijd nemen om de woorden te kiezen die bij jou passen en iets voor je beteken. Dan 

geef je met de affirmatie ruimte aan iets wat er al is in plaats van iets te forceren 

dat er niet is. Als we de affirmatie gaan gebruiken in geval van ziekte en of pijn, 

dan gaat het om het jezelf bevrijden van een ongewenste toestand. Je moet een 

mentale oorzaak gaan opheffen. In het boek van Louise L. Hay vertelt zij hoe 

ze zelf ontdekte dat haar ziekte werd veroorzaakt door gedachtenpatronen van 

wrok en haatgevoelens. Als vijfjarig kind was ze verkracht en mishandeld, de 

vaginale kanker was voor haar duidelijk een gevolg van haar gedachtenpatronen. 

Ze wist ook dat alleen als ze een mentale verandering zou ondergaan er pas 

wat zou veranderen. Ze ging aan de slag met haar leraar en ze begon aan het 

loslaten van oude gedachtenpatronen te werken. Ze had nooit erkend dat ze een 

diepe wrok koesterde. Vaak zijn we blind voor onze eigen patronen. Ze had veel 

vergevingswerk te doen en ze bezocht een natuurgeneeskundig therapeut om haar 

lichaam te ontgiften. De geestelijke en lichamelijke reiniging hielp zo goed dat er 

na 6 maanden geen spoor van de kanker meer in haar lichaam was. We nemen 

zelden de tijd om onze overtuigingen nader te bezien. Bijvoorbeeld: waarom denk 

ik dat ik moeilijk kan leren? Is dat wel zo? Is dat de waarheid? Wanneer ben ik 

dit gaan geloven? Geloof ik dit nog altijd omdat de juf in de 3e klas me dat heeft 

gezegd? Ben ik beter af als ik die overtuiging loslaat? Dit is heel belangrijk om te 

leren welke oude patronen we zouden kunnen en willen vervangen door nieuwe 

patronen. Als je kijkt naar de metafysische oorzaak – voorbij het lichamelijke 

naar de mentale oorzaak (bijvoorbeeld het bekken wordt geassocieerd met balans 

en stabiliteit in het leven) – dan begrijp je dat er verband is tussen gedachten en 

lichamelijke problemen. Gedachtenpatronen die de meeste ziekten in het lichaam 

veroorzaken zijn: angst, kritiek, boosheid, rancune, wrok en schuldgevoel.

Een affirmatie kun je op elk moment doen, hierdoor is het laagdrempelig en 

geeft het voor sommige mensen de voorkeur boven een meditatie waar je echt 

de tijd voor moet nemen. Het is wel goed om ook dit op vaste tijdstippen te doen 

dat maakt het makkelijker om vol te houden. Het vervangen van oude patronen 

lukt je niet met wilskracht en discipline, die bestrijden alleen het resultaat. Je 

moet de wortels weghalen door te werken aan de bereidheid tot het loslaten van 

bv. hoofdpijn, behoefte om te roken, etc. Voordat je begint met het affirmeren 

van nieuwe gedachtenpatronen. Als je de mentale oorzaak weet vraag je jezelf: 

“Welke gedachten in mij hebben dit gecreëerd?” Wees bereid dit patroon los te 

laten. Herhaal het nieuwe gedachtenpatroon en doe dit proces meerdere malen 

per dag en elke keer als je aan je symptomen denkt. Op deze manier kun je dus je 

gedachten de kracht van genezing geven.

Bij de E.E.N®therapie wordt er gewerkt met regressie therapie (licht healing). Eén 

van de technieken die daarbij ingezet kan worden is de affirmatie. Het doel hiervan 



29

is om onbewuste overtuigingen te neutraliseren en naar positieve  overtuigingen 

te transformeren.

3.5 Visualisatie

WAT IS VISUALISEREN?

Eenvoudig gezegd is het de geestelijke activiteit die bestaat uit het denken in 

beelden. In de westerse maatschappij zijn we vooral vertrouwd met logisch, lineair 

denken. In de 17e eeuw werd aan deze manier van denken de voorkeur gegeven 

boven alle andere manieren, aangezien deze manier van denken de grondslag van 

de (medische) wetenschap vormt. Visualiseren is denken in beelden. Beelden zijn 

de oertaal van je geest. Alles wat de mens ooit geschapen heeft, is eerst in zijn 

verbeelding ontstaan. Onze hersenen maken geen onderscheid tussen dat wat je 

met je ogen ziet of dat wat je je verbeeldt. Deze beelden beïnvloeden je leven zoals 

angst, vreugde, gezondheid enzovoorts. Zo kun je je geest beïnvloeden en zo ook 

je immuunsysteem en je gezondheid. Dankzij de kracht van verbeelding kunnen 

we onze eigen realiteit vormgeven. Je focust op wat er al wel is in plaats van wat er 

niet is. Je laat jezelf geloven dat je al bent waar je wilt zijn. Eigenlijk moet je niet 

alleen visualiseren maar er ook naar handelen alsof het al zo is.

Een opmerkelijke eigenschap van het werken met het voorstellingsvermogen is 

dat het ook gepaard gaat met fysiologische veranderingen. Als duidelijk vaststaat 

dat het lichaam invloed uitoefent op de geest, is het dan ook niet logisch ervan uit 

te gaan dat de geestkracht, of het voorstellingsvermogen invloed uitoefent op het 

lichaam?

Langzaam lijkt de westerse geneeskunde te accepteren dat de geest het lichaam 

kan beïnvloeden. We kunnen met de geest ook ons immuunsysteem beïnvloeden.

Dr. Ed Blalock van de universiteit in Alabama bevestigde dat witte bloed-

lichaampjes op visualisatie reageerden. Hij wist dat adrenaline het lichaam bij 

spanning of gevaar op scherp zet als waarschuwing en afweer, zodat het ACTH-

hersenhormoon in werking treedt en antilichamen laat groeien. Hij ontdekte 

dat het brein en het immuunsysteem dezelfde taal spreken. Met name kanker-

patiënten deden aan het onderzoek mee. Het ging hierbij om korte visualisaties, 

en positieve verbeeldingskracht om de zieke plek gunstig te beïnvloeden en te 

helen.

Het effect is, dat de wetenschappers nu hebben aangetoond, dat er dan meer 

afweercellen worden aangemaakt. Er worden dan meer witte bloedlichaampjes 

geproduceerd die de ziekte of een tumor direct kunnen aanvallen.
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De resultaten bij de onderzochte kankerpatiënten is verbluffend positief. 

Adriaan Honig, hoogleraar in de medische psychiatrie aan de Vrije Universiteit 

in Amsterdam beweert dat kankerpatiënten een twee tot drie keer grotere kans 

hebben aan hun ziekte te overlijden als ze depressief zijn.  

Als je uitgaat van de eenheid van lichaam en geest is het geen verrassing dat 

onderzoekers hebben aangetoond dat er een duidelijk verband bestaat tussen 

negatieve emoties en een verminderde capaciteit van het immuunsysteem.

En zo is er ook aangetoond, dat positieve emoties – zoals humor, blijdschap en 

geluk – een gezonder immuunsysteem bevorderen.

Voorbeelden van hoe de visualisatie kan werken: een jongen met kanker gebruikte 

een videospelletje. Hij stelde zich voor dat de kanker de vijand was en hij schoot 

alle cellen kapot met de laserguns. Hij straalde de kankercellen in gedachten weg 

de ruimte in. Na verloop van tijd was hij volledig hersteld. In een ziekenhuis in 

Boston is een onderzoek gedaan met 2 groepen hartpatiënten. De ene groep moest 

om de conditie te verbeteren trainen en bewegen op fitnessapparatuur gedurende 

2 uur per dag. De andere groep werd door een coach begeleid om dezelfde training 

te doen maar dan in gedachten. De laatste groep was er na 6 weken aan zienlijk 

beter aan toe dan de groep die fysiek had getraind. 

Er zijn verschillende technieken die met visualisatie werken zoals bv NLP en 

mindfulness. Maar ook wordt er vaak een combinatie van meditatie en visualisatie 

toegepast.

3.6 Gebed

GEBED 

Als je gebed opzoekt dan vind je verschillende omschrijvingen. Op de ene website 

staat: “Bewuste poging van gelovigen om te communiceren met een goddelijk 

wezen.” Een andere website zegt: “Alles wat we denken, zien en doen is een 

gebed. Het leven is een gebed in die zin, dat het een voortdurend verzoek is aan 

het universum en zijn God om ons te presenteren met wat we kiezen en wensen.”  

En zo kun je gebed dus op verschillende manieren omschrijven. Hoe verschillend 

het bij alle geloven en culturen ook wordt uitgeoefend het gaat allemaal om 

dezelfde intentie. Als gebeden onbeantwoord blijven, kan dat komen omdat de 

intentie niet de juiste was. Liefde en vergeving is de boodschap vanuit de bijbel. 

Gebed begint niet met het neerknielen, een votief kaarsje aansteken of in meditatie 

zitten, of onze gebedskralen oprapen of een uitwendig of innerlijk ritueel uit 

voeren. Je hele leven is een gebed. Veel mensen doen alleen een ‘schietgebedje’ en 

andere bidden bij een levensgebeurtenis als een trouwerij of een begrafenis. En 

sommige mensen bidden voor iemand anders omdat die het goed kan gebruiken 

op dat moment. Vanuit de bijbel gezien is het beter om samen te bidden met 
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andere gelovigen en hardop. Er is een onderzoek waaruit blijkt dat stellen die 

samen bidden langer bij elkaar blijven. Ook zijn verschillende gebedsgenezingen 

of spontane onverklaarbare genezingen bekend. Dat is waarom sommige zieke 

mensen plaatsen zoals Lourdes bezoeken. Van de meer dan 7000 dossiers van 

genezingen in Lourdes zijn er tot nu toe 70 door de Kerk als ‘wonder’ erkend. Ook 

bijvoorbeeld in Medjugorje in Bosnie-Herzegovina zijn verschillende wonderen 

gebeurd. Sinds juni 1981 verschijnt Onze-Lieve-Vrouw dagelijks in Medjugorje. Drie 

van de oorspronkelijk zes zieners krijgen nog steeds dagelijks verschijningen van 

Moeder Maria. In 1981 (15 augustus) reisde een vrouw uit Mostar daarnaartoe om 

een gunst te vragen aan Onze-Lieve-Vrouw en om te bidden tot de Heilige Maagd 

Maria. Waarna ze spontaan weer kon lopen. Zo zijn er verschillende plekken op de 

wereld waar wonderen plaats hebben gevonden.

GEBED EN DE ISLAM 

Het gebed was de eerste plicht die de profeet Mohammed oplegde aan zijn 

volgelingen. Het gebed en het geven van aalmoezen komt altijd op de eerste 

plaats. Het gebed kent geen verschillen in rang of stand of in kleur of afkomst. 

Het gebed vraagt absolute oprechtheid van haar gelovigen, een lofprijzing waarin 

lichaam, spraakvermogen, ziel en intelligentie in gelijke mate deelnemen. 

Moslims bidden 5 keer per dag op vastgestelde tijden. Bij de Islam is reiniging 

heel belangrijk, het gebed kan alleen worden verricht in een toestand van reinheid 

door middel van een rituele reiniging. De woedoe (wassing) voorkomt overdracht 

van bacteriële aandoeningen. Verder richten ze zich, waar ze zich ter wereld ook 

bevinden, in de richting van de Ka’bah in Mekka. Er zijn verschillende gebeden 

zoals de Qada (het inhaal gebed wanneer iemand door omstandigheden niet heeft 

kunnen bidden); het Isstikhara gebed (om leiding te vragen van God). Wanneer 
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een moslim wil weten of een voornemen juist is of niet kan hij een gebed van twee 

‘rak’kaat verrichten, liefst voor het slapen gaan. Men kan dan in een droom een 

teken ontvangen, het ‘Tasbieh’-gebed. De profeet Mohammed heeft over dit gebed 

gezegd, dat dit de vergiffenis schenkt voor je eerste en laatste zonden.

GEBED EN GENEZING

De Bijbel zegt: “Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar. Dan zult u genezen. 

Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn werking niet.” Er 

zijn speciale gebedsgenezingsdiensten. Het is een prachtig wonder van God als je 

wordt genezen van je ziekte. Toch wordt niet iedereen beter die een beroep doet op 

iemand met de gave van gebedsgenezing. Of de klachten komen na de ‘genezing’ 

weer terug. Dit zou weer met de overtuiging te maken kunnen hebben. Door je 

afhankelijk van iemand op te stellen voor je eigen genezing kan het zijn dat de 

invloed dus niet zo sterk is, omdat het geen daadwerkelijke overtuiging is. Geen 

verandering in je systeem.

Een voorbeeld uit Nederland is de gebedsgenezer Jan Zijlstra. Hij doet gebeds-

genezingen in Nederland. Dit is het verhaal van een meisje dat aan één oor doof 

is geworden na een operatie. En aan één oog blind was. De artsen wisten niet 

meer wat ze nog voor haar konden doen. Ze ging niet voor haar zelf naar deze 

gebedsdienst. Na de vraag van de gebedsgenezer of er iemand was die doof is, 

reageerde ze. Ze dacht: “Baat het niet dan schaadt het niet.” Ze stapte er eigenlijk 

‘ongelovig’ in. Zijn eerste vraag is of ze ‘wrok’ in haar hart heeft. Hij vraagt of ze die 

wrok aan Jezus wil geven en hij zegt een aantal keren een gebed. Ze moet vreselijk 

huilen. Ze geeft haar bitterheid aan en vergeeft wat haar aangedaan is (seksueel 

misbruik door haar vader). Zij herhaalt al zijn woorden en eindigt met Amen. Dit 

woord is een bekrachtiging een bevestiging als ‘zeker’. Ook haar blindheid wordt 

vervolgens in een gebed meegenomen. En ook na dat gebed ziet ze ineens weer 

met haar blinde oog. Ze kan het zelf niet verklaren. Ze heeft geen terugval gehad, 

heeft ook geen angst en ze weet nu dat er een God is en vertrouwt erop dat als ze 

daarin blijft geloven, dat het goed is. Zij gelooft ook dat genezing voor altijd is. 

Dat is het verschil met mensen die denken dat het eenmalig is en er niet 100% in 

‘geloven’. Zij had zelf ook andere pogingen gedaan, door heel positief in het leven 

te staan, maar dat had tot nu voor haar geen verandering gebracht. De artsen van 

het ziekenhuis zijn nog steeds aan het onderzoeken waardoor ze nu genezen is en 

het hun eerder niet lukte. Voor haar is het helder, ze is genezen door God.



33

3.7 Vergeving

Vergeving: absolutie, genade, kwijtschelding, pardon, vergiffenis, verschoning.

Binnen de E.E.N®therapie is definitie van vergeving: “vergeving is de geneeskracht 

van het woord, het opent geblokkeerde chakra’s, laat energie weer stromen en 

verbreekt alle energetische en karmische banden  die op basis van ego (macht en 

onmacht) zijn gelegd”.

Volgens de algemene opvatting is het: het iemand niet meer kwalijk nemen van een 

ernstige daad. Definitief een punt zetten achter een pijnlijk verleden. Deze daad 

(vergeving) overtreft het gewone sorry zeggen. Vergeven wordt meestal gedaan 

door diegene die geestelijke of materiele schade heeft geleden. Het slachtoffer van 

deze daad rekent de daad dan niet langer toe aan de dader en verlangt hier geen 

genoegdoening meer voor. Zowel diegene die vergeeft als diegene die vergeving 

ontvangt ervaart doorgaans een gevoel van bevrijding omdat de daad en een 

schuld(-gevoel) door de vergeving minder dominant worden in hun leven. Er heeft 

een afronding plaatsgevonden.

Als we kijken naar de verhalen van verschillende wonderbaarlijke genezingen 

komt ook hier vaak vergeving aan te pas. Waar het om gaat bij vergeving is 

het definitief een punt zetten achter een pijnlijk verleden. Het is een stap naar 

zelfverlossing. Veel mensen houden de pijn vast in een houding van verwijten 

en tenlasteleggingen naar de daders. Weer anderen zijn boos omwille van wat ze 

zich hebben laten aandoen. Mensen verdoven hun pijn op verschillende manieren, 

excessief alcoholgebruik, drugs, medicijnen. Maar vaak ook keert de woede zich 

naar binnen en ontstaan er lichamelijke klachten van overspannenheid, hoofdpijn 

tot zelfs doofheid en blindheid aan toe. Het schuldbewustzijn blokkeert de 

heling. Het bevriest de liefde en de harmonie en werkt als een sluipend gif in ons 

lichaam. Vergeven is het jezelf bevrijden uit de gevangenis van het verleden zodat 

je eindelijk aan jezelf kunt geven wat we altijd van anderen hebben geëist. Het is 

de beslissing niet langer als slachtoffer door het leven te gaan maar om op eigen 

kracht beginnen te leven zoals het oorspronkelijk bedoeld was.

WAT IS VERGEVING NIET

Vergeving is niet:

• Het goed praten van het gedrag van de ander. 

• Het over je heen laten lopen. 

• Iets doen uit superioriteitsgevoel.

• De hele situatie maar vergeten. 

• Zeggen dat de misstap niet zo erg is.

• Zeggen dat jouw gevoel niet belangrijk is.

• Je verzoenen met de situatie.

• Dat je moet geloven dat God het goed vond wat er gebeurde.
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Wat is vergeven wel?
Wat gebeurt er als je gaat vergeven? We nemen de macht terug over ons leven, 

vergeven opent de keelchakra wat echt opluchting geeft. Als we iemand vergeven 

bevrijden we hem of onszelf van karmische banden zodat we beiden in vrijheid 

verder kunnen leven. Jezelf vergeven is onvoorwaardelijke liefde voor jezelf voelen 

vanuit je hart. Dit is een stap die niet altijd wordt gezien. Het gaat er niet alleen om 

de ander te vergeven maar vooral ook om jezelf te vergeven. 

Ten eerste moet je het in kleine stapjes doen: begin met het voelen wat er gebeurd 

is, wat is je aangedaan? Besef ook hoe akelig het is om dat allemaal te voelen maar 

je voelt het toch zo bewust mogelijk. Vraag dan jezelf af of je werkelijk de rest 

van je leven deze negatieve gevoelens en gedachten wilt blijven koesteren. Nu 

zal je beseffen dat vergeven voor je eigen gemoedsrust best belangrijk is. Het is 

belangrijk dat je hierna erkent dat je die pijn hebt gedragen. Het betekent niet, 

dat je het gebeurde goedkeurt. En ook niet dat, je vindt dat je het verdiend hebt.  

Maar wel dat je beseft, dat dit jouw pijn is. Je maakt jezelf los van de ander. Je 

ervaart dat vergeven je vrij maakt. Het is een opluchting om de wrok los te laten. 

Dat is de paradox van vergeven: je vergeeft een ander, maar je hebt er zelf het meest 

profijt van. 

Wat kunnen we allemaal vergeven? 

• Jezelf (jij bent de allerbelangrijkste persoon in jouw eigen wereld).

• Mensen (je partner, kinderen, familie, vrienden).

• Overledenen (bij rouwverwerking, als de persoon al overleden is).

• God, Allah, Boeddha (afhankelijk van je geloofsovertuiging).

• Situaties (je werkplek, groepen mensen).

• Je lichaam (bijvoorbeeld bij ziekte, of als je het lichaam afwijst).

• Traumatische beelden (of ongelukken, beelden uit de oorlog).

• Vorige levens (karmische belasting) .

Vergeven is gezond voor je ziel maar zeker ook voor je fysieke gezondheid blijkt 

uit allerlei onderzoeken. Het vermindert stress en is daarmee gunstig voor hart en 

bloedvaten, het verlaagt je cortisolniveau en versterkt daardoor je immuunsysteem. 

Mensen die onvoorwaardelijk vergeven zonder verontschuldiging, wroeging 

of genoegdoening van de dader blijken langer te leven dan mensen die alleen  

kunnen vergeven als de dader sorry zegt en boete doet. In sommige spirituele 

kringen gaat men nog verder en zegt men dat alle ziekte voortkomt uit een staat 

van niet kunnen vergeven. Als we ziek zijn moeten we dus altijd om ons heen 

kijken om te zien of we nog iets kunnen vergeven.

Binnen de E.E.N®therapie wordt er ook met vergevingssessie gewerkt, we kijken 

naar welke blokkades er zitten, uit welke periode in het leven, baby-, kleuter-, 

pubertijd of volwassenheid en welke gevoelens voortkomen uit schuldgevoel. 
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De pijn van vroeger moet ook worden uitgewist. Boosheid en schuldbewustzijn 

blokkeert alle heling. Het bevriest niet alleen de liefde en harmonie, maar werpt 

de mens tevens in een draaikolk van steeds meer lijden. 
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4. Enquête 
ONDERZOEK NAAR VERSCHIL TUSSEN 

MEDITATIE EN AFFIRMATIE

Toen ik begon met onderzoeken, wat ik 

allemaal wilde gaan doen met deze scriptie 

vroeg ik me af wat er krachtiger zou zijn: 

een meditatie of een affirmatie. Daarom 

heb ik aan 40 cliënten gevraagd of ze aan 

een onderzoek wilden meewerken. Ik 

heb een aantal vragen opgesteld om te kijken of er verschil is in de pijnbeleving, hoe  

mensen zich voelen en hoe ze slapen. Ik heb een geleide meditatie gezocht en uit die 

tekst een affirmatie geschreven. Zo wilde sommige mensen een geleide meditatie 

doen en anderen een affirmatie. Uiteindelijk heb ik 14 formulieren teruggekregen.

 4.1 Terugblik op de enquête

Doordat ik de scriptie heb opgeschoven in verband met de ziekte van mijn man, 

is het onderzoek onder mijn cliënten niet helemaal gelopen zoals ik had gepland. 

Desondanks heb ik de enquête hierin meegenomen. Hoewel ik het in een moeilijke 

tijd – van rouw – toch voor elkaar moest krijgen deze scriptie te schrijven, is het 

ook wel iets wat ik heel bijzonder interessant vind om uit te zoeken. En wat mij 

mogelijk ook helpt om door deze moeilijke periode heen te komen, omdat ik zo 

elke keer weer tegenkom wat ik kan doen om toch positieve gedachten vast te 

houden en aan te leren. 

Uiteindelijk kwamen we er met elkaar achter dat je niet zomaar aan iedereen 

hetzelfde kan geven. Zo waren er mensen die zich heel erg ergerden aan de stem 

van de meditatie en deze mensen hebben toen een eigen meditatie gedaan. Wat 

ik heb geleerd tijdens dit hele proces is dat het belangrijker is dat je volledig staat 

achter wat je doet dan hoe je het doet. De volle aandacht en volle overtuiging is 

waar het om gaat. Als je daadwerkelijk iets wilt veranderen in de ‘programmering’ 

dan is het geen schakelaar die je omzet. Je kunt dus ook niet simpel weg zeggen 

ik ga even mediteren om mijn ziekte te genezen. Of ik ga even wat affirmaties 

opzeggen dan knap ik wel op. Het vergt meer tijd om een meditatie te doen dan 

om tussendoor een affirmatie op te zeggen. Met een meditatie kun je beter in de 

alfa- of zelfs théta-staat komen, waardoor de programmering op een dieper level 

wordt beïnvloed. En in théta level kunnen er zelfs daadwerkelijk veranderingen 

gemaakt worden in de hersenen.

 

In de bijlage is de uitslag van de enquête omgezet in grafieken.
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ERVARINGEN VAN DE MENSEN DIE MEE HEBBEN GEDAAN MET HET ONDERZOEK  

‘DE INVLOED VAN GEDACHTEN OP HET HERSTELPROCES” DOOR MIDDEL VAN 

AFFIRMATIE OF MEDITATIE

• “De dagelijkse affirmatie ‘ik ben pijnvrij’ zorgt ervoor dat ik steeds meer ben 

gaan geloven dat ik gezond kan zijn.”

• ‘’Ik voel me sterker en energieker door de affirmaties, en ben minder bang voor 

pijn.”

• “Het koste me discipline om het dagelijks te doen maar maakt me trots en 

geeft me een positief gevoel dat ik het toch maar doe.” 

• “Ik kan m’n negatieve gedachten nu makkelijker stoppen.”

• “Ik merk dat ik bijvoorbeeld kramp makkelijker los kan laten door m’n 

gedachten om te zetten.”

• “Ik voel meer rust en meer in balans.”

• “Ik krijg er meer energie door, doordat ik mijn negatieve gedachtes makkelijker 

los kan laten.”

• “Ik slaap beter na een meditatie.”

•  “Minder drukgevoel in mijn hoofd.”

• “Ik blijf ondanks betere slaap erg moe.”

• “Ik heb het idee dat ik beter in mijn vel zit.”

• “Toch nog erg druk in m’n hoofd overdag.”

• “Meer rust in mijn lijf en hoofd.”

• “Hoofd minder chaotisch en minder piekeren.”

• “Ik moet me er wel steeds toe zetten om het te doen maar het levert me toch 

wel wat op, voel me toch iets beter.”

• “Wandelen in de natuur werkt voor mij beter, ik ga niet door met affirmatie en 

meditatie.”

• “Ik weet beter wat ik wel en niet wil.”

• “Ik viel ervan in slaap, maar dat geeft ook ontspanning.”

• “Ik kan me nu echt beter ontspannen.”

• “Ik ben nu liefdevoller voor mezelf.” 

De meeste mensen gaan wel door met of de meditatie of de affirmatie. Er is toch 

wel duidelijk een effect, soms heel klein en soms duurt het langer. Ook kreeg ik 

van sommige mensen terug dat nu ze langer hiermee bezig zijn, ze steeds meer 

het effect gaan merken. 

“Als je geen tijd hebt om te mediteren zou je elke dag minstens 1 uur moeten mediteren”
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5. Slotconclusie Wat is het ontzettend leuk om hiermee 

bezig te zijn. Ik heb zelf de workshops 

van Dr. Joe Dispenza gedaan om 

mezelf te ‘her-programmeren’. Ik had 

letterlijk angst voor angst, doordat ik 

altijd wat had en door mijn ziekte. Na 

drie jaar elke ochtend zijn meditatie 

gedaan te hebben ben ik daarvan af 

gekomen. Ik heb met het lezen van 

alle boeken en websites steeds weer 

ontdekt dat er een aantal dingen zijn die bij methodes terugkomen en dat is dat 

gedachten letterlijk ziekmakend kunnen zijn. Angst, wrok, haat zijn gedachten 

die een negatieve lading hebben en daardoor letterlijk ziekmakend kunnen 

zijn. Liefde is allesoverheersend omdat het een pure energie is. Zelfs ‘kusje erop’ 

van een liefdevolle moeder heeft effect bij een kind. Ik was zeer verrast toen ik 

niksvermoedend het boekje ‘Kinderen van het echte volk’ van Marlo Morgan 

uit een bibliotheekkastje haalde. Toen ik las over hoe de Aboriginals met elkaar 

konden communiceren. Hoe deze mensen door het universum met elkaar 

verbonden waren, hoe deze mensen last hebben van onze Westerse maatschappij 

met alcohol en alle herrie. Die hun vermogen kwijtraakte om op hun oude manier 

– via telepathie – met elkaar te communiceren. Of om de aarde te kunnen horen 

en te weten waar er water stroomt. Toen wist ik dat we heel ver weg zijn geraakt 

van ons menszijn hoe het mens zijn bedoeld was. Deze mensen waren één met de 

natuur en hadden verder niks nodig dan dat. Ze waren zelfvoorzienend en leefden 

van wat de natuur ze te bieden had. Of het goed is of niet hoe we ons ontwikkeld 

hebben laat ik in het midden. Maar wel denk ik dat we weer meer moeten leren 

vertrouwen op het zelfhelend vermogen en meer moeten leren luisteren naar onze 

gevoelens en onze intuïtie. Het vertrouwen hebben in iets, een volle overtuiging 

hebben van iets, geloof hoop en liefde, dit alles maakt dat er dingen daadwerkelijk 

kunnen veranderen. Het is niet makkelijk en geen quick-fix. En als er ergens 

nog maar enige twijfel is zal je niet bereiken wat je wilt. Alleen als het de volle 

overtuiging is en blijft zal het permanent veranderen. Alles is energie en alles is 

met elkaar verbonden. Het is dan ook niet makkelijk om in een omgeving waar 

angst, haat of verdriet overheerst los te blijven van deze negatieve energie. Soms 

is het nodig om jezelf af te zonderen en weer met je blote voeten op het gras te 

kunnen lopen, de liefde te kunnen voelen van binnenuit zonder dat die verstoord 

wordt door allerlei andere negatieve energie.  Niet altijd makkelijk in ons overvolle 

land waar je steeds in en met elkaars energie moet leven. Als je kunt bereiken om 

in théta-staat te mediteren kun je je ook hiervan beter afsluiten.
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Kortom, de gedachten zijn van wezenlijk belang bij het herstelproces. Het is zelfs 

zo dat ze het herstel kunnen maken of breken. Het is zelfs wetenschappelijk uit te 

leggen wat er gebeurt in de hersenen: ‘no firing no wiring’. Er wordt een signaal 

afgegeven en een verbinding gemaakt, maar die verbinding kun je dus wijzigen 

door een nieuwe overtuiging. Een bepaald gevoel creëert een bepaalde gedachte en 

een bepaalde gedachte creëert een bepaald gevoel. Gedachten zijn te beïnvloeden. 

Dit kan gebeuren zonder dat je het door hebt. Door televisie, door het nieuws, door 

wat er om ons heen gebeurd, worden we elke keer weer beïnvloed. Daarom is het 

belangrijk om stil te staan bij wat je voelt, wat je denkt, waarom je dat denkt en 

of er een andere mogelijkheid is. De E.E.N® opleiding heeft mij geleerd om ook 

naar andere dingen te kijken, zoals, karma, chakra’s, vergeving, het energetisch 

werken etc. En om zo nog meer ‘the bigger picture’ te zien. Ook nu ik mijn scriptie 

aan het afronden ben, kom ik nog elke keer artikelen tegen waarvan ik denk:  

“… hm, dat is ook interessant, zoals: ‘hersenscans bevestigen het, pijn zit tussen de 

oren’.” Maar ik kan niet blijven herschrijven. 

Nog meer dan ooit sta ik achter mijn uitspraak die ik vaak aan mijn cliënten 

meegeef als ze de deur uitgaan:

“Leef vanuit liefde, niet vanuit angst.”
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7. Nawoord In 2017 kreeg mijn man Ton de 

diagnose nierkanker, na 3 maanden 

bleken er uitzaaiingen te zitten. De 

vooruitzichten waren niet goed. 

Tijdens zijn hele ziekteperiode heeft 

hij ervoor gekozen om zich niet bezig 

te houden met de ziekte, hij wilde 

genieten en leuke dingen doen en 

herinneringen maken. Dat hebben we 

gedaan. Hij bleef er positief in staan en 

genoot van alle mooie momenten. 

In mei 2019 kreeg hij verlammingsverschijnselen en bleken er uitzaaiingen in de 

hersenen te zitten. Tegen de verwachting in herstelde de verlamming en heeft hij 

uiteindelijk nog 10 maanden cadeau gekregen. We hebben een mooie reis gemaakt 

naar Noorwegen en hij genoot van alle bijzondere contacten met zijn koorleden 

en vrienden en familie. Een bijzondere tijd. Helaas kreeg hij begin februari 

de verlamming terug, de medicijnen konden de groei van de hersentumoren 

niet meer remmen en is hij op 26 februari 2020 overleden. Hij heeft mij steeds 

aangemoedigd om mijzelf te ontwikkelen. Hij was degene die zag dat Body Stress 

Release voor mij voorbestemd was om te gaan doen. Hij gaf mij het vertrouwen dat 

ik het zou kunnen. 

Gedurende mijn hele studie van de E.E.N.® therapie heeft hij me telkens weer het 

vertrouwen gegeven dat het ging lukken. Nadat ik gestart was met het schrijven 

van mijn scriptie ging Ton achteruit en ik besloot het schrijven op te schuiven, 

(daarom staan er twee data bovenaan) om zoveel mogelijk tijd met hem door 

te kunnen brengen. Maar ook zelfs in deze moeilijke tijd gaf hij mij steeds het 

vertrouwen dat ik het kon. En dat is zo belangrijk, vertrouwen, geloven in iets, 

maar dan ook vanuit het diepst van je hart met volle overtuiging, en dat helpt 

als anderen je ondersteunen in die overtuiging. Ton was er goed in om mij dat te 

geven. Voor mij blijft altijd de vraag: “Wat gebeurde er in zijn onderbewustzijn? 

En wat als…” 

Nu, 7 maanden na zijn overlijden, heb ik besloten door te zetten en mijn scriptie af 

te maken, want: ik geloof in jou en mij!
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Bijlagen 

Naam  : 
Geboortedatum : 
Datum  : 

1: Ervaring tijdens de meditatie of de affirmatie
Geef aan of je iets anders hebt ervaren dan ‘gebruikelijk’.

  positief                   geen verschil                   negatief 
    
Toelichting: 

2: Effect op de pijn

Na 2 weken:

  weg               minder               meer               geen verschil            

  n.v.t.

Na 1 maand:

  weg             vminder               meer               geen verschil                         

  n.v.t.

Toelichting:

BIJLAGE 1      

VRAGENFORMULIER ONDERZOEK “DE INVLOED VAN GEDACHTEN OP HET 

HERSTELPROCES”
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3: Effect op de slaap

Na 2 weken:

  positief               geen verschil               negatief              

Na 1 maand:

  positief               geen verschil               negatief              

Toelichting: 

4: Effect op energieniveau

Na 2 weken:

  positief               geen verschil               negatief              

Na 1 maand:

  positief               geen verschil               negatief              

Toelichting:

5: Effect op fysiek niveau
Wat merk je fysiek, in je lijf?

Na 2 weken:

  positief               geen verschil               negatief              

Na 1 maand:

  positief               geen verschil               negatief              

Toelichting:
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6: Effect op emotioneel niveau
Wat is de uitwerking op je gevoel, emoties, hoe zit je in je vel, wat zegt 
je hart?

Na 2 weken:

  positief               geen verschil               negatief              

Na 1 maand:

  positief               geen verschil               negatief              

Toelichting:

7: Effect op mentaal niveau
Wat merk je mentaal, rationeel of in je gedachten, wat gebeurt er in je 
hoofd?

Na 2 weken:

  positief               geen verschil               negatief              

Na 1 maand:

  positief               geen verschil               negatief              

Toelichting:



46

  
MEDITATIE   AFFIRMATIE 

Ik heb ….. x per dag Ik heb de affirmatie 
gemediteerd  ….. x per dag opgezegd 

Ik heb ….. dagen  Ik heb ….. dagen 
gemediteerd  de affirmatie opgezegd
 
Wat voor soort   Doorhalen wat niet van Anders namelijk: 
behandelingen heb je toepassing is:  
ondergaan tijdens 
deze testperiode van      of:
meditatie /affirmatie     Geen behandeling

Ik ga door met de  Ik heb voor een andere Ik heb een eigen 
meditatie / affirmatie meditatie gekozen  affirmatie 
Ja / nee    Ja / nee   geschreven
        Ja / nee

  Ik had niet echt   Ik voelde me wel    Ik voelde geen
klachten   beter    verschil 
 
 

• Body Stress Release
• E.E.N.®Therapie
• Fysiotherapie

Als je vragen hebt over het invullen kun je me mailen op 
info@bsr-heetland.nl of bellen 0620259176.  
Ontzettend bedankt dat je mee hebt willen werken aan dit onderzoek. 

Hartelijke groet, 
Renee Heetland
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BIJLAGE 2     

MEDITATIE EN AFFIRMATIE

Affirmatie: minimaal 1x per dag opzeggen, liefst vaker
• Ik heb alle ziektepatronen achter me gelaten.

• Ik ben vrij en gezond.

• Ik ben nu vol stralende gezondheid en energie.

• Ik houd van mezelf en accepteer mijn lichaam volledig.

• Ik ben goed voor mijn lichaam en mijn lichaam is goed voor mij.

• Ik ben energiek en vol vitaliteit.

• Mijn lichaam is evenwichtig en volkomen in harmonie met het universum.

• Ik ben dankbaar voor de toenemende gezondheid, schoonheid en vitaliteit.

• Ik hou van mezelf .

Meditatie (12minuten)
Ga op een rustige plek zitten zonder huisdieren om je heen. Liefst vroeg in de 

ochtend. Zorg dat je comfortabel en warm zit.

https://youtu.be/qNMYMeBnIKY

BIJLAGE 3     

MEDITATIE EN AFFIRMATIE

De beste tijd om te mediteren is ’s ochtends vroeg of ’s avonds voor je naar bed 

gaat. Omdat je als je wakker wordt van delta naar thèta naar alfa naar bèta waar je 

helemaal wakker en bewust bent gaat. En wanneer je in slaap valt ga je weer van je 

wakkere bèta-staat naar de rustigere alfa-staat wanneer je je ogen sluit naar de nog 

tragere thèta-staat, als je half in slaap en half wakker bent, helemaal tot in de delta 

hersengolf-staat van diepe slaap. Dus op deze momenten is het makkelijker om in 

alfa- of thèta hersengolven te glijden. Op deze tijdstippen staat als het ware de deur 

naar de onbewuste mind open. Als je elke dag kunt mediteren zal het een gewoonte 

worden en iets waar je naar uitkijkt om dagelijks te doen. Zorg dat je op een plek zit 

waar je niet wordt gestoord en zorg dat je makkelijke kleding aan hebt die je niet 

gaat knellen of zo. Je kan betere niet in bed gaan liggen omdat je dan de neiging hebt 

in slaap te vallen. Ga op een gemakkelijke stoel zitten of een meditatie kussen een 

plek waar je makkelijk een uur kan zitten. Je kan oordoppen indoen als je snel bent 

afgeleid of een blinddoek voor als je dat prettig vindt. Je lichaam moet ontspannen 

zijn maar je aandacht moet geconcentreerd blijven. Als je hoofd begint te knikken 

tijden meditatie is dat een teken dat je in een tragere hersengolf-staat komt. Als je 
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begint ga je rustig zitten en haalt een paar keer diep en langzaam adem. Je moet als 

snel vaneen bèta-staat in een alfa-staat terechtkomen. Deze meer rustgeven maar 

nog steeds gefocuste staat activeert je frontaalkwab, die het volume verlaagt in de 

hersencircuits die tijd en ruimte verwerken. Elke keer dat er iets gaat veranderen 

in je leven, zullen zowel je lichaam als je gedachten, je hersenen het signaal geven 

om de controle weer terug te pakken. Voor je het weet hoor je misschien negatieve 

stemmen in je hoofd zoals: waarom begin je niet gewoon morgen? Je lijkt veel te 

veel op je moeder! Wat is er met je aan de hand? Je zult nooit veranderen. Dit voelt 

niet goed. Dat is het lichaam dat je probeert te onttronen zodat het zelf weer het 

brein kan zijn. Misschien heb je het onbewuste geconditioneerd om ongeduldig, 

gefrustreerd, ongelukkig of pessimistisch te zijn. Wanneer je in plaats van hieraan 

toe te geven het lichaam bevrijdt van de ketenen van deze emoties, ben je in staat 

om je te ontspannen in het huidige moment en kun je energie vrijmaken uit het 

lichaam zodat die beschikbaar komt om een nieuwe bestemming te creëren. Om 

op die plek te komen, om je lichaam een nieuwe manier van zijn te leren, moet 

je je lichaam laten zien wie de baas is. Om daadwerkelijk iets te veranderen met 

meditatie moet je het lichaam ontstijgen en voorbij het ego gaan om het ego te 

veranderen, verder gaan dan het programma om het programma te veranderen, 

en voorbij het bewuste brein gaan om de onderbewuste denkwijze te veranderen. 

Het onbekende worden om het onbekende te creëren, buiten ruimte en tijd gaan 

om ruimte en tijd te veranderen. Alleen wanneer we bewustzijn kunnen we ons 

leven, ons lichaam en ons leven veranderen en een nieuwe toekomst geven. En 

omdat het bewustzijn is dat vorm geeft aan alle dingen, en het brein het lichaam 

gebruikt om verschillende gedachtenniveaus te produceren, ben je vrij zodra je 

op de plaats arriveert waar je zuiver bewustzijn bent. In het oneindige veld van 

mogelijkheden buiten ruimte en tijd.
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BIJLAGE 4     

RESULTATEN ENQUÊTE

De meeste mensen hebben het zeer positief ervaren en willen doorgaan met 

affirmatie en of meditatie. Soms is het verschil pas na veel langere tijd te merken. 

In eerste instantie had ik niet heel veel tijd voor het onderzoek. Nu na langere 

periode hoor ik regelmatig van mensen dat ze nog steeds door gaan en toch beter 

slapen, beter pijn kunnen beheersen etc. Er waren slechts een paar mensen die een 

eigen affirmatie of meditatie zijn gaan doen
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