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IETS heeft je aangezet om je aandacht te 
richten op het verschijnsel van mediteren. 
Misschien heeft iemand je gewezen op de 
positieve effecten die mediteren met zich 
meebrengt. Misschien heb je gehoord 
over tradities die verkondigen dat medi-
teren je een staat van intens geluk kan 
brengen. Of, misschien heb je gelezen 
dat mediteren je een mogelijkheid biedt 
om de diepere lagen van jezelf te ont-
dekken om zo een vreedzamer inzicht in 
de wereld te kunnen vinden. Welke reden 
dan ook, de voornoemde of een andere: 
elke reden komt voort uit een vorm van 
onvrede die de mens met zich meedraagt 
in zijn zoektocht naar een rijker leven.

Mindfulness: een ontdekkingstocht 
naar harmonie

In Nederland slikken een kleine 
100.000 kinderen onterecht een mid-
del met de potentie van cocaïne en 
speed. Dit middel, methylfenidaat 
(Ritalin, Concerta e.a.) is niet onge-
vaarlijk en kan zorgen voor ernstige 
bijwerkingen en verslaving. Bovendien 
is methylfenidaat een zogenaamde 
“gateway drugg” –een verleidings-
drug– naar andere, zwaardere 
middelen. Kinderen die Ritalin in hun 
jeugd slikken blijken eerder te gaan 
roken, worden zwaardere rokers en 
zijn sneller geneigd cocaïne te gaan 
gebruiken.

Waarschuwing van een
professional

Heeft de farmaceutische industrie een 
rol in deze ontwikkeling?

“Als de poorten van onze waarneming zouden worden 
geschoond, zou alles zich aan de mens voordoen zoals 
het is: oneindig. Want de mens heeft zichzelf afgesloten 
zodat hij alles slechts ziet vanuit de vernauwde opening 
van zijn grot.”

 -William Blake.

Zie: de Lente is daar
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inhoud
Leren Mediteren
door Prasadam
Er bestaat veel verwarring over het concept van mediteren. Is mediteren religieus? Is 
mediteren een uiting van vluchten in onwerkelijkheid? De voordelen nog eens op een rijtje.

MUNAY-Ki
door Paul Liekens
Paul Liekens is naar de Andes gereisd om zich daar te laten onderdompelen in initiatie-riten 
die al eeuwenlang de menselijke geest tot spiritueel bewustzijn stimuleren.

Lichtverlangen 
door Marlène Lambree
Vanuit haar Jungiaanse achtergrond, overgoten met een sausje van lentegevoelens 
confronteert Marlène ons met onze eigen onbewuste kennis.

De Aarde Hypnotiseert mij
door Gert Arts
De co-evolutie van aarde, geest, lichaam, en het fenomeen bewustzijn vertoont een 
fascinerend patroon waarin het verschijnsel trance een grote rol blijkt te spelen.

ADHD en de gevaren van een label
door Jan Vroomans
Een felle aanklacht tegen de onzorgvuldigheid waarmee de wereld omgaat met kinderen die 
te jong zijn om zichzelf te verweren.

Spiritueel Testament van een Psychoboer
Een “Sneak Preview” uit het nieuwste werk van een psychoboer. In deze uitgave een 
“Handleiding voor de Omgang met de Dood”.

Gevoel en Weerstand
door Lya Perfors
In haar kenmerkend toegankelijke stijl laat Lya ons via de ogen van een leerling kijken naar 
onze eigen vooroordelen en hoe die bepalend kunnen zijn voor onze voor– en/of tegenspoed.

Boekbespreking
door Henk van der Heide
Deze keer neemt Henk “MEMEnomics” uit zijn boekenkast en deelt met ons de vernieuwende 
zienswijze van de schrijver Said Elias Dawlabani, die de theorieën van Clare Graves en Don 
Beck betrekt met de wereld van de economie

DIPI: Diepte-Interview en Persoonlijkheids-Integratie
door Jan Damen
Zonder interventies van de psycholoog kan door middel van deze techniek  van interviewen 
bij de cliënt inzicht groeien dat een helend traject in beweging zet.
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Verschuiving naar integrale aanpak in
ontwikkelingsdisciplines
Een van de meer aantrekkelijke eigenschappen van NLP is de eclectische openheid 
waarmee het systemen en methoden van verwante denkrichtingen opneemt en aanpast 
aan de eigen criteria. Het is aan Bandler en Grinder te danken dat zij onmiddellijk de 
common denominator van de door hen onderzochte systemen onderkenden en deze 
versmelting een aanvang kon nemen. Het beste van alle gerechten tot een gourmet-
schotel verwerkt. Deze ontvankelijkheid vertoont de welwillendheid tot zelfontwikkeling 
en verfijning in de speurtocht naar bruikbare aanvullingen die NLP telkens weer blijven 
vitaliseren. Een fraai staaltje van integratie.

Zo heb ik in mijn eigen zoektocht, vele jaren geleden, naast NLP ook meditatie en 
mindfulness als een tool gevonden. Om precies te zijn was dat in Poona, India. In een 
workshop van drie maanden kwam ik voor het eerst met NLP in aanraking. NLP werd 
in die workshop gebruikt als efficiënt hulpmiddel om sneller tot een geestestoestand 
te kunnen komen waar de ontvankelijkheid voor diepe meditatie vergemakkelijkt zou 
kunnen worden. De workshop bestond uit drie blokken: de eerste was dé-hypnose, met 
de insteek om van oude ongewenste programma’s af te raken, de tweede was NLP, 
met als insteek inzicht te krijgen in het eigen functioneren, en als derde kwam meditatie 
als de sublimering van de eerdere voorbereidingen.

Mindfulness en meditatie is voor mij nog steeds een dagelijkse aangelegenheid. Ik 
heb de weldadige effecten aan den lijve kunnen ervaren. Vandaar dat ik onverminderd 
alles in het werk stel om anderen hierover te vertellen in de hoop hen te kunnen 
enthousiasmeren zodat ook zij van deze praktijken kunnen gaan profiteren. Resultaten 
waar NLP ook naar op zoek is, zij het dat NLP zich niet in de eerste plaats richt op de 
spirituele kant van de menselijke ontwikkeling. 

Maar ja. We kennen het maar al te goed, de meeste mensen vinden dat zij geen tijd 
hebben voor “stil zitten en niets doen”, en komen daardoor helaas nooit toe aan de 
verrijkingen die mindfulness en meditatie ons anders zou brengen.

Dan is hier toch ook nog goed nieuws voor aspirant mediteerders:

Van de Redactie
Advertenties:
info@golvenvandegeest.nl

BreinRitme Magazine is een gratis kwartaal e-blad.
Het wordt uitgegeven door
Golven van de Geest (www.golvenvandegeest.nl).
Het stelt zich ten doel een catalysering te stimuleren 
in bewustzijn en cultuur.

©BreinRitme Magazine, 2014. Uitsluitend met bronvermelding is het toegestaan uit deze publicatie te citeren.
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Sinds kort heb ik in ons land de 
BreinRitme Methode mogen 
introduceren. De BRM is een 
techniek waarbij de hersenen 
door geluid worden gestimuleerd 
om dominant in een door onszelf 
verkozen frequentiegebied te gaan 
functioneren. Het mooie van de 
BRM is dat het geen New Age-ding 
is maar een op wetenschappelijke 
basis ontwikkelde methode die onder 
alle lagen van de maatschappij –
zelfs in de psychiatrie– ingang 
heeft gevonden. De onderliggende 
natuurlijke werking van de BRM is 
het verschijnsel van de Frequency 
Following Response. Hierdoor en 
hiermee worden de hersenen als het 
ware uitgenodigd, geleid, naar een 
wijze van functioneren die voor ons —advertentie—

Deze boeken behoren ook in jouw boekenkast te staan
—advertentie—

zeer heilzaam is. Door deze methode, 
dwz de hersenstimulatie, kunnen nu 
veel sneller dan ooit tevoren staten 
van bewustzijn worden bereikt  waar 
voorheen soms wel jaren van intensieve 
mediteerpraktijk voor nodig was.
Het is wonderbaarlijk hoe snel iemand 
met behulp van de BRM op diepe 
niveaus van hersenfunctioneren kan 
komen, waar helende, ontwikkelende, 
inzichtelijke en vele andere aspecten 
van het menselijk functioneren plaats 
vinden. 
De BreinRitme Methode kan succesvol, 
los van alle andere disciplines worden 
beoefend, maar kan zeer zeker 
ook andere technieken aanvullen, 
stimuleren en efficiënter maken. 
Zo ben ik er van overtuigd dat met 
de BreinRitme Methode een nieuw 

waardevol stuk gereedschap aan 
het pakket van NLP kan worden 
toegevoegd als krachtige stimulans 
tot het komen van inzicht en 
zelfontwikkeling.

Uit dit nummer van het BreinRitme 
magazine blijkt opnieuw dat NLP 
nauwe banden heeft met meditatieve 
en contemplatieve methoden. Wij zijn 
bijzonder blij bijdragen van Paul Liekens 
en Lukas Derks te kunnen opnemen 
in dit steeds inspirerender wordende 
e-magazine. Uit hun bijdragen 
is duidelijk op te maken dat hun 
interessegebieden verder rijken dan de 
algemeen geaccepteerde begrezingen 
van het NLP-domein. Zij bestrijken 

een ruimer gebied dat wijst naar een 
integrale visie waarin alle technieken 
die de mensheid ten dienste staan 
om zich te ontwikkelen, idealiter een 
gedeelde domicilie kunnen vinden. 

Heeft u ook een interessante bijdrage 
voor onze volgende uitgave? Stuur dan 
een mail naar:
info@golvenvandegeest.nl

Namens de redactie,
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Als je dit stuk leest, is er iets aan 
vooraf gegaan. Een aanleiding 
die je er toe heeft aangezet om 

je aandacht te richten op het verschijn-
sel van mediteren. Misschien heeft 
iemand je gewezen op de positieve 
effecten die mediteren met zich mee-
brengt. Misschien heb je gehoord over 
tradities die verkondigen dat medite-
ren je een staat van intens geluk kan 
brengen. Of, misschien heb je gele-
zen dat mediteren je een mogelijkheid 
biedt om de diepere lagen van jezelf 
te ontdekken om zo een vreedzamer 
inzicht in de wereld te kunnen vinden. 
Welke reden dan ook, de voornoemde 
of een andere: elke reden komt voort 

uit een vorm van onvrede die de mens 
met zich meedraagt in zijn zoektocht 
naar een prettiger leven. 

Wij handelen uit onvrede
Veel van alle menselijk handelen is 
een uitdrukking van onvrede met het 
bestaande. En elke onvrede drijft 
ons weer verder in de zoektocht naar 
een (nog) beter bestaan. Meestal zijn 
we ons niet bewust van het feit dat 
onvrede de motor is die ons stuurt, 
richting geeft en ons tot handelen aan-
zet. Hoe onbelangrijk en onbetekenend 
die onvrede ons ook mag voorkomen, 
geen enkele handeling vindt plaats 
zonder door een vorm van onvrede te 

LEREN MEDITEREN
door Prasadam

zijn gestuurd. Als ik honger heb, wil ik 
die stillen. Als ik moe ben wil ik daar 
van af en ga ik rusten. Wanneer ik een 
groter huis wil ben ik niet tevreden met 
mijn huidige situatie. Wanneer ik wil 
trouwen wil ik mijn afgescheidenheid 
wegwerken. Altijd is elk handelen een 
reactie op het neutraliseren van een 
onwenselijkheid, een onvrede. 
Omdat ons mense–lijk handelen op 
een zo diep niveau geïntegreerd is 
met onvrede, zijn we 
ons daar niet altijd 
van bewust. Wie 
is zich ‘s-ochtends 
bewust –om een sim-
pel voorbeeld te 
geven– dat, wanneer 
hij onder de douche gaat staan, dat de 
optie om niet onder de douche te gaan 
een soort van onvrede is die wegge-
werkt moet worden?

Als we dit verschijnsel van mense-
lijk functioneren gaan onderkennen is 
dat een daad van bewustwording: iets 
waarvan we ons niet duidelijk bewust 
waren, is helder geworden voor ons.
Wel, sturing in dit proces van bewust-
wording is het doel van mindfulness, 
van mediteren. 
Hoe meer we bewust worden van ons 
menselijk functioneren, hoe meer we 
gaan inzien dat enkel en alleen door 
“niet-bewust zijn” die onvrede wordt 

opgewekt. Het uiteindelijk doel van 
mediteren is dan ook door totaal 
bewustzijn werkelijke vrede te vinden.

Mediteren is niet verheven
Je zou dan ook kunnen stellen dat 
mediteren niet iets speciaals is, maar 
dat het simpelweg een nuttig instru-
ment is dat er op is gericht om beter 
inzicht te krijgen in het menselijk func-
tioneren om zo meer in harmonie te 

komen met de 
wereld. Het is een 
bewustwordings-
proces waarin we 
gaan inzien dat 
de neiging om de 
dingen anders te 

willen dan zoals ze zijn, juist de oorzaak 
is van alle onvrede. Of, zoals de Boed-
dha onvrede uitdrukte, dat de neiging 
om dingen anders te willen de oorzaak 
is van het lijden.

Mediteren heeft een zeer hoge utili-
taire waarde. Het is een uiterst efficiënt 
instrument om ons te ontdoen van de 
mindere kanten van het leven. Niet 
door die te ontkennen of uit de weg 
te ruimen, maar door er anders tegen-
over te gaan staan, waardoor inzicht 
en rijpheid groeit. Dat inzicht maakt 
ons duidelijk dat niet de omstandig-
heden maar wijzelf de oorzaak zijn van 
alle onvrede. Als dat bewustzijn bij ons 

Mindfulness is aandacht schenken –alsof je leven 
er van af hangt– aan datgene wat waargenomen 
wordt, op het moment van nu, zonder te oordelen 

Jon Kabat Zinn

Is mediteren verheven?
Nee. Mediteren is

niet verheven
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eenmaal gewekt is, zijn we niet meer 
het slachtoffer van de onbewuste nei-
gingen: we kunnen bewust kiezen hoe 
we ons, in welke situatie dan ook, wil-
len opstellen. We zijn de makers van 
ons eigen geluk geworden. 

Is mediteren dan niet spiritueel?
Nee. Mediteren is niet spiritueel. Het 
is een instrument. Wel een instrument 
waar spiritualiteit mee 
kan worden bevor-
derd, maar er kan ook 
lichamelijk welzijn mee 
worden bevorderd. Of 
enkel stressloze ont-
spanning. Mediteren is een techniek 
die op alle niveaus van menselijk functi-
oneren kan worden gericht en daar zijn 
stimulerende invloeden op uitoefent. 

Waarom zijn er relatief zo weinig men-
sen die meditatie beoefenen?
Wij zijn gewend om in een jachtig leven 
productief te zijn en resultaten te beha-
len. Targets te halen. Doelen te halen. 
Ons hele geestelijke instelling is gecon-
ditioneerd rond het woord handelen. 
En vooral om niet stil te zitten. 
Stil zijn en niets doen zijn we als goed 
geaarde Nederlanders niet gewend. 
We hebben zelfs een spreekwoord 
gemaakt dat ons vertelt dat niets doen 
een soort van een zondig gedrag is. 
“Ledigheid is des duivels oorkussen”, 
dus aan de slag maar weer.
Nu is mediteren juist wel stil zijn en 

niets doen. Maar dan op een speciale 
manier. Het stil zijn in meditatie is een 
ander soort van stil zijn dan die van 
ledigheid. Mediteren is gewaarworden 
wat het stil zijn met je doet. Alert zijn 
op wat er met je geest en je lichaam 
gebeurt tijdens dat stil zijn. Open staan 
voor signalen die lichaam en geest tij-
dens die momenten afgeven.

Mediteren is als een 
wandelaar die hoog 
vanaf de berg neer-
kijkt op wat er in 
het dal, plaatsvindt. 
Ingrijpen in het 

gebeuren, daar beneden, heeft hij niet. 
Hij neemt uitsluitend waar. Vanuit zijn 
stille plaats ziet hij de drukte, en laat 
alles plaatsvinden zonder zelfs maar de 
neiging te hebben om daar iets aan te 
moeten doen. Hij laat gebeuren wat 
er gebeurt. Meer dan dit is mediteren 
niet. Het is stil zijn en waarnemen wat 
er mét je en ín je nu, op dit moment 
aan de hand is.

Door deze vorm van waarnemen ont-
dek je dat drukte, beweging, onvrede, 
disharmonie en al dat soort vervelende 
dingen zaken zijn die aan de opper-
vlakte van het bestaan plaatsvinden. 
Drukte heeft zich door ons onbewuste 
handelen kunnen nestelen op de oor-
spronkelijke stilte, de stilte die ieders 
geboorterecht is, want pas wanneer 
jezelf toestemming geeft om de drukte 

Is mediteren spiritueel?
Nee. Mediteren is niet 

spiritueel

Mediteren is ontdekken dat rust en stilte in 
jezelf te vinden is. 

binnen te laten ga het zien als een 
eigenschap van jezelf. 
Nu is mediteren het ontdekken dat 
rust en stilte in jezelf te vinden is. 
Mediteren is ontdekken dat allerlei 
verbeteringen in je leven verschij-
nen omdat je lijf en je geest gezonder 
worden. Mediteren betekent dat je cre-
ativiteit toeneemt. Mediteren betekent 
dat je niet zo snel geïrriteerd raakt en 

makkelijker met mensen om kunt gaan. 
Mediteren betekent dat nieuwe inte-
resses zich aandienen die bijdragen 
aan je vernieuwde kijk op het leven en 
de gemeenschap. Mediteren betekent 
dat je vanuit je eigen kracht je eigen 
positieve ontwikkeling genereert.

Mediteren is een methode, een 
techniek, die onze hersenen op een 

www.golvenvandegeest.nl/genieten-van-een-goede-nachtrust.html

Leren Mediteren

—advertentie—

http://www.golvenvandegeest.nl
www.golvenvandegeest.nl/genieten-van-een-goede-nachtrust.html
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lagere frequentie laat functioneren. In 
die lagere frequentie-gebieden ervaren 
we kalmte en rust. Door die rust in ons 
brein, en enkel daardoor, komen alle 
andere processen op gang die voor 
ons zo weldadig zijn. Voor de meeste 
mensen is het een langdurig proces om 
via de traditionele meditatie-technie-
ken zo ver te komen dat de hersenen 
tot een echte rust zijn gekomen. Wan-
neer we zien dat monniken die gepokt 
en gemazeld zijn in meditatie vaak 
twintig, dertig jaar nodig hebben om 
zo’n niveau te bereiken, dan is het 
begrijpelijk dat bij veel mensen de 
moed in de schoenen zakt. In ons jach-
tige bestaan gunnen we ons niet meer 
deze vorm van tijdsbesteding.
Dus, als hersenfuncties zo belang-
rijk zijn, is het interessant om eens te 
kijken of er wellicht andere dan de 
traditionele methoden bestaan, die 
efficiënter zijn en toch het zelfde resul-
taat bewerkstelligen. En zo’n methode 
is ons in de schoot geworpen door een 
schitterende ontdekking die de naam 
Binaural Beat heeft meegekregen. 
Binaural Beats vormen de basis waarop 
de BreinRitme Methode is ontwikkeld. 
Met deze methode kunnen resultaten 
bereikt worden in waarachtig een frac-
tie van de normale tijd! 
Dat zeggen de beoefenaars. En die 
kunnen het weten.

Hoe werkt de BreinRitme 
Methode?
De BreinRitme Methode van Gol-
ven van de Geest is een techniek die 
gebruik maakt van Binaural Beat. Met 
deze techniek kunnen we invloed uit-
oefenen op het functioneren van de 
hersenen. Meer zelfs, zoals recent is 

gebleken, kunnen zelfs fysiologische 
eigenschappen van onze hersenen 
positief door de BreinRitme Methode 
worden beïnvloed. Door middel van 
geluidsgolven die in de hersenen een 
stimulerende reactie opwekken, wor-
den onmiddellijk resultaten bereikt die 
anders pas na jarenlange praktijk van 
mediteren behaald zouden kunnen 
worden.
Wetenschappelijk onderzoek heeft zon-
neklaar aangetoond dat deze methode 
meetbaar efficiënter werkt dan traditio-
nele meditatie-technieken!
Daarnaast heeft deze nieuwe medita-
tievorm enkele reusachtige voordelen. 
In de eerste plaats is dat de tijdwinst. 
Ook, zoals eerder opgemerkt, worden 
door de BreinRitme-Methode de her-
senen direct aangesproken. En er is 
meer.
Door de BreinRitme Methode wordt 
dezelfde vernieuwingen in hersen-
activiteit gestimuleerd als die bij de 
traditionele methoden worden bereikt. 
Maar met een groot verschil. In de 

traditionele technieken vinden deze 
vernieuwingen plaats wanneer men 
in een diepe meditatieve staat ver-
keert. Bij de BreinRitme Methode 
worden juist door de stimulans van de 
pulserende beat ook nieuwe neurale 
connecties in de hersenen aangemaakt 

Door de aanmaak van nieuwe 
neurale connecties kunnen 

de hersenen gebieden
ontsluiten die tot nog toe 

alleen maar sluimerend
aanwezig waren.

wanneer men niet in zo’n diepe staat 
van meditatief bewustzijn verkeert. 
Het volle potentieel van ons menselijk 
functioneren wordt hierdoor in ruime 
mate aangesproken. Op alle gebieden 
zullen zich verbeteringen aandienen. 
Het cognitieve vermogen zal groter 
worden, het gevoelsleven zal inten-
siveren, de inzichten in spiritualiteit 
zullen zich verdiepen. In een enkele 
zin gezegd: meditatie is de vreugde te 
ontdekken hoe het voelt om VOLLEDIG 
mens te zijn.

Hoe doe je dat dan, dat 
mediteren met de BreinRitme 
Methode?
Duidelijkheidshalve moet worden ver-
meld dat het proces van mediteren 
efficiënter werkt wanneer de rand-

voorwaarden zo gunstig mogelijk zijn. 
Anders gezegd, als je er echt voor gaat 
zitten, dan werkt het nog beter en snel-
ler. Hoe dat wordt ingevuld varieert 
van persoon tot persoon. Het centrale 
dictum geldt: Hoe enthousiaster je 
bent, hoe sneller dit programma je zal 
helpen een nieuw, mooi en inspirerend 
leven voor jezelf te creëren. Om een 
idee te geven volgen hier enkele sug-
gesties

Creëer voor je zelf een
omgeving die stimulerend is. 

Veel mensen vinden het
prettig om een speciaal 
hoekje in te richten dat 

alleen maar dienst doet om 
daar te mediteren.

Leren Mediteren
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Probeer zo veel mogelijk om op een 
vaste tijd te mediteren. Bijvoorbeeld 
onmiddellijk na het opstaan, voor-
dat je in de drukte van de dag wordt 
opgeslokt. Of tijdens het middaguur, 
wanneer er geen eisen aan je wor-
den gesteld. Kern is, vind voor jezelf 
de meest gunstige tijd waarin je de 
meeste kans hebt om je helemaal over 
te geven aan de meditatie.

De beste houding tijdens het 
mediteren is te zitten met een rechte 
rug, de voeten even uit elkaar, de han-
den, rustend in de schoot. Zorg dat je 
knieën niet hoger zijn dan je bekken en 
houd je onderbenen verticaal.

Schakel je mp3-speler aan en stel je in 
om gedurende de periode van medi-
tatie niets anders te doen dan alleen 
maar zitten.

Als je nooit eerder gemediteerd hebt 
is zo’n houding misschien wat onwen-
nig en voel je een neiging opkomen 
om “iets te gaan doen”. Het herken-
nen, het opmerken van gedachten, 
neigingen en impulsen is nu precies het 
doel van mediteren. Wanneer je niets 
anders doet dan alleen maar gewaar-
worden dat er gedachten opkomen, 
dat er gevoelens komen, dat er herin-
neringen opduiken, dan zul je merken 
dat deze ook weer verdwijnen. Net als 

wolken die door de hemel 
drijven en weer verdwijnen. 
En weer plaats maken voor 
andere wolken, of andere 
gedachten.
Omdat gedachten en impul-
sen een eigen energie 
opeisen waar nu eens geen 
gehoor aan wordt gege-
ven, worden de hersenen in 
staat gesteld om naar die-
pere lagen van functioneren 
te komen. In het gewone, 
dagelijkse leven zijn wij niet 
gewaar van de weldadige 
eigenschappen van deze die-
pere lagen. 

Puntje let op!
Laat je door omstandighe-
den die je verhinderen om 
in een ideale omgeving te 
mediteren niet van het medi-
teren afhouden. In wezen 
kun je overal en altijd medi-

teren als je de instelling maar hebt om 
er het beste van te maken.

Dan
Golven van de geest heeft een speci-
ale geleide meditatie gemaakt met de 
naam “Leer Mediteren”. Hiermee kun 
je met behulp van de aanwijzingen ver-
sneld vertrouwd raken met het proces 
van mediteren. Je wordt geleid langs 
en door alle functies van de mens. 
Eerst het lichaam. Ben je je bewust 
van dat lichaam? Heb je hier wel eens 
op gelet? Is dat je wel eens opgeval-
len? Dan wordt de aandacht gericht op 
het gevoelsleven. Hoe voelt het om te 
voelen? Kun je verschillen opmerken 
in de gevoelens die er nu in je afspe-
len? Daarna worden de emoties onder 
het vergrootglas gelegd. Hoe beleef 
je je emoties? Herken je wat er zich in 
je emotionele wereld afspeelt? En ten-
slotte kijken we naar de wereld van het 
denken. Heb je wel eens opgemerkt 
hoe gedachten zich opdringen in je 
bewustzijn? Hoe ga je er mee om?
Deze geleide meditatie is een oefe-

ning die je vertrouwd maakt met de 
aard van het opmerkzaam gadeslaan. 
Met als gevolg dat je deze eigenschap 
gaat herkennen en daardoor bewust 
kunt gaan gebruiken in het proces 
van mediteren. Zolang iets zich onbe-
wust afspeelt hebben wij daar geen 
sturing aan. Als je een aantal maal 
geluisterd hebt zul je merken dat je 
de juiste instelling hebt gevonden om 
ook zonder de begeleiding te kunnen 
mediteren. Dan kan het feest in alle 
puurheid gaan beginnen.

Ben je klaar om de BreinRitme 
Methode in je leven te introduceren? 
Druk dan op deze link: 
http://www.golvenvandegeest.nl/gra-
tis_leer_mediteren.html 
en ontvang geheel gratis de geleide 
meditatie “Leer Minfulness en Medite-
ren”.

Ik wens je succes, en bovenal veel 
vreugde bij dit nieuwe avontuur, het 
avontuur van de ontdekking van je 
Ware Zelf.

Leren Mediteren

—advertentie—

http://www.golvenvandegeest.nl/gratis_leer_mediteren.html
http://www.golvenvandegeest.nl/gratis_leer_mediteren.html
http://start.zooomeee.com
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ga naar: www.psychosynthese.nl

MUNAY-KI
De negen grote Shamanistische

initiatie-riten
door Paul Liekens

ga naar: www.golvenvandegeest.nl/neem-de-plons-intro-meditatie.html

—advertentie—

—advertentie—
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Wij leven in een zeer boeiende 
tijd, een tijd van ongekende 
transformatie en groei op 

bijna alle levensgebieden. Het einde 
van het 500-jarige tijdperk van de’ 
homo sapiens’ de verstandsmens, en 
het ontstaan van de ‘homo luminus’ 
de verlichte mens, een soort gouden 
tijdperk, waarin intuïtie en gevoel van 
eenheid en verbondenheid voor een 
tijdperk van vrede zullen zorgen. De 
homo sapiens was gericht op het indi-
viduele bewustzijn, het ‘IK’. Dat zorgde 

voor persoonlijke groei, 
maar ook voor compe-
titie, strijd en oorlogen. 
Het tijdperk waar we nu 
in zijn begonnen is gericht 
op ‘WIJ’, verbonden-
heid, eenheid. Niet alleen 
van mens tot mens maar 
ook met de natuur en de 
aarde. En net zoals na de 
winter de dieren hun win-
tervacht aanpassen aan 
de komst van de lente, 
kan de mens zijn DNA 
structuur en niveau van 
bewustzijn op een hogere 
frequentie brengen om 
een comfortabele over-
gang te maken. Het ligt 
aan jou om hier aan deel 
te nemen.

Eén van de beloften van 
Munay-ki is dat het ver-

ouderingsproces vertraagt. Ik stond 
daar persoonlijk nogal sceptisch tegen-
over omdat zoiets gemakkelijk gezegd 
is, maar moeilijk te bewijzen. Tot mijn 
verbazing echter merkte ik zelf in de 
spiegel dat mijn spierwitte haren ( ik 
ben 75 )terug donkerder begonnen te 
worden, en dat mensen, die me al een 
tijd niet meer gezien hadden, spontaan 
opmerkingen maakte dat ik er bijzon-
der goed uitzag alsof ik terug jonger 
werd.

Energetische inwijdingen
voor Geest en lichaam

Ik ervaar ook meer
verbondenheid met de 
natuur, meer een gevoel van 
eenheid

Pi-Stenen
Pi-Stenen symboliseren onze kracht om als geleider te 

functioneren tussen de manifeste en onmanifeste wereld.

Om dat gevoel van eenheid ook over 
de gehele mensheid meer mogelijk te 
maken , komt de techniek ons ter hulp.

We hebben onvoorstelbaar talrijke 
technische communicatie middelen 
ontwikkeld. Een druk op de computer-
toets en we kunnen verbonden worden 
met vrienden in China, Rusland, Afrika, 
Australië en de hele wereld.

Nog maar enkele honderden jaren 
geleden, waren Rusland en China de 
gevreesde vijanden die Europa zou-
den inpalmen en overheersen. Europa 
zelf bestond al wel maar was enkel 
een aardrijkskundig gegeven waarin 
ieder land op zichzelf functioneerde en 
concurreerde. Erger nog, door het dua-
liteitsbewustzijn , zijn er verschrikkelijke 
oorlogen geweest. 

Dat is helaas nog niet helemaal voorbij 
omdat er nog vele financiële en macht-
sinvloeden meespelen, maar we zijn op 
de goede weg.

Munay-ki inwijdingen worden ons 
door de aloude Inca cultuur aange-
reikt om onze DNA structuur aan te 
passen zodat we voor 100 % bewust 
deze tijd kunnen meemaken, letterlijk 
mee- maken. Misschien is dat wel de 
grootste en belangrijkste bewustwor-
ding, dat we niet geleefd worden, maar 
dat wij zelf, elk individu, de omstan-
digheden mee maakt door de wetten 
van aantrekken en afstoten. Elk van 
ons is de schepper van de eigen rea-
liteit en als daar een schift komt van 
een ‘ik’ realiteit naar een ’wij’ realiteit 
in ons bewustzijn, dan creëren we een 
soort vredig aards paradijs. Dan zullen 

De schrijver tijdens een inwijding in de Andes

Munay-Ki
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we ook naar de aarde toe meer respect 
vertonen en zal de aarde terug gezon-
der worden en ons rijkelijk belonen met 
overvloed van voedsel.

De Munay-ki inwijdingen zou je kun-
nen vergelijken met een energetische 
updating van ons bewustzijn. Daardoor 
ga jij je steeds beter in je vel voelen en 
ga je meer en meer genieten van jezelf 
en de ander. Wanneer je deze inwij-
dingsrituelen krijgt begin je telkens 
meer te putten uit de bijna onbe-
grensde mogelijkheden van je brein .
 
De Munay-Ki bestaat uit
9 Inwijdingen.
Wij kozen ervoor de Munay-ki inwijdin-
gen in drie verspreide dagen te geven 
zodat je voldoende tussentijd hebt om 
de energie te integreren.
De eerste acht Inwijdingen waren al 
eeuwen verankerd inde Inca cultuur, de 
negende is nieuw en de voleinding. De 
Het is de Inwijding van’ de Schepper in 
ons’ en die wordt pas sinds juni 2006 
van mens op mens doorgegeven. Alle 
negen Inwijdingen kun je, nadat je zelf 
bent ingewijd, meteen doorgeven aan 
anderen.

De eerste dag krijg je 4 
inwijdingen:
De eerste inwijding: De 
Inwijding van de Hea-
ler, Hampe Rite: Deze 
Inwijding activeert je ver-
mogen tot heling van 
jezelf en jouw medemens.
De tweede inwijding: 
De banden van Kracht, 
Chumpi Rite: Vijf energe-
tische banden van Kracht 

worden in elkaar in je energieveld 
geweven om je Spirituele Bescherming 
te bieden.
De derde inwijding: De Inwijding van 
Harmonie, Ayni Karpay: Deze Inwijding 
verbindt je met de scheppende Kracht 
van het Universum.
De vierde inwijding: De Inwijding van 
de Ziener, Kawaq rite: Deze Inwijding 
activeert de innerlijke ziener in jouw 
brein.
 
De vijfde inwijding : De hoeder van de 
dag , activeert onze vrouwelijke verbin-
ding met moeder aarde , pacha mama. 
Zij Leert je opnieuw de kracht van de 
natuur te gebruiken, zoals de kruiden-
genezers, en natuurgenezers.
De zesde inwijding: de hoeder van de 
wijsheid activeert de verbinding met 
het mannelijke in je, de kracht van cre-
atie. Zij verbindt je met de lijn van Inca 
helers.
De zevende inwijding: de hoeder van 
de aarde verbind je met de Hoeders 
van de aarde en de verbinding met de 
sterren. In de kwantumfysica wordt dit 
deel van je hersenen het brein van tele-
pathie genoemd.
De achtste inwijding: de hoeder van 

de sterren, deze inwijding maakt je 
klaar voor de tijd die komt. Je DNA 
wordt opnieuw geformeerd, je wordt 
meer resistent tegen ziekten en je ver-
ouderingsproces begint te vertragen.

Bovenstaande inwijdingen bestaan al 
honderden jaren. De negende is nieuw 
sinds 2006.

De negende inwijding: de initiatie van 
de schepper, activeert je Goddelijke 
natuur, de schepper in jou. Het brengt 
en activeert onvoorwaardelijke liefde 
voor jezelf en voor de wereld om je 
heen. Dit brengt innerlijke rust en leert 
je te genieten van al wat is, inclusief 
jezelf.

Voor meer info en data van inwijdingen:

www.munay-ki.be 
 —de actuele data zijn op vrijdagen—

Door verscheidene reacties van mensen die alleen in het week-
end workshops kunnen volgen, voorzien we om ook een reeks 
in het weekend te doen.
De data liggen nog niet vast maar je kan je informeren op: 

paul.myriam@hotmail.com

Paul Liekens en Myriam van Acker heten je
welkom voor deze nieuwe fase in je leven.

Munay-Ki

—advertentie—

www.munay-ki.be
paul.myriam
http://www.prasadam.nl
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Op een dag keek de ziel naar de 
hemel 
en zag de Zon 

wat doe je daar zo ver weg, boven mij 
kom toch binnen,in mijn lichaam 
ik zal je ontvangen 
want ik zocht je lang 
mijn hart is maar een orgaan 
mijn lust een instinct 
zonder jouw aanraking 

ik kan je niet aanraken, zei de Zon
ik zou je verpulveren
maar je hart kan mijn stralen weer-
kaatsen
zoals de Maan 

is dat mijn lot, zei de ziel
als een schaduw van jouw licht te 
leven
als een schijnsel van jouw brandend 
vuur
de ene keer het donker voelend
dat me trekt naar duistere, eenzame 
plaatsen
en me verscheurt
dan weer jouw licht speurend
dat me omhoog stuwt 
en heelt

ja, zei de Zon, kun je dat aanvaar-
den?
want zie mij, 
ik ben naakt 
onbegrensd stroom ik over
iedere straal een mogelijkheid 
die gekend wil zijn 
tot bloei wil komen 
de vreugde daarvan
maar jij, ziel
zonder jou kan ik niet ervaren
de geboorte van mijn licht
de vruchten daarvan
de zegen daarvan
jouw lichaam is mijn tempel
jouw hartstocht mijn kracht

En de ziel opende haar hart
dat verhard was door de tijd 
en zij zag dat zijzelf de Zon was
die zij hoog aan de hemel had aan-
schouwd
en onbereikbaar had gewaand voor 
haar wilde bloed 
Liefde welde op en doorvoer haar
als passionele verrukking
als ongekende inspiratie
en in overgave aan deze beleving
verenigde zij zich met zichzelf

en zij straalde….
in haar werkingsveld van licht
was zij een baken
met geen leegte te vullen

Lichtverlangen De lente is gestart!
Het koor van vogels bij het eerste ochtend-
licht.
Gestaag neemt het licht toe.
Subtiel wordt het hart geprikkeld.
Een jong gevoel ontluikt, ongeacht hoe oud je 
bent.
Een zonnestraal verlicht bezwarende gedach-
ten en belastende zorgen.
Iets dat diep in het hart aanwezig is wil eruit! 
Plots lijkt iets mogelijk te zijn waar voorheen 
geen ingang was.
Iets ontwaakt in ons. Het is sterker dan de 
beperkingen van de situaties waarin we zijn 
terecht gekomen. Het kijkt met een glimlach 
naar het web dat we om ons heen gespon-
nen hebben en dat we de wereld noemen. 
Een web waarin we al dan niet verstrikt zijn 
geraakt. 
Wat is dit jonge licht, dat gevoel dat steeds 
opnieuw weer uit wil breken uit ons hart?
De bron hiervan is onze Godsvonk, Liefde.
Het ons gewaarworden van deze liefdesimpuls 
in onszelf is heel bijzonder, op welke manier 
dit ook gebeurt: als frisse nieuwe moed, her-
nieuwde inspiratie, seksuele verlangens of een 
jubelende verliefdheid.
Uiteraard kan een dergelijk lentegevoel op 
iedere andere dag dan de lentedagen gevoeld 
worden als een drang of verlangen dat van 
heel diep naar boven komt en ons aanraakt. 
Seizoenen zijn natuurlijke overgangen die een 
psychische equivalent hebben, zoals ook de 
wisselingen van dag en nacht. Zowel de natuur 
als de psyche zijn uitdrukkingen van een die-
perliggende symboliek die het mysterie van 
ons leven aan ons openbaart, als we ons hier-
voor open stellen. 
Wie zijn we nu werkelijk en hoe komen we dit 
te ‘weten’? 
Voordat we ons wapen van de verstandelijke 
beredenering op deze vragen loslaten, is het 
wijs om een  gevoelsimpuls volledig te bele-

ven, hieraan deelnemer te zijn. Als we ons 
laten meedrijven op de roerselen van de ziel, 
brengt het ons naar plaatsen die misschien 
niet voorzien zijn of gewild. 
Het hoort niet bij ons levensplan, datgene wat 
we bewust gepland en bedisseld hebben voor 
onszelf. Uiteindelijk laat het ons zien dat ver-
trouwen en overgave ons dichterbij onszelf 
brengen dan beheersing en controle. Er zijn 
grenzen aan de maakbaarheid van het leven 
en juist deze grenzen laten ons, paradoxaal, 
een onbegrensde ruimte zien waarin het ver-
haal van ons leven sluimert. 
C.G. Jung verwijst naar dit gebied als het col-
lectief onbewuste gebied. 
Hij verbindt de psychologie van de enkele 
mens met een collectief gebied, het collectief 
onbewuste zoals hij het noemt. Dat oeroude, 
immens wijdse psychische gebied dat ons allen 
verbindt, kan in onze alledaagse wereld lijken 
op iets wat niet werkelijk bestaat. De antwoor-
den die in dit gebied sluimeren zijn verpakt in 
(droom)beelden, kleuren, muziek, een vonk 
die overslaat, inspiratie, intuïtie en in mogelijk-
heden en drijfveren die een dieper niveau van 
onze gevoelswereld doen ontwaken. 
Het is aan ons deze verpakking te openen. De 
kus van de prins na 100 jaar slapen. 

Een goed idee is dus het overmatige berede-
neren even aan zichzelf te laten. 
Ons vermogen te redeneren kan rechte din-
gen krom maken en is in staat gevoelsmatige 
impulsen die we niet wensen of waar we 
bang voor zijn, weg te maken. Verstand en 
rede dienen ons als we hiermee onze diep-
ste gewaarwordingen bewust maken: waar 
dromen we nu ‘s-nachts van en welk gevoel 
houden we hieraan over? Wat zijn onze fan-
tasieën als we een moment niet strak in het 
schema zitten? Wat zijn de signalen van ons 
lichaam als het gaat om een keuze of een rich-
ting in ons leven?
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Alle antwoorden hierop zijn in jezelf aan-
wezig. Als je naar jezelf luistert, hoor je 
antwoorden.  Letterlijk luisteren naar wat je 
eigenlijk zegt, maar vaker indirect en over-
drachtelijk: naar je lichaam, je emoties, je 
dromen en de dieperliggende symboliek in 
alles wat je tegenkomt. Een antwoord kan 
zo diep verborgen zijn, dat het niet gemak-
kelijk bewust wordt. 
Door naar jezelf te luisteren, jezelf de juiste 
vragen te stellen, word je bewust.
Daar waar woorden tekortschieten, kun je 
contact maken met een wereld die reso-
neert met het hart. 
Een beeldenwereld en het gevoel dat deze 
beelden oproepen, bijvoorbeeld je verlan-
gens uitdrukken en uitleven door erover 
te fantaseren of bewust stil te staan bij de 
aard en inhoud van je dromen.
Lang voordat woorden bestonden was 
deze wereld er al en hierin sluimeren ‘ant-
woorden’ op diepere levensvragen.  Inzicht 
hierin leidt tot bewustzijnsverruiming die 
niet mogelijk is met een verstandelijke of 
gedragsmatige aanpak alleen. 

Over bewustzijn is al veel geschreven en 
gefilosofeerd en prachtige dingen zijn uitge-
sproken en opgeschreven. Dat is fijn en het 
zet ons op een spoor.
Maar de schoonheid van groeien in bewust-
zijn is simpelweg leven, doorheen het leven 
gaan en je eigen verhaal schrijven. Het is 
aan onszelf om de symboliek die het leven 
aan ons openbaart te ‘ontrafelen’,  om het-
geen ons onbewust is bewust te maken. 
Onze ziel verlangt een symbolisch leven.
Soulsearching. SOUL (source of unconsious 
longing: Bonny Bright)
Door aanwezig te zijn in het moment kan 

wijsheid in ons kan rijpen en zullen we erva-
ren dat alles wat ons van buitenaf tegemoet 
komt, ons een aanwijzing geeft over ons 
levensverhaal, ons authentieke sprookje. 
Welke mensen, situaties, dromen en ver-
langens we ook tegenkomen in ons leven, 
het biedt ons een spiegel waarin we ons-
zelf kunnen zien. De aansturing van al deze 
projecties vindt haar oorsprong in het col-
lectieve onbewuste gebied. Je zou ook 
kunnen zeggen dat dit gebied een immens 
stralend Bewustzijn is, puur licht, dat wij ons 
als zodanig (nog) niet bewust zijn.
Zolang het onbewust is,  sluimert hierin de 
bron van wie we zijn en deze bron geeft ons 
aanwijzingen over de manier waarop we 
onze Goddelijke essentie als mens op aarde 
het beste uit kunnen drukken. 
Via deze weg komen we ook uit bij onze 
natuurlijke kwaliteiten en onze passie. 
Hierin ligt de sleutel voor het vormgeven 
van een leven dat aansluit bij jouw ‘lente-
kriebel’, bij jouw vonk en bij de talenten en 
vermogens die bij je horen. Ieder manifes-
teert op geheel eigen wijze zijn Godsvonk. 
Het aantal mensen met een psychische dis-
balans neemt toe: burnouts, depressies, 
psychoses.
Structuren die ons heel subtiel voorschrij-
ven wat we wel en niet moeten doen, 
wie we wel of niet moeten zijn, of het nu 
gezins-, maatschappelijke of godsdien-
stige structuren zijn, zijn uiteindelijk niet 
meer opgewassen tegen de kracht van onze 
essentie die geleefd wil worden. 
Vanuit het onbewuste wordt ons de moge-
lijkheid aangereikt tot het overstijgen van 
een beperkt zelfbeeld en zo komen we 
steeds dichterbij degene die we werkelijk 
zijn.

Niet meer meelopen in de massamaat, 
maar stuurman zijn op je eigen schip, hoe 
dat schip er dan ook uitziet. Beter kapitein 
op een vissersboot dan koksmaatje op een 
luxe cruiseschip.
Misschien wel raar te ontdekken dat je ziel, 
terwijl je bankdirecteur of politicus was, 
opdroogde en nu als schilder, dichter of rei-
kimaster opbloeit. 

Een ‘lentekriebel’ is een belangrijk sig-
naal! Het begin van het ontdekken van die 
essentiële Kracht die in jezelf sluimert. De 
symboliek van deze liefdesimpuls wordt 
treffend uitgebeeld door de Page van 
Bekers uit de Tarot. De Page van Bekers 
symboliseert een geesteshouding en ver-
haalt het prille begin van een ommekeer, 
een transformatie vanuit de (innerlijke) 
belevingswereld van een mens. De Page 
van Bekers in het betreffende Tarotdeck is 
een meisje dat gefascineerd staart naar een 
vis die uit een beker omhoog kijkt, recht in 
zijn gezicht. Die vis komt vanuit de diepte 
van de zee naar boven om zich aan hem 
te openbaren. De Page van Bekers staat 
symbool voor een gevoelsmatige gewaar-
wording vanuit de diepten van onze psyche. 
Het laat ons een glimp opvangen van de 
diepte die we zelf zijn, de Kracht die in ons 
huist. In ‘Tarot, de nieuwe ordening’ wordt 
de page van Bekers aan de Kracht gekop-
peld en aan de Aas van Bekers die symbool 
staat voor de onvoorwaardelijke liefdes-
kracht als een overstromende beker (Peter 
Samwel). Ook Bekers 2 valt in dit kwadrant 
en symboliseert ons leven in de dualiteit 
waarin we via de ander deze Liefde (voor 
onszelf en ieder ander) mogen beleven in 
gelijkwaardigheid.

In de page van Bekers komt een gevoel 
omhoog dat universeel is en een waarheid 
in zich herbergt die absoluut is omdat deze 
ons in aanraking brengt met de God die 
we zijn en ons allen verbindt tot Bekers 1. 
De vraag is wat de Page met dit visje, dat 
voor haar opspringt uit het diepe water, zal 
doen. Gaat zij op onderzoek uit, waarbij zij 
op haar eigen wijze beleeft wat dit gevoel 
haar zegt over haar leven op dat moment. 
Of keert zij zich hiervan af en besluit zij met 
haar weerstandige verstand dat dergelijke 
impulsen er niet toe doen en dat er niet 
zoiets bestaat als het Ongeziene en de reso-
nerende kracht van (droom)beelden?

Drs. Marlène Lambree MSc
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DE AARDE 
HYPNOTISEERT 
MIJ

—en ik de aarde?—

De oude Darwiniaanse opvatting van 
evolutie, namelijk de idee dat levende 
wezens zich aanpassen aan een starre 
- niet evoluerende - omgeving, begint 
stilaan het veld te ruimen voor de 
gedachte, vooral afkomstig uit de sys-
teemtheorie, dat alle levende wezens 
en ‘dode‘ zaken zich ontwikkelen in 
onderlinge samenhang. De evolutie van 
het kleinste (micro-evolutie) schept de 
voorwaarden voor de evolutie van het 
grootste (macro-evolutie) en omgekeerd. 

door Gert Arts

Bij het ‘kleinste‘ en het ‘grootste‘ moeten we 
ons inderdaad de bouwstenen van het atoom 
en de samenwerkingsverbanden van melk-
wegstelsels voorstellen. Als we uitgaan van 
een ‘big bang‘ bij het ontstaan van het heelal 
hebben we een beeld waarin het heel grote 
en het heel kleine nog niet te onderschei-
den zijn. Meteen daarna gaan groot en klein 
noodzakelijkerwijs een gezamenlijke ont-
wikkeling (co-evolutie) in. Het begin van de 
miljardenjarige evolutie van het heelal ziet er 
uit als een ongedeeld wezen dat zich inwen-
dig differentieert. Veel later zou het er voor 
een perplex menselijk bewustzijn op gaan lij-
ken dat in een immense oceaan van tijd en 
ruimte sommige schepselen verweesd rond-
lopen. Deze illusie van delen die een bestaan 
leiden los van het geheel valt makkelijk te 
begrijpen uit de eigenschap van de mense-
lijke geest om relatieve grenzen te
verabsoluteren.
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In dit artikeltje gaan we het in eerste 
instantie hebben over de co-evolutie 
van het menselijk brein en de rest 

van het lichaam, en in tweede instantie 
over de co-evolutie van mens en aarde. 
Het is niet zo dat we de samenhang 
met de evolutie van het allerkleinste 
en het allegrootste vergeten, maar hier 
houden we ons bezig met verschillende 
menselijke bewustzijnstoestanden en 
-processen. Het zou trouwens best wel 
eens kunnen blijken dat de menselijke 
geest een belangrijke middenterm is 
tussen de beide uitersten. Ik ben er 
volledig van overtuigd dat we steeds 
beter zullen gaan begrijpen hoe de 
evolutie van ons bewustzijn verbonden 
is met die van het subatomische en het 
kosmische.

Dat het brein niet los gezien kan 
worden van het lijf is genoegzaam 
bekend, maar meestal blijkt dit inzicht 
in hoge mate abstract te blijven 
zodat de concrete toepassing ervan 
op gewone dagelijkse situaties vaak 
ver te zoeken is. Voorbeeld: Ik loop 
al een tijdje rond met een moeilijk 
gevoel omdat ik niet kan kiezen in 
een situatie waarin ik dat moet. Ik 
wordt verscheurd door tegenstrijdige 
gevoelens. Bovendien kan ik maar 
geen oplossing verzinnen waarin de 
verschillende mogelijkheden verenigd 
worden. Hoe vaak komt het niet voor 
dat men in een dergelijke situatie 
zuiver verstandelijk  begint te piekeren 
en verzuimt aandacht te schenken 
aan de lichamelijke gevoelens die 
bij de diverse elkaar bestrijdende 

Het begin van de 
miljardenjarige
evolutie van het
heelal ziet er uit

als een ongedeeld
wezen dat zich

inwendig
differentieert

keuzemogelijkheden horen. Aandacht 
voor lichamelijke gevoelens houdt 
ook in: aandacht voor de zintuiglijke 
kwaliteiten ervan: Hoe ziet het gevoel 
eruit, hoe voelt het aan voor de tast, 
hoe ruikt het of smaakt het, heeft 
het een geluid? Als we dit soort 
aandacht geven aan wat er zich in ons 
afspeelt ontdekken we steevast dat 
er nieuwe zintuiglijke beelden en de 
erbij horende gevoelens ontstaan, 
die uiteindelijk leiden tot op zijn 
minst een gedeeltelijke oplossing. Dit 
doodgewone voorbeeldje laat zien dat 
onze evolutie, die immers een continu 
oplossen van problemen is, pas goed 
verloopt als geest en lichaam hand in 
hand aan de slag gaan.
Hier laat ik het bij wat de co-evolutie 
van geest en lichaam betreft omdat we 
vooral aandacht  willen schenken an de 
co-evolutie van menselijk bewustzijn 
en aarde. De studie hiervan is een 
relatief onbetreden gebied en als er al 
iets over gezegd wordt ontaardt dat 
maar al te vaak in pseudo-mystieke 
uitspraken in de trant van “Als ik mij 
laat opgaan in de Aarde (de Grote 
Moeder) doe ik automatisch het 
goede!” Ik heb het hier niet tegen een 
dergelijke uitspraak op zich, omdat die 
heel wel kan staan voor een authentiek 
beeld met bijbehorende ervaring, maar 
tegen een levensvoering die dergelijke 
beelden gebruikt als excuus om niet 
te hoeven denken. In ons evolutionaire 
praatje zijn ratio, emoties en lijfelijke 
gevoelens gelijkwaardige partners in 
het totale functioneren van de mens. 
Dat kan ook niet anders. Als men een 
totale ontwikkeling wil begrijpen kan 
men niets bij voorbaat uitsluiten.

Over bewustzijn gesproken...
De psycholoog Julian Jaynes introduceerde in 
1977 een gedurfde theorie over de oorsprong 
van het bewustzijn in zijn boek The Origin of 
Consciousness in the Breakdown of the Bicame-
ral Mind. Jaynes stelt dat bewustzijn vrij recent 
in de menselijke evolutie is ontstaan en dat het 
een aangeleerd proces betreft dat zijn oorsprong 
vindt in een voordien aanwezige mentaliteit 
die hij de bicameral mind  (2-kamers) noemt. 
In plaats van een interne dialoog, verklaart 
Jaynes, ervoeren mensen uit die tijd auditoire 
hallucinaties die hun handelen bepaalden, over-
eenkomstig de hallucinerende opdrachten die 
schizofrene patiënten heden ten dage ervaren. 
Deze hallucinaties werden geïnterpreteerd als 
de stemmen van leiders, van hoofden, en van de 
goden. 
Om zijn theorie te staven geeft Jaynes een 
grote reeks overtuigende aanwijzingen uit een 
uitgebreid scala van disciplines, zoals neuro-we-
tenschappen, psychologie, archeologie, oude 
geschiedenis en de analyses van oude teksten. 
Zijn theorie heeft verregaande implicaties voor 
zowel de geschiedenis der mensheid als voor ver-
scheide aspecten van de moderne samenleving, 
bijvoorbeeld de geestelijke gezondheid, religieus 
geloof, ontvankelijkheid ten aanzien van over-
reding, psychologische abnormaliteiten zoals 
hypnose en bezetenheid, en het aan de gang 
zijnde proces van evolutie.
Met veel voorbeelden uit de oudheid dateert Jay-
nes de ontwikkeling van het bewustzijn rond het 
einde van het tweede millennium B.C. in Grie-
kenland en Mesopotamië, terwijl deze transitie 
op verschillende tijden in andere delen van de 
wereld plaats vond.

De aarde hypnotiseert mij
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Nu aandacht  voor de co-evolutie van mens 
(menselijk bewustzijn) en aarde. Als we kunnen 
laten zien dat het menselijk bewustzijn zijn 
voorlopers kent in dierlijk en wellicht nog 
fundamentelere vormen van bewustzijn, en 
bovendien kunnen laten zien dat al zeer lang 
geleden de meest rudimentaire vormen van 
bewustzijn zijn gaan co-evolueren met de hele 
aarde, dan zien we tevens hoe de menselijke 
geest nu co-evolueert met de hele aarde. Zelfs 
al zou er sprake zijn van een ritmiek, waarbij 
in bepaalde perioden vooral de geest zou 
evolueren en in andere perioden vooral de 
aarde, zelfs dan zouden we nog steeds van co-
evolutie kunnen spreken.

Alvorens verder te gaan moeten we ons 
natuurlijk buigen over de definitie van 
bewustzijn. Je kunt vanuit het standpunt van 
de mens bewustzijn zo definiëren dat het 
dierlijk bewustzijn, om maar te zwijgen over het 
bewustzijn van planten en mineralen, buiten de 
definitie valt. Nu zijn definities van bewustzijn 
notoir legio, zeer uiteenlopend en volgens 
sommigen principieel onmogelijk. Hier houden 
we het simpel en stellen dat het vermogen om 
over jezelf te kunnen praten en jezelf ‘ik‘ te 
noemen een duidelijke vorm van bewustzijn 
is. Als mijn hond mij met een smekende, 
hetgeen mijn 
interpretatie is, 
blik in de ogen 
aankijkt, kan 
ik daar bewust 
op reageren 
en hem en 
stukje kaas 
toewerpen. Ik 
stel dat mijn 
interpretatie 
die van een 
waargenomen 

hondenoogopslag (in combinatie met een 
bepaalde lichaamshouding en kwispelende 
staart) een smekende blik maakt, tegelijk 
intuïtief een soort bewustzijn aan de hond 
toekent. Als wij bewustzijn om ons heen niet 
kunnen herkennen met ons eigen bewustzijn, 
waar moeten we het dan mee herkennen? Het 
aardige van deze methode om te bepalen of 
iets bewustzijn heeft, is ook dat het van de 
geestelijke reikwijdte van de oordelende mens 
afhangt hoe groot het scala verschijnselen 
is dat door hem ‘bewust‘ genoemd wordt. 
Iemand die letterlijk eens in zijn botten 
gevoeld heeft wat er aan de hand is en dat 
gevoel ook tot zich heeft toegelaten, zal 
sneller geneigd zijn om aan zijn botten een 
soort bewustzijn toe te kennen dan iemand 
die niet weet hoe snel hij zijn aandacht van elk 
lichamelijk gevoel af moet halen. Iemand die 
nooit eens het gevoel - hoe ‘subjectief‘ ook - 
heeft gehad dat hij die boom was, kan alleen 
maar lacherig reageren op de mededeling 
dat een boom wellicht een soort bewustzijn 
heeft. Blijft natuurlijk staan dat we voor 
alledaags gebruik met het woord ‘bewustzijn‘ 
de menselijke variant - de onze dus - blijven 
bedoelen. En in dit verhaal hebben we 
het verder over verschillende menselijke 
bewustzijnstoestanden en -processen.

Door zelfhypnose komen we in verschillende 
bewustzijnstoestanden terecht, die zich 
onderscheiden van het ‘gewone‘ waken, slapen 
en dromen. We vangen ze allemaal onder de 
naam ‘trance‘. Aangezien er altijd enige, en 
meestal veel, beweging in die toestanden 
valt waar te nemen, gebruik ik er graag de 
term ‘bewustzijnsprocessen‘ voor. Als mensen 
problemen oplossen waarop het denkende 
verstand (de ratio) niet zo veel greep had, 
blijkt dat ze altijd al of niet bewust een vorm 
van zelfhypnose gebruikt hebben, of, om 

In trance 
ontstaat de 
blauwdruk 
voor evolutie-
bevorderend 
handelen

andere woorden te gebruiken, zich in een 
of andere vorm van ‘trance‘ of ‘veranderde 
bewustzijnstoestand‘ (‘altered state of 
consciousness‘) of ‘meditatief bewustzijn‘ 
bevonden hebben. Dit feit, gecombineerd met 
de eerder gedane constatering dat aandacht 
voor alle aspecten van ons geest-lichaam 
systeem de voorwaarde schept voor een 
optimale evolutie, maakt ons duidelijk dat dit 
soort aandacht en trance onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn.

Iemand in trance is bij uitstek iemand in 
evolutie. In trance ontstaat de blauwdruk 
voor evolutiebevorderend handelen. Als we 
nu onze draad weer opnemen van de co-
evolutie van het bewustzijn en de wereld, 
moeten we stellen dat de diverse vormen 
van trance verbonden moeten zijn met die 
fenomenen in de wereld die de duidelijkste 
exponenten van de ‘grote‘ evolutie zijn. Nu 
lijken we in een cirkelredenering terecht te 
komen. Immers, algemeen wordt het menselijk 
bewustzijn beschouwd als de grote exponent 
en zelfs als de climax van de evolutie tot 
op heden. We komen echter uit de cirkel 
door ons te realiseren dat de tastbare vorm 
waarin dit bewustzijn zich manifesteert de 
hersenen zijn. Wellicht is het bewustzijn niets 

anders dan het funtioneren van de hersenen 
en gelijksoortige systemen. Nu laat modern 
hersenonderzoek in toenemende mate zien 
dat de hersenen een zichzelf organiserend 
informatieverwerkend systeem zijn. Kijken we 
in de huidige wereld om ons heen dan zien 
we nóg een informatieverwerkend systeem, 
namelijk het mondiale web van radio-, t.v.- 
en telefoonverbindingen met computers als 
knooppunten en regelcentra. Het lijkt er sterk 
op dat dit systeem op, in en van de aarde, 
als we tenminste geen scheiding aanbrengen 
tussen geo-, bio- en technosystemen, de 
macroscopische tegenhanger is van het, in 
deze context, microscopische brein. Het is 
in deze optiek dus niet zo dat computers en 
hun paraphernalia een miezerige weergave 
zijn van het menselijk brein. Ze zijn nooit als 
weergave daarvan ontstaan en bedoeld en 
zullen dat ook nooit worden. Ze zijn, het zij 
met nadruk herhaald, de mondiale pendant 
van de menselijke geest: Het hele systeem 
computer/tv/telefoon/radio co-evolueert met 
het menselijk brein. De beide termen van de 
co-evolutie stimuleren elkaar en drijven elkaar 
op tot steeds groter complexiteit.

We hebben het gehad over het probleemop–
lossend vermogen als evolutionaire parameter. 
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Als het woord ‘probleem‘ opgevat wordt in de 
originele Griekse betekenis van ‘een situatie 
die je voorgelegd wordt, taak, uitdaging‘, is 
er niets op tegen om evolutie op te vatten als 
een continu proces waarin het ene probleem 
na het andere opgelost wordt. Als ‘probleem‘ 
echter de emotionele kleuring krijgt van 
een ongewenste afwijking van het ‘normale‘ 
levenspatroon, is de problematische situatie 
geen evolutionaire, geen levensbevorderende 
meer. Waarschijnlijk is een bepaald soort 
Christendom, met zijn opvatting dat je door 
lijden bij God in een goed blaadje komt 
te staan, debet aan deze deprimerende 
benadering van problemen. Zien we 
problemen inderdaad als uitdagingen op ons 
levenspad, en voelen we dat dan ook zo, dan 
heeft problemen oplossen alles met creativiteit 
te maken. Men lost problemen dat niet zozeer 
op door ze als het ware te verwijderen, maar 
men laat het probleem veeleer evolueren 
tot een situatie met nieuwe, gewenste 
mogelijkheden. Zo is problemen oplossen 
precies de activiteit van de kunstenaar, de 
levenskunstenaar, die zich daar lekker bij voelt 
en niet anders zou willen.

Knopen we de verschillende draden van 
ons verhaal aan elkaar dan zien we hoe 
trancetoestanden hoogtepunten van creatief 
functioneren zijn. Daarmee is de trance de 
meest verfijnde, verst geëvolueerde en dus 
de meest complexe functiewijze van onze 
hersenen.  De electronische omgeving waarin 
we ons bevinden doet zich aan ons voor als het 
meest geavanceerde communicatiesysteem in 
termen van tastbare aarde (silicium, metalen, 
electronenstromen enzovoort). Conclusie: 
Laat een mens op onbevangen wijze omgaan 
met dit electronisch milieu en hij zal makkelijk 
in een een trance komen, hetgeen betekent 

dat zijn creativiteit gestimuleerd wordt. Met 
andere woorden: Het electronisch milieu dat 
door de mensheid geschapen is stimuleert 
diezelfde mensheid tot verdergaande evolutie.

Ik mag de lezer clementie vragen voor het 
feit dat een aantal beweringen (vul zelf maar 
in welke) hier wat al te stellig staan: Bredere 
onderbouwing zou laten zien dat deze 
voorstelling van zaken niet zo onnozel is als 
zou kunnen lijken. Trouwens, mocht de stelling 
dat het electronisch milieu goed is voor ons, 
wat rauw op het lijf vallen, wat te denken van 
de tegenovergestelde mening, onder andere 
te vernemen in extreem anthroposofische 
kringen, dat  computers, synthesizers en 
dergelijke schadelijk voor ons zijn en dus 
vermeden dienen te worden. (Echt, ik wéét dat 
beeldschermen stralen!)

Hier was het slechts de bedoeling om aandacht 
te vestigen op het feit dat wij, of we dat nu 
willen of niet, co-evolueren met met onze 
omgeving, al dan niet rechtstreeks door onszelf 
geschapen, en dat onze trances wonderwel 
passen in dat geheel. Voor mijzelf zijn dit 
zeer opwekkende gedachten. Vele zaken die 
een gevoel van defaitisme zouden kunnen 
oproepen en dat ook vaak doen, komen in een 
heel wat zinvoller en plezieriger daglicht te 
staan: De omgeving ziet er minder vijandig en 
minder hopeloos ziek uit. Bovendien wijkt een 
machteloos gevoel voor de overtuiging dat we 
wat aan de problemen kunnen doen: We staan 
creatief tegenover de uitdagingen, speciaal op 
momenten dat we ‘niets doen‘. Als we dan wat 
gaan doen is het een stuk leuker! 

Voor  de lezers van een blad dat zich 
bezighoudt met de menselijke ontwikkeling 
is de conclusie dat trance goed is voor 

Gert Arts werd geboren in de tweede 
wereldoorlog. Hij is meditatie leraar, hypno-
therapeut, psychotherapeut, en NLP-er, met 
nadruk op de diepergaande bewustzijspro-
cessen, zoals die zich manifesteren in goede 
NLP, hypnotherapie en meditatie.

onze individuele evolutie en dus voor de 
evolutie van de aarde, natuurlijk een aardige 
conclusie. Maar doordenkend op, of wellicht 
‘doortrancend‘ op ‘de co-evolutie van trance 
en electronica‘ kan een hypnotherapeut vele 
ontdekkingen doen. Het speciale punt van 
aandacht is daarbij: Mensen hebben altijd 
gebruik gemaakt van trancetoestanden, 
maar welke speciale (en naar verwachting 
hoogst effectieve) tranceprocessen zijn direct 
gerelateerd aan de ‘electronische aarde‘?

“Ik vind het nu van nu veel mooier
dan het nu van vorige week!”

Swami Vandeveranda

De aarde hypnotiseert mij
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en de gevaren van een label
door Drs. Jan Vroomans

“Kinderen die in hun jeugd hebben
geleerd dat hun innerlijke impulsen 
alleen te beheersen zijn met
pillen, worden gevoelig 
gemaakt voor een 
levenslange verslaving. 
Maar mogelijk is dit 
ook wel de bedoeling, 
zo ging dat vroeger 
ook met reclames 
voor sigaretten.”

—advertentie—

http://www.grootswagers.nl
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Als leerkracht speciaal basis-
onderwijs heb ik veelvuldig 
gewerkt met kinderen die het 

stempel ADHD dragen. Deze kin-
deren waren soms iets drukker dan 
andere kinderen, ik merkte echter 
geen opvallende verschillen. Ik heb 
me altijd zorgen gemaakt over het 
psychologisch effect van een label 
ADHD op het welbevinden van kinde-
ren en de invloed van psychofarmaca 
op hun toekomst. Met name de kracht 
van “selffulfilling prophecy” zag ik 
regelmatig onder mijn eigen ogen 
manifesteren. Om dit intuïtief gevoel 
van onbehagen te staven ben ik op 
zoek gegaan naar wetenschappelijk 
bewijs voor het bestaan van ADHD en 
voor de rechtvaardiging van psychofar-
maca bij kinderen in de groei. Wat ik 
vond was een ontnuchterend en pijn-
lijk relaas, een strijd tussen een enkele 
roepende in de woestijn en een van de 
krachtigste lobbygroepen ter wereld, 
een strijd voor het bedreigde kind. Een 
belangrijke motivator en wetenschap-
pelijke onderbouwing vond ik in het 
werk van Peter Breggin, ook wel The 
Conscience of Psychiatry genoemd. 
Breggin, die ik in Florida ontmoette, 
heeft onnoemelijk veel research 
gedaan en vele boeken geschreven. 
Een van de weinige die, via de rechter, 
ingang kreeg in de dossiers van een 
van de grootste farmaciereuzen in de 
wereld.  

Leraren en ouders worden regelmatig 
gesteld voor serieuze gedragsuitdagin-
gen (gedragsproblemen) bij kinderen. 
Ik refereer dan echter grosso modo 
naar  5% van de ‘ADHDers’, die ik in 

mijn klassen ben tegengekomen.
De overige 95% zijn met structuur, aan-
dacht, ouderadvies en ‘dat wat tussen 
de vingers van een goed pedagoog 
dient te zitten’, te helpen. In de kleine 
groep die overblijft is een multi-disci-
plinaire aanpak en een ‘lange adem’ 
gewenst, een label ongewenst.  

Een label ADHD opplakken verhin-
dert bovendien om te kijken naar de 
omgevingsfactoren en te pogen die te 
verbeteren.  Hoogleraar Micha de Win-
ter (2012) noemt een percentage van 
tien procent als juist gediagnosticeerde  
“ADHD’ers”. 
Laat ik uitgaan van hoogleraar de Win-
ter. In dat geval slikken een kleine 
100.000 kinderen in Nederland (45.000 
in de basisschoolleeftijd) onterecht een 
middel met de potentie van cocaïne 
en speed. Dit middel, methylfenidaat 
(Ritalin, Concerta e.a.) is niet onge-
vaarlijk en kan zorgen voor ernstige 
bijwerkingen en verslaving. Bovendien 
is methylfenidaat een zogenaamde 

Hoogleraar 
Micha de Winter 

(2012) noemt een 
percentage van tien 

procent als juist 
gediagnosticeerde  

“ADHD’ers”. 

“gateway drugg” naar andere midde-
len (Breggin, 2013). Een vervolgstudie 
van maar liefst 28 jaar liet zien dat kin-
deren die Ritalin in hun jeugd slikten 
eerder gingen roken, zwaardere rokers 
werden en eerder cocaïne gingen 
gebruiken (Lambert, 2005).
Kinderen die in hun jeugd hebben 
geleerd dat hun innerlijke impulsen 
alleen te beheersen zijn met pil-
len, worden gevoelig gemaakt voor 
een levenslange verslaving. Maar 
mogelijk is dit ook wel de bedoe-
ling, zo ging dat vroeger ook met 
sigaretten reclames 
Inmiddels is bekend dat Joe Camel 
reclames waren gericht op kin-
deren jonger dan tien jaar. Dit 
om levenslange klanten te garan-
deren terwijl fabrikanten al vele 
decennia wisten dat roken kanker-
verwekkend was. Onderzoek werd 
gemanipuleerd en gevoelige data 
achtergehouden (Scruggs, in Breg-
gin, 2001). Hoe zit dat eigenlijk met 
de farmacie? Zouden degene die 
zoveel geld verdienen (69 miljard 
dollar aan psychofarmaca in de VS) ook 
gevoelig zijn geworden voor dat wat in 
de sigaretten industrie gangbaar was ?
Behalve dat de farmacie er een prima 
handel in heeft, eten ook in Nederland 
zeer veel psychiaters, psychologen, 
(ortho)-pedagogen er een goede 
boterham van. In Nederland houdt 
ADHD en andere dubieuze labels vele 
mensen aan het werk, het is een indus-
trie geworden, de label-industrie. Een 
industrie die meer goed doet voor 
zichzelf en de farmacie, dan voor het 
kind. Wie machtig is steekt zo nu en 
dan zijn tentakels uit indien er kritiek 
komt. Een voorbeeld is de aanval op 

de Groningse psycholoog Laura Bats-
tra (Hoe voorkom je ADHD? door de 
diagnose niet te stellen, 2012). Batstra 
werd met grote koppen in een lande-
lijke krant voor scientology uitgemaakt 
en diende zich te verdedigen dat ze 
geenszins ‘scientology’ was. 

Nu meer specialisten en wetenschap-
pers de trom gaan roeren zal het 
steeds lastiger worden om hen te 
negeren of weg te zetten zijnde lid 
van een sekte. Neuroloog Dr. Richard 
Saul (2014, ADHD Does Not Exist): 
We moeten anders leren kijken naar 
de problemen in plaats van te grijpen 
naar de achterhaalde diagnose waar 
dokters, farmaciebedrijven en zelfs pati-
enten zich aanvastklampen (dailymail.
co.uk).

Recentelijk werd de leeftijd voor 
alcohol verhoogd naar 18 jaar.  Een 
belangrijke reden was dramatisch over-

ADHD en de gevaren van een label
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gebruik en een ‘gamechanger’ toen 
aangetoond werd dat alcohol schade-
lijk was voor het ontwikkelende brein. 
Van methylfenidaat (ritalin, concerta en 
andere middelen) is aangetoond dat 
kinderen een groei en gewichtstagna-
tie ondergaan tijdens het slikken van 
Methylfenidaat (Swanson et al. , 2007a, 
2007b in Breggin 2013). Ten opzichte 
van de  kinderen die een placebo 
slikten, groeiden de kinderen op mety-
lfenidaat 2 cm minder en wogen 2,7 kg 
minder.  Desondanks is inmiddels de 
leeftijd voor stimulanten in de VS ver-
laagd naar 4 jaar (in Nederland is dit 
6 jaar). F. Poussaint (Professor aan de 
Psychiatric Harvard Medical School) 
plaatst een opmerking over een ander 
psychofarmacon die mij relevant lijkt 
in relatie tot methylfenidaat: sommige 
van de antidepressiva zorgt ervoor 
dat kinderen in gewicht toenemen en 
een grotere kans op diabetes hebben. 
Indien het zo’n grote invloed op de 

fysiologie heeft, wat voor effect heeft 
het dan op de hersengroei? En zullen 
we in de toekomst instaat zijn om een 
bepaald soort probleem of afwijking in 
de hersenen te linken aan het gebruik 
van psychofarmaca in de jeugd? We 
hebben nog geen antwoord  op dit 
soort vragen (2005, generationrx). 

Kijkend naar de cijfers van psychofar-
maca in Nederland onder de 21 jaar 
(tabel 1) zien we allereerst de enorme 
hoeveelheden die vooral de laatste 
zes jaar zijn geëxplodeerd. De piek in 
het gebruik, van methylfenidaat, niet 
zichtbaar, zit bij 11 en 12 jaar. De ont-
wikkelingen in de VS volgend, staan 
we nog maar aan het begin en er is 
niets dat er op duidt dat Nederland 
het anders gaat doen. Na metylfe-
nidaat (ritalin, concerta) zien we ook 
psychofarmaca staan die men niet 
bij kinderen zou verwachten en in de 
meeste gevallen zelfs afgeraden wordt 

Volgend tabel url;
http://www.sfk.nl/nieuws-publicaties/PW/2013/psychofarmaca_bij_jongeren_
vooral_voor_ADHD

tabel 1: Meest gebruikte psychofarmaca aan jongeren tot 21 jaar in 2012
RANG GENEESMIDDEL TOEPASSING GEBRUIKERS
1. Methylfenidaat bij ADHD 130.000 750.000
2. Risperidon antipsychoticum 15.500 90.000
3. Diazepam benzodiazepine 15.000 21.500
4. Oxazepam benzodiazepine 9.200 15.700
5. Atomoxetine bij ADHD 5.300 36.500
6. Temazepam benzodiazepine 5.300 8.800
7. Fluoxetine antidepressivum 4.000 18.300
8. Pipamperon antipsychoticum 4.000 14.250
9. Citalopram antidepressivum 4.000 18.000
10. Quetiapine antipsychoticum 3.500 17.900
Methylfenidaat is het meest door jongeren gebruikte psychofarmacon.

voor kinderen.  Er zijn sterke indica-
ties dat het ook in Nederland op deze 
manier gaat: het kind krijgt een sti-
mulant voor kleine school- of familie 
problemen. Als de medicatie slaap-
problemen veroorzaakt wordt een 
slaapmiddel toegevoegd. Wanneer 
de combinatie van medicatie het kind 
depressief maken wordt een antide-
pressivum toegevoegd. Als het kind 
dan onvoorspelbaar wordt en agressief, 
wordt ouders verteld dat een bipolaire 
stoornis zich openbaart en krijgt het 
een ‘mood stabiliser’. Wanneer deze 
overdosis van vier verschillende pillen 
tot bizar gedrag leidt wordt het kind op 
een anti-psychoticum gezet (Breggin, 
2001).

Zo worden negatieve effecten en bij-
werkingen dus vaak aangezien voor 
een verslechtering van de “stoor-
nis”. Ook als men probeert te stoppen 
openbaren door ontwenningsver-
schijnselen vaak enorme problemen. 
Zowel kind, ouder als arts concluderen 
dan vaak dat het kind inderdaad nog 
steeds een stoornis heeft vanwege de 
ervaren ontwenningsverschijnselen.  De 
arts reageert met een verdubbeling 
van de medicatie of slaat aan het expe-
rimenteren als hierboven beschreven. 
Stimulanten als methylfenidaat kunnen 
zorgen voor (Breggin 20013): 

• verstoring van de groeihormoon 
cyclus, 

• tics,
• slapeloosheid, 
• depressie,
• zelfmoordneigingen, 
• apathie, 
• mania en 
• psychose. 

Opvallend in tabel 1: fluoxetine (oa. 
prozac) een psychofarmacon onge-
schikt voor kinderen. Waarvan door 
artsen wordt gezegd dat het mid-
del veilig is maar in werkelijkheid zeer 
gevaarlijk kan zijn voor een kind. Er 
is een overweldigende hoeveelheid 
onderzoek over ernstige bijwerkingen.  

Fluoxetine haalde bij een onderzoek, 
dat op last van een rechter in Duitsland 
diende te worden gereviewd, een 6 tot 
12 keer grotere kans op zelfmoordpo-
gingen ten opzichte van een placebo. 
De farmacie heeft jarenlang gevochten 
voordat men toegaf dat deze middelen 
tot zelfmoord kunnen leiden. Syste-
matisch werden data verborgen en 
verkeerd geïnterpreteerd om het veilig-
heidsprofiel van het middel overeind te 
houden (Breggin, 2013).

Medicatie en een label als ADHD zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Het is dus interessant te kijken naar de 
basis van de vele labels die de laatste 
decennia erbij zijn gekomen, het DSM. 
Allen Francis (2013) was in het verleden 
voorzitter van de taskforce DSM4 en 

negatieve
bijwerkingen van 

medicatie worden 
vaak “vertaald” als 
een verslechtering 

van de “stoornis”.
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tevens hoofd Psychiatrie op Duke Uni-
versity.  Hij reist momenteel de wereld 
over om te waarschuwen tegen de 
opvolger van zijn eigen product DSM4, 
te weten DSM5, ook wel de bijbel van 
alle labeltjes genoemd. In zijn boek 
“Terug naar normaal” schrijft hij: “Tot 
1980 waren de DSM’s, geheel terecht, 
onbekende boekjes waarvoor wei-
nig aandacht bestond en die niemand 
las. Maar toen verscheen DSM-III, een 
dikke pil die al snel uitgroeide tot een 
cultureel icoon, een onverbiddelijke 
bestseller die volkomen ten onrechte 
tot de ‘bijbel’ van de psychiatrie werd 
uitgeroepen. 
Dankbaar voor deze nieuwe inzichten 
en inspanningen gestoeld op voort-
schrijdend inzicht wil ik hier Allen 
Francis aanvullen met informatie die 
minstens zo belangrijk is. Wat maakte 
dat juist in 1980 dit boek explodeerde 
in omvang en waar heeft ADHD zijn 
basis? 

In de jaren zeventig ging het slecht 
met de psychiatrie, APA (Ameri-
can Psychological Association) was 
bijkans failliet (Breggin 2001). Het 
werkveld van de psychiatrie werd over-
genomen door psychologen, sociaal 
werker, counselors, en familie thera-
peuten.  Deze vroegen minder geld en 
gaven een betere service. Een steeds 
groter deel van de therapeuten was 
vrouw wat ook weer een groter aan-
tal vrouwen naar therapieën trok. De 
psychiatrie bediscussieerde haar eco-
nomische crisis openlijk op congressen 
en bestuursvergaderingen (met verslag-
leggingen dus geen complottheorie). 
De oplossing was om het publiek te 
overtuigen dat emotioneel of spiritu-
eel lijden zijn oorsprong heeft in de 
genen en in de biologie waarvoor 
medicatie, elektroshocken en andere 
“medische interventies” nodig zijn. 
Men diende dus de DSM te herschrij-
ven om de diagnoses meer medisch te 

laten klinken. Dit 
resulteerde in 
een ontwikkeling 
van het concept 
ADHD in zijn hui-
dige vorm. ADHD 
werd nu meer 
neergezet als een 
stoornis waar-
door de weg naar 
‘medicatie’ open 
lag.  Hiervoor 
had men veel 
geld nodig wat 
lastig was voor 
een APA diep in 
financiële crisis. 
APA veranderde 
zowel psychiatrie 

als maatschappij ingrijpend toen men  
begin jaren tachtig besloot een econo-
mische en politieke samenwerking aan 
te gaan met de farmacie. De samen-
werking zorgde dat psychiatrie geld 
verwierf ter promotie van het medisch 
model psychofarmacologie. In een paar 
jaar tijd transformeerde APA van een 
falend instituut tot één van de machtig-
ste politieke krachten in de Verenigde 
Staten. Het ontwikkelde lobby groepen, 
won terrein in de media en rechtbanken 
en distribueerde steeds grotere hoe-
veelheden medicatie naar het publiek 
(Breggin 2001). Het DSM III werd dan 
ook een boek dat bijna verdriedub-
belde in omvang. De opvolgers DSM4 
en DSM5 werden steeds dikker en 
vooral de laatste controversiëler. Met 
veel tromgeroffel werden in de daar-
opvolgende decennia persconferenties 
georganiseerd door onderzoekers om  
het bewijs te leveren van een biolo-
gische oorzaak van ADHD (Breggin, 
2001).

Om ons te doen geloven dat ADHD 
een stoornis is zijn we jarenlang voor 
de gek gehouden o.a. met hersen-
scans, verhalen over een genetische 
component en chemische onbalans. 
Later werd dan op hun eigen con-
gressen de hele zaak weer ingeslikt. 
Bijna alle onderzoeken met her-
sen-scans betroffen personen die al 
psychofarmaca slikten waarmee de 
psychofarmaca dus net zo goed voor 
de zogenaamde afwijkingen kon zor-
gen. Of wat te denken van chemische 
onbalans in de hersenen: geen enkel 
wetenschappelijk bewijs voor te vinden 
maar zeer effectief verspreid (Breggin, 
2001, 2013). 

In de VS, zeer bepalend voor wat er op 
dit moment aan de gang is in Neder-
land, wordt bijna 70 miljard dollar 
verdient aan psychofarmaca. Inmid-
dels is aangetoond dat meer dan de 
helft van de mensen die ADHD en alle 
andere labels creëren (DSM5) direct of 
indirect worden betaald door de farma-
cie.  
Een nieuwe melkkoe dient zich aan: het 
label borderline voor kinderen. Allen 
Francis (2013) stelt: Ook al waren wij 
met onze doelstellingen op het saaie 
af voorzichtig geweest, dwangma-
tig zorgvuldig in onze methodiek en 
onbuigzaam behoudend in ons eind-
product, toch wisten wij drie nieuwe 
valse epidemieën van psychische aan-
doeningen bij kinderen- autisme, 
aandachtstekort en bipolaire stoornis 
(borderline) bij kinderen niet te voor-
spellen of te verhinderen (2013).
En Peter Breggin (2013) over hetzelfde 
label: “With very rare exceptions, all 
of the children and teens that I have 
seen diagnosed with mania or bipolar 
disorder (borderline) have either been 
improperly diagnosed, or their disor-
der was caused by an antidepressant or 
stimulant drug” (ritalin, concerta, ed.). 
Dit zijn dus kinderen die meerdere psy-
chofarmaca slikken en menig geval is 
bekend van een permanente versla-
ving. Ondanks deze voortschrijdende 
inzichten uit de psychiatrie zelf, den-
dert de trein keihard verder ten nadele 
van degene die we zouden dienen te 
beschermen.  

Drs. Jan Vroomans, voormalig leraar 
speciaal onderwijs en vrij mens...

ADHD en de gevaren van een label



Het spirituele testament 
van een psychoboer

Ik ben een 64 jaar oude  psycholoog/
landbouwer of als u wilt landbouwer/ 
psycholoog; kortom een hectaren rijke 
psychoboer.
Doordat ik buiten de academische 
cultuur leef, en vrij ben om te psycho-
logiseren zoals ik wil, heb ik vanuit mijn 
buitenperspectief een paar unieke 
inzichten vergaard. En enkele van die 
visies komen in dit document. Dit 
geschrift wordt daarmee mijn spirituele 
 nalatenschap. Maar omdat ik nog leef, 
wordt het eigenlijk meer een testament.

SNEAK
PREVIEW

Het boek is verdeeld in vier onafhankelijke delen.
In deel 1 gaat het om de omgang met de dood; dit zie ik als het fundament 
van het menselijke spirituele leven. 
In deel 2 beschrijf ik de diepte structuur van overtuigingen; zoals deze binnen 
en buiten de religies het denken bepalen. 
In deel 3 worden de technieken van de levenslijn gebruikt om het heden, verle-
den en de toekomst aan onze behoeften aan te passen. 
Tenslotte gaat het in deel 4 om mensen te helpen om spirituele ervaringen op 
te wekken.
Het eerste deel heeft het karakter van een zelfhulpboek, het tweede deel is 
een technische verhandeling over psychotherapie. Daarna volgt in deel 3 een 
handleiding voor therapeuten. Maar in het laatste deel wordt de lezer geheel 
vergeten. Daar gaat het om, tegen elke prijs de hogere sferen van de spirituele 
psychologie te verkennen. Geen enkele commerciële uitgever kan een derge-
lijke diversiteit in één band verdragen: vandaar dit exclusieve E-book. 

Boer Teus schrijft, zoals de psycholoog Lucas Derks niet schrijven kan.

Surfen is mijn metafoor voor het leven: Je hebt slechts tien seconden om 
mee te rijden op de energie van de eeuwige oceaan.

Een surfer bij Long Island, New York.

U hebt vast een goede reden om 
verder te lezen. Misschien is dat 
nieuwsgierigheid; maar waarschijnlijk 

heeft u ook wat moeite met uw eigen, of 
andermans dood. Lees dan vooral verder, 

want dit is geschreven om u hierbij steun 
te geven.
Wat voor support kan een boek hierbij 
bieden? 
Het feit dat veel religieuze teksten, al eeu-

Een handleiding voor de omgang met de dood

Dit artikel is een –sneak preview– fragment uit het derde deel van een drieluik 
hersenspinsels van een Psychoboer, Boer Teus.
Het zal binnenkort als e-book verschijnen.

De eerdere delen van het drieluik zijn:
1. Spoken in de Kop: De sociaalpanorama-gids voor boeren burgers en 

 buitenlui.
2. Het Proefschrift van een Psychoboer. Pseudo dissertatie over NLP en de 

Academische Psychologie.

Fragment uit “Het spirituele testament van een psychoboer”
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wen als zodanig functioneren, toont 
aan dat lezen kennelijk zin heeft in 
relatie tot de dood. Denk aan de Tibe-
taanse en Egyptische boeken van de 
dood. Op een moment van crisis, wan-
neer de eigen gedachtestroom dreigt 
te verstarren, kunnen 
andermans ideeën ze 
weer tot stromen bren-
gen – misschien zelfs deze 
boeren fantasieën over 
het slotakkoord van het 
leven.
Maar deze niet religieuze 
tekst voor uw neus heeft 
als centrale vraag: Hoe 
blijf je goed bij je hoofd in de confron-
tatie met het definitieve einde? Ik bied 
hiervoor drie dingen aan:
1. Mijn pragmatistisch filosofische en 

psychologische inzichten,
2. Bij elkaar gezochte nuttige gedach-

teoefeningen,
3. Fragmenten uit interviews met 

inwoners van mijn woonplaats, Wol-
denseveld.

Uit een interview met Wim, 67 jaar, 
veehouder:
Kijk om je heen: Alle mensen ster-
ven. Maar ook de dieren, de planten, 
de aarde, de zon, het universum… 
Dat we dood gaan, is ergens wel eer-
lijk. Maar de een sterft te vroeg en de 
ander te pijnlijk. Dat lijkt willekeur. En 
wat uiteindelijk overblijft, is een beetje 
nagedachtenis. Je mag hopen dat 
de overlevenden nog een tijdje met 
vreugde aan je terugdenken. Maar uit-
eindelijk is de dood de prijs, die je voor 
jouw deelname aan het grootste won-
der in de kosmos betaalt. En over die 
prijs valt niet te onderhandelen.

Uit deze uitspraken van Wim, vallen 
zijn overtuigingen en ook de hogere 
waarden die deze ondersteunen op te 
maken. Hij gelooft dat de dood defi-
nitief het einde van het individu is. Hij 
spreekt van ‘eerlijkheid’ en ‘willekeur’. 

En wat hij heel belangrijk 
vind is, om deel te mogen 
nemen aan het leven 
in de kosmos. Die laat-
ste waarde is heel breed, 
groot en weids: spiritueel 
zouden we kunnen zeg-
gen. Zolang Wim deze 
waarde hoog weet te hou-

den, kan hij de dood een plek geven.
 
Wim praat over nagedachtenis; heel 
veel waarde hecht hij daar echter niet 
aan. Napoleon Bonaparte had Alex-
ander de Grote als voorbeeld – die 
hadden beiden een grote nage-
dachtenis. Jezus van Nazareth heeft 
ook een grote nagedachtenis, net 
zoals Siddharta Gautama, Lao Tsé en 
Mohammed. Die nagedachtenissen lij-
ken misschien groot genoeg om voor 
te sterven. Zou U het er voor over heb-
ben om nu te sterven, met de garantie 
dat U een nagedachtenis ter grote van 
die van Napoleon zult krijgen?
Hoeveel nagedachtenis je ook ver-
wacht, sterven gaat volledig tegen 
je primaire levensdrang in. We willen 
groeien, liefhebben en bloeien, ons 
vermeerderen en aan de toekomst 
bouwen. Ook raken we aan mensen en 
dingen gehecht. De dood past daar 
niet bij.
Hooguit als je het leven zat bent en de 
wereld haat, is de dood je compagnon. 

De centrale vraag:  
Hoe blijf je goed bij 
je hoofd in de con-
frontatie met het 
definitieve einde?

De dood roept bij kinderen las-
tige vragen op. Ze vragen doodleuk: 
Papa wanneer ga jij dood? Hoe gaat 
het als je sterft? Waarom moet het? 
Voor ouders, zijn deze vragen uit een 
kindermond, veel lastiger te beant-
woorden dan de ware aard van 
Sinterklaas, of dat ze een keer bij seks 
mogen meekijken en of God wel echt 
bestaat.
 
‘Mamma waarom word je dood?’ 
‘Gekkie! Dat zijn geen praatjes voor 
kinderen!’ 

Maar veel volwassenen neigen ernaar 
om zelf deze vragen ook te vermijden; 
en zien een beetje onverschilligheid op 
dit punt zelfs als een deugd.

From the beginning of time…

Het vermogen om in de toekomst te 
blikken, geeft de mens een voorsprong 
op andere wezens. Dankzij dat, kunnen 
wij vallen zetten, de trek van rendie-
ren voorspellen, onze vakantie plannen 
en projecten organiseren. Andere die-
ren leven waarschijnlijk vooral in het 
hier en nu, en worden daarbij voortdu-
rend door hun honger gevoel verrast 
en gaan dan op zoek naar iets te eten. 
Natuurlijk; eekhoorns en mieren leg-
gen voorraden aan en bouwen nesten; 
trekvogels, walvissen, dolfijnen… Dus 
het verschil is relatief. Maar wij mensen 
doen in verhouding wel heel erg veel 
voor later; denk aan zaaien, machines 
kopen, sparen, naar school gaan, trou-
wen, trainen, verzekeringen afsluiten en 

De mens beschikt waarschijnlijk al een paar honderdduizend jaar 
over zijn toekomstvisie en dat heeft ons gemaakt tot wie we zijn.

Handleiding voor de omgang met de dood
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pensioenen regelen. Als iedereen naar 
het ideaal van de populaire new age 
filosoof Eckhard Tolle zou leven, voor-
namelijk in het hier en nu, dan komt 
onze huidige beschaving en de land-
bouw tot stilstand. 
 
Voor wie er oog voor heeft, lijkt het wel 
of de mens de toekomst wil beheersen: 
via klokken, planetaria, almanakken, 
agenda’s, profetieën, horoscopen, 
dienstregelingen en kalenders. Maar 
de mens is niet DE mens; tussen indi-
viduen en culturen bestaan daarbij 

grote verschillen. Want sommige kijken 
slechts enkele dagen vooruit, terwijl 
anderen tientallen, duizenden en soms 
zelfs miljoenen jaren vooruit schouwen. 
Waarschijnlijk beschikt de mens al een 
paar honderdduizend jaar, over zijn toe-
komstvisie en heeft dat ons gemaakt 
tot wie we zijn. Misschien hadden de 
Cro Magnonmensen al fantasieën over 
onze tijd? Bij de piramidebouw, dach-
ten de Egyptenaren bijna zeker verder 
vooruit dan de meesten bouwmeesters 
van nu.  

In onze tijd staat het 
woordje “duurzaam” 
tegenover “korte termijn 
denken”. De milieupro-
blematiek, dwingt ons om 
verder vooruit te kijken dan 
een voordelige aankoop, 
een volle tank of een leuke 
vliegvakantie. We moeten 
duurzaam gaan denken, 
want onze snelle computers 
rekenen ons vreselijke toe-
komstscenario’s voor: De 
Hondsrug wordt eerst een 
zandverstuiving voordat hij 
definitief onder het zeewa-
ter verdwijnt.
We moeten vooruit denken, 
verder vooruit en nog ver-
der vooruit, maar het kan 
bijna niet anders of die blik 
in de toekomst brengt ook 
ons individuele en collec-
tieve einde in beeld. 

De milieuproblematiek, dwingt
ons om verder vooruit te kijken.

De eerst tip

De informatie die we gedurende ons leven in 
ons brein opslaan, is ons kostbaarste bezit. 
Op basis daarvan kunnen we overleven. In 
eerste instantie vertelt ons die ervaring wat 
er in het verleden is gebeurd. Daar zouden 
we het natuurlijk bij kun-
nen laten, maar dat doen 
de meesten van ons niet; 
mensen extrapoleren het 
verleden naar de toe-
komst. We trekken in onze 
fantasie de lijn van het ons 
bekende verleden door 
naar de nog onbekende toekomst. Impliciet 
gaan we er van uit dat de toekomst enigs-
zins op het verleden zal lijken. Door deze 
cognitieve actie, halen we subjectieve onze-
kerheid weg en gaan we in een imaginaire 
continuïteit leven; dat maakt ons rustig, ten-
minste als het verleden ons goed bevallen is. 
Anderzijds kan het ons ook op scherp zet-
ten: Dat nooit meer! Maar voor het zelfde 
geld, geeft het ons een machteloos gevoel, 
als we ons in het verleden als slachtoffer van 
grote krachten hebben beleefd. 
In deze tijd graven wetenschappers steeds 
meer bewijzen op over de grote rampen die 
onze planeet ten deel zijn gevallen. In popu-
lair wetenschappelijke tv-programma’s wordt 
de verbinding tussen dit verleden en onze 
toekomst telkens sterk benadrukt. Daar-
bij gebruiken de Amerikanen de sleutelzin: 

“It is not a matter if, it’s a matter when…
X=disaster… will happen again.” Daarmee 
wordt stelselmatig een doemperspectief 
opgebouwd dat sommige mensen er toe 
brengt om zich in hun kelders te verschan-
sen om de klap af te wachten.
Door de eeuwen heen beseften wijsgeren, 

dat zowel de toekomst 
als het verleden, alleen 
maar in de gedachten 
van de denker bestaan. 
Ze zijn mentale crea-
ties; we maken ze zelf 
met onze breinen. Wat 
echt bestaat is alleen het 

NU. Vanuit dat zelfde NU, halen we her-
inneringen op of fantaseren we vooruit. 
Maar het actuele moment is de enige echt 
bestaande realiteit. 
En daarmee komen we op het probleem 
van de vooruitziende (en de terugziende) 
blik. Onze aandacht kan soms door één van 
deze twee beheerst worden. De toekomst 
(en het verleden) kunnen ons weghouden 
van het beleven van wat er werkelijk nu 
gebeurt. Zo zeer zelfs, dat sommige men-
sen pas vlak voordat ze sterven ontdekken, 
dat ze bijna steeds met hun aandacht in de 
toekomst (of het verleden) hebben geleefd. 
Pas als het eigenlijk al te laat is, komen ze 
tot de op dat moment ontstellende ont-
dekking, dat ze van hun eigenlijke leven 
maar heel weinig hebben meegemaakt. 
Voor anderen is een confrontatie met de 

Wijsgeren beseften dat 
zowel de toekomst als het 
verleden alleen maar in de 
gedachten van de denker 

bestaan.

 De toekomst (en het verleden) kunnen ons 
weghouden van het beleven van wat er 

werkelijk nu gebeurt.

Handleiding voor de omgang met de dood
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dood, het teken bij uitstek, om meer 
met hun aandacht in het nu te ver-
blijven. En een bijkomend voordeel 
daarvan is, dat in de concrete realiteit 
van het moment, de dood er veel min-
der toe doet. Want de dood pijnigt ons 
vooral vanuit de toekomst en het verle-
den, en die bestaan dus eigenlijk alleen 
maar in onze fantasie.

Kortom, voor de teloorgang van onze 
cultuur en voor het kunnen omgaan 
met de dood, is ‘het NU’ het recept 
bij uitstek. Verslaafden kunnen dit ook 
vaak haarfijn uitleggen. Heroïne ont-
neemt de gebruiker diens toekomst 
en verleden. De vraag is, kun je doel-
gericht het NU versterken zonder de 
vervelende bijwerking van verslavende 
middelen?

1. Waar in de ruimte om je heen, beleef je de toekomst? Het verleden, en waar 
het NU? Laat deze vreemde vraag eens op je inwerken.

2. Laat je handen intuïtief de plaats van het hier en NU aanwijzen en eventueel 
omvatten. De vraag is dus, waar is, subjectief gezien en gevoeld, het NU voor 
jou gelokaliseerd? Is dat voor je? Naast je? Achter je? Of ergens in je lichaam, of 
misschien wel helemaal om je heen?

3. Volg hierbij jouw intuïtieve ingevingen. Stel zo de plaats en het formaat van 
jouw subjectieve NU vast. (Bijvoorbeeld, vlak voor je buik en zo groot als een 
voetbal.)

4. Vervolgens ga je jouw NU-ervaring, groter maken. Daarvoor moet je een beetje 
raar doen: Pak de ruimte/plek die het NU inneemt vast met je beide handen. (Je 
pakt bijvoorbeeld de hier en NU bal voor je buik vast.) Maak met je handen de 
gebaren die passen bij het vergroten van jou NU. (Jouw handen bewegen zich 
verder uit elkaar terwijl de bal van de grootte van een voetbal groeit tot een 
skippy-bal) Kan je het NU vijf keer zo groot maken?

5. Ga ontspannen na wat dit met je doet, als je dat vergrote NU in of om je 
lichaam haalt. Laat dit idee een poosje goed op je inwerken.

6. Doe daarna alles wat nodig is, om je NU ervaring te optimaliseren. Open je zin-
tuigen! Wat zie je nu? Wat hoor je nu? Wat voel je nu? Is er een smaak of een 
geur in het nu?

7. Wanneer je, je zorgen maakt over de dood, vergroot dan jouw besef van het 
hier en NU. Breng het NU op de voorgrond; maak dat je hoogste waarde.   

                
Techniek gebaseerd op Micheal Hall, Time Lining

Oefening om het besef van het hier en nu te versterken

Vis-in-Droom-syndroom 
Volgens een stroming in de psychologie wijzen Vissen in dromen op: 
Doemdenken, Depressieviteit en Laag Zelfbeeld.  

Verslag van een diagnostisch gesprek: 

(T=Therapeut, C=Client)

T Heb je gedroomd vannacht ? 
C Ja.
T Heb je over vissen gedroomd ? 
C Nee, helemaal niet.
T Waarover heb je dan gedroomd ?
C Over een nieuw huis, hier in de stad
T Was er water in die straat ?
K Nee, het was een gewone straat, met huizen en zo.
T Maar stel dat het geregend had, was er dan water in die straat. 
C Ja, dat zou kunnen.
T Zwommen er vissen in dat water ?
C Nee, natuurlijk niet, het is maar een gootje.
T Was er een restaurant in die straat ? 
C Misschien wel, dat weet ik zo niet.
T Stel dat er een restaurant was, was dat een vis-restaurant ? 
C Nee hoor, een gewone Bistro.
T Stonden er vis-gerechten op de kaart ? 
C Ja, dat zou best kunnen.
T Als ik het niet dacht : Vissen in je droom ! 

(Opgetekend tijdens een workshop door Jan Damen)

                         www.cabanova.com                             jouw tijd is nu gekomen

http://www.cabanova.com
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Een mooie gelegenheid om het 
principe van de ’zichzelf waarma-
kende voorspelling’  eens onder de 

loep te nemen, want zowel handige als 
onhandige overtuigingen ontstaan over 
het algemeen vanuit een onschuldige 
gedachte. 
Het gevaar zit hem ook niet in die 
gedachte zelf, maar in de onjuistheid 
ervan in combinatie met herhaling. Als 
je een onjuiste definitie van een situatie 
maar vaak genoeg herhaalt, is de kans 

groot dat je er onbewust in gaat gelo-
ven. En erger nog dat je je er vroeg 
of laat naar gaat gedragen. Met als 
gevolg dat het nog waar wordt ook…
Stel je voor dat Janneke gedurende 
haar middelbare schooltijd regelmatig 
als grapje of uit bescheidenheid zegt 
dat ze niet slim ís maar slim lijkt omdat 
ze eigenlijk vooral goed is in gokken. 
Dan kan het tweede deel van de bewe-
ring kloppen als ze niet goed heeft 
geleerd en toch een voldoende haalt 
voor een toets. Het eerste deel echter, 
klopt nog steeds niet, want niemand 
komt zomaar in 5 VWO terecht.
Nou wordt er nogal wat afgetoetst op 
de middelbare school en dat geeft het 
grapje alle gelegenheid zichzelf regel-
matig te herhalen en uit te groeien tot 
een gewoonte of zelfs tot een innerlijke 
overtuiging.
Als Janneke haar examen niet haalt, 
zal ze achteraf wellicht kunnen zeg-
gen: “Zie je wel… dat zei ik toch…..ik 
ben niet slim en van de zenuwen heb ik 
slechter gegokt dan anders”. In werke-
lijkheid is de kans ook aanwezig dat ze 

GEVOEL EN VERSTAND
door Lya Perfors

Laatst hoorde ik Janneke vertellen dat ze louter en alleen in vijf VWO 
terecht gekomen was vanwege haar bovenmatige gokkwaliteiten. 
Stoer, onschuldig grapje natuurlijk, maar niet helemaal ongevaarlijk.

onvoldoende tijd aan haar studie heeft 
besteed, omdat ze dacht dat ze het 
met haar gokkwaliteiten wel zou red-
den. 

Gedachten en uitspraken die we vaker 
herhalen, dalen ook af in ons onderbe-
wustzijn. Daar werken ze door zonder 
dat we dat echt in de gaten hebben. Ze 
worden omgezet in beelden en ideeën 
over onszelf en de manier waarop we 
onszelf zien, waarderen en beoordelen. 
Waardeoordelen over onszelf vormen 
de basis voor gevoelens van onzeker-
heid en zelfvertrouwen. 
Wat Janneke betreft kan ze op verschil-
lende manieren op een niet gehaald 
examen reageren. Een studiehou-
ding is veranderbaar, aanpasbaar en 
daarmee positief te beïnvloeden. Van 
gokkwaliteiten kun je dat helaas moei-

lijk zeggen. Als Janneke het examenjaar 
opnieuw moet doen en zich daarbij 
richt op haar studiehouding is er weinig 
aan de hand en herstelt het zelfvertrou-
wen zich vanzelf weer.

Meestal gaat het ook zo, maar het kan 
ook anders. 
Stel dat Janneke af en toe per onge-
luk héél even denkt dat het misschien 
wel waar is dat haar gokkwaliteiten 
groter zijn dan haar intelligentie. Of 
dat ze soms heel even báng is dat het 
waar zou kunnen zijn, dan kan dit op 
den duur haar zelfbeeld aardig onder-
mijnen. Als de twijfel bij herhaling 
aandacht krijgt,dan neemt het onder-
bewustzijn dit op in z’n eigen proces. 
Het gaat helpen zoeken naar situaties 
die het beeld bevestigen. Deze selec-
tieve waarneming werkt voor negatieve 
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Titel:  MEMEnomics, The Next 
Generation Economic System
Schrijver: Said Elias Dawlabani

Op de eerste bladzijden van dit 
boek buitelen de aanbevelingen 
van ‘leading-edge’ denkers om 

het boek te gaan lezen over elkaar heen 
en wel omdat Dawlabani de lezer op 
een andere manier doet kijken naar één 
van -in de huidige tijd- meest belangrijk 
geachte activiteiten van de mensheid n.l. 
de economische-/ welvaartontwikkeling 
van landen, organisaties, individuen.

De basis voor deze andere manier van 
kijken naar economische ontwikkelingen 
ligt in de toepassing van het model van 
de evolutie van waarde(MEMEN)systeem 
zoals onderzocht door Clare.W.Graves 
in de jaren ‘70 van de vorige eeuw en in 
de jaren ‘90  breed onder de aandacht 
gebracht van een groot publiek door 
Don.E. Beck en Cristopher C.Cowan in 
hun boek: Spiral Dynamics,  Mastering 

Values, Leadership and Change.

Dawlabani leidt ons in zijn boek  op 
een doorwrochte wijze nog eens 
door het waardesysteem model 
van Graves/ Beck & Cowan, waarin 
wordt gesteld dat de psychologische 
ontwikkeling van een volwassen mens 
zich voordoet als een zich ontvouwend, 
opstijgend, oscillerend en in een spiraal 
gevat proces, gemarkeerd door een 
hiërarchie (van lagere naar hogere 
orde) van waardeniveaus. In totaal zijn 
er op dit moment 8 niveaus (altenerend 
tussen individueel en groepsgericht) 
in dit waarde(MEMEN)systeem model 
van Graves bekend. Het bereiken van 
een specifiek niveau heeft correlatie 

MEMENOMICS
Door Said Elias Dawlabani

Boekbespreking
door Henk van der Heide

“Om uit te vinden wat echt individueel is in onszelf, 
is diepgaande reflectie nodig; dan beseffen we 
plotseling hoe ongewoon moeilijk het is om er achter 
te komen wat individualiteit in wezen is.” 
― C.G. Jung

en positieve informatie precies het-
zelfde. Richt Janneke zich dus op de 
twijfel, dan zal ze zich onzekerder gaan 
voelen. Richt ze haar aandacht op een 
passende studiehouding, dan zal haar 
zelfvertrouwen groeien.

Naast de ’zichzelf waarmakende voor-
spelling’ brengt dit voorbeeld nog iets 
heel anders aan het licht. En wel dat 
gevoelens volgen op gedachten. En 
dat is een interessant idee om op voort 
te borduren, want als er eerst een 
gedachte is en pas dan het gevoel, dan 
mag je daaruit concluderen dat ieder-
een een heel eind de baas kan zijn over 
zijn eigen gevoel. 
Natuurlijk worden we in ons denken 
allemaal beïnvloed door de wereld om 
ons heen. Toch ben je, ondanks dat, 
vrij om te kiezen hoé je in een situatie 
denkt. Zo kun je denken in onmoge-
lijkheden, maar ook in mogelijkheden. 
Het verschil in gevoel is enorm. Wat je 
aandacht geeft dat groeit. Met andere 
woorden als je je focust op problemen 
die je tegen kunt komen als je iets wilt 
bereiken, dan zul je ze zeker tegen-
komen. Ga je er echter van uit dat de 
dingen zelden precies lopen zoals je 
ze gepland had en je blijft gefocust op 

je doel, dan los je veel makkelijker de 
obstakels op die zich onderweg aan-
dienen. 

Het lijkt er dus zomaar op dat je het 
beste goed kunt leren denken als je je 
goed wilt voelen.
Gaat lukken! 

Veel succes en vooral veel plezier.

LYA PERFORS,
Praktijk voor Natuurgerichte Psychotherapie
werkend vanuit het Holistisch en Humanistisch
mensbeeld
Zie: www.gunjezelfeengoedgesprek.nl
Bel vrijblijvend 06 - 27324571
voor een kennismakingsgesprek

Gun jezelf een goed gesprek
in een ontspannen sfeer,
gewoon bij jezelf thuis!

Clare.W.Graves
C.Cowan
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met de levensomstandigheden van 
een individu. Gesitueerd op een 
bepaald niveau in dit 
model heeft een individu 
een psychologische 
gesteldheid die specifiek 
is voor dit niveau. Dit 
betekent dat zijn of haar 
gevoelens, motivaties, 
ethische opvattingen, 
waarden, leersysteem, 
biochemische 
processen neurologische activiteiten, 
geloofsysteem, voorkeuren voor 
management, economische- en 
politieke theorieën & praktijken etc. 
gekoppeld zijn met het bereikte niveau. 
Graves stelde verder dat al deze 
krachten de omgeving vorm geven, 
waarin individuen, groepen of culturen 
acteren en handelen.

Nieuwe niveaus kunnen ontstaan als de 
levensomstandigheden van mensen/ of 
van door mensen gevormde structuren/ 

zich wijzigen. Daarmee heeft dit 
model evolutionaire kenmerken en is 

ze transformationeel. 
Door de steeds 
veranderende aard 
van de menselijke 
behoeften en waarden  
te plaatsen in dit 
ontwerpschema voor 
oplossingen wordt 
het mogelijk een 
duurzaam model voor 

verandering te creëren dat anticipeert 
op veranderingen in de tijd. 
Met het verstrijken van de tijd rijzen 
existentiële problemen op binnen 
elk waardesysteem niveau die niet 
langer opgelost kunnen binnen dit 
niveau. Dit geldt zowel voor een 
individu als voor een groep.  De 
druk/ energie die worden gecreëerd 
door de onmogelijkheid om binnen 
het onderhavige waardeniveau de 
problemen op te kunnen lossen 
leidt tot het omarmen/ ontstaan van 

een nieuw 
waardesysteem 
niveau.

Het MEMEN 
systeem vormt 
een spiraal met 
toenemende 
complexiteit 
in culturele 
en menselijke 
waarden. Op dit 
moment zijn er 
8 niveaus van 
waarde (MEMEN)
systemen bekend 
die door Beck 
& Cowan met 

Said Elias Dawlabani

Het MEMEN systeem 
vormt een spiraal 
met toenemende 
complexiteit in 

culturele en menselijke 
waarden

Boe-
ken
Boe-
ken
Boe-

ken
Boe-
ken
Boe-
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kleuren werden aangeduid: Beige, 
Paars, Rood, Blauw, Oranje, Groen, 
Geel en Turkoois. Elke groep van 
6 MEMEN vormt een zgn. “tier”( 
groep). De eerste “tier” omvat 
6  MEMEN welke Graves de zgn. 
“bestaansniveaus” noemde en er zijn 
op dit moment twee MEMEN in de 
tweede “tier” die aangeduid worden 
met “niveaus van zijn”. Meer dan 95% 
van alle mensen op aarde zitten op dit 
moment in de eerste “tier” niveaus.

Ofschoon in tijden van crisis (zoals in de 
financiële crisis na 2008) niet altijd even 
duidelijk, streeft de mensheid naar het 
bereiken van hogere waardesysteem 
niveaus.
Het zou te ver voeren om hier elke 
waardesysteem niveau in detail  
(met de gezonde uitdrukkingen 
en schaduwkanten daarvan) te 
bespreken; het boek biedt de lezer 

een gedetailleerd overzicht en inzicht 
daarin.
Wel is van belang nog eens het 
onderscheid te benadrukken tussen 
de zgn. eerste “tier“en tweede “tier” 
waardesysteem niveaus. In de zgn. 
tweede “tier” niveaus wordt de 
huidige wereld als een samenhangend 
complex systeem gezien wat gelet 
op een aantal ontwikkelingen (die 
niet door eerste “tier” MEMEN 
kunnen worden opgelost) op de 
rand van ineenstorting staat. Nieuwe 
wegen- met het inzicht dat chaos en 
verandering natuurlijke onderdelen 
zijn van het proces- dienen te worden  
te ingeslagen om deze ineenstorting 
te lijf te gaan. Ook worden deze zgn. 
tweede “tier” MEMEN  met “integraal” 
aangeduid d.w.z. dat er hierin rekening 
wordt gehouden met de gezonde 
uitdrukkingen van Groen, Oranje, 
Blauw , Rood en Paars en dat deze 

Boekbespreking
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kunnen worden geïntegreerd in een 
tweede “tier” MEME om tot effectieve 
oplossingen voor geconstateerde 
problemen te komen.

Alvorens tot het kernonderwerp in 
dit boek van Dawlabani te komen: 
MEMEnomics, economische 
ontwikkelingen geplaatst in het 
perspectief van  de evolutie van 
waardesystemen, moet er nog kort 
aandacht worden besteed aan de 
“MEME Life Cycle”. 
Velen van ons zijn wel 
bekend met fenomeen 
van de S-curve wat 
een modelmatige 
beschrijving inhoudt 
van bv de levensduur 
van een product , 
organisatie maar ook 
toepasbaar bv is op 
het levensverloop van een mens. 
In de MEME S-curve vallen 
verschillende fases te onderscheiden 
als functie van veranderende 
levensomstandigheden:
Fase 1: incubatie periode, de tijd nodig 
om een MEME tot vorm te brengen
Fase 2: identificatie periode, te zien als 
de geboorte en de eerste jaren van de 
nieuwe MEME
Fase 3: introductie periode, de test 
fase van de nieuwe MEME, waarin deze 
verfijnd en beter wordt gearticuleerd 
Fase 4: groei periode, de fase waarin 
de waarden van de MEME breed 
worden verspreid en in sync is met de 
geldende levensomstandigheden  
Fase 5: volwassen periode, de MEME 
nadert zijn verzadigingspunt (gaat 
van open naar gesloten), het wordt 
moeilijker om nieuwe technologieën en 

culturele waarden te creëren 
Fase 6: degeneratieve periode, de fase 
waarin getwijfeld aan de toekomst van 
de MEME en ongezonde uitdrukkingen 
van de MEME meer en meer de 
overhand krijgen
Fase 7: de entropie periode, de 
fase waarin de ideologie van de 
dominante MEME tegen zijn bankroet 
aanloopt en uit sync is met de 
levensomstandigheden 

Met dit 
gedachtegoed van 
Graves/ Beck & 
Cowan gewapend, 
leidt Dawlabani ons 
in zijn boek eerst 
door de historische 
economische 
ontwikkelingen 
van de Verenigde 

Staten. Gelardeerd met relevante 
gebeurtenissen in de politieke- en 
monetaire arena’s tijdens de periode 
van 1600 tot nu, toont hij aan dat de 
economische ontwikkelingen in de VS 
adequaat kunnen worden beschreven 
met een 4-tal opeenvolgende 
dominante MEME Life Cycles: de 
MEME (dominant Rood) “van het 
patronaat van de machtigen”, 
de MEME (dominant Blauw) “van 
patriottische welvaart”, de MEME 
(dominant Oranje) “van slechts geld is 
van belang” en de MEME (dominant 
Groen) “van de democratisering van 
informatie”.

Vervolgens wordt door Dawlabani de 
teloorgang van de derde (“slechts geld 
is van belang”) MEMEnomic cyclus 
beschreven. De deregulering van het 

MEMEnomics: 
de economische 

ontwikkelingen geplaatst 
in het perspectief 

van de evolutie van 
waardesystemen

monetaire systeem (ingezet in de jaren 
80’ onder de regering van Reagan: 
“Reaganomics”) later meer bekend 
geworden onder: “het dictaat van de 
markt”, tezamen met de overvloedig 
beschikbaarheid van 
geld ( o.a. uit de 
olieproducerende 
landen uit het Midden 
Oosten en opkomende 
economieën) en een 
geringer absorptie 
vermogen van 
de Amerikaanse 
industrie ( door 
productieverhuizing 
naar het Verre 
Oosten/ met als 
gevolg structurele 
werkloosheid) om deze 
overvloedig beschikbare financiële 
middelen op een productieve wijze 
in te kunnen zetten,  leidden ertoe 
dat ongezonde uitdrukkingen van 
de Oranje MEME (“slechts geld is 

van belang”) in de VS een grote 
vlucht konden nemen. Het “flitsgeld” 
deed zijn intrede, het uiteenspatten 
van de dot.com buble in 2000, de 
financiële instellingen bedachten 

allerlei speculatieve 
financiële producten 
(derivaten), “iedere 
burger een eigen 
huis” etc. etc., 
uiteindelijk leidend 
tot de ineenstorting 
van de financiële 
markten in 2008.

Dawlabani 
beargumenteert 
dan verder dat 
eendachtig het 
gedachtegoed van 

Graves/ Beck & Cowan de tijd rijp is 
voor een paradigma sprong naar een 
dominant gele (tweede tier) MEME, die 
als primaire drijfveer: de overleving van 
de menselijke soort, heeft. Dit principe 

Met vragen als: WAAR/
WAT/voor WIE en HOE 

leidt Dawlabani ons 
door het ontwerp van 
een nieuw economisch 

systeem vanuit een 
geel MEME-perspectief 
met daarin elementen 
vol zelfvernieuwend 

vermogen.

www.abrightnewworld.nl

Boekbespreking

—advertentie—

dot.com
www.abrightneworld.nl
http://www.abrightnewworld.nl
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moet leidend zijn bij het ontwerpen 
van functionele oplossingen. De gele 
MEME is -per definitie- bekend met 
de dynamische aspecten van alle 
eerste tier MEMEN en behandelt 
ze als subsystemen om haar eigen 
hogere doelstelling te realiseren.  Een 
tweede “tier” benadering dient tevens 
gebaseerd zijn op toepassing van het 
principe van ‘Natural Design’, waarin 
mensen, hulpmiddelen, instituties en 
processen op een natuurlijke wijze 
op elkaar worden afgestemd om het 
hogere doel te dienen.
Gebruik makend van een simpele 
formule waarin vragen als: WAAR/WAT/
voor WIE en HOE beantwoord dienen 
te worden leidt Dawlabani in zijn boek 
ons vervolgens door het functionele 
ontwerp van een nieuw economisch 
systeem vanuit een gele (tweede 
“tier”) MEME perspectief met  daarin 
vele elementen van duurzaamheid en 
zelfvernieuwend vermogen.

In het laatste gedeelte van het boek 
deelt de schrijver met ons zijn visie 
hoe de toekomst van de mens er zou 
kunnen komen uit te zien geredeneerd 
vanuit een gele (tweede “tier”) MEME: 
ideeën over een overvloed economie 
in tegenstelling tot een economie van 
schaarste zoals gemeengoed in eerste 
“tier” MEMEN, gespreide innovatie als 
basis voor het ontstaan van een geel 
economisch systeem, de herkoppeling 
van geld met de menselijke productie, 
een herdefinitie van de rol en functie 
van de Centrale banken en andere 
financieringsinstellingen ( bv meer 
differentiatie bij  geldverstrekkingen- 

gekoppeld aan de verschillende 
levensomstandigheden van de 
actoren), een herdefinitie van de rol van 
productie ( 20% van de totale nationale 
werkgelegenheid zou in de industriële 
productiesfeer moeten liggen), het 
nieuwe gele ondernemerschap en gele 
leiderschapscriteria, de corporatie van 
de toekomst ect. etc.- Kortom een 
wenkend toekomst perspectief die 
ons ALLEN toelacht en uitnodigt voor 
deelname.

Als vele mensen dit boek zouden lezen 
en de hierin geponeerde ideeën en 
vergezichten zouden omarmen, ziet de 
nabije toekomst er heel anders uit. Het 
kan niet anders.

Een aanrader dus.

Dr. Henk van der Heide is wetenschapper 
en filosoof
h.vanderheide@vdhconsult.com

De mens is op elk moment van 
zijn bestaan het (levend) resul-
taat of uitdrukking van zijn 

genen en memen en de ontwikkeling 
hiervan tot NU toe. Genetisch geeft hij 
hieraan fysiek gestalte, en zijn opvoe-
ding, scholing en de cultuur waarin hij 
leeft (memen) maken hem tot wie hij 
nu is. Deze complete mens denkt, voelt 
en handelt als een zelfstandige een-
heid (Ego) binnen maatschappelijke 
kaders. Zijn ‘binnenwereld’ wordt der-
halve permanent beïnvloed door de 
‘buitenwereld’ en door zijn manifestatie 
(gedrag) oefent hij wederom invloed 
uit op die wereld om hem heen.
De (DIPI-)methodiek brengt zo veel 

mogelijk interne en externe proces-
sen aan het licht, waardoor duidelijk 
wordt hoe en waarom de mens is wie 
hij nu is en, zeer belangrijk, ook inzicht 
verschaffen waarom en hoe deze pro-
cessen – en dus de resultaten – kunnen 
worden gewijzigd waardoor de kwaliteit 
van het leven zal toenemen.
De methode is gebaseerd op oorspron-
kelijke theorieën en methoden van 
Freud, Jung en Adler en op een socra-
tische vraagstelling. Psychoanalyse, 
Gestalttherapie en Psychosynthese 
zijn oorspronkelijke methodieken 
die in deze moderne tijd (deels) zijn 
terug te vinden in onder andere RET, 
Transactionele Analyse en NLP en 

DIPI
Diepte-Interview en Persoonlijkheids-Integratie

door Jan Damen

Het doel van DIPI wordt verwoord in zijn omschrijving: Een intensieve 
interviewmethode waarbij de coachee samen met zijn coach diepgaand 
onderzoek doet naar zichzelf en inzicht krijgt in zijn rationele, emotieve 
en gedragsmatige aspecten, zowel op bewust als onbewust niveau. Door 
het verkrijgen van inzicht zal zijn inventieve brein worden geactiveerd 
om met zelfvertrouwen, moed en souplesse een alternatieve, 
transformationele levenswijze te beginnen.

mailto:h.vanderheide@vdhconsult.com
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in systematische methoden als ZKM 
(Hubert Hermans), PMA (Jacob Kort-
huis), Big Mind (Genpo Roshi) en vele 
anderen.

De methode wordt meestal niet toe-
gepast bij oppervlakkige problematiek 
of bij gedragsstoornissen, tenzij naar 
diepere oorzaken kan en moet wor-
den gezocht. De methode wordt zeer 
succesvol gebruikt bij levensvragen, 
het veranderen van diepgewortelde 
beperkende overtuigingen en bij het 
verbeteren van de algehele kwaliteit 
van het leven.

Het instrument in de praktijk
Bij deze methodiek wordt gebruikge-
maakt van een ‘Queeste’-formulier (zie 
volgende pagina). Coachee en coach 
hebben beiden identieke formulie-
ren waarop scores worden genoteerd 

en beiden hun eigen aantekeningen 
kunnen maken. Normaliter worden de 
items op volgorde van dit formulier 
afgewerkt, maar dat is geen noodzaak: 
in de praktijk zal blijken dat elke coa-
chee een eigen omgang vraagt.

De vragen die de coach stelt, hebben 
betrekking op de waardering van de 
coachee hoe hij met dat item omgaat. 
Bij de beantwoording door de coachee 
is de zintuiglijke scherpzinnigheid van 
de coach van het allerhoogste belang. 
Hij is alert op generalisaties, weglatin-
gen en vervormingen in taal, hij merkt 
incongruentie bij taal en toon, bij ver-
haal en houding, en is gespind op de 
mate van emotionele betrokkenheid. 
Hij zal waarnemen wanneer de cliënt 
zijn ‘scherm optrekt’ of zijn ‘schaduw’ 
ontwaart.  Dan zal hij al zijn kwalitei-
ten inzetten om duidelijkheid (voor de 

Bij deze methodiek wordt gebruikgemaakt van een ‘Queeste’-formulier.
Coachee en coach hebben beiden identieke formulieren waarop scores worden genoteerd 
en beiden hun eigen aantekeningen kunnen maken. 

Score : L=laag. G=gemiddeld, H= hoog
Geef het ingevulde formulier niet mee maar voeg toe aan het dossier van 
de cliënt.
Herhaal deze methode waar nodig na enige tijd.

Diepte Interview & Persoonlijkheids-Integratie
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cliënt) te verkrijgen. Hierbij worden varië-
rende technieken en methodes gebruikt 
als het NLP Meta & Milton-model, 
reframen, criteriaspin, Clean Language, 
provocatieve methode en alle kwalitei-
ten waarover de coach beschikt. Soms 
worden items als ‘even afgedaan’ terzijde 
geschoven om later of in een vervolgses-
sie verder te worden uitgediept.

Tussen coach en coachee is een diep 
wederzijds respect en vertrouwen van-
zelfsprekend. De coach reikt in principe 
geen alternatieven of oplossingen aan, 
maar door doorvragen, anders belich-
ten en ‘wakker maken’ wordt de cliënt 
uitgenodigd al zijn inventiviteit aan te 
spreken en zelf nieuwe wegen in te slaan; 
de motivatie en realisatie komen dus van 
hemzelf.

Toepassing
Een kennismaking/intake is belangrijk om 
vast te stellen of er voldoende wederzijds 
vertrouwen aanwezig is en of de cliënt 
op het gewenste, intensief persoonlijke 
denkniveau kan en wil participeren. In de 
praktijk zijn vaak twee (vervolg)sessies 
nodig, soms drie. Voor een sessie dient 
normaliter zeker twee en een half uur 
te worden uitgetrokken. In een vervolg-
sessie wordt geëvalueerd en nagegaan 
welke items inmiddels qua waardering 
zijn veranderd en wat de redenen daar-
voor kunnen zijn.
De ‘Queeste’-formulieren, ook van de cli-
ent, blijven in het dossier maar worden 
meestal na beëindiging van de coaching-
cyclus aan de cliënt meegegeven. 
Als ‘huiswerk’ wordt hem dagelijkse 
reflectie in de vorm van ‘structurele kai-

zen’ aanbevolen. Tussen twee sessies is 
een tijdspanne van twee weken succes-
vol gebleken.

Coach
Jan Damen is internationaal mastertrai-
ner in NLP, komt uit het bedrijfsleven 
en heeft uitgebreide ervaring met IT, 
interne bedrijfsorganisatie, management 
en opleidingen. Hij is lid van de NVNLP 
en AvNLPP en betrokken bij de INLPTA 
en de International Enneagram Associa-
tion. Hij heeft in 1993 het instituut voor 
persoonlijke en zakelijke ontwikkeling 
EduCare opgericht, voert de directie en 
is werkzaam als trainer/coach. EduCare: 
educatie als ‘transformational learning’ 
middels trainingen en workshops op 
communicatief gebied. www.educare.biz 
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