
Het	  is	  helaas	  erg	  jammer	  dat	  ze	  nog	  niet	  vaak	  de	  juiste	  invulling	  hebben	  
kunnen	  geven	  aan	  die	  ideeën	  om	  ze	  ook	  daadwerkelijk	  in	  hun	  dagelijks	  
leven	  in	  praktijk	  te	  brengen.	  Als	  ze	  dat	  wel	  hadden	  kunnen	  doen,	  waren	  
ze	  waarschijnlijk	  nooit	  op	  meer	  dan	  één	  van	  zulke	  bijeenkomsten	  
gekomen.

Waar	  mensen	  moeite	  mee	  blijken	  hebben	  is	  bijvoorbeeld	  “accepteer	  
alles,	  wat	  er	  ook	  maar	  gebeurt”…	  of,	  “je	  creëert	  je	  eigen	  werkelijkheid”…	  
of,	  “de	  betekenis	  die	  je	  aan	  een	  ding	  hecht,	  heb	  je	  er	  zelf	  aan	  gegeven	  
(niets	  is	  van	  zichzelf	  goed	  of	  slecht,	  maar	  het	  denken	  laat	  het	  zo	  
voorkomen)…	  en	  nog	  een	  zo’n	  rijtje	  inkoppers.	  Deze	  ideeën	  zijn	  bijna	  
clichés	  in	  de	  sector	  van	  persoonlijke	  groei.	  De	  meeste	  mensen	  waarmee	  
je	  het	  daar	  over	  hebt,	  vertellen	  je	  dat	  ze	  dat	  wel	  inzien,	  maar	  bijna	  
niemand	  leeft	  er	  werkelijk	  naar.

Ik	  heb	  het	  vaak	  over	  die	  principes	  in	  de	  groepen	  die	  ik	  meemaak.	  Dan	  
zie	  ik	  knikkende	  hoofden	  en	  bijna	  altijd	  
algehele	  instemming	  dat	  die	  principes,	  
die	  inzichten,	  de	  juistheid	  aangeven	  van	  
hoe	  het	  leven	  in	  elkaar	  zit.	  Maar	  vijf	  
minuten	  later	  zie	  ik	  ook	  weer	  dat	  er	  
iemand	  iets	  NIET	  accepteert,	  of	  dat	  
iemand	  iets	  BUITEN	  hem/haar	  als	  
oorzaak	  ziet	  voor	  zijn/haar	  gevoelens.
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Waarom	  is	  het	  vaak	  zo	  moeilijk	  
om	  ons	  doel	  te	  bereiken?

Het	  iets	  ‘begrijpen’	  is	  
niet	  hetzelfde	  als	  het	  
toepassen	  ervan.

Een	  van	  de	  dingen	  die	  mij	  zijn	  opgevallen	  gedurende	  al	  die	  
jaren	  dat	  ik	  les	  geef	  en	  workshops	  in	  persoonlijke	  
ontwikkeling	  leid,	  is	  dat	  de	  meeste	  mensen	  veel	  van	  het	  
gedachtegoed	  waar	  ik	  mee	  kom	  aandraven	  al	  veel	  eerder	  
hebben	  gehoord,	  gelezen	  of	  onderzocht.

Anders gezegd:

Kun	  je	  overtuigingen	  veranderen?

Door	  Prasadam



Hoe	  komt	  dat	  nou?	  Hoe	  kan	  iemand	  het	  helemaal	  eens	  zijn	  met	  een	  of	  
ander	  idee	  of	  principe,	  en	  dan	  toch	  dat	  principe	  totaal	  vergeten	  als	  het	  
tijd	  is	  om	  het	  toe	  te	  passen?

Ik	  zou	  deze	  vraag	  op	  verschillende	  manieren	  kunnen	  beantwoorden,	  
maar	  de	  basisreden	  is	  niet	  anders	  dan:	  Die	  persoon	  is	  niet	  bewust	  van	  
wat	  hij	  doet.	  Hij	  voelt	  zich	  niet	  veilig	  genoeg	  om	  zo’n	  principe	  toe	  te	  
passen.	  Hij	  begrijpt	  het	  wel	  rationeel,	  maar	  niet	  vanuit	  de	  ervaring.	  Hij	  
kan	  het	  niet	  ‘downchunken’	  om	  het	  zo	  in	  de	  echte	  wereld,	  in	  praktische	  
situaties,	  toe	  te	  passen

Laten	  we	  eens	  naar	  een	  paar	  van	  die	  situaties	  kijken	  en	  zien	  of	  we	  dan	  
beter	  kunnen	  begrijpen	  waarom	  het	  iets	  ‘begrijpen’	  niet	  hetzelfde	  is	  als	  
het	  toepassen	  ervan.

Allereerst	  valt	  het	  op	  dat	  we	  –in	  al	  dit	  soort	  voorbeelden–	  te	  maken	  
hebben	  met	  de	  vraag	  die	  je	  mensen	  stelt:	  “Wil	  je	  wel	  jezelf	  en	  de	  wereld	  
op	  een	  andere	  manier	  gaan	  beleven?”	  Daar	  is	  natuurlijk	  een	  bepaalde	  
reden	  voor:	  als	  ze	  hun	  perspectief	  veranderen	  zullen	  ze	  minder	  pijn	  
ondervinden.	  Het	  tragische	  is	  het	  feit	  dat	  de	  mensen	  dit	  wel	  begrijpen	  
maar	  dat	  ze	  de	  ideeën	  niet	  kunnen	  toepassen.	  Hierdoor	  creëren	  zij	  nog	  
meer	  lijden	  voor	  zichzelf	  –	  lijden	  dat	  eigenlijk	  vermeden	  had	  kunnen	  
worden.

Laten	  we	  eens	  naar	  het	  mechanisme	  kijken	  dat	  in	  
werking	  treedt	  wanneer	  van	  een	  mogelijke	  verandering	  
sprake	  is.	  We	  moeten	  dan	  eerst	  naar	  het	  NLP-‐begrip	  
chunking	  kijken.	  Chunking	  betekent	  de	  wereld	  opdelen	  
in	  delen.	  Chunking	  up	  is	  de	  vaardigheid	  om	  connecties	  
te	  zien	  tussen	  verschillende	  dingen,	  zodat	  ze	  daarmee	  in	  
categorieën	  kunnen	  worden	  geplaatst.	  Auto’s	  worden	  
transportmiddelen,	  wat	  weer	  verder	  kan	  worden	  ge-‐
upchunkt	  naar	  manieren	  van	  voortbewegen,	  en	  weer	  
verder	  naar	  manieren	  van	  bestaan.	  We	  zien	  
afzonderlijke	  delen	  van	  iets,	  en	  merken	  op	  dat	  ze	  met	  
elkaar	  in	  verband	  staan,	  en	  dus	  kunnen	  we	  ze	  
groeperen.	  We	  gaan	  generaliseren.
De	  voornoemde	  voorbeelden	  zijn	  generalisaties	  die	  zijn	  
gebaseerd	  op	  het	  observeren	  van	  het	  gedrag	  van	  veel	  
mensen	  met	  de	  daaruit	  voortvloeiende	  consequenties.	  
Er	  worden	  in	  situaties	  van	  menselijke	  condities	  
bepaalde	  relaties	  opgemerkt,	  en	  op	  basis	  van	  die	  relaties	  
worden	  op	  hun	  beurt	  weer	  bepaalde	  generalisaties	  
vastgesteld.	  Zo	  merk	  je	  bijvoorbeeld	  dat	  wanneer	  
mensen	  lijden	  er	  altijd	  iets	  is	  wat	  zij	  niet	  accepteren	  als	  
okay.	  Daarentegen	  merken	  we	  op	  dat	  mensen	  die	  alles	  
wel	  altijd	  okay	  vinden,	  minder	  lijden.

Sommige	  mensen	  hebben	  problemen	  om	  die	  relaties	  te	  zien.	  Anders	  
gezegd,	  hebben	  zij	  moeilijkheden	  met	  upchunken.	  Zij	  hebben	  
problemen	  met	  het	  leren	  van	  de	  lessen	  generaliseren	  van	  voorvallen	  uit	  
hun	  leven.	  Hierdoor	  maken	  ze	  telkens	  opnieuw	  dezelfde	  fouten.
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Ze	  zouden	  echter	  kunnen	  leren	  van	  het	  gedrag	  van	  anderen	  om	  
generalisaties	  te	  creëren,	  zelfs	  als	  ze	  het	  moeilijk	  vinden	  die	  voor	  
zichzelf	  te	  accepteren	  (oh,	  ik	  zou	  zo	  graag	  zien	  dat	  mijn	  dochter	  baat	  
zou	  vinden	  uit	  de	  gegeneraliseerde	  principes	  die	  ik	  uit	  het	  leven	  heb	  
gehaald...)

Andere	  lieden	  hebben	  weer	  moeite	  met	  downchunken.	  Chunking	  down	  
is	  de	  vaardigheid	  om	  van	  een	  theorie,	  een	  principe,	  een	  generalisatie,	  op	  
een	  nieuwe,	  speci1ieke	  situatie	  toe	  te	  passen.	  Als	  ludiek	  voorbeeld:	  als	  je	  
nog	  nooit	  een	  bepaalde	  auto	  zou	  hebben	  gezien,	  zou	  je	  eigenlijk	  niet	  
kunnen	  vertellen	  dat	  het	  een	  auto	  is.	  Weinig	  mensen	  zouden	  deze	  
vergissing	  maken	  omdat	  je	  al	  zoveel	  auto’s	  hebt	  gezien	  en	  omdat	  je	  
weet	  dat	  zo’n	  ding	  met	  portieren	  aan	  beide	  kanten,	  vier	  wielen,	  
bumpers	  en	  een	  stuur	  een	  auto	  is.	  Maar	  mensen	  hebben	  vaak	  
problemen	  met	  het	  downchunken	  van	  legio	  andere	  minder	  voor	  de	  
hand	  liggende	  situaties.	  Dat	  is	  nu	  een	  van	  de	  dingen	  die	  gebeuren	  
wanneer	  iemand	  akkoord	  gaat	  met	  een	  bepaald	  levensprincipe,	  maar	  
situaties	  –waarbij	  hij	  het	  zou	  kunnen	  toepassen–	  niet	  kan	  overzien.

Voorbeeld.	  
Je	  zegt	  tegen	  jezelf	  dat	  het	  voortaan	  okay	  is	  met	  alles	  wat	  er	  maar	  
gebeurt,	  omdat	  de	  dingen	  gewoon	  zijn	  zoals	  ze	  zijn,	  en	  toch	  niet	  
veranderd	  kunnen	  worden	  en	  het	  tegenstribbelen	  alleen	  maar	  meer	  
pijn	  veroorzaakt.	  Nu	  ik	  over	  deze	  principes	  praat	  zie	  ik	  je	  knikken.	  Maar	  
dan…	  vijf	  minuten	  later	  ben	  je	  geïrriteerd	  omdat	  je	  je	  geld	  voor	  de	  lunch	  
hebt	  vergeten	  en	  dus	  eerst	  naar	  een	  ^lappentap	  zult	  moeten	  gaan	  
zoeken.	  Op	  een	  of	  andere	  manier	  ben	  je	  er	  niet	  in	  geslaagd	  om	  dit	  
bepaalde	  voorval	  te	  accepteren.	  Dit	  is	  het	  een	  pracht	  voorbeeld	  van	  
waar	  ik	  het	  over	  heb,	  en	  dat	  het	  ergeren	  over	  iets	  –dat	  al	  verleden	  tijd	  
is–	  alleen	  maar	  meer	  ergernis	  oproept.	  In	  dit	  geval	  het	  moeten	  zoeken	  
van	  een	  geldautomaat.

Ik	  heb	  het	  honderden	  keren	  zien	  gebeuren.	  De	  mensen	  begrijpen	  de	  
oorspronkelijke	  principes	  wel	  op	  een	  theoretisch	  niveau,	  maar	  kunnen	  
die	  niet	  toepassen	  in	  het	  gewone	  leven,	  of	  herkennen	  vaak	  niet	  eens	  een	  
situatie	  wanneer	  die	  zich	  aandient.	  Zij	  kunnen	  niet	  zien	  dat	  ergernis	  in	  
zo’n	  situatie	  een	  levensechte,	  rubber-‐meets-‐the-‐road	  voorbeeld	  is	  van	  
“alles-‐wat-‐zich-‐voordoet”	  NIET	  okay	  blijkt	  te	  zijn.

Hoe	  komt	  dat	  nu?

Heel	  simpel:	  Veel	  mensen	  voelen	  zich	  niet	  veilig	  genoeg	  in	  de	  wereld	  
om	  een	  inzicht	  toe	  te	  passen.	  Ze	  gaan	  wel	  akkoord	  met	  het	  principe,	  
maar	  als	  puntje	  bij	  paaltje	  komt	  is	  hun	  gevoel	  van	  onveiligheid	  sterker	  
dan	  hun	  wens	  om	  het	  principe	  toe	  te	  passen.	  Zij	  realiseren	  zich	  dat	  er	  
iets	  gebeurde	  wat	  zij	  niet	  wilden	  en	  dat	  daar	  angst	  door	  is	  ontstaan	  
(vaak	  gevolgd	  door	  kwaadheid	  of	  verdriet).	  Deze	  gevoelens	  zijn	  
pogingen	  om	  opgewassen	  te	  kunnen	  zijn	  tegen	  het	  gevoel	  om	  een	  stap	  
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té	  ver	  te	  zijn	  gegaan	  met	  wat	  zij	  aankunnen.	  Zij	  kunnen	  de	  situatie	  niet	  
overzien,	  niet	  inzien	  hoe	  deze	  zich	  verhoudt	  met	  het	  verworven	  inzicht.	  
Vervolgens	  zeggen	  ze	  –onbewust–	  tegen	  zichzelf	  “Ehmm,	  ik	  ben	  hier	  
bezig	  om	  iets	  niet	  okay	  te	  vinden.	  Misschien	  zou	  ik	  dat	  wel	  moeten	  doen	  
en	  zo	  pijn	  vermijden,	  en	  zo	  die	  onveilige	  gevoelens	  een	  kans	  te	  geven	  de	  
overhand	  te	  krijgen,	  maar...”	  En	  dan	  wordt	  de	  oude	  strategie	  weer	  van	  
stal	  gehaald	  in	  een	  poging	  er	  mee	  weg	  te	  komen.

Dit	  alles	  zijn	  eigenlijk	  voorbeelden	  van	  niet	  bewust	  zijn	  van	  wat	  zich	  
waarachtig	  voordoet.	  (bemerk	  je	  hoe	  ik	  moest	  ‘upchunken’	  om	  tot	  deze	  
conclusie	  te	  komen?)	  Het	  niet	  zien	  dat	  een	  bepaald	  voorval	  een	  
voorbeeld	  is	  van	  een	  algemeen	  inzicht	  komt	  door	  gebrek	  aan	  
bewustzijn.	  Zo	  komen	  onveilige	  gevoelens	  eveneens	  voort	  uit	  een	  
gebrek	  aan	  bewustzijn	  (op	  een	  echt	  hoog	  niveau	  bestaat	  het	  bewustzijn	  
dat	  er	  werkelijk	  geen	  enkele	  mogelijkheid	  bestaat	  om	  onveilig	  te	  zijn-‐	  
want	  jij	  bent	  alles	  wat	  er	  bestaat).	  Niet	  kunnen	  up–	  of	  down	  chunken	  
komt	  voort	  uit	  een	  zich	  beperkt	  bewust	  zijn	  van	  het	  volledige	  spectrum	  
van	  ideeën	  over	  een	  bepaald	  onderwerp	  en	  hoe	  die	  zijn	  gerelateerd.	  
Alles	  is	  uiteindelijk	  te	  wijten	  aan	  gebrekkig	  bewustzijn.

Het	  ideaal	  is	  dan:	  Jij	  bent	  je	  totaal	  bewust	  hoe	  je	  jouw	  werkelijkheid	  
vormt.	  Je	  ziet,	  aan	  de	  ene	  kant,	  de	  innerlijke	  processen	  die	  plaatsvinden	  
door	  de	  ervaringen	  die	  je	  meemaakt,	  en	  aan	  de	  andere	  kant	  de	  interne	  
staten	  en	  uiterlijk	  gedrag	  die	  daaruit	  resulteren.	  Omdat	  je	  bewust	  bent	  
van	  dat	  innerlijk	  proces,	  weet	  je	  precies	  wat	  je	  aan	  het	  doen	  bent	  om	  de	  
gevoelens	  (en	  andere	  staten),	  die	  je	  ervaart,	  te	  creëren	  en	  om	  juist	  dat	  
gedrag	  te	  creëren	  wat	  je	  laat	  zien.	  Je	  WEET	  dat	  je	  je	  werkelijkheid	  aan	  
het	  creëren	  bent.	  
Je	  WEET	  dat	  wat	  er	  
gebeurt	  niet	  komt	  van	  
iets	  dat	  buiten	  je	  zou	  
zijn.	  
Wanneer	  je	  hier	  echt	  
bewust	  van	  bent,	  elk	  
moment	  opnieuw,	  wordt	  
het	  wel	  erg	  moeilijk	  om	  
uitkomsten	  en	  gevoelens	  
te	  creëren	  die	  je	  niet	  zou	  
willen!

Ten	  tweede,	  wanneer	  er	  iets	  gebeurt	  –wanneer	  je	  door	  een	  bepaalde	  
ervaring	  gaat–	  zie	  je	  vanuit	  die	  ideale	  staat	  onmiddellijk	  hoe	  het	  een	  
deel	  vormt	  van	  een	  of	  meerdere	  levens-‐principes.	  Je	  weet	  dit	  omdat	  je	  
uit	  ERVARING	  weet	  dat	  deze	  principes	  tonen	  hoe	  het	  universum	  te	  
werk	  gaat.	  Het	  is	  geen	  theorie	  voor	  jou;	  het	  is	  je	  ervaring.	  Je	  zou	  niet	  
kunnen	  handelen	  alsof	  je	  onveilig	  zou	  zijn,	  zonder	  onmiddellijk	  op	  te	  
merken	  dat	  je	  zo	  handelt,	  en	  dus	  ook	  onmiddellijk	  weet	  dat	  het	  niet	  
waar	  is	  dat	  je	  onveilig	  zou	  zijn.	  Zo	  merk	  je	  dus	  onmiddellijk	  op	  wanneer	  
je	  niet	  toelaat	  dat	  hetgeen	  er	  zich	  voorvalt	  niet	  okay	  zou	  zijn.	  In	  alle	  
gevallen	  zie	  je	  onmiddellijk	  wat	  er	  gaande	  is,	  van	  welk	  levensprincipe,	  
of	  inzicht,	  het	  een	  voorbeeld	  is,	  welke	  gevolgen	  aan	  welke	  response	  
vastzitten,	  en	  welke	  response	  de	  beste	  is.
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Het ideaal is:
Jij bent je
BEWUST 

hoe je jouw
werkelijkheid vormt.



Als	  je	  zo	  leeft,	  weet	  je	  op	  een	  natuurlijke	  manier	  wat	  je	  moet	  doen,	  en	  
creëer	  je	  geluk	  en	  innerlijke	  vrede	  voor	  jezelf.

Dus,	  hoe	  komen	  we	  zo	  ver	  dat	  we	  hier	  toe	  in	  staat	  zullen	  zijn?

Laat	  ik	  je	  eerst	  vertellen	  wat	  ik	  al	  jaren	  
lang	  verkondig:	  er	  zit	  absoluut	  een	  
prijskaartje	  aan	  om	  dit	  doel	  te	  
bereiken,	  en	  er	  bestaat	  geen	  enkele	  
andere	  manier	  dan	  om	  deze	  prijs	  te	  
betalen.	  Verzoen	  jezelf	  daar	  maar	  mee.	  
Een	  andere	  mogelijkheid	  bestaat	  niet.	  
Er	  bestaat	  geen	  toverkunstje,	  geen	  
weg	  binnendoor.	  Je	  betaalt	  een	  prijs	  
om	  te	  veranderen,	  of	  je	  blijft	  zoals	  je	  
bent	  met	  alle	  pijnlijke	  gevolgen	  die	  
daaruit	  voortvloeien.	  Zoals	  de	  praktijk	  
heeft	  uitgewezen.

Het	  creëren	  van	  de	  gewenste	  
verandering	  is	  desalniettemin	  zeer	  de	  moeite	  waard,	  want	  zodra	  je	  dat	  
soort	  bewustzijn	  hebt,	  kun	  je,	  ben	  je,	  en	  heb	  je	  alles	  wat	  je	  maar	  wilt.	  Je	  
realiseert	  je	  tot	  in	  je	  tenen,	  dat	  je	  werkelijk	  veilig	  bent,	  dat	  het	  
universum	  precies	  dat	  doet	  wat	  het	  zou	  moeten	  doen,	  en	  dat	  je	  elk	  
moment	  weet	  wat	  jij	  precies	  moet	  doen.	  En	  daarom	  kun	  je	  
ONTSPANNEN.	  Word	  je	  vredig.	  Word	  je	  gelukkig,	  omdat	  je	  in	  harmonie	  
leeft	  met	  de	  werkelijkheid	  zoals	  die	  zich	  aan	  je	  voordoet.

En	  wat	  is	  dan	  die	  prijs?
Een	  groot	  deel	  van	  de	  prijs	  (en	  voor	  velen	  het	  moeilijkste	  stuk)	  is	  om	  de	  
oude	  manier	  van	  doen	  op	  te	  geven,	  de	  oude	  kijk	  op	  jezelf	  en	  je	  plaats	  in	  
de	  wereld	  los	  te	  laten.	  In	  wezen	  heel	  logisch:	  je	  kunt	  niet	  aankomen	  op	  
een	  andere	  plaats	  als	  je	  niet	  van	  plan	  bent	  je	  uit	  de	  ene	  te	  vertrekken.	  Je	  
zult	  moeten	  vertrouwen	  dat	  je	  veilig	  bent	  (in	  feite,	  veiliger)	  als	  je	  de	  
oude	  kijk	  op	  de	  wereld	  en	  op	  jezelf	  los	  laat.

Mensen	  houden	  vast	  aan	  de	  oude	  ‘ik’	  omdat	  ze	  onjuist	  geloven	  dat	  ze	  
daarmee	  vertrouwd	  en	  veilig	  zijn.	  In	  alle	  gevallen	  echter,	  is	  dat	  
vastklampen	  op	  de	  oude	  manier	  juist	  hetgeen	  ze	  van	  veiligheid	  a^houdt.	  
De	  opdracht	  voor	  jezelf	  
zou	  nu	  kunnen	  zijn	  om	  
ef^iciënte	  strategieën	  te	  
vinden	  die	  je	  helpen	  te	  
leren	  accepteren	  dat	  de	  
verouderde	  ideeën	  van	  
veiligheid	  hun	  waarde	  
hebben	  verloren.	  Dat	  
inzicht	  genereert	  de	  
openheid	  om	  nieuwe	  
inzichten	  niet	  enkel	  te	  
accepteren	  maar	  die	  ook	  
in	  praktijk	  te	  gaan	  
brengen.
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Wanneer je door een 
bepaalde ervaring gaat, 
zie je vanuit de ideale 
staat onmiddellijk hoe 
het een deel vormt van 
een of meerdere 
levens-principes

Van een beperkende 
geloofsovertuiging af 

te raken betekent:
van je huidige staat 
naar een gewenste 

staat gaan.



Praktisch	  gesproken,	  heeft	  de	  prijs	  van	  loslaten	  van	  verouderde	  ideeën	  
te	  maken	  met	  bewustwording.	  Nu	  is	  het	  geen	  geheim	  meer	  dat	  de	  
beoefening	  van	  mindfulness	  en	  meditatie	  de	  meest	  ef^iciënte	  methode	  
is	  om	  bewustwording	  te	  stimuleren.	  Door	  te	  leren	  de	  getuige	  te	  zijn	  van	  
de	  processen	  waar	  je	  zelf	  door	  heen	  gaat,	  groeit	  inzicht	  en	  bewustzijn.	  
Regelmatig	  mediteren	  en	  het	  leren	  om	  de	  getuige	  te	  zijn	  is	  daarom	  zo	  
lonend.	  En	  dan	  weet	  ik	  dat	  de	  BreinRitme	  methode	  van	  mediteren,	  die	  
wij	  hier	  bij	  Golven	  van	  de	  Geest	  voorstaan	  nog	  ef^iciënter	  tot	  resultaten	  
leidt	  dan	  welke	  andere	  methode	  dan	  ook.	  Het	  is	  beslist	  aan	  te	  raden	  om	  
je	  daar	  in	  te	  verdiepen.
Daarnaast	  wordt	  het	  bewust-‐worden	  ook	  een	  stuk	  eenvoudiger,	  want	  
het	  elimineert	  de	  kronkels	  in	  je	  gedachten	  die	  in	  de	  weg	  staan	  om	  de	  
getuige	  te	  zijn	  en	  het	  proces	  te	  doorzien	  hoe	  je	  jouw	  eigen	  
werkelijkheid	  creëert.	  

Van	  een	  beperkende	  geloofsovertuiging	  af	  te	  geraken	  betekent	  dat	  je	  
van	  je	  huidige	  staat	  naar	  een	  gewenste	  staat	  gaat.

Allereerst	  is	  het	  daarom	  belangrijk	  om	  de	  gewenste	  staat	  vast	  te	  stellen.	  
Je	  moet	  een	  HELDERE	  voorstelling	  hebben	  van	  de	  uitkomst.	  Als	  je	  
bijvoorbeeld	  van	  het	  roken	  wilt	  a^komen	  moet	  je	  eerst	  nagaan	  hoe	  je	  
zult	  zijn	  en	  wat	  je	  zult	  doen	  in	  relatie	  met	  ontspanning,	  je	  werk,	  je	  
relaties,	  enz,	  wanneer	  je	  niet	  meer	  rookt.	  Zodra	  je	  een	  duidelijke	  
voorstelling	  hebt,	  ben	  je	  in	  feite	  al	  begonnen	  met	  het	  proces	  van	  
verandering,	  want	  het	  brein	  werkt	  als	  een	  systemisch	  proces.	  Meditatie	  
versnelt	  en	  verduidelijkt	  dit	  proces.	  Dat	  betekent	  dat	  wanneer	  je	  
duidelijk	  je	  doel	  voor	  ogen	  hebt,	  je	  brein	  het	  onbewuste	  zal	  gaan	  
organiseren	  om	  je	  doel	  daadwerkelijk	  te	  bereiken.	  Dan	  zul	  je	  zelfs	  
tijdens	  je	  meditaties	  zelf-‐corrigerende	  feedback	  krijgen	  om	  op	  de	  koers	  
van	  je	  gestelde	  doel	  te	  blijven.	  	  
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Meditatie verheldert en versnelt het 
proces van verandering.


