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Hersengolven, Mindfulness en recent ontwikkelde 
kennis over de werking van het Brein

Nu de wetenschap zo veel heeft ontdekt over hoe de hersenen functioneren, kan deze kennis

worden gebruikt om meer sturing te krijgen in ieders eigen leven. Een van de meest indruk-

wekkende ontwikkelingen die uit deze nieuw verworven kennis is voortgekomen, is de

BreinRitme Methode. Deze methode is snel een bijzonder populair instrument aan het wor-

den, een instrument dat deze sturingsmogelijkheden gebruikt om op een vriendelijke wijze,

een meer efficiënte persoonlijke en spirituele ontwikkeling te stimuleren. Met de BreinRitme

Methode kunnen subtiele invloeden op het brein worden uitgeoefend. Met de BreinRitme

Methode kunnen wij meer en meer het functioneren van de  hersenen positief  beïnvloeden. 

Ook Mindfulness is een techniek om de hersenen te sturen en in rustiger vaarwater te

 brengen. Mindfulness kan echter veel efficiënter worden beoefend met behulp van de nieuwe

BreinRitme- Technologie, want hiermee kan iedereen op zeer een eenvoudige manier uitzon-

derlijke staten van  bewustzijn opwekken die onge kend potentieel kunnen aanboren. Het is

nog nooit een vou diger geweest om niveaus van meditatie te bereiken die voorheen als vrijwel

onhaalbaar werden geacht.

Ontdek ook zelf  de BreinRitme Methode en begin vandaag nog aan een fascinerende reis die

je leven voor goed zal veranderen.

© 2013 - Prasadam, http://www.golvenvandegeest.nl P.     2

____________________________________________________________________

Hersengolven,	  Mindfulness	  en	  de	  BreinRitme	  Methode
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

"De wereld waarin we leven 
is de wereld waarvoor we 

–bewust of onbewust– 
kiezen om in te leven.”

– Anthony Robbins –

Dit  is  een  goed-‐nieuws    e-‐boek.
Ik  heb  het  geschreven  om  mijn  eigen  enthousiasme  te  kunnen  delen  met  iedereen
die,  net  als  ikzelf,    persoonlijke  ont>looiing  en  g?oei  hoog  op  zijn  prioriteitenlijstje

heest  staan  en    vreugdevol  de  reis  met  de  BreinRitCe  Methode  wil  inslaan.
Prasadam



Maar eerst...
Wat is Mindfulness en waar is het goed voor?

“Mindfulness is aandacht schenken op een bepaalde manier;
gefocust,

in het moment van nu, en
zonder oordelen.”

Jon Kabat Zinn.

Mindfulness is een praktijk van bewustwording zoals die in de westerse wereld werd geïntro-

duceerd door Jon Kabat Zinn, hoogleraar aan het Medisch Centrum van de Universiteit van

Massachusetts. Mindfulness is een afgeleide van traditionele meditatie-technieken die vanuit

het oosten tot ons zijn gekomen en op een westerse wijze zijn ingevuld, zodat Mindfulness

nu als een typisch westers cultuurverschijnsel omschreven kan worden.

Mindfulness is een vorm van mediteren. Het bestaat uit een aantal technieken om te focus -

sen op ervaringen die op dit moment, in het “hier en nu” plaatsvinden. Het bewust  ervaren

van die momenten óp de momenten waarop zij plaats vinden, resulteert in de groei van een

kalme en ontspannen houding, naast een scherper bewustzijn dat het leven duidelijker kan

overzien zodat men bewuster keuzen kan maken om zo beter te gaan functioneren.

Vaak besteden we ofwel geen aandacht

aan wat we ervaren, of  we verzetten ons

er  tegen, of  we zouden liever ergens

 anders zijn of  iets anders doen. We

worstelen om alles maar te kunnen

 blijven overzien, of  trachten –meestal

zonder succes– daar  veranderingen in

aan te brengen.
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Mindfulness biedt een andere manier om met ons leven en ervaringen om te gaan.

Het is een zekere weg naar een leven met meer voldoening. We leren Mindfulness

door te focussen, door te mediteren, door bewust adem te halen en door de be -

oefening van het integreren van gericht aandacht schenken in ons dagelijks leven.
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Mindfulness	  is het	  a7ent-‐zijn	  op	  het	  belang	  van	  ieder	  moment.	  Het	  laat
ons	  bewust	  aandacht	  schenken	  aan	  hetgeen	  nu aanwezig	  is.	  Dit	  leidt	  tot
een	  vermindering	  van	  geoccupeerd	  zijn	  met	  zorgen	  over	  verleden	  of
toekomst	  waardoor	  stress	  vermindert.	  Pas	  wanneer	  we	  onze	  gedachten	  en
gevoelens	  bewust	  kunnen	  opmerken,	  kunnen	  we	  bewust	  kiezen	  hoe	  daar
op	  te	  reageren.	  Daardoor	  zijn	  we	  in	  staat	  betere	  besluiten	  te	  nemen	  hoe
we	  ons	  leven	  verder	  wensen	  voort	  te	  ze7en.	  Mindfulness	  kan	  op	  elke	  Cjd
worden	  beoefend	  en	  krijgt	  zodoende	  veel	  meer	  invloed	  op	  het	  dagelijks
leven	  dan	  andere	  vormen	  van	  meditaCe.

Dr. Howard Schubiner

Mindfulness is een techniek die aan de beoefenaar een hoge graad van voldoening
schenkt. Het is een methode die aansluit bij de natuurlijke impuls waar het evolutio -
naire proces ons leven stuurt. Anders gezegd, door te praktijk van Mindfulnes wordt
de eigen natuurlijke ontwikkeling versneld waardoor onverwacht en onbewust poten-
tieel vroeger dan normaal zal worden kunnen aangeboord.
Als we beseffen dat de meeste ongemakken, kwalen en ziekten worden veroorzaakt
door strategieën en programma’s die door ons brein op onbewust niveau, zeg maar
automatisch, worden afgevuurd, dan is het duidelijk dat een heling van deze beper -
kende processen een grote verbetering in ons leven zou betekenen. Via traditione tech-
nieken en disciplines kan dit alles een zeer lange tijd in beslag nemen. Nu weten wij
echter dat mindfulness juist op die terreinen actief  is en het helingsproces krachtig
stimuleert om zo een vernelde verbetering op gang te brengen.
Deze verbeteringen drukken zich uit op alle terreinen van ons menselijk functioneren.
Van gezondheid tot relationele stabiliteit, van stress tot creative inzichten. Werkelijk
geen enkel aspect is ongevoelig voor de positieve impuls die door Mindfulness wordt
aangesproken. 
Het blijkt dat voor de meeste mensen de
onbekendheid met Mindfulness de grote
drempel is om daadwerkelijk met de
beoefening er van aan te vangen.
Gelukkig kunnen de recent ontwikkelde
vernieuwingen die via  de BreinRitme
Methode worden aangeboden hier een
positieve wending aan geven. De Brein-
Ritme Methode spreekt de hersenen,
zonder omwegen, direct aan, waardoor
onbewuste processen naar het bewuste
oppervlak worden gebracht en zo toe-
gankelijker worden voor verandering..



Kunnen wij onze hersenfuncties verbeteren?

Uit metingen blijkt dat de gemiddelde mens maar zo’n 5 tot 10% van zijn totale hersenca-

paciteit gebruikt. Denk eens aan de schier onuitputtelijke mogelijkheden die zich zouden 

voordoen als wij in staat zouden zijn iets meer van die breincapaciteit aan te boren en die

daadwerkelijk functioneel kunnen gaan gebruiken!

De hersencapaciteit gaat over de efficiëntie van zowel het bewustzijn als het onbewustzijn.

Dat houdt in dat het leren gebruiken van bepaalde hersenfuncties bepalend zijn voor het op-

wekken van (de meest optimale) staten van bewustzijn die deze functies stimuleren en op

gang brengen.

Als we daarnaast een methode kunnen vinden die ons vrij maakt van staten die een

negatieve houding en gedrag genereren, kunnen we eenvoudig nieuwe positieve patronen en

overtuigingen installeren die leiden naar het bereiken van onze gestelde doelen.

Hoe werkt ons brein?

Ons brein is een orgaan dat werkt met elektrische impulsen. Die impulsen kunnen worden

gemeten met behulp van een EEG (electro-encephalogram) waarmee we de golflengte van

de electrische stroom kunnen vaststellen. De golflengte (frequentie), of  de snelheid van de

hersengolven, wordt gemeten in Herz (Hz). Uit onderzoek blijkt nu dat onze geestelijke staat

kan worden afgelezen via de frequentie  van de hersenen die het meest dominant is. Dat

betekent dat zo’n staat , bijvoorbeeld gespannen, of  rustig, of  slaperig, of  opgewonden enz.,

kan worden “gelezen” uit de golfpatronen van de hersenen van dat moment. 

Hier hebben we van kunnen leren dat de hersenen energie van een hoge frequentie produ -

ceren wanneer we alert en actief  zijn, en een lage frequentie laten zien wanneer we ontspan-

nen zijn en tot rust zijn gekomen. Hoe drukker we zijn, hoe hoger de frequenties, hoe

rustiger we ons voelen, hoe lager de frequenties. Dit betekent dat wanneer we in tijden van

stress geen rust kunnen vinden, wij niet het knopje van het mechanisme kunnen omzetten

om onze hersengolven op een lager pitje te laten werken. Als we nu een methode zouden

vinden die onze hersenen kan stimuleren om op een lagere frequentie te gaan werken, dan

zouden wij dien ten gevolge vanzelf  rustiger worden.

Zo eenvoudig is dat. En precies zo werkt de BreinRitme-Methode.
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De BreinRitme Methode is een subtiel stuk gereedschap dat ons
helpt om gemakkelijker in een andere, door ons zelf verkozen,

staat van bewustzijn te komen. 



Zenden en ontvangen

Gelukkig produceren de hersenen niet alleen energie, zij zijn ook gevoelige ontvangers van

energievelden. We weten allemaal dat muziek rustgevend kan zijn. Niet alle muziek. Niet

muziek met een snelle beat, of  anders gezegd, niet muziek met een hoge frequentie. Wel

muziek met een lage beat. Zo blijkt dat de langzame delen van concerten uit de baroktijd,

(Mozart, Vivaldi, Johan Christian Bach, enz) geschreven zijn in een tempo dat precies

overeenkomt met de frequenties van rustige hersengolven (in het Alfa-gebied). Niet verwon-

derlijk dus dat, wanneer de hersenen gaan resoneren met de muziek, we rustig worden. 

Dit gegeven is sinds een aantal jaren uitgegroeid tot een uiterst elegant kennisgebied dat

Brainwave Entrainment genoemd wordt, ofwel hersengolf  synchronisering. Het is het

studiegebied dat onderzoekt hoe de hersengolven op een natuurlijke wijze  kunnen worden

gestimuleerd om op een vooraf  gekozen frequentie dominant te gaan functioneren.

Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat verschillende hersenfrequenties zijn geassocieerd

met verschillende mentale gesteldheden. Bij gevolg komt men in een verhoogde staat van

alertheid, van creativiteit, van ontspanning enzovoort, al naar gelang de gekozen frequentie

overeenkomt met het functioneren van de hersenen. 

Deze kennis wordt gebruikt en toegepast in de efficiënte BreinRitme-Methode. 

Wat weten we van de verschillende hersengolven?

Er is zeer veel onderzoek gedaan naar hersenactiviteit in associatie met kennis van elec-

trisch/energetische frequenties. Hieruit is een schematische verdeling voortgekomen die de

activiteit verdeelt in vier groepen.  

Staat Frequentiegebied Geestelijke gesteldheid

Beta 14Hz - 40Hz Alert en gefocust

Alfa 7,5Hz - 14Hz Relaxed en aanwezig

Theta 4Hz – 7,5Hz Lichte slaap, REM-slaap

Delta 0,5Hz - 4Hz Diepe, droomloze slaap
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Uit hersenonderzoek is onder andere ontdekt  :
•  Hersengolven stimuleren bepaalde ervaringen, en
•  Externe stimuli induceren bepaalde hersengolven
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Beta (14-40Hz): Beta hersengolven worden geassocieerd met het normale waakbewust -

zijn en kenmerken zich door een hoge staat van alertheid, logisch en kritisch denken en

redeneren. Tijdens de dagelijkse activiteiten is men normaliter in Beta. Alhoewel Beta

van enorm belang is voor een normaal functioneren zijn de hoge Beta-gebieden vaak de

oorzaak van stress, spanningen en onrust. Daar het grootste deel van de volwassenen in

deze gebieden opereert, is het niet verwonderlijk dat stress een veel voorkomend gezond-

heidsprobleem vormt in onze moderne wereld. De stem van Beta is die zeurende stem

van de innerlijke criticus, die luider en luider wordt, naarmate men in de hogere regionen

van het Beta-gebied komt.

Alfa (7,5-14Hz): Alfa-golven zijn aanwezig in een staat van diepe ontspanning (vaak met

de ogen gesloten) en tijdens het dagdromen. Het ontspannen onthechte bewustzijns-besef

(awareness) zoals tijdens een lichte meditatie is karakteristiek voor Alfa en is optimaal

voor het programmeren van de geest voor succes. Alfa verhoogt het voorstellings-

vermogen, visualisatie, geheugen, leren en concentratie. Het ligt aan de basis van het

 bewuste kennen en is de toegang naar het onbewuste. De bekende Silva-methode ver -

onderstelt hier diens kracht te vinden. In Alfa vinden we de intuïtie, die duidelijker en

duidelijker wordt naarmate men dichter naar de 8 Hz beweegt.

Theta (4-7.5Hz): Theta hersengoven zijn aanwezig tijdens diepe meditatie en de lichte

slaap, inclusief  de REM-droomstaat. Theta is het gebied van de onbewuste mind. Het is

dat bekende schemergebied dat men af  en toe ervaart wanneer men vanuit de lage alfage-

bieden wegzinkt in de slaap van het hogere theta. Een gevoel van diepe spirituele verban-

den en eenheid met het universum kan in Theta ervaren worden. Heldere visualisaties,

duidelijke inspiraties, heftige creativiteit, maar ook de dieper gelegen programma’s van de

geest liggen in het gebied van Theta. De “Aha-ervaring” van een plotseling creatief  con-

nectief  inzicht gaat samen met een overvloedige opwelling van theta-golven.

Delta (0.5-4Hz): De Deltafrequentie is de langzaamste en is aanwezig in diepe, droom-

loze slaap, transcendental meditation, waar kennendheid in zijn geheel is verdwenen.

Meer nog dan Theta is Delta het gebied van de onbewuste mind. Het is de toegangspoort

tot het collectieve  onbewuste en de universele mind. Delta wordt geassocieerd met healing

en regeneratie, wat het belang onderstreept van een diepe slaap voor het helingsproces.

Hier volgt een wat uitgebreidere uitleg van de verschillende frequentie-gebieden
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De BreinRitme Methode is een op
geluids golven gebaseerde techniek.

Via een koptelefoon worden speciaal
gecreëerde tonen beluisterd,

Samen met achtergrondmuziek of
natuurgeluiden, nodigen deze tonen

de hersenen uit om op vooraf
gekozen frequenties dominant te

gaan functioneren.
Mindfulness en meditatie krijgen
hiermee een krachtige steun om
niet alleen sneller, maar ook om

meer efficiënt goede resultaten te
bereiken.

Altijd, zelfs in diepe, diepe slaap zijn onze hersenen actief in alle
 frequentiegebieden. Eén gebied is echter altijd meer actief dan de  
 anderen. Dat wordt het ‘dominante’ gebied genoemd. Het bepaalt
onze staat van bewustzijn van dat moment.

Dagelijks meanderen we meerdere malen door het hele gebied van alle frequenties. Altijd

zijn er activiteiten te meten in elk gebied, maar een er van is het meest dominante.

Dat gebied bepaalt dan ook onze typische staat van bewustzijn dat we op dat  moment

 ervaren.

Wanneer we bijvoorbeeld liggen te slapen, dan werken onze hersenen niet in het hoge,

drukke Beta-gebied, maar in het lage Theta, of  Delta-gebied. Als we weer wakker wordt ken-

merkt zich dat door de oplopende frequenties tot in het Beta-gebied, het gebied waarin we

wakker en alert met elkaar kunnen omgaan en complexe taken kunnen vervullen.

Nu verloopt de overgang van het ene naar het andere frequentiegebied, dus van de ene staat

van bewustzijn naar de andere, meestal onbewust. We laten het min of  meer automatisch

gebeuren. We gaan er van uit –door onze onbewust geprogrammeerde vooronderstellingen–

dat wij daar geen bewuste invloed op kunnen uitoefenen. Dat kan hele schadelijke gevolgen

met zich meebrengen. Denk eens aan iemand die in een langdurige stress-situatie zit, en

geen oplossing ziet om zich te ontspannen, simpelweg omdat hij denkt daar geen invloed op

te hebben. Zou het dan niet prachtig zijn als hij met behulp van een eenvoudige methode het

mechanisme in werking kan stellen waarmee hij wel tot rust en ontspanning kan komen? 

Yes. Dat kan nu inderdaad met de BreinRitme Methode.



Hoe werkt BreinRitme Methode?

Er is een natuurwet die ons leert dat bepaalde ritmische systemen de neiging hebben om

synchroon te gaan lopen. Dit is een ontdekking

van de Nederlander Christiaan Huygens geweest,

toen hij vond dat –na verloop van tijd– meerdere

van zijn klokken een synchroon patroon van

slingerbeweging gingen vertonen. Dit verschijnsel

wordt entrainment genoemd. De BreinRitme

Methode maakt met name gebruik van dit ver-

schijnsel door via geluidsgolven de twee hersen-

helften in entrainment brengen.

Dit natuurverschijnsel zien we ook in veel biolo-

gische systemen terugkomen. In ons lichaam

zien we dat ritmische systemen elkaar nooit tegen

werken, maar altijd neigen om samen te gaan

werken in een synchroon ritme. Een gebrek aan

synchronisatie kan zelfs leiden tot ziekte –zoals

bijvoorbeeld in het geval van een hartklep die niet

geheel met de bloedstroom meewerkt.

Uit dit fenomeen blijkt duidelijk dat lichaams-

functies zich synchroon neigen te gaan gedragen met de oscillerende eigenschappen van de

omgeving. Er bestaat een overweldigende hoeveelheid aanwijzingen dat dagelijks terug -

kerende ritmes (onze biologische klok, bijvoorbeeld) ons in entrainment houden met de

ritmes van de aarde, relatief  tot de zon, en dat meerdere systemen in ons lichaam zich rit-

misch aanpassen door repetitieve stimulering. Andere voorbeelden zijn de wijze waarop

mensen samen wandelen de neiging hebben in de pas te gaan lopen, of  dat, wanneer mensen

in een ruimte samen klappen dit ook na verloop van tijd synchroon zullen gaan doen. Denk

ook eens aan het bekende verschijnsel van de periodieke cycli van vrouwen die lang samen-

leven in een gesloten omgeving, zoals een klooster.

Naarmate de synchroniciteit in de hersenen wordt verhoogd is dat te herkennen aan hersen-

patronen die een duidelijke symetrie vertonen tussen de beide hersenhelften. Hoe duidelijker

de symetrie, hoe harmonischer het brein functioneert, hoe harmonischer de mens zich in

zijn omgeving voelt en functioneert.
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Christiaan Huygens



Door deze resultaten aangespoord is verder onderzoek verricht. Daaruit is een hoeveelheid

gegevens gekomen die ons inzicht geeft hoe dit proces precies in zijn werk gaat. Daaruit zijn

technieken van entrainment ontwikkeld die dit proces kunnen beïnvloeden en gaan sturen.

En dit blijkt ook –overduidelijk– het geval te zijn met onze hersenen. 

De toepassing ervan heeft vorm gekregen in de BreinRitme Methode.
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Wanneer je via een koptelefoon twee signalen van verschillende toonhoogten te

horen krijgt, zullen de hersenen proberen om die verschillen te gaan synchro-

niseren. Dit proces resulteert in het ontstaan van een hoorbaar pulserend ritme

dat gelijk is aan het verschil in frequentie van de aangeleverde toonhoogten.

Bijvoorbeeld: Wanneer via het linker oor een toon van 200 Herz wordt aan-

geleverd, en via het rechter oor een toon van 210 Herz, dan zal men naast deze

twee tonen een derde, ritmi sche toon horen van 10 Herz. Deze 10 Herz is het

verschil in toonhoogten van de linker en rechter tonen van 200 en 210 Herz. De

neiging van de hersenen om deze “beat” te genereren laat de hersenen in dit

geval dominant functioneren op 10 Hz, en dat is precies midden in het Alfa-

 gebied, het gebied van ontspannen aanwezig zijn. Anders gezegd, het 10 Hz

ritme brengt rust en ontspanning voor de luisteraar.

Zo werkt Brein-Entrainment

Golven	  interfereren	  en
produceren	  pulsen.

De	  twee	  golven	  boven	  aan	  in	  de
illustraCe	  zijn	  van	  een	  even
afwijkende	  golflengte	  van	  elkaar.
Wanneer	  zij	  samenvallen	  zien	  we
het	  resultaat	  zoals	  onder	  is	  afge-‐
beeld.	  De	  variaCes	  in	  de	  pulse
worden	  gehoord	  als	  verschillen
in	  de	  geluidssterkte.	  Indien	  de
twee	  signalen	  apart	  in	  ieder	  oor
worden	  aangeleverd	  worden
deze	  ‘binaural	  beats’,	  als	  een
pulserend	  signaal	  waargenomen.



De kracht van BreinRitme Mindfulness Meditaties 

In medische kringen is het al lang bekend dat mindfulness een gunstige invloed uitoefent op

het algehele welbevinden van de mens. Omdat de technologie van Entrainment aan de basis

ligt van de BreinRitme Mindfulness Meditaties, blijkt dat deze vorm van mediteren veel en

veel efficiënter werkt dan de klassieke vormen van mediteren. Dat houdt in dat de gunstige

resultaten van traditionele meditatieve disciplines nog krachtiger zullen zijn. Op letterlijk alle

gebieden van ons lichaam, onze geest en op onze spirituele beleving.. 

Hier volgen enkele voorbeelden waar BreinRitme Meditaties hun werking bewezen hebben: 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit de enorme reeks van voordelen die met BreinRitme

mindfulness meditaties bewerkstelligd kunnen worden.

In veel studies is men tot de conclusie gekomen dat mediteren een bijzonder weldadige effect

heeft op het algemeen welzijn van de mens. Gebleken is o.a. dat stress de oorzaak is van de

meeste ziekten. Ofschoon wat gezonde stress ons goed van dienst kan zijn, moeten we de

 desastreuze gevolgen van negatieve stress zien als een van de grootste problemen voor onze

gezondheid. Vanuit het oogpunt van hersenfuncties, ligt de oorzaak van stress in het feit dat

wij onze hersenfrequentie niet meer kunnen verlagen tot in het alfa-gebied. Dat betekent dat

de chemische veranderingen die stress in de hersenen veroorzaken niet meer kunnen worden

geneutraliseerd. Zo kan blijvende schade ontstaan. Door met gebruikmaking van Brein-

Ritme Meditatie de hersenen te stimuleren om dominant in alfa te gaan functioneren zal de

stress wegsmelten als sneeuw voor de zon. Het is een simpel gegeven: in alfa kan geen stress

optreden. Zo blijkt de ontdekking van Brain Entrainment een godsgeschenk te zijn.
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• Verhoging van de creativiteit

• Meer inzicht in het oplossen van problemen

• Wegnemen van slapeloosheid.

• Algehele verbetering van de gezondheid

• Steun bij ADD/ADHD

• Verdwijnen van stress en stress gerelateerde verschijnselen

• Verbetering van studieresultaten

• Toename van het geheugen

• Gedragsaanpassing (hulp bij verslavingstherapie)

• Verscherpte intuïtie

• Verhoogde concentratie

• Verdieping in spiritueel bewustzijn



en...geen bijsluiters !

Een ander groot voordeel –dat vaak niet wordt benadrukt– is dat mediteren met de Brein-

Ritme Methode geen bijwerkingen heeft. Geen “Lees de bijsluiter”–neveneffecten.

Daarnaast zijn de kosten van dit wondermedicijn slechts een fractie van chemische en

 farmaceutische producten. “Ken” je eenmaal de techniek, dan kun je een leven lang gebruik

van maken de methode zonder je bankkaart te hoeven trekken voor een herhaalrecept.

De praktijk van Mindfulness
met de BreinRitme Methode

Meditatie begint wanneer wij vanuit de beta-staat

ons bewegen naar de alfa-staat en lager. Het is niet

eenvoudig de alfa-staat te bereiken voor mensen

die niet geoefend zijn. Om tot nog lagere staten te

komen is soms jaren van intensieve meditatie

vereist. Zen monniken zitten een halve mensen-

leven op hun kussen om tot niveaus te kunnen

komen waar de BreinRitme methode slechts korte tijd

voor nodig heeft. 

Wanneer je na verloop van enige tijd met behulp

van de BreinRitme methode de Alfa Meditaties

beheerst, kun je naar de diepere Theta meditaties

overgaan. Deze lagere niveaus brengen op hun

beurt weer andere eigenschappen naar een niveau

waar weer  andere, fascinerende ontdekkingen

zullen worden gedaan over je eigen diepste wezen.
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Ter	  overweging:	  zou	  dit	  ook	  iets	  voor	  jou	  zijn?

•	  AlCjd	  rusCg	  kunnen	  blijven,	  zelfs	  in	  chaoCsche	  en	  onoverzichtelijke	  situaCes?
•	  In	  slaap	  vallen	  wanneer	  je	  in	  bed	  gestapt	  bent?
•	  Concentreren	  en	  focussen	  wanneer	  dat	  nodig	  is,	  in	  plaats	  van	  te	  worden	  afgeleid?
•	  Je	  kunnen	  herinneren	  wat	  nodig	  is	  in	  plaats	  van	  belangrijke	  dingen	  te	  vergeten?

Wel,	  dan	  is	  de	  BreinRitme	  Methode	  jouw	  strategische	  buddy	  



Theta-meditaties verlagen je patroon van hersengolven naar een niveau, waar een ongekend

sterk gevoel van vrede, harmonie en kalmte de boventoon voeren. Zij die de Theta-medi-

taties helemaal beheersen merken dat zij meer dan ooit genieten van een betere gezondheid

en dat zij een beter begrip verkrijgen van de universele vrede die in ons allen sluimerend

wacht om gewekt te worden.
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Wanneer je nog niet gemediteerd hebt is het aan te raden om je niet

 onmiddellijk te storten in heel diepe meditaties. Er kunnen heftige

emoties worden opgeroepen of  herinneringen kunnen opkomen waar je

niet op bent voorbereid. Een uitgebalanceerde benadering tot mediteren

is daarom aan te raden. Vandaar dat GOLVEN VAN DE GEEST

een aantal programma’s heeft opgesteld die tot een geleidelijke

verdieping uitnodigen. Hierbij wordt vermeden dat minder prettige er-

varingen de overhand krijgen en raak je geleidelijk aan vertrouwd met

die de schatten van het onbewuste de mens in zich herbergt.

Wat gebeurt er nog meer bij de hersenstimulering van de
BreinRirme Methode

Als het minder makkelijk is voor een beginnende beoefenaart van Mindfulness om zich over

te geven aan de impuls om in een diepere staat van bewustzijn te glijden, wordt dit bij de

BreinRitme Methode ondervangen door de typische kracht van pulsen. Bij het luisteren naar

opnamenvan BreinRitme Meditaties zul je naast deze beats vaak een ruis horen op de

achtergrond. Soms in een ritme dat een golfslag suggereert. Deze ruis (meestal z.g. Pink

Noise) verhoogt de functies van het brein en helpt zodoende ook bij het induceren van een

 veranderende staat van bewustzijn. Daarnaast hoor je muziek of  natuurgeluiden. Deze laat-

ste zijn opgenomen omdat veel mensen liever niet de kale breinritme tonen constant willen

horen. Echter, omdat de BreinRitme geluiden niet hard hoeven te worden gehoord kunnen

zij mooi worden versluierd door de muziek of  andere prettig in het gehoor liggende klanken

die een meditatieve sfeer accentueren. 

Verandering is de blauwdruk van de kosmos. Als we nooit willen veranderen
vechten we tegen de natuur. Wie denk je dat er zal winnen?



Zodra een eventuele weerstand is overwonnen kunnen de meerdere programma’s voor de

juiste stimulatie zorgen om zo een gevariëerde lijst van resultaten te bewerkstelligen.

Deze variëren van ontspanning, meditatie, stress-reductie, pijnbeheersing verbeterde slaap -

patronen, verminderen van slaapbehoefte, super-leren en verhoogde creativiteit en intuïtie

tot telepathie, uit het lichaam treden, lucide dromen en helderzien, en zo meer. 

Dan is er nog een bijzonder voordeel te vermelden bij de BeinRitme Methode.

Terwijl beoefenaars van traditionele meditatie-methodes, zoals Zen of  Vipassana, jaren

nodig hebben om tot significante verdiepingen te komen, kunnen deze zelfde effecten nu met

behulp van breingolf-entrainment van de BRM in een fractie van de tijd worden bereikt.

Geen speciale training of  ernstige discipline wordt hier voor vereist.
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Zelfontwikkeling	  kan	  worden	  verhoogd	  door	  meerdere	  medita3e	  -‐
technieken,	  posi3eve	  affirma3es,	  visualisa3e	  met	  geleide	  medita3es
waarin	  BreinRitme	  tonen	  op	  de	  achtergrond	  worden	  ingebracht.	  Het
	  gebruik	  hiervan	  hee@	  zijn	  guns3ge	  	  effecten	  kunnen	  bewijzen,	  bijvoor-‐
beeld	  in	  de	  behandeling	  van	  versla	  vingsproblemen,	  burn-‐out,	  hoofd	  -‐
pijnen,	  voor	  vermindering	  van	  arthritus	  en	  spierpijnen.	  
Ook	  trauma’s	  uit	  het	  verleden,	  kwalijke	  herinneringen	  en	  nega3eve
overtuigingen,	  hulp	  bij	  gedragsverandering	  en	  het	  vertragen	  van	  het
verouderingsproces	  zijn	  door	  het	  gebruik	  van	  de	  BreinRitme	  Methode
guns3g	  te	  beïnvloeden.

Jouw keuze, dus
Jouw verantwoordelijkheid.

Maar wel een stuk
eenvoudiger met behulp van
de BreinRitme Methode van
Golven van de Geest!



Het gebruik van de BreinRitme Methode

Een van de eerste dingen die opvallen bij het gebruik van de

BreinRitme Methode zijn de pulsen, de beats, die vaak als het

wzzz, wzzz, wzzz-geluid van een helicopter door je hoofd

golven. Zoals eerder uitgelegd worden deze tonen in het eigen

hoofd gecreëerd door de pogingen van het brein om de twee

signalen –die door de koptelefoon worden aangeleverd– te

synchroniseren: entrainment, zoals dat zo mooi in het Engels

heet. Niet iedereen is zich duidelijk bewust van deze geluiden

terwijl anderen ze juist heel duidelijk horen. Hoe dit precies

bij jou uitpakt is niet belangrijk voor het effect van de

pulserende tonen. Of  je ze nu bewust gewaar bent, of  dat ze

enkel een verschijnsel in de achtergrond zijn is niet van invloed op de werking van het proces

van entrainment.

Een ander effect is het verschijnsel van “dwaalgedachten”. Die doen zich bij de meeste ge-

bruikers voor wanneer zij programma’s gebruiken van 8 Herz en lager. Bij gebruik van deze

lage frequenties gaan veel mensen aan aan de meest vreemde dingen denken en zien allerlei

beelden verschijnen. Zo komt het vaak voor dat plotseling, als uit het niets, gedachten een

razend interessante inhoud krijgen. Anderen krijgen een prettig verwarmend en vaak ook

gelukkig gevoel dat zich over het hele wezen verspreidt. Weer anderen krijgen zonder

herkenbare aanleiding beelden van herinneringen uit hun kinderjaren, vaak herinneringen

die zij niet eerder hebben gehad!
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Als	  je	  niet	  gewend	  bent
te	  mediteren,	  en	  je	  zou
onmiddellijk	  	  beneden
de	  8	  Herz	  terecht
komen,	  dan	  val	  je
beslist	  in	  slaap!
Het	  is	  daarom	  aan	  te
raden	  om	  te	  “leren
mediteren”	  door	  eerst
te	  beginnen,	  zo	  in	  het
midden	  alfa-‐gebied,
rond	  de	  10	  Herz.



Na zo’n twintig minuten van mindfulness beoefening zul je waarschijnlijk jezelf  verfrist en

helder gaan voelen. Vrijwel alle gebruikers van de BreinRitme Methode voelen zich aange-

naam prettig na een sessie. Sommigen verklaren dat een routine van een half  uur per dag

hen al tot meerdere subtiele veranderingen in het leven heeft gebracht. Spontane op ESP

gelijkende ervaringen komen vaker voor en het dagelijkse alert-zijn is in belangrijke mate

verhoogd.

Aanwijzingen voor het gebruik

Overal kun je gebruik maken van de BreinRitme Methode, maar het is niet verstandig om

dat ook daadwerkelijk overal te doen. Zo is het niet verstandig om te luisteren naar be-

standen die je helpen om geestelijk en/of  lichamelijk te ontspannen, wanneer je bijvoorbeeld

achter het stuur zit, of  een gevaarlijke machine moet bedienen. Daar moet je je aandacht en

alertheid bij houden.

Het prettigst is om mindfulness te beoefenen in een eigen, aangename omgeving. Vaak

creëren mensen een aparte hoek met gedimd licht, waar zij ongestoord kunnen zitten, of

liggen. Zet je telefoon af  en doe eventueel de deur op slot, zodat niemand onverwacht kan

binnenstormen. Zie de tijd die je spendeert aan meditatie als jouw eigen prime time: het is

een moment van de dag die ván jou en vóór jou is. 

Maak knellende kleding wat losser, doe je schoenen uit, bril af  of  contactlenzen uit enz.

Het idee daarachter is om zoveel mogelijke (lichamelijke) afleiding, die zich eventueel zou

kunnen voordoen, bij voorbaat uit te sluiten.

Een stereo koptelefoon is een absolute noodzaak. De meest geschikte zijn telefoons die de

hele oorschelp bedekken omdat je daarmee van meer storende buitengeluiden wordt

afgeschermd. Zet het volume op een voor jou aangename sterkte, dat wil zeggen niet lager

dan dat de BreinRitme-tonen nog steeds hoorbaar zijn.  
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Vul	  voor	  jezelf	  de	  meest	  prePge	  voorwaarden	  in	  voor	  elke	  medita3e.
Als	  je	  bijvoorbeeld	  jezelf	  wil	  verdiepen	  in	  lucide	  dromen,	  zorg	  dan	  dat	  je
hier	  een	  3jd	  voor	  kiest	  waarop	  je	  niet	  moe	  bent,	  anders	  val	  je	  in	  slaap...



De juiste instelling

Iedereen heeft een persoonlijke wijze waarop zij het meest efficiënt kunnen omgaan met de

BreinRitme Methode. Voor de een is het prettig om zich een leeg scherm voor de geest te

halen als metafoor van een gedachtenloze geest, een ander doorloopt graag het lichaam in

een zogenaamde body scan om elk lichaamsdeel bewust tot ontspanning te manen. Ikzelf

heb een achtergrond in de Zen– en in de Vipassana-traditie, die mij een zeer aangename en

efficiënte ingang verschaffen voor elke vorm van meditatie, de BreinRitme Methode daarbij

incluis. Deze methode bestaat er uit om gedachten, gevoelens en alle gewaarwordingen uit-

sluitend waar te nemen zonder er een oordeel, een waarde, een beschrijving of  wat dan ook

aan te hechten. Zoals wolken door de hemel drijven, zo kunnen alle gedachten, gevoelens,

sensaties worden gezien. Zij komen het waarnemingsgebied binnen en drijven daar ook weer

uit, zo plaats makend voor nieuwe gewaarwordingen.
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Over	  het	  algemeen	  duurt	  het	  voor	  de	  hersenen	  een	  minuut	  of	  vijf	  à	  3en	  om
synchroon	  te	  gaan	  werken	  met	  de	  aangeleverde	  frequen3es	  van	  de	  medita3e-‐
bestanden.	  Je	  zult	  na	  verloop	  van	  3jd	  wel	  merken	  dat	  die	  “aanloop-‐3jd”	  min-‐
der	  en	  minder	  wordt.	  Ben	  je	  eenmaal	  goed	  geoefend	  in	  het	  gebruik	  van	  de
BreinRitme	  Methode,	  dan	  zul	  je	  merken	  dat	  je	  nu	  ook	  zonder	  de	  s3mula3e	  van
de	  BreinRitme	  tonen	  makkelijk	  in	  een	  diepe	  medita3e	  kunt	  glijden.



Na enige tijd zullen gedachten en beelden van een ander soort verschijnen. Naar mate dat je

een meer ervaren mediteerder wordt zul je merken dat je het ene moment op een enorm

scherpe wijze inzicht krijgt in iets wat voorheen nog in een schemergebied voor je stond,

 terwijl op een ander moment juist het tegenovergestelde kan voordoen. Dan schijnt er zich

een nieuw mysterie aan te dienen dat alle begrip te boven gaat. Wat er aan de hand is is dat

je op de grens bent van het onbewuste, de plaats waar alle herinneringen, alle talenten, alle

menselijke mogelijkheden liggen te wachten om “aangeraakt” te worden. Door intensief  te

mediteren worden de boodschappen die het onbewuste aanreikt duidelijker en duidelijker

voor ons. Zo krijgen we telkens meer inzicht, inzicht dat de voornaamste stimulans betekent

voor onze persoonlijke ontplooiing en onze geestelijk/spirituele groei.
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Door	  de	  beoefening	  van	  Mindfulness	  kondigen	  zich	  telkens	  nieuwe
ervaringen	  aan	  die	  allen	  deel	  uitmaken	  van	  een	  zich	  ontwikkelend
bewustzijn	  op	  de	  weg	  naar	  een	  meer	  gelukkig	  leven.



Wat zijn de resultaten van
de praktijk van mindfulness ?

Een grote tegenstrijdigheid dient zich aan!

Hoe minder resultaatgericht wij zijn in de beoefening van Mindfulness en Meditatie, hoe

beter de resultaten zullen blijken. De reden achter is dat de instelling van resultaat-

gerichtheid de neutrale uitgangspositie, die van enkel maar waarnemen, aantast en in hoge

mate beïnvloedt. Vandaar dat de nadruk bij mediteren ligt op de instelling waarmee we de

beoefening ter hand nemen. Voor iedereen geldt om voor zichzelf  de juiste wijze te ont-

dekken om zo de voor jou zo gunstig mogelijke condities te vinden. Let bijvoorbeeld eens op

de tijd van de dag die voor jou prettig is. Welke kleding is het lekkerste om te dragen?

Verwacht niet dat je na een sessie mediteren een aureooltje boven je hoofd ziet verschijnen!

Het effect is in het begin zeer subtiel. De meer duidelijke resultaten kun je pas na de vijfde,

zesde keer verwachten. Soms kunnen bepaalde kruiden je stimuleren om in de juiste stem-

ming te gerake. Wierook is voor sommigen een prettige prikkel.

Wanneer de meditatie tot een einde komt is het verstandig om niet onmiddellijk op te staan

en weer de drukke wereld in te duiken. Geef  jezelf  een paar minuten om geleidelijk weer

“op stoom” te komen. Tijdens het mediteren wordt door de ontspanning je hartslag sterk

verlaagd, je bloeddruk gereduceerd en komt je hersenfrequentie in een lager gebied dan je in

de jachtige wereld nodig hebt om op een aangepaste wijze mee te stromen.

WAARSCHUWING:

Maak geen gebruik van de BreinRitme Methode als je onder medische behandeling bent

voor neurologische problemen als epilepsie of  anderszins. Raadpleeg in zulke gevallen eerst

de behandelende geneesheer.
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Golven van de Geest
wenst je veel geluk en voorspoed op de

nieuw ingeslagen weg van
geluk door zelfverantwoordelijkheid !
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“Of je nu gelooft dat je iets kunt, of je
gelooft dat je het niet kunt, gelijk heb je.”

- Henry Ford -

Enkele voorbeelden van de BreinRitme Mindfulness Meditaties die via
de website van Golven van de Geest te verkrijgen zijn.
Elk bestand kent zijn unieke combinatie van tonen die zijn gericht op
 specifieke hersenfrequenties. Door de enorme hoeveelheid hersen -
onderzoek van de laatste decennia kunnen tegenwoordig meer dan ooit
tevoren zeer nauwkeurig meditaties worden ontworpen die een gericht 
 resultaat genereren.

Bezoek	  regelma,g	  de	  website	  van	  Golven	  van	  de	  Geest.	  Je	  zult	  daar	  steeds	  weer
nieuwe	  medita,es	  vinden.	  En	  natuurlijk	  worden	  er	  vaak	  nieuwe	  ar,kelen

geplaatst	  die	  meer	  informa,e	  aanreiken	  over	  het
prach,ge	  verschijnsel	  van	  de	  BreinRitme	  Methode.


