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“Als het nooit onze schuld is, kunnen we ook 
nooit de verantwoordelijkheid op ons nemen. Als 
we er niet verantwoordelijk voor zijn, blijven we al-
tijd slachtoffer.”

    — Richard Bach

E en goede gezondheid is de waardevolste be-
zitting die je ooit zult hebben. Deze simpele 
waarheid geldt net zo goed voor een pasgebo-

ren baby als voor een oudere man, een moeder, een 
dokter, een voorbijganger op straat of de president 
van een land. 

Als je lichaam ziek wordt of zich niet gedraagt zo-
als voor jou normaal is, kun je een gevoel van on-
behagen, angst of depressie ervaren dat alleen maar 
weggenomen kan worden door de eerdere staat van 
gezondheid en vitaliteit te herstellen. Om je werke-
lijk op je gemak te voelen met jezelf en je omgeving 
moet je in staat zijn te genezen van ieder soort ‘onge-
mak’ dat je ervaart.

Je bent inderdaad in staat jezelf te genezen. De 
staat van je gezondheid is alleen maar een reflectie 
van hoe je jezelf en je wereld ervaart. Dit legt van-
zelfsprekend de verantwoordelijkheid voor je welzijn 
daar	waar	die	hoort	−	in	je	eigen	handen.	

Als je eenmaal een stralende gezondheid bereikt 
hebt, zul je je niet alleen maar goed voelen. Je zult je 
‘heel’ voelen, misschien wel voor de eerste keer in je 
leven. 

Tijdloze geheimen van gezondheid & verjonging 
kan helpen je enorme zelfhelend vermogen te acti-
veren en de balans te herstellen op alle niveaus van 
lichaam en geest. Door je zelfhelend vermogen te 
gebruiken, zorg je voor een voortdurend tevreden ge-
voel dat de basis vormt voor een creatief, succesvol 
en bevredigend leven.

Als je ziek wordt of als je lichaam heel snel verou-
dert, kun je de neiging hebben om naar een oplossing 

te zoeken die een snelle verlichting van de klachten 
belooft. Tegenwoordig is er voor bijna iedere ziekte 
wel een medicijn of behandeling. 

Er wordt je wijsgemaakt dat je alleen al met het 
onderdrukken of wegwerken van de symptomen van 
een ziekte, zoals bijvoorbeeld pijn, ook de ziekte zelf 
hebt weggewerkt. Deze slecht onderbouwde overtui-
ging lijkt diep verankerd in onze hersenen te zijn. 

De medische industrie speelt een belangrijke rol 
in het versterken ervan door ons bijna alleen maar 
symptoomgerichte behandelingen aan te bieden. Na-
tuurlijk maakt ons eigen ongeduld ons perfecte kan-
didaten voor deze snelwerkende remedies. 

Maar iedere keer dat we een symptoom verwijde-
ren zonder aandacht aan de oorzaak te schenken, 
raken we verder verwijderd van het herstellen van de 
balans die nodig is voor blijvende gezondheid en vi-
taliteit. 

Als gevolg daarvan blijft een goede gezondheid 
niets anders dan een droom en we leggen ons neer 
bij een bepaalde mate van een slechte gezondheid, 
terwijl we iets zeggen als: “Het is nou eenmaal zo!” of: 
“We moeten toch ergens aan doodgaan!”

Het terugkrijgen van je gezondheid gaat niet over 
een magische snelle oplossing; het gaat veel eerder 
over een reconstructieproces dat elk deel van je le-
ven beïnvloedt, zoals je creativiteit, werk, relaties, 
emoties, geluk etc. 

Het zou wel heel naïef zijn om te veronderstellen 
dat een paar vitaminepillen, een nieuw wondermid-
del, een operatie of zelfs een alternatieve medische 
behandeling in staat zouden zijn om binnen een oog-
wenk de effecten van jarenlange verwaarlozing teniet 
te doen. 

Je lichaam kan te lijden hebben gehad van veel 
spanning door een jarenlang tekort aan goede voe-
ding of voldoende slaap en beweging. Tijdloze ge-
heimen van gezondheid & verjonging gaat over het 
vaststellen van de randvoorwaarden om het lichaam 
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te	laten	doen	wat	het	het	beste	kan	−	het	creëren	en	
handhaven	 van	 balans	 −	 onafhankelijk	 van	 leeftijd	
of eerdere gezondheidsproblemen. Als je de verant-
woordelijkheid neemt voor je eigen gezondheid vind 
je de sleutel voor balans op ieder gebied in je leven.

Dit boek gaat over de meest voorkomende gezond-
heidsproblemen op het gebied van levensstijl, eetge-
woonten, voeding, beweging, dagelijkse gewoonten, 
blootstelling aan zonlicht etc., waarbij soms gebruik 
wordt gemaakt van de Ayurvedische geneeskunde. 
Ayurveda, wat letterlijk betekent: ‘Wetenschap van 
het leven’, is de oudste en meest complete vorm van 
natuurlijke gezondheidszorg. 

Je zult Ayurvedische inzichten in de geheimen van 
genezing en een lang leven ontdekken die de tand 
des tijds hebben doorstaan en ook zul je leren hoe 
je een aantal hoogst effectieve en diepgaande rei-
nigingsmethoden toe kunt passen, die een wonder-
baarlijk effect hebben op je lichamelijk, emotioneel 
en geestelijk gevoel van welbevinden. 

In dit boek worden vereenvoudigde wetenschappe-
lijke kennis en gezond verstand gebruikt wat je zal 
motiveren de knop om te draaien naar gezondheid 
en verjonging. Het boek werpt ook licht op de meest 
voorkomende ziekten en verkeerd begrepen medi-
sche praktijken van tegenwoordig, waar iedereen 
zich bewust van zou moeten zijn. 

Met betrekking tot het verbeteren van persoonlijke 
gezondheid en welbevinden worden we uitgedaagd 
om een enorme verandering aan te brengen in onze 
individuele en gezamenlijke houding ten opzichte 
van gezondheid en vrijheid. We moeten onze voorge-
programmeerde verwachtingen van ziekte en verou-
dering vervangen door de verwachting van voortdu-
rende jeugd en vitaliteit. 

Het oude gezegde dat iedereen oud wordt en dood 
gaat, lijkt een steeds opnieuw bevestigde geloofsover-
tuiging die de meeste mensen ter wereld blindelings 
volgen zonder zich af te vragen of hij wel waar is. Zou 
het misschien mogelijk zijn dat ziekte en ouderdom 
ontstaan omdat we geloven dat ze een onvermijde-
lijke	vloek	zijn	waar	we	allemaal	toe	verdoemd	zijn?

En als dat zo is, scheppen we zelf de omstandig-

heden om deze vloek waarheid te laten worden, zo-
als gebeurt met de meeste self-fulfilling prophecies. 
Hoewel we ons niet bewust zijn van dit drama gebrui-
ken we verschillende methoden van zelfvernietiging: 
slechte eetgewoonten en levensstijl en verkeerd ge-
drag. Vanaf onze vroegste jeugd hebben ouders, le-
raren en maatschappij ons veroordeeld tot het ‘feit’ 
dat het lichaam uiteindelijk doodgaat aan ouderdom 
of ziekte. 

Het was altijd zo dat je alleen naar een dokter ging 
als je ziek was. Tegenwoordig moet je je al voor je 
geboren wordt regelmatig laten controleren door een 
dokter en dat volhouden gedurende de rest van je le-
ven. 

De algemeen geaccepteerde overtuiging dat men-
sen breekbare wezens zijn die van tijd tot tijd medi-
sche hulp nodig hebben, vooral als ze ouder worden, 
roept een gevoel van machteloosheid op, van meege-
sleurd te worden in de donkere spelonken van de tijd 
door een mysterieuze kracht die ‘ouder worden’ heet. 

Het gevoel geen controle te hebben is een van de 
meest voorkomende redenen van lichamelijke en 
geestelijke ziekte; de meeste mensen noemen dit 
‘stress’. Het idee kwetsbaar en onveilig te zijn roept 
angst op die op zijn beurt vergaande chemische ver-
anderingen in het lichaam veroorzaakt. 

Deze veranderingen worden de lichamelijke ‘wer-
kelijkheid’ van slechte gezondheid en veroudering. 
Door het nauwe verband tussen lichaam en geest 
veranderen iedere gedachte en elk gevoel in meer-
dere of mindere mate het ervaren van gezondheid en 
welbevinden. Een depressieve bui kan je immuun-
systeem verlammen en verliefd worden kan het een 
oppepper geven. 

Als je ervan overtuigd bent dat ouder worden een 
natuurlijke zaak is die niet vermeden kan worden, zal 
dit de realiteit zijn die je voor jezelf creëert. Op de-
zelfde manier kun je gebruik maken van de kracht 
die de vernietiging van het lichaam veroorzaakt en 
hem ombuigen naar genezing en verjonging. 

Je kunt jezelf bewijzen dat ouder en vatbaarder 
voor ziekten worden alleen maar de werkelijkheid 
geworden projecties zijn van onwetendheid over de 
ware aard van het leven. Ziekte en veroudering ma-

ken geen deel uit van het genetische ontwerp van je 
lichaam. 

Zelfs het zogenaamde ‘celdood-gen’ dat de leiding 
heeft over het beëindigen van het leven van de cellen 
in je lichaam volgens hun vastgestelde levensduur is 
in werkelijkheid het gen dat ons juist in leven houdt. 
Zonder dit gen zouden we allemaal binnen een week 
aan kanker overlijden. 

Op deze manier zorgt gecontroleerde vernietiging 
voor leven en kan ongecontroleerde groei, zoals het 
geval is bij kankercellen, de voorbode van de dood 
zijn. Nieuw gen-onderzoek suggereert dat we zo oud 
kunnen worden als we willen. Er is niets in het nor-
male ontwerp van ons lichaam dat erop wijst dat het 
zijn eigen veroudering of ziekte veroorzaakt. 

Maar er bestaat wel voldoende bewijs dat aantoont 
dat veroudering en ziekte ontstaan door het gecom-
bineerde effect van een angstige, negatieve instel-
ling,	emoties	en	extreme	ophoping	van	giftig	afval	in	
het lichaam. 

De mens staat op het punt de waanzin te onder-
kennen van de deelname aan de hypnose van soci-
ale conditionering die onze geest afgesloten houdt 
door de schaduw die geworpen wordt door verkeerde 
informatie. Velen van ons zijn al begonnen de ang-
sten en twijfels van ons af te schudden die ons ervan 
weerhouden de enorme kracht te tonen die geduldig 
ligt te wachten tot we hem gaan gebruiken. 

Om daadwerkelijk verschil te maken in het leven 
moeten we gebruik maken van het enorme potenti-
eel aan energie, creativiteit en intelligentie voor de 
werkelijk belangrijke zaken in het leven en voor het 
oproepen van een diep gevoel van geluk. En dat 
enorme potentieel kan aangeboord worden met be-
hulp van het lichaam zelf. 

Ons lichaam is constant bezig zichzelf te vernieu-
wen, wat op zichzelf een wonderbaarlijk en bijzonder 
complex	proces	is,	dat	door	niets	dat	de	mens	heeft	
gecreëerd geëvenaard wordt (als ik het over de mens 
heb, bedoel ik zowel de man als de vrouw). 

De talloze soorten eiwitten waar je genen van ge-
maakt zijn en die de cellen in je lichaam vormen, 
worden iedere 2-10 dagen vervangen. Radio-isotoop-

onderzoeken tonen aan dat 98% van de atomen in je 
lichaam er over een jaar niet meer zijn. Dit vernieu-
wingsproces betreft alle delen van je lichaam, met 
inbegrip van je bloed, spieren, organen, vet, botten, 
zenuwen en, zoals recent werd bevestigd, ook je her-
senen. 

Door deze voortdurende vervanging van alle cel-
len heb je om de paar jaar een nieuw lichaam en dus 
ook een nieuwe levensverwachting. In dit boek leer 
je over het ingebouwde mechanisme van het lichaam 
dat de verouderingsklok kan stoppen en je jonger en 
gezonder kan maken, hoeveel jaren je ook toevoegt 
aan je chronologische leeftijd. 

We bevinden ons middenin een enorme, wereld-
wijde transformatie die al veel invloed heeft gehad en 
zelfs de traditionele gezondheidszorg op zijn grond-
vesten heeft laten schudden. 

Het oude idee van een verdeling van lichaam en 
geest in 2 compleet gescheiden en onafhankelijke 
eenheden brokkelt snel af door de kennis die verkre-
gen wordt door de meer vooruitstrevende richtingen 
in de medische wetenschap zoals Psycho-Neuro-Im-
munology of Mind/Body Medicine. 

De scheiding tussen lichaam en geest, die is geba-
seerd op verouderde opvattingen over de menselijke 
aard, heeft in werkelijkheid nooit bestaan. Maar deze 
verkeerde opvatting over de ware aard van de mens 
wil hem nog steeds laten geloven dat hij in essentie 
een lichamelijk wezen is. En tot op zekere hoogte zijn 
we het allemaal eens met dat idee. 

Omdat in het huidige gezondheidsonderzoek en 
in de gezondheidszorg de belangrijke rol van geest, 
gevoelens en emoties nog steeds grotendeels gene-
geerd wordt, hebben degenen die belast zijn met de 
zorg voor ons welbevinden weinig kans om ons een 
redelijk bevredigende staat van gezondheid te garan-
deren. 

Door het lezen van dit boek zal het duidelijk wor-
den dat de uitsluitend symptoom-georiënteerde be-
nadering van de huidige gezondheidszorg ziekte niet 
heeft uitgebannen, maar de kans ziekten werkelijk te 
genezen sterk heeft verminderd. Deze benadering is 
in feite de belangrijkste oorzaak van het ontstaan van 
chronische ziekten en is doodsoorzaak nummer 1. 
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We beginnen ons nu te realiseren dat lichaam en 
geest niet gescheiden kunnen worden. De baanbre-
kende ontdekkingen op het gebied van geneeskun-
de die wel het verband erkennen tussen lichaam en 
geest hebben duizenden mensen al hun gezondheid 
teruggegeven. 

Huidig wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 
lichaam en geest nooit als aparte en onafhankelijke 
eenheden kunnen bestaan. Een hand kan nooit een 
brief schrijven tenzij de geest via de hersenen de 
hand de opdracht geeft dat te doen. 

Je kunt je ogen zelfs niet bewegen om deze woor-
den te lezen tenzij je geest je de gerichte opdracht 
daartoe heeft gegeven. 

De geest moet ook het juiste beeld hebben van het 
lichaam en de wil om in leven te blijven. Denk bijvoor-
beeld maar eens aan iemand met anorexia.	Omdat	
deze persoon ten onrechte denkt dat ze dik is, ver-
dwijnt haar eetlust grotendeels of helemaal, met als 
gevolg dat het lichaam inteert of zelfs sterft. Lichaam 
en geest zijn dus direct met elkaar verbonden en ze 
zijn ook afhankelijk van elkaar. 

Ons leven wordt bepaald door wat ik de ‘super in-
telligente combinatie van lichaam en geest’ noem. 
Zonder deze toezichthoudende aanwezigheid zouden 
de 60-100 biljoen cellen van het lichaam met hun 
meer dan een biljoen chemische reacties net zoveel 
chaos creëren als een complete ineenstorting van 
het universum.

Je kunt de directe relatie tussen lichaam en geest 
ook merken als je buikpijn krijgt omdat je overstuur 
bent of als je flauwvalt nadat je afschuwelijk nieuws 
hebt ontvangen. Sommige mensen zijn letterlijk in 
één	nacht	grijs	geworden	door	een	traumatische	ge-
beurtenis en anderen blozen als ze zich opgelaten 
voelen.

Hartaanvallen kunnen opgeroepen worden door 
één	enkele	aanval	van	boosheid	of	intense	angst, of 
de aderen nu verstopt of open zijn. Alle gedachten 
en gevoelens worden direct vertaald in biochemische 
verbindingen in de hersenen en in elk deel van het 
lichaam, waarbij ze het uiterlijk en gedrag van een 
persoon veranderen. 

Iedere vorm van geestelijke activiteit roept een 

specifiek lichamelijk gevoel op dat we kennen als 
emotie. Emoties zijn combinaties van geestelijke im-
pulsen en lichamelijke veranderingen en zij laten al-
tijd zien hoe gezond iemand is.

Je endocrien systeem, dat hormonen produceert 
in reactie op je geestelijke ervaringen, is inderdaad 
je persoonlijke apotheek en die is gratis. Je innerlijke 
apotheek kan ieder medicijn maken dat je nodig hebt 
en jij bent de apotheker die het benodigde medicijn 
voorschrijft. Afhankelijk van je emotionele reactie of 
je reactie op een bepaalde gebeurtenis of uitdaging 
worden er verschillende medicijnen geproduceerd en 
varieert hun dosering. 

Het kunnen bijvoorbeeld de stresshormonen adre-
naline, cortisol en cholesterol zijn. Als ze in je bloed-
stroom terecht komen als een reactie op bijvoorbeeld 
boosheid, angst of afwijzing kunnen deze hormonen 
je leven redden, maar als ze voortdurend aanwezig 
zijn, kunnen ze je bloedvaten beschadigen en je im-
muunsysteem verzwakken. 

Anderzijds kunnen positieve emoties ervoor zor-
gen dat er endorfine, serotonine, interleukine 2 of 
andere lichaamseigen stoffen die gerelateerd zijn aan 
het gevoel van plezier en tevredenheid geproduceerd 
worden. Als je genoeg van dit soort chemische stof-
fen aanmaakt, zou je zelfs het verouderingsproces 
kunnen stoppen. 

Zorgvuldig gecontroleerde onderzoeken hebben 
aangetoond dat je binnen tien dagen je biologische 
leeftijd met 10-15 jaar kunt verminderen, op voor-
waarde dat je alles wat er in je leven gebeurt op een 
positieve manier leert benaderen. Maar je kunt ook 
binnen een enkele dag 20 jaar ouder worden als je 
in een staat van hopeloosheid en depressie terecht-
komt. 

Hormonen hebben een bijzonder krachtig effect, 
zowel in een positieve als negatieve zin. Maar de ge-
dachten en intenties die ze oproepen zijn op zichzelf 
nog veel krachtiger. 

Al jaren doen ziekenhuizen verslag van gevallen 
waarbij kankerpatiënten een zogenaamde ‘spontane 
remissie’ ervaren. Een remissie van een kwaadaar-
dige tumor of een andere ernstige ziekte kan zich 
voordoen als de betreffende persoon plotseling een 

gevoel van compleet vertrouwen en een ongekend 
geluksgevoel ervaart. 

Anderen herstellen van een terminale ziekte wan-
neer ze ‘verslaafd’ raken aan lachen. We hebben 
een ingebouwd lichamelijk vermogen om bijzonder 
krachtige chemische stoffen te produceren als we 
de ‘realiteit’ op een nieuwe manier bekijken. Dit was 
lange tijd onbekend. 

Deze intrinsieke capaciteit van de combinatie li-
chaam/geest kan ons hormoonsysteem (endocrien 
systeem) helpen zich naar een veel hoger niveau van 
effectiviteit te ontwikkelen en ons lichaam krachten 
geven die ons huidig voorstellingsvermogen te boven 
gaan. Deze combinatie van lichaam/geest zal in dit 
boek uitgebreid besproken worden, omdat zij essenti-
eel is om onze lichamelijke en geestelijke gezondheid 
te verbeteren.

De reis naar een permanente staat van gezondheid 
en vitaliteit heeft weinig te maken met het behande-
len van ziekte, maar dat is nu precies waar de traditi-
onele geneeskunde mee bezig is. Ware genezing gaat 
over het herstellen van de nauwe band die er bestaat 
tussen een gezond lichaam en een gezonde geest. 

Het zou dom zijn om te proberen de duisternis in 
een kamer te bestrijden, terwijl we in werkelijkheid 
alleen maar het licht aan hoeven te doen. De duis-
ternis is niet het probleem dat we proberen kwijt te 
raken. Het is het ontbreken van licht dat de duister-
nis veroorzaakt. Door een kaars aan te steken in een 
donkere kamer verdwijnt de duisternis direct. 

Op dezelfde manier verdwijnt ziekte door ervoor 
te zorgen dat we ons lichaam en onze geest op een 
gezonde manier voeden. Het komt er dus op neer 
dat een goede gezondheid een onrealistische droom 
blijft als we ons focussen op ziekte. 

Dat we ziekte de schuld geven van ons gebrek aan 
welbevinden en haar behandelen als een vijand vormt 
de basis van de gezondheidscrisis van tegenwoordig. 

Een fundamentele natuurwet stelt: energie volgt 
gedachte. Als je je focust op ziekte en dat blijft je le-
venshouding, dan zul je ziekte nooit van je af kunnen 
schudden, want die gedijt juist op negatieve energie. 
Meer dan 90% van alle ziekten in onze westerse be-

schaving is chronisch van aard en er zijn nog geen 
passende behandelingen voor gevonden, tenminste 
niet binnen het terrein van de traditionele genees-
kunde. 

Het onvermogen van het moderne medische sys-
teem om chronische ziekten met succes te behan-
delen ligt in de collectieve overtuiging dat we de 
symptomen van ziekte moeten bestrijden om onze 
gezondheid terug te krijgen. 

Als we ons in plaats daarvan zouden focussen op 
het scheppen van de voorwaarden en het herstellen 
van de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor 
het creëren en handhaven van een goede gezond-
heid, dan zou die gezondheid als vanzelfsprekend 
terugkeren. Het is niet de ziekte die aandacht nodig 
heeft, het is de patiënt zelf die liefde, zorg, goede voe-
ding en het gevoel weer heel te zijn nodig heeft. 

De belangrijkste ervaring die een onevenwichtig 
persoon nodig heeft om te genezen is de ervaring 
van geluk. Die ontstaat vanzelf als hij de verantwoor-
delijkheid voor zijn gezondheid in eigen hand neemt 
en iedere belemmering of onbalans verwijdert die er 
in zijn lichaam aanwezig is. Dit geeft een kracht die 
hart, lichaam en geest enorm zal versterken en ple-
zier zal doen.

Een fascinerend onderzoek toont aan dat geluk-
kige mensen het minst kou vatten, onafhankelijk van 
het feit hoe vaak ze blootgesteld worden aan een ver-
koudheidsvirus. Mensen die verliefd zijn, hebben ook 
meer weerstand tegen ziekte. 

Het creëren van een goede gezondheid kan een 
sterk geluksgevoel oproepen. Geluk keert spontaan 
terug bij een persoon die zich na een verkoudheid of 
ziekte weer beter voelt. We houden van geluk en ge-
zondheid en we houden absoluut niet van ziekte. 

Ongelukkige mensen kunnen nooit echt gezond 
zijn, precies zoals ongezonde mensen zelden echt ge-
lukkig zijn. Iemand die aan kanker lijdt en de manier 
leert om zijn geluk terug te vinden, zoals in dit boek 
beschreven wordt, kan zichzelf plotseling genezen. 
Maar	als	hij	zijn	moeder,	vader	of	ex-echtgenote	blijft	
haten, dan zullen deze en andere therapieën op den 
duur geen succes opleveren. 

Als je je in het leven blijft focussen op ziekte en 
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negativiteit, dan blijf je vastzitten in onopgeloste cycli 
van boosheid en ruzie. 

Dit zal op zijn beurt het immuunsysteem ernstig 
verzwakken en zal werkelijke genezing in de weg 
staan. Het focussen op de vernietigende kenmerken 
van	ziekte	−	die	bekend	staan	als	symptomen	−	zal	
geen echt genezingsproces op gang brengen en zal 
de gezondheid niet verbeteren. 

Er is eigenlijk weinig te winnen als je gefascineerd 
bent door ziekte of door een diagnose. Maar er is alles 
te winnen als je gefascineerd bent door gezondheid. 

Het menselijk lichaam heeft geen ingebouwd pro-
gramma voor ziekte, maar het heeft veel program-
ma’s om een perfect evenwicht te handhaven en een 
verstoorde balans te herstellen. Het ligt in onze men-
selijke aard om gezond te zijn, maar het is aan ons 
om de voorwaarden te scheppen om deze program-
ma’s ook goed te laten werken. 

Om nog maar eens te herhalen: genezing is afwe-
zig als geluk afwezig is. Dit is het duidelijkst te zien 
bij mensen die in de rouw zijn en hun plezier in het 
leven grotendeels hebben verloren. Weduwen lopen 
het grootste risico op het krijgen van kanker. Verdriet 
door het verlies van een geliefde blokkeert de nor-
male immuunreactie om kankercellen te bestrijden, 
zelfs als het aantal T-cellen normaal blijft. 

Belangrijke onderzoeken naar hartziekten hebben 
aangetoond dat gebrek aan geluk en voldoening in 
het werk de belangrijkste oorzaken voor hartaanval-
len zijn; ze zijn veel gevaarlijker voor onze gezondheid 
dan dierlijk vet, alcohol en zelfs het roken van sigaret-
ten.

Het belangrijkste doel in het leven is het versterken 
van je geluksgevoel. Alles wat ons afleidt van dit doel 
en dit belangrijkste fundamentele levensprincipe niet 
ondersteunt, is gedoemd te mislukken of belemme-
ringen	op	te	roepen	−	problemen	die	ontworpen	zijn	
om ons terug te leiden naar het pad van geluk. 

Dit geldt voor gezondheid, maar net zo goed voor 
alle andere gebieden in ons leven. De meeste advie-
zen in dit boek hebben als doel je te stimuleren en 
zaken te verduidelijken en ze verschaffen je zo een 
solide fundament voor het creëren en handhaven 
van een goede gezondheid. 

De lever- en galblaaszuivering, beschreven in 
hoofdstuk 7 (en zie mijn apart uitgebrachte boek 
De ongelooflijke lever- en galblaaszuivering*), die 
binnen een paar uur honderden 
galstenen uit deze belangrijke 
organen kan verwijderen, kan 
een gevoel van totaal welbevin-
den oproepen en diepgewortelde 
boosheid en frustratie laten ver-
dwijnen. Het reinigen van ernstig 
verstopte klieren en kanalen in 
het lichaam kan een werkelijk 
gelukzalig effect hebben en zal je 
prioriteiten in het leven absoluut 
veranderen. 

Met de bijbehorende verbetering van je gezondheid 
zul je een gevoel van heel zijn ervaren waarbij de puz-
zelstukken van je leven als vanzelf op de juiste plaats 
vallen.

Als je leest over de verschillende manieren waarop 
je je lichamelijke gezondheid kunt verbeteren, pro-
beer dan te onthouden dat ze nauw verbonden zijn 
met je geestelijk en emotioneel welzijn. Als je lijdt 
aan een bepaalde ziekte zoals kanker of aids, zul je 
niet alleen met de lichamelijke aspecten van onba-
lans moeten omgaan, maar ook aandacht moeten 
schenken aan hun geestelijke en emotionele tegen-
hangers. 

Ziekte is niet iets dat je gewoon ‘oploopt’, maar het 
is iets dat je creëert door steeds dezelfde beperkingen 
op te werpen die je lichaam en geest verhinderen hun 
natuurlijke evenwicht te vinden. Je hebt van niemand 
toestemming nodig om je gezondheid te verbeteren, 
want het is je geboorterecht. 

De adviezen in dit boek zijn niet bedoeld om ziekte 
te genezen, want ziekte hoeft niet genezen te worden; 
het gaat erom dat de patiënt weer heel, gelukkig en 
vitaal wordt. 

Je kunt nooit een ziekte genezen, want ziekte ont-
staat alleen maar als er niet langer gezondheid gecre-
eerd wordt of als je niet langer in verbinding staat met 
je innerlijke doel, je aangeboren behoefte aan geluk 
voor jezelf en de wereld om je heen. Maar als je de 
balans hersteld hebt in je lichaam en je geest, dan zal 

de ziekte als vanzelf verdwijnen, precies zoals duister-
nis verdwijnt als de dag begint. 

De meeste onderzoeken en gegevens die ik in dit 
boek vermeld, zijn gebaseerd op wat algemeen be-
schouwd wordt als ‘betrouwbare’ bronnen, zoals ge-
publiceerde artikelen en wetenschappelijke tijdschrif-
ten. 

Maar hoewel ik in het hele boek wetenschappelijke 
onderzoeken aanhaal om basisbegrippen uit te leg-
gen en te illustreren, ben ik van mening dat medisch 
onderzoek op zichzelf niet kan dienen als betrouw-
bare bron van waarheid. 

Het meeste medische onderzoek wordt in feite 
gebruikt om gevestigde belangengroepen zoals de 
farmaceutische industrie te dienen, om de massa te 
indoctrineren en hen bloot te stellen aan mogelijk fa-
tale behandelingen. Ieder onderzoek wordt beïnvloed 
door tijdsfactoren, door niet te meten subjectiviteit 
van de onderzoekers en degenen die onderzocht wor-
den, maar ook door het beoogde doel van het onder-
zoek.

Ik ben van mening dat wetenschappelijk onderzoek 
niet gebruikt zou moeten worden om een bepaalde 
waarheid te formuleren, omdat het erg gemakkelijk 
is onderzoeksresultaten te gebruiken als middel om 
opinies en overtuigingen te manipuleren. 

In de Verenigde Staten haalt de FDA (Food and 
Drug Administration) ieder jaar ongeveer 150 medi-
cijnen van de markt vanwege de schadelijke en ge-
vaarlijke bijwerkingen die vele gebruikers ondervin-
den. Dit zijn dezelfde medicijnen die de FDA een paar 
jaar eerder goedgekeurd had op basis van strenge, 
‘wetenschappelijke’ testprocedures die tegenwoordig 
in alle klinische onderzoeken gebruikt worden. 

Neem bijvoorbeeld het medicijn tegen artritis  
Vioxx,	 of	 andere	 pijnstillers	 zoals	 Celebrex,	 
Aleve	 en	 Bextra.	 Is	 het	 niet	 verbazingwekkend	 dat	
deze giftige, dure medicijnen aan alle zogenaamd 
strenge, wetenschappelijke veiligheidstesten hebben 
voldaan en aan miljoenen argeloze lijders aan artritis 
zijn verkocht, om jaren later te ontdekken dat ze het 
risico	op	hartaanvallen	en	beroerten	sterk	vergroten?	

Zou er met 2 maten gemeten worden bij ‘strenge 

testen’ op het gebied van medisch onderzoek: een 
voor ‘voor’ en een voor ‘na’ het op de markt brengen 
van	 deze	 medicijnen?	 Hoeveel	 duizenden	 mensen	
moesten er overlijden (overlijden verhoogt de kans 
op dure schadeclaims in hoge mate) voordat de pro-
ducent Merck het medicijn ‘vrijwillig’ uit de handel 
nam?	Ook	kun	je	 je	afvragen	hoe	krachtige	antide-
pressiva aan ongelukkige kinderen gegeven kunnen 
worden als is aangetoond dat deze medicijnen het ri-
sico	op	zelfmoord	verhogen?	

Dit zijn vragen die laten zien dat de ‘onzekerheids-
factor’ van de geneeskunde ervoor zorgt dat je met 
je leven speelt als je deze medicijnen gebruikt. Het 
stempel van medische goedkeuring is misschien wel 
een van de gevaarlijkste middelen die tegenwoordig 
door de medische industrie gebruikt worden.
Er	wordt	mij	vaak	gevraagd	om	exacte	referenties	

te geven voor de onderzoeken waar ik soms naar 
verwijs, maar als ik dat doe zou ik te veel krediet en 
betrouwbaarheid geven aan iets dat gebrekkig en on-
betrouwbaar is. Ik stel voor dat je iedere verklaring en 
elk argument waar je niet zeker over bent, test met de 
lichaamstest die in hoofdstuk 1 beschreven wordt. 

Je lichaam zal je waarschijnlijk een duidelijk ant-
woord geven door een gevoel van zwakte of sterkte 
of ervoor zorgen dat je je gemakkelijk of ongemak-
kelijk voelt, afhankelijk van wat je test. 

Dit boek gaat meer over het verbeteren van je in-
tuïtieve en cognitieve capaciteiten dan over het door-
geven van boekenwijsheid om je intellectuele behoef-
ten te bevredigen. 

De geheimen van gezondheid en verjonging wor-
den niet onthuld door kennis die van buitenaf tot 
je komt. Jij bent de bron van deze geheimen en de 
tijdloze, helende wijsheid in dit boek is er om je te 
laten zien hoe je deze geheimen kunt ontdekken en 
toepassen, in je eigen voordeel en dat van de hele 
mensheid. 

* Uitgegeven door en verkrijgbaar bij Succesboeken.nl, 2011, ISBN: 9789079872220
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De geest is sterker dan het lichaam

J e lichaam, geest en ziel werken steeds samen 
om je te voorzien van voeding, vitaliteit en ge-
luk. Het lichaam gebruikt voedsel, water en 

zuurstof om zich te vernieuwen en in leven te blijven. 
De geest kiest een taak om creatief en actief te blij-
ven. De ziel zoekt naar manieren om zich te ontplooi-
en door golven van liefde, vrede en vrijheid voort te 
brengen om geluk met de wereld te delen en zo ver-
vulling te bereiken. 

Een heerlijke maaltijd die is bereid door een lief-
hebbende ouder of partner kan zowel je lichaam als 
je geest en ziel voeden. Genieten van eten kan net zo 
goed een spirituele ervaring zijn als een lichamelijke 
of geestelijke. Als je helemaal ‘in het nu’ bent terwijl 
je eet, worden er niet alleen krachtige plezierhormo-
nen gevormd, maar ontstaat er ook een gevoel van 
eenheid tussen jou, het eten en het proces van eten. 

Het gezelschap van een lieve vriend, vriendin of 
geliefd familielid zal dit gevoel van plezier en bevre-
diging nog meer versterken. Op dezelfde manier zal 
prachtige muziek niet alleen je ziel ontspannen, maar 
ook je lichaam en geest.
Alles	wat	je	doet	en	meemaakt	−	lichamelijk,	gees-

telijk	en	emotioneel	−	heeft	een	diepgaand	effect	op	
je hele wezen. Ieder gevoel, elke gedachte en emo-
tie veroorzaken diepgaande veranderingen in je li-
chaam, geest en ziel. Denk maar aan de troostende 
en liefdevolle woorden die je eens ontving van een 
lieve vriend toen je je eenzaam en somber voelde. 

Voelde je je bemoedigd en opgevrolijkt door de 
aanwezigheid	 van	 je	 vriend	 en	 door	 zijn	 woorden?	
Merkte je hoe je gespannen lichaam zich plotseling 
ontspande	 en	 je	meer	 energie	 kreeg?	De	 sombere	
uitdrukking op je gezicht veranderde in een dankba-

re glimlach en je zei: “Dank je wel, ik voel me nu een 
stuk beter.” 

Kun je je daarentegen een voorbeeld in je leven her-
inneren toen je een heel verontrustende mededeling 
kreeg, zoals over een vriend die betrokken was bij 
een	ongeluk?	De	angst had een verlammend effect 
op je. Een paar seconden later kreeg je gelukkig de 
informatie dat je vriend geen schrammetje had opge-
lopen en dat alles in orde was. Direct veranderde de 
staat van shock in een diep gevoel van vrede, geluk 
en ontspanning en je lichamelijke kracht kwam te-
rug. 

Het plotselinge goede nieuws stelde je gerust en 
bracht een glimlach op je gezicht. Een fractie van een 
seconde was genoeg om een diepgaande innerlijke 
transformatie tot stand te brengen die alles binnenin 
je totaal veranderde. Het ene moment verkeerde je in 
een staat van totale wanhoop en ziekte, het volgende 
in een staat van totale gezondheid. Zonder het te wil-
len ontdekte je zo de ultieme oorzaken van ziekte en 
gezondheid. 

Een Duitse hoogleraar geneeskunde, dr. Ryke 
Geerd Hamer, was in staat te bewijzen dat iedere li-
chamelijke ziekte, zoals bijvoorbeeld kanker, wordt 
geactiveerd of voorafgegaan door de effecten van 
een onopgelost conflict in het leven van de patiënt. 

Na twintig jaar onderzoek en therapie met meer 
dan 31.000 patiënten stelde dr. Hamer uiteindelijk 
eenduidig, logisch en empirisch vast hoe biologische 
conflict-shock resulteert in een koude kanker- of ne-
crotische fase en hoe, als het conflict is opgelost, het 
kanker- of necrotische proces wordt omgekeerd om 
de schade te repareren en de patiënt weer gezond te 
laten worden. 

Volgens dr. Hamer is ziekte, of wat hij ‘het zinvolle 
biologische programma van de natuur’ noemt, ver-

Hoofdstuk 1
Het	geheime	verbond	tussen	lichaam	en	geest	−	en	de	magie

die ontstaat als je dat verbond begrijpt
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Hoofdstuk 1   Het geheime verbond tussen lichaam en geest

maakt het je lichamelijk mogelijk om weg te rennen 
van een gevaarlijke situatie of om bijvoorbeeld te 
voorkomen dat je overreden wordt door een auto. 

Maar dit effect, dat bekend staat als de vecht- of 
vluchtreactie, zorgt er ook voor dat belangrijke bloed-
vaten in het lichaam, zoals de belangrijkste slagaders 
in de inwendige organen, zich samentrekken en de 
bloeddruk verhoogd wordt. 

Als zulke stressreacties regelmatig voorkomen, 
kunnen ze de werking van de spijsverterings- en uit-
scheidingsorganen verzwakken en aanzienlijke scha-
de aanrichten in het hele lichaam.

De meeste mensen gaan ervan uit dat alleen de 
bijnieren adrenaline uit kunnen scheiden, maar dit 
is niet zo. Iedere cel in het lichaam produceert dit 
stress-hormoon, maar in verhoudingsgewijs mindere 
hoeveelheden. Na de eerste energiestoot en lichame-
lijke kracht door het adrenalineshot kunnen alle cel-
len gaan ‘bibberen’ en je lichaam kan gaan trillen. Je 
kunt je voelen alsof je alle energie kwijt bent geraakt. 

Zonder er controle over te hebben gehad heb je het 
principe van ‘de geest is sterker dan het lichaam’ in 
praktijk gebracht.

Je lichaam/geest-reactie testen

Op dit moment adviseer ik je een eenvoudige 
spiertest te leren die ontleend is aan de Toegepaste 
Kinesiologie methode. Deze test zal je laten zien dat 
je gedachten, intenties, wensen etc. totale controle 
over je lichaam uitoefenen. Ik zal in dit boek regel-
matig naar deze test verwijzen om je te laten testen 
of een bepaald medicijn, schoonheidsproduct of een 
bepaalde voedingsstof, situatie, omgeving of zelfs 
wens goed voor je gezondheid is of niet.

Bij iedereen is de geest altijd sterker dan het li-
chaam, maar de meeste mensen zijn zich er niet 
van bewust. Het belangrijkste doel van deze test is 
je bewust te maken van de relatie lichaam/geest en 
je te leren er op een heel concrete manier mee om te 
gaan. 

Iedere keer dat je de spiertest toepast, maak je de 
innerlijke wijsheid van je lichaam wakker en zul je je 

natuurlijke instincten, vertrouwen en intuïtie verster-
ken. Uiteindelijk zul je de test niet meer nodig hebben 
om te weten wat al dan niet goed voor je is. 

Om de test te doen heb je een partner nodig. Volg 
deze eenvoudige stappen voor het uitvoeren van de 
spiertest:

1.  Jullie moeten allebei staan. Je linkerarm hangt 
ontspannen omlaag en je rechterarm is horizon-
taal uitgestrekt naar rechts. (Als je links bent, 
dan gebruik je je linkerarm voor het testen). 

2.  Vraag je partner om tegenover je te gaan staan. 
Kijk naar een neutrale plek zoals een deur of een 
muur en probeer nergens aan te denken. Vraag 
je partner om zijn/haar rechterhand op je rech-
ter schouder te leggen om je lichaam stabiel te 
houden en zijn/haar linkerhand bovenop jouw 
rechterarm, net op je pols te leggen (zie illustra-
tie 1).

deeld in 5 biologische gebeurtenissen die allemaal 
vastgesteld, gemeten en geobserveerd kunnen wor-
den. Deze gebeurtenissen zijn deel van een systeem 
dat het mogelijk maakt een duidelijke (en niet alleen 
statistisch waarschijnlijke) voorspelling te doen over 
de progressie en ontwikkeling van een ziekte.
Een	biologische	conflict-shock	−	een	zogenaamd	

DHS (Dirk Hamer Syndroom) veroorzaakt het optre-
den van een centrum van activiteit in de hersenen 
−	een	zogenaamde	HH	(Hamerschen Herd). Een HH 
bestaat uit een reeks concentrische ringen die gezien 
kunnen worden op een CT-scan, gecentreerd in een 
bepaald punt in de hersenen. 

De plaats van het centrum hangt af van de aard 
van de conflict-shock of de inhoud van het conflict. 
Zodra de HH verschijnt, ondergaat het orgaan dat be-
stuurd wordt door dat specifieke centrum in de herse-
nen een functionele transformatie. Deze transforma-
tie kan zich uiten als een gezwel, verlies van weefsel 
of verlies van functie. 

Het oplossen van het conflict verwijdert de ringen 
in de hersenen en stopt of draait de symptomatische 
verschijning terug van wat we gewoonlijk ‘ziekte’ noe-
men. Dit is niet moeilijk te begrijpen. 

De kalmerende en geruststellende woorden van 
een vriend kunnen bijvoorbeeld zulke krachtige 
biochemische reacties in je lichaam oproepen dat 
je houding verandert, je gezicht zich ontspant en je 
stemming verbetert. 

Onderzoek leert ons dat al onze gedachten, ge-
voelens, emoties, intenties, overtuigingen, bewust-
wordingen en erkenningen ogenblikkelijk vertaald 
worden in neuropeptiden of neurotransmitters in 
de hersenen. Deze hormonen dienen als chemi-
sche boodschappers die informatie overbrengen. De 
boodschappen die ze overbrengen, bepalen hoe je 
lichaam functioneert.

Wetenschappers hebben al meer dan honderd ver-
schillende neuropeptiden gevonden en men gelooft 
dat er nog veel meer bestaan. Deze vorm van over-
dracht, die vaak ‘afvuren’ genoemd wordt, doet zich 
op een magische manier voor in elk van de miljoe-
nen neuronen in je hersenen en op precies hetzelfde 
moment. 

Onmiddellijk nadat de overdracht stopt, worden 
de peptiden geneutraliseerd door enzymen die ieder 
lichamelijk bewijs van die gedachte of dat gevoel uit-
wissen. Maar je hebt de informatie opgeslagen in het 
geheugen van je bewustzijn. Als het nodig is, zul je in 
staat zijn deze informatie weer op te roepen of je te 
herinneren. 

Dit eenvoudige voorbeeld laat zien dat je hersenen 
niet de hoogste autoriteit van je lichaam zijn. Hoe we-
ten de miljoenen neuronen welk type neurotransmit-
ter ze moeten maken voor elke specifieke gedachte 
en	ook	nog	precies	op	dat	moment?	Waardoor	ma-
ken ze gelijktijdig een ‘elektrisch’ contact door je ge-
hele	hersenen?	

En nog verbazingwekkender, hoe weet het ene neu-
ron wat het andere denkt als er geen direct lichame-
lijk	contact	tussen	hen	is?	Dit	mysterie	wordt	steeds	
verwarrender. In de afgelopen jaren hebben weten-
schappers ontdekt dat deze chemische boodschap-
pers niet alleen gemaakt worden door hersencellen, 
maar ook door alle andere cellen van het lichaam. 

Dit roept de vraag op of we alleen denken met onze 
hersencellen, of ook met andere cellen in het lichaam. 
Er is inderdaad genoeg wetenschappelijk bewijs om 
aan te tonen dat huidcellen, levercellen, hartcellen, 
immuuncellen etc. allemaal dezelfde opmerkelijke 
capaciteit hebben om te denken, emoties te voelen 
en beslissingen te nemen als de hersencellen.

Onze lichaamscellen zijn uitgerust met receptoren 
voor deze peptiden, wat verklaart waarom iedere cel 
weet wat iedere andere cel doet of denkt. Er kunnen 
geen geheimen bestaan tussen cellen. Iedere instruc-
tie die ergens in het lichaam gegeven of ontvangen 
wordt, wordt overal gevoeld als een instructie. Door 
gebruik te maken van deze biochemische routes 
kan het lichaam een sterke emotie of angst vertalen 
in chemische boodschappen die je bijnieren de op-
dracht geven de stresshormonen adrenaline en cor-
tisol af te scheiden. 

Als deze hormonen eenmaal in voldoende hoe-
veelheden afgegeven zijn aan je bloed, begint je hart 
te bonzen en de bloedvaten die je spieren van bloed 
voorzien beginnen zich te verwijden. Deze voorgepro-
grammeerde verdedigingsstrategie van het lichaam 

Illustratie 1

Illustratie 2
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abrupt te dalen als resultaat van deze reactie. Dit be-
tekent dat de weefsels van het lichaam steeds meer 
afgesneden worden van de energievoorziening en 
vervolgens verzwakken. 

Deze situatie dwingt alle organen, klieren, bloedva-
ten en spieren in leven te blijven op minimale ener-
gie en dit brengt het normale functioneren van het 
lichaam in gevaar. Het is duidelijk dat het verzwak-
ken van de armspier tijdens de spiertest optreedt als 
een	directe	reactie	op	een	waargenomen	externe	of	
interne bedreiging of opgemerkt conflict. 

Let op: je kunt meer gedetailleerde informatie over 
deze methode vinden in een boek over toegepaste 
kinesiologie. In bepaalde kringen van kinesiologen 
heerst de mening dat de armtest niet betrouwbaar is 
en niet gebruikt kan worden als instrument voor de 
lichaam/geest-test. 

Maar dit zou inhouden dat de armspieren niet 
rechtstreeks beïnvloed worden door de frequenties 
van informatie die we voortbrengen of waar we aan 
worden blootgesteld. Met andere woorden, de arm-
spieren zouden niet meedoen aan het interne net-
werk van communicatie. 

Dit is in tegenspraak met het principe van de fy-
siologie en de werking van medicijnen voor lichaam 
en geest. Onnauwkeurigheden komen alleen voor als 
de regels voor de test niet precies gevolgd worden en 
wanneer verborgen wensen de resultaten beïnvloe-
den. 

Tenslotte zul je toch willen vertrouwen op wat je 
hart je vertelt. Als je je concentreert op je hart ter-
wijl je een bepaalde vraag stelt, zal dat meestal een 
bepaald gevoel, een bepaald ‘weten’, of zelfs een in 
woorden uitgedrukt antwoord oproepen. De eerste 
reactie of impuls klopt meestal. 

Stress en een krimpende thymus

De thymus, ook wel zwezerik genoemd, is een klier 
die zich achter het borstbeen bevindt. Hij regelt de 
activering van de T-cellen (immuuncellen, ofwel witte 
bloedlichaampjes) en is het eerste orgaan dat wordt 
beïnvloed door stress. T-cellen helpen het lichaam 

kankercellen en andere indringers te identificeren en 
op te ruimen. 

De thymus kan verzwakt worden door negatief 
nieuws of negatieve gebeurtenissen, uitdroging van 
het lichaam of het eten van kant-en-klaar maaltijden 
zonder voedingswaarde of het drinken van frisdrank. 
Al deze zaken verminderen de T-cel activering door 
de thymushormonen en zorgen ervoor dat het li-
chaam zich niet voldoende kan verdedigen tegen de 
verspreiding van kankercellen en andere veroorza-
kers van ziekte. 

De thymus krimpt als hij wordt blootgesteld aan 
stress. Het is welbekend dat na een serieuze verwon-
ding, operatie of plotselinge ziekte miljoenen witte 
bloedlichaampjes vernietigd zijn en dat de thymus 
verschrompelt tot de helft van zijn normale grootte. 
Het kijken naar videobeelden van Adolf Hitler, een 
kindermisbruiker of een terrorist die gezocht wordt, 
kan al ernstige stress opleveren voor je thymus. 

De volgende keer dat je een tijdschrift leest of naar 
een film kijkt, zou je een vriend kunnen vragen de 
armtest te doen bij verschillende beelden. Je zult 
merken dat sommige beelden je spieren sterk maken 
en andere zwak. Maar als je helemaal vervuld zou zijn 
van liefde en compassie in plaats van angst en kritiek, 

dan zou je helemaal geen stress-
reactie hebben. Hoe je zo’n leven 
voor jezelf kunt creëren kun je le-
zen in mijn boek Lifting the Veil 
of Duality* en ervaren met mijn 
methode Sacred Santémony. 

Je thymus wordt beïnvloed 
door een enorme hoeveelheid ne-
gativiteit via radio, televisie, kran-
ten, junkfood, chemische stoffen 
in voeding en frisdranken, lucht-
vervuiling in huis en buitenshuis, 

door mensen met een negatieve houding etc. die je 
tegenkomt. Zelfs advertenties waarin mensen siga-
retten roken of alcohol drinken, verzwakken je thy-
mus. 

De meeste mensen zijn zich er niet van bewust 
hoeveel levensenergie er weglekt door zichzelf bloot 
te stellen aan stressvolle situaties. Als je regelmatig 

3.  Vraag je partner nu om jouw arm naar beneden 
te drukken terwijl jij hem probeert tegen te hou-
den. Geef aan dat de arm stevig naar beneden 
gedrukt moet worden, maar op een rustige ma-
nier en niet langer dan ongeveer 3 seconden. Het 
gaat erom dat je partner voelt hoeveel kracht je 
in je arm hebt. Als je langer drukt, dan neemt de 
spierkracht af en krijg je een verkeerd testresul-
taat. 

4.  Je armspier moet sterk zijn in deze neutrale 
staat. (Een negatieve gedachte, een verwach-
ting, lichamelijke ziekte of de invloed van shock, 
alcohol of drugs kan een totaal verkeerde uitslag 
van de test opleveren). 

5.		Denk	 nu	 −	 terwijl	 je	 je	 rechterarm	 uitgestrekt	
houdt	 −	 aan	 een	 situatie,	 persoon,	 ervaring	
etc. waar je op de een of andere manier boos, 
nerveus of ongemakkelijk van wordt. Herhaal 
vervolgens stap 3. Je zult merken dat je geen 
tegendruk meer kunt geven en dat je armspie-
ren meteen mee zullen geven (zie illustratie 2). 
Denk daarna aan iemand waar je van houdt of 
om geeft en je zult merken dat je arm direct weer 
sterk wordt.

Je zou stap 5 van de test kunnen herhalen terwijl 
je naar hardrock muziek luistert, een gewelddadige 
film bekijkt of naar fluorescerend licht kijkt. Om te 
testen of een bepaalde shampoo, tandpasta, of een 
bepaald voedsel of medicijn geschikt is voor je, neem 
je een van deze producten in je hand terwijl je je part-
ner vraagt de spier in je andere arm te testen. 

Let op: als je linkshandig bent, is het beter je linker-
arm te testen en het te testen product in je rechter-
hand te nemen. Als de producten niet beschikbaar 
zijn, is het voldoende aan ze te denken als je ze test. 
Doe dit wel stuk voor stuk.

Het kan zijn dat je samen met je partner wat moet 
experimenteren	met	deze	techniek	om	hem	helemaal	
onder de knie te krijgen. Je moet er open en onbe-
vooroordeeld tegenover staan. Probeer de uitslag op 
geen enkele manier te beïnvloeden. 

Je kunt iedere vraag stellen die je met ‘ja’ of ‘nee’ 
kunt beantwoorden. Je kunt dit ook doen voor alle 

belangrijke beslissingen die je moet nemen, voor rei-
zen die je gaat maken of voedsel dat je gaat eten, 
etc. Nogmaals, om voedsel te testen hoef je er alleen 
maar aan te denken terwijl je de test uitvoert. 

Als je geen partner hebt om mee samen te werken, 
dan kun je je lichaam als een testinstrument gebrui-
ken. Ga op een ontspannen manier staan en zeg een 
paar keer ‘ja’ tegen jezelf. Je lichaam zal waarschijn-
lijk naar voren bewegen. 

Zeg daarna een paar keer ‘nee’ tegen jezelf. Je li-
chaam zal nu naar achteren bewegen. Als je op deze 
manier iets wilt vragen over voedsel of over een voor-
werp, houd het dan dicht tegen je aan en je zult naar 
voren of naar achteren bewegen. 

Het biofeedbacksysteem van je lichaam werkt al-
tijd	−	het	liegt	nooit.	Je	spieren	zullen	zwak	of	sterk	
worden, als je de test maar goed uitvoert. Zelfs als 
zogenaamd gezondheidsvoedsel iets bevat waar je 
lichaam niet tegen kan, zal dit feedbacksysteem je 
dat direct laten weten, omdat het deze informatie ont-
vangt van je lichaamscellen. 

Een beangstigende gedachte, storend straatlawaai 
of het zien van een slachtoffer op het televisienieuws 
worden ook doorgegeven aan je lichaamscellen. De 
reactie van je lichaam klopt altijd en weerspiegelt 
heel precies de informatie die je ontvangt. Maar je 
bent je niet altijd bewust van de manier waarop je een 
situatie, uitdaging of bedreiging beoordeelt. Je moet 
je realiseren dat onbewuste wensen of een afkeer er-
gens van het testresultaat kunnen beïnvloeden.

Over het algemeen kunnen je lichaamscellen de 
frequenties van alles wat je eet en drinkt waarnemen 
en zo op ieder moment bepalen wat goed of slecht 
voor je is. Een glas cola heeft een andere frequentie 
dan een appel. Het geconcentreerde fosforzuur, de 
kunstmatige geur- en smaakstoffen, grote hoeveel-
heden geraffineerde suiker (meestal glucose-fructo-
sestroop) en andere chemische stoffen in cola zijn 
erg schadelijk voor biologische levensvormen. 

De lichaamscellen beschouwen ze dus als vergif 
en reageren door in een staat van stress te raken. 
Hun energieproductie, die gemeten wordt door de 
hoeveelheid geproduceerde ATP-moleculen, begint 

* Uitgegeven door Lightning Source Inc, USA, ISBN 9780976571537, verkrijgbaar bij Succesboeken.nl
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behandeling of zelfs in de dokter kan ook al werken 
als een placebo. Een onderzoek is niet valide of we-
tenschappelijk tenzij er gebruik wordt gemaakt van 
een placebo voor een controlegroep. 

Als de mate van succes van het medicijn of de 
behandeling groter is dan de mate van succes van 
de placebo, dan heeft het medicijn de effectiviteits-
test doorstaan. In het verleden is de placebo zelfs 
gebruikt bij bypasstechnieken bij hartoperaties en 
bestralingen bij kanker. Bij een aantal bypassonder-
zoeken openden de chirurgen de borst van de hart-
patiënten in de placebogroep en naaiden die meteen 
weer dicht zonder daadwerkelijk een bypassoperatie 
uit te voeren. 

Na de ingreep kregen alle patiënten te horen dat 
hun operatie succesvol was verlopen. Sommige hart-
patiënten bevestigden dat ze minder pijn op de borst 
hadden. Een aantal patiënten die de echte bypass-
operatie hadden ondergaan, gaven ook aan minder 
pijn te hebben. Als de mate van succes in de bypass-
groep groter is dan in de placebogroep wordt de by-
passoperatie beschouwd als een effectieve methode 
om pijn op de borst te verlichten. 

Een zorgvuldig gecontroleerd onderzoek met pa-
tiënten die leden aan angina pectoris toonde aan dat 
5 van de 8 patiënten die de echte operatie hadden 
gehad en 5 van de 9 patiënten die alleen maar een 
nep-operatie hadden gehad, zich na afloop veel beter 
voelden. 

Twee van de patiënten met de nep-operatie onder-
vonden zelfs een opmerkelijke verbetering in lichame-
lijk uithoudingsvermogen en weerstand. Een groep 
hoogst sceptische onderzoekers herhaalde hetzelfde 
experiment	met	een	andere	groep	van	18	patiënten.	

Noch de patiënt noch de betrokken cardioloog wist 
wie daadwerkelijk de echte operatie had ondergaan.

De resultaten waren dat 10 van de 13 patiënten 
met de echte operatie en 5 van de 5 patiënten met de 
nep-operatie een significante verbetering lieten zien. 
Dit	 experiment	 toonde	 aan	 dat	 het	 placebo-effect 
gecombineerd met het zelfhelend vermogen van het 
lichaam de echte kracht zou kunnen zijn achter suc-
cesvolle operaties. 

Net als iedere andere behandeling kan een opera-

tie voor een patiënt functioneren als placebo en het 
lijkt erop dat die geen echte voordelen oplevert bo-
ven een placebo. 

Maar het zou heel onverstandig zijn een nep-opera-
tie te ondergaan en vervolgens door te gaan met een 
ongezonde levensstijl. De overlevingskans bij nep-
operaties is niet meer dan 2 jaar en bij echte opera-
ties niet veel langer, tenzij de patiënt serieuze veran-
deringen aanbrengt in zijn manier van eten en leven. 

Als de placebo je medicijn wordt

Het mechanisme van placebogenezing draait om 
het geloof van de patiënt dat een medicijn, een ope-
ratie of een behandelingsprogramma zijn pijn zal ver-
lichten of zijn ziekte zal genezen. Diep vertrouwen of 
ervan overtuigd te zijn beter te worden is alles wat de 
patiënt nodig heeft om een genezingsreactie op gang 
te brengen. 

Door gebruik te maken van de hierboven beschre-
ven verbinding tussen lichaam en geest kan de pa- 
tiënt natuurlijke opioïden (morfineachtige pijnstillers) 
produceren uit gebieden in de hersenen die geacti-
veerd worden door bepaalde gedachtenprocessen. 
De bijbehorende neurotransmitters voor pijnbestrij-
ding staan bekend als endorfinen. Endorfinen zijn 
ongeveer veertigduizend keer krachtiger dan de 
sterkste heroïne. 

Een patiënt die een kankergezwel ontwikkelt, kan 
beginnen	met	 het	 aanmaken	 van	 extra	 hoeveelhe-
den interleukine-2 en interferon om de tumorcellen 
te vernietigen. Omdat ze geproduceerd worden door 
het DNA kan het lichaam deze antikankermedicijnen 
in iedere cel aanmaken en zo de kanker binnen de 
kortste keren uitroeien (spontane remissie), maar de 
patiënt moet wel weten hoe hij ze aan het werk kan 
zetten. 

Dit werkt het beste als je een gevoel van hoop, ver-
trouwen en geluk op kunt roepen; zo krijg je dezelfde 
reactie als met een placebo. Om deze medicijnen op 
de farmaceutische markt te kunnen kopen zul je min-
stens $ 40.000 per behandeling uit moeten geven. 

De ‘kans op succes’ met deze medicijnen is minder 

tijd doorbrengt in een ongezonde omgeving, zoals 
een kamer vol sigarettenrook of energievretende din-
gen meemaakt, zoals autorijden in het donker of eten 
terwijl je moe bent, kan je lichaam gewoonweg over-
weldigd worden. 

Als er geen energie meer over is om normaal te 
functioneren, dan word je nerveus of raak je in pa-
niek. Als dit gebeurt, zeggen mensen vaak: “Ik voel 
me vandaag zo gespannen” of: “Ik ben helemaal ge-
strest.” Stress is niets anders dan een ervaring van 
constante uitputting van de thymus, veroorzaakt 
door negatieve of verzwakkende invloeden in het le-
ven. 

Stress verdwijnt als we ermee stoppen onszelf 
bloot te stellen aan zulke invloeden en de schade her-
stellen die stress in het verleden heeft veroorzaakt. 
Je kunt je thymus en je hele lichaam positief verster-
ken en opladen door dingen te doen waar je je pret-
tig bij voelt, door gezonde voeding te eten, door naar 
ontspannende muziek te luisteren en meer tijd door 
te brengen in de natuur dan binnen voor de televisie. 

Of je er nu voor kiest je lichaam te verzwakken of 
te versterken, in beide gevallen heb je opnieuw het 
principe ‘de geest is sterker dan het lichaam’ in prak-
tijk gebracht. 

Placebo	−	de	echte	genezer?

Het placebo-effect werkt op dezelfde manier. Pla-
cebo is een Latijns woord en betekent: ‘Ik zal beha-
gen’. Als iets je ‘behaagt’, worden er automatisch ple-
zierhormonen afgegeven in je lichaam. In het geval 
van ziekte betekent dat waarschijnlijk een genezende 
reactie. 

Op het gebied van de geneeskunde is het placebo-
effect een fenomeen dat beschreven wordt als een 
methode om de effectiviteit van nieuwe medicijnen 
of therapieën te testen. 

Let op: het stoppen of onderdrukken van ziekte 
heeft niets te maken met genezen. Er zijn 3 mogelijke 
verklaringen waarom en hoe genezing plaatsvindt:

1.  Een bepaalde niet-onderdrukkende behandeling 
roept een genezende reactie in het lichaam op.

2.  De genezende kracht van de natuur is aan het 
werk. 

Dit geldt in het bijzonder voor de natuurlijke reactie 
van het immuunsysteem om ziekte veroorzakende 
factoren te stoppen en te elimineren. Terwijl dit prin-
cipe (van het zelfhelend vermogen van het lichaam) 
geldt voor de meeste medische geneeswijzen wordt 
deze ‘geheime bondgenoot’ van de dokter bijna nooit 
voorgesteld aan de patiënt. 

Het menselijk organisme krijgt bijna nooit een 
compliment voor het buitengewone vermogen dat 
het laat zien als het te maken krijgt met infecties en 
lichamelijke verwondingen. Het verbazingwekkende 
zelfhelend vermogen van het lichaam zit achter ieder 
medisch succes. 

In veel gevallen vindt genezing plaats ondanks de 
bijverschijnselen die zich zo vaak voordoen bij het 
gebruik van medicijnen of bij operaties. Als het zelf-
helend vermogen van het lichaam niet reageert, zal 
zelfs	 de	meest	 geavanceerde	 technologie	 of	 exper-
tise geen enkel effect hebben. 

3.  Het placebo-effect brengt een genezingsreactie 
op gang.

De traditionele geneeskunde definieerde de pla-
cebo oorspronkelijk als een niet-werkende stof die 
alleen maar om psychologische redenen wordt toe-
gediend om een patiënt tevreden te stellen of een ple-
zier te doen. Maar men beschouwt deze definitie niet 
langer als nauwkeurig of afdoende. 

Het placebo-effect kan optreden als resultaat van 
het toedienen van stoffen die wel werken, maar kan 
ook veroorzaakt worden door procedures of pillen die 
geen medicatie bevatten. Het placebo-effect houdt in 
dat de patiënt gelooft dat een ‘medicijn’ dat alleen 
maar een suikerpil is of dat uit slangenolie bestaat, 
de kracht heeft om de pijn te stoppen en zelfs een 
ziekte te genezen. 

Een basisgevoel van vertrouwen in een bepaalde 
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lijk	begrip	ingaat	−	bereiken	veel	betere	resultaten	en	
hun patiënten voelen zich er goed bij. 

Als een dokter een patiënt ervan kan overtuigen 
dat hij beter zal worden, doet hij zijn werk veel beter 
dan welke geavanceerde behandeling dan ook voor 
elkaar zou kunnen krijgen. 

Een toonaangevend artikel in het medische tijd-
schrift The Lancet stelde de vraag waarom het ver-
keerd zou zijn een placebo voor te schrijven als de 
modernste therapeutische middelen geen beter ef-
fect hebben dan placebo’s. 

Het zou het belangrijkste doel van de medische 
opleiding moeten zijn om een warme, eerlijke en op-
timistische dokter op te leiden, die naar zijn intuïtie 
luistert en zowel compassie als liefde voor zijn mede-
mens voelt. 

Medische studenten zouden getest moeten worden 
op deze elementaire menselijke vaardigheden. Stu-
denten die niet in staat zijn om deze test te halen, 
zou verboden moeten worden om praktiserend arts 
te worden. Alleen al de aanwezigheid van een dok-
ter kan werken als medicijn. Welk soort therapie hij 
gebruikt, kan inderdaad van secundair of aanvullend 
belang blijken te zijn. 

De dokter als levende placeboleverancier kan dus 
meer effect hebben dan zijn behandeling en boven-
dien zonder schadelijke bijwerkingen. 

De huidige trend van een groot deel van de bevol-
king om alternatieve behandelaars te zoeken is niet 
zozeer gebaseerd op wat zij een patiënt te bieden 
hebben, maar meer op hoe zij een patiënt zich laten 
voelen. 

Het feit dat alternatieve therapeuten meestal na-
tuurlijke methoden en ingrediënten voor hun behan-
delingen gebruiken, maakt natuurlijke therapieën 
acceptabeler voor de patiënt dan medische behande-
lingen. Het maakt hun benadering humaner en mo-
gelijk beter geschikt om als placebo te dienen. 

We hebben allemaal een voorgeprogrammeerd 
natuurlijk instinct te weten wat goed en nuttig voor 
ons is, al zijn veel mensen erin geslaagd dit instinct 
te onderdrukken. 

Dit onderbuikgevoel kent het genezende effect 
van puur, vers voedsel, geneeskrachtige kruiden en 

andere natuurlijke remedies. Het is waarschijnlijker 
dat een bepaald kruid uit de Himalaya of een stukje 
gember een placebo-effect in ons oproept dan het 
synthetische vet Olestra of een farmaceutisch medi-
cijn dat gebruikt wordt om de bloeddruk te verlagen. 
Natuurlijke dingen zijn van nature goed voor het li-
chaam en de geest.

Natuurgeneeskunde is symbolisch voor natuurlijke 
genezing geworden. Zelfs als deze methode niet erg 
veel effect heeft, kan de symbolische waarde nog 
steeds krachtig genoeg zijn om een goede placebo-
reactie op te roepen.

Bij elke medische behandeling is de placebo in 
werkelijkheid de belangrijkste determinator van de 
mate van succes van de behandeling. Als een andere 
behandelingswijze in het medische systeem net zo 
effectief zou blijken te zijn en even consequent zou 
werken als het placebo-effect, dan zou dit zeker zijn 
rondgebazuind als een van de grootste medische 
doorbraken ooit. 

Maar het placebo-effect wordt zelden of nooit ver-
meld in medische tekstboeken. Dit is heel jammer, 
want de placebo speelt op zijn minst net zo’n belang-
rijke rol in het genezingsproces en het herstel als een 
duur medicijn of geavanceerde medische apparatuur. 

Een typisch voorbeeld hiervan is het medicijn di-
gitalis dat al meer dan 200 jaar door artsen gebruikt 
wordt om hartziekten te behandelen, al zijn het lan-
getermijneffect en de veiligheid ervan nog nooit be-
wezen. 

Een belangrijk, 3 jaar durend, dubbelblind gecon-
troleerd onderzoek (New England Journal of Medi-
cine, 1997), uitgevoerd door The Digitalis Investigati-
on Group toonde aan dat van de 3.397 hartpatiënten 
die digitalis kregen er 1.181 aan het eind van de on-
derzoeksperiode waren overleden. 

Als je dit vergelijkt met de 1.194 patiënten die over-
leden uit een totaal van 3.403 patiënten die een pla-
cebo hadden gekregen, dan wordt het duidelijk dat 
digitalis niet beter is dan een suikerpil in het voorko-
men dat hartpatiënten overlijden. 

Maar het krijgt nog steeds de voorkeur boven een 
placebo. Is het mogelijk dat de patiënten in de digi-
talisgroep die niet overleden tijdens het onderzoek in 

dan 15% en de bijwerkingen zijn zo ernstig dat ze het 
immuunsysteem kunnen vernietigen en later zelfs 
weer nieuwe ziekten kunnen veroorzaken, waaronder 
kankers (zie hoofdstuk 10). Een kans op succes van 
15% is over het algemeen minder dan wat met een 
normaal placebo-effect bereikt kan worden.

Je lichaam is in staat om ieder medicijn te maken 
dat geproduceerd kan worden door de farmaceuti-
sche industrie. Synthetisch bereide medicijnen ‘wer-
ken’ alleen maar omdat de lichaamscellen recepto-
ren hebben voor sommige chemische stoffen in de 
medicijnen. 

Dit betekent dat het lichaam deze chemische stof-
fen zelf ook kan maken, anders zouden deze recepto-
ren er niet zijn. Het lichaam weet met uiterste precisie, 
in de juiste dosering en met perfecte timing hoe dit 
gedaan moet worden. De eigen medicijnen van het 
lichaam kosten ons niets en ze hebben geen schade-
lijke bijwerkingen. Maar farmaceutische medicijnen 
zijn erg duur en veel minder specifiek en precies. 

Bovendien zijn de bijwerkingen uiteindelijk meest-
al ernstiger dan de ziekten waar ze voor gebruikt wor-
den. Nog erger is het feit dat naar schatting 35-45% 
van alle voorgeschreven medicijnen helemaal geen 
effect heeft op de ziekte waarvoor ze zijn voorge-
schreven. Het komt er dus op neer dat de positieve 
resultaten rechtstreeks worden veroorzaakt door het 
zelfhelend vermogen van het lichaam of door het pla-
cebo-effect. 

Ze hebben niets te maken met de medische behan-
deling als zodanig. 

De placebo in actie

Doktoren hebben de status en macht om hun pa-
tiënten te laten geloven dat ze de meest passende en 
beste behandeling die in hun situatie beschikbaar is 
zullen ontvangen. De voornaamste reden van een pa-
tiënt om een dokter te bezoeken is de hoop om ver-
lichting van zijn kwaal te vinden en beter te worden. 

De dokter denkt waarschijnlijk ook dat zijn recept 
het gewenste effect zal hebben, dat wil zeggen het 
verlichten van de symptomen van de patiënt. Het ge-

combineerde geloof van de dokter in zijn behande-
ling en het vertrouwen van de patiënt in zijn dokter 
kan een ‘medicijn’ produceren, dat in staat is zelfs 
een waardeloze behandeling of non-specifiek medi-
cijn in een versterking van genezing te veranderen. 

Dit kan heel goed leiden tot een verbetering van de 
betreffende ziekte en in sommige gevallen zelfs tot 
volledige genezing. Maar het medicijn is niets anders 
dan het placebo-effect. 

Als de dokter ervan overtuigd is dat de behandeling 
van de ziekte van de patiënt succesvol zal zijn, dan 
zal het zien van het vertrouwen van de dokter veel 
eerder een placeboreactie oproepen dan wanneer de 
dokter twijfelt over zijn aanpak. Dr. K.B. Thomas uit 
Southampton, Engeland, heeft aangetoond dat een 
dokter helemaal geen recept uit hoeft te schrijven om 
zijn patiënten te helpen. 

Dr. Thomas selecteerde 200 patiënten die le-
den aan verschillende symptomen zoals hoofdpijn, 
maagpijn, rugpijn, keelpijn, hoesten en vermoeid-
heid. Eerst deelde hij de patiënten in 2 groepen in. 
De patiënten in de eerste groep kregen een duidelijke 
diagnose en een ‘positief’ consult, waarin de dokter 
hen verzekerde dat ze spoedig beter zouden worden. 

Hij vertelde de tweede groep dat hij er niet hele-
maal zeker van was wat er met hen aan de hand was 
en vroeg hen terug te komen als er geen verbetering 
in hun conditie optrad. Daarna verdeelde hij elke 
groep in 2 subgroepen, waarvan 1 groep een recept 
kreeg dat een placebo was. 

Na 2 weken voelde 64% van de patiënten met een 
positief consult zich aanzienlijk beter in vergelijking 
met 39% van de patiënten die het onzekere advies 
hadden gekregen. 

Van de patiënten die een placeborecept hadden 
gekregen, voelde 53% zich beter, terwijl bij degenen 
zonder	recept	50%	zich	beter	voelde.	Dit	experiment	
toont aan dat een dokter een groter genezend effect 
kan hebben op zijn patiënt dan een voorgeschreven 
medicijn. 

Dit voorbeeld zou ook de verklaring kunnen zijn 
van een ongebruikelijk fenomeen: doktoren die echt 
geloven dat wat ze doen het beste voor hun patiënten 
is	−	hoewel	dit	tegen	alle	 logica	van	wetenschappe-
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enige werking. De meeste patiënten waren wanho-
pige personen die hoopten dat het nieuwe medicijn 
hen zou helpen hun uiterst pijnlijke gezondheidspro-
bleem kwijt te raken. 

De resultaten verbijsterden de onderzoekers. Het 
bloeden stopte bij patiënten uit alle groepen, zelfs bij 
degenen die het medicijn hadden gekregen dat het 
bloeden zou moeten verergeren. Zou het geloof in 
het nieuwe wondermedicijn krachtig genoeg zijn ge-
weest om de hoge giftigheid van het medicijn dat het 
bloeden	zou	moeten	verergeren	op	te	heffen?

Als reactie op hun gevoelens van hoop en vertrou-
wen produceerde het lichaam van de patiënten ken-
nelijk niet alleen speciale medicijnen die de bloeding 
van hun maagzweer daadwerkelijk stopten, maar die 
ook de giftige stoffen neutraliseerden in het medicijn 
dat de bloeding eigenlijk zou moeten verergeren. 

Duizenden verschillende onderzoeken verhalen 
over de verbazingwekkende effecten van de place-
boreactie. In een ander klassiek onderzoek uit 1950 
kregen zwangere vrouwen die ’s morgens erg misse-
lijk waren siroop van ipecac, een middel dat overge-
ven juist opwekt. 

De vrouwen kregen te horen dat ipecac een krach-
tig nieuw middel tegen misselijkheid was. Tot grote 
verbazing van de onderzoekers stopten de vrouwen 
met overgeven.

Een	ander	intrigerend	experiment	werd	uitgevoerd	
met behulp van medische studenten. 56 studenten 
kregen een roze of een blauwe suikerpil en men ver-
telde hen dat de pillen kalmerende of stimulerende 
middelen waren. Slechts 3 van de 56 studenten ga-
ven aan dat de pillen geen enkel effect op hen had-
den. 

De meeste studenten die de blauwe pillen hadden 
gekregen namen aan dat het kalmerende pillen wa-
ren en 72% van hen voelde zich slaperig. Bovendien 
voelden de studenten die 2 blauwe pillen hadden in-
genomen zich slaperiger dan de studenten die maar 
1 pil hadden ingenomen. 

Daarentegen gaf 32% van de studenten die roze pil-
len hadden ingenomen aan dat ze minder vermoeid 
waren en eenderde van de studenten verklaarde dat 

ze bijwerkingen hadden ervaren, variërend van hoofd-
pijn, gevoelloosheid, tranende ogen, maagkrampen, 
pijn in de darmen, jeuk in handen en voeten tot moei-
lijkheden met lopen aan toe. Alle reacties van de 
studenten, met uitzondering van 3 van hen, werden 
veroorzaakt door ingebeelde overtuigingen.
De	 implicaties	 van	 deze	 en	 gelijksoortige	 experi-

menten zouden de gehele medische benadering van 
ziekte op z’n kop hebben kunnen zetten. Maar jam-
mer genoeg verbiedt de wet de verkoop van ‘medi-
cijnen’ die niets anders bevatten dan niet-werkende 
stoffen. 

Zonder zo’n wet zouden veel mensen hun eigen 
beste heelmeester kunnen worden, waarbij ze alleen 
maar gebruik zouden maken van hun geloof in een 
medicijn dat in werkelijkheid helemaal geen medicijn 
is. 

Aan de andere kant, als het legaal was om place-
bo’s te verkopen, dan zou iedereen een neppil kun-
nen maken en die verkopen als een echt medicijn. 
Maar wie moet eigenlijk beslissen welk medicijn het 
beste	werkt?	

Een voormalig voorzitter van het Royal College of 
Physicians in Londen schatte dat slechts 10% van 
alle ziekten met succes beïnvloed zou kunnen wor-
den met moderne behandelingsmethoden, waaron-
der medicijnen. Het beïnvloeden van ziekte betekent 
niet noodzakelijkerwijs dat medicijnen een genezend 
effect hebben. 

In werkelijkheid onderdrukken de meeste alleen 
maar symptomen en bovendien zijn ze duur. Een pla-
cebo daarentegen is heel goedkoop of zelfs gratis en 
heeft geen schadelijke bijwerkingen.

Genezen heb je zelf in de hand

De meeste medische onderzoekers weten dat de 
geestelijke en emotionele staat waarin een patiënt 
zich bevindt het cruciale verschil kan maken of een 
toegediend medicijn of behandelingsprogramma ef-
fectief is of niet. Als een patiënt depressief of angstig 
is, stress ondervindt, een trauma of een emotionele 
crisis doormaakt, dan hebben de voorgeschreven 

werkelijkheid in leven bleven om dezelfde reden als 
de patiënten in de placebogroep en niet door het ge-
bruik van digitalis?	

Als je naar de sterftecijfers kijkt, is dat hoogstwaar-
schijnlijk het geval. In dit onderzoek wordt aange-
toond dat de enige waarde van digitalis het oproepen 
van een placeboreactie is, net zoals het nepmedicijn 
dat deed. Met andere woorden, het gebruik van het 
medicijn heeft geen ander effect dan het oproepen 
van een placebo-effect. 

Tijdens zijn opleiding moet iedere arts-in-spe het 
onplezierige feit onder ogen zien dat een medicijn op 
zichzelf geen genezingsproces op gang kan brengen. 
Een medicijn werkt meestal maar bij 35% van de 
mensen die het krijgt. De rest merkt waarschijnlijk 
helemaal geen effect of voelt zich slechter door de 
bijwerkingen van het medicijn. 

Artsen weten ook dat een patiënt een veel grotere 
kans heeft op verbetering als zij die verbetering ga-
randeren. Ze hebben geleerd dat een patiënt zich al 
beter kan gaan voelen door alleen maar naar een me-
dicijn te kijken. Maar dit hangt meer van de verbeel-
dingskracht en het vertrouwen van de patiënt af dan 
van het medicijn. 

Het wonder van spontane genezing

Hoewel de moderne geneeskunde bijna gestrui-
keld is over het zelfhelend vermogen van het lichaam, 
heeft ze dat nog steeds niet als zodanig herkend. Bij-
na alle wetenschappelijke onderzoeken van duizen-
den medicijnen en behandelingen die door doktoren 
over de hele wereld worden gebruikt, onderzochten 
ook het placebo-effect. 

Hoewel het placebo-effect een uitsluitend subjec-
tieve reactie van de patiënt of van het geteste middel 
is, is het op de een of andere manier een essentiële 
factor geworden in het medisch onderzoek en wordt 
het als objectief en betrouwbaar beschouwd. 

Maar het placebo-effect, het zelfhelend vermogen 
van het lichaam, is zelf nooit het onderwerp van on-
derzoek geweest. Je kunt nu eenmaal geen patent 
nemen op het effect van een placebo en er geen geld 

mee verdienen door het te verkopen. In plaats van 
meer te weten te komen over het zelfhelend vermo-
gen van het lichaam is alle aandacht uitgegaan naar 
het testen van medicijnen of procedures om winst-
gevende mogelijkheden voor het behandelen van 
symptomen van ziekte te vinden. 

En omdat deze medicijnen en behandelingen niets 
kunnen	genezen	−	alleen	het	lichaam	kan	dat	−	be-
vatten ze niets dat genezing kan bevorderen behalve 
de mogelijkheid als placebo te werken. 

Als je bedenkt dat het onderdrukken van sympto-
men niets te maken heeft met genezing, kunnen deze 
benaderingswijzen alleen maar van ondergeschikt 
belang zijn, als ze al enig belang hebben. 

Bovendien is het verkeerd ervan uit te gaan dat de 
verbetering van symptomen na een bepaalde behan-
deling wel het resultaat moet zijn van die behande-
ling. 

Behandelingen hebben van zichzelf geen genees-
kracht en blijven zonder resultaat, tenzij ze in staat 
zijn een placeboreactie op te roepen of het zelfhelend 
vermogen van het lichaam in te schakelen. 

Bovendien hebben behandelingen die alleen maar 
gericht zijn op symptoombestrijding niets te maken 
met echte genezing. Het tijdelijk verlichten van de 
pijn kan heel wenselijk zijn voor de patiënt en be-
vredigend voor de dokter, maar op de lange termijn 
maakt zo’n benadering het voor het lichaam steeds 
moeilijker om zichzelf te genezen. Vaak leidt dit tot 
chronische ziekte. 

Werkelijke genezing ontstaat door de verbinding 
tussen lichaam en geest, het verwijderen van opge-
hoopte gifstoffen en door het zelfhelend vermogen 
van het lichaam. 

Dit zelfhelend vermogen van het lichaam werd dui-
delijk aangetoond in een klassiek onderzoek onder 
3 groepen patiënten, die allen leden aan bloedende 
maagzweren. De patiënten in iedere groep werd ver-
teld dat ze getest zouden worden met een nieuw me-
dicijn dat het bloeden van hun maagzweer zou kun-
nen stoppen. 
Eén	groep	kreeg	het	nieuwe	medicijn,	de	 tweede	

groep kreeg een medicijn dat het bloeden zou verer-
geren en de derde groep kreeg placebopillen zonder 
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ziektegeschiedenis wordt gevormd door het placebo-
effect.” Met andere woorden, de mogelijkheid een pa-
tiënt te genezen ligt uitsluitend in de handen van de 
patiënt zelf.

Een trauma uit het verleden of heden, verdriet, 
depressie, boosheid of een onopgelost conflict kan 
leiden tot het onbewuste programmeren van de cel-
len van de patiënt om hun receptoren te sluiten voor 
door het lichaam geproduceerde of voor toegediende 
medicijnen. 

Dit kan ervoor zorgen dat alle medische ingrepen 
nutteloos zijn en misschien zelfs schade toe kunnen 
brengen. Het is welbekend dat een patiënt in shock 
niet behandeld kan worden of een operatie kan on-
dergaan. 

Ditzelfde geldt ook, zij het in mindere mate, voor 
de geestelijke gesteldheid van een patiënt die een be-
handeling krijgt om bijvoorbeeld een kwaadaardige 
tumor te genezen. 

Als je bedenkt dat 65% van de medicijnen niet 
werkt, is het duidelijk dat deze medicijnen niet de op-
lossing vormen. Integendeel, het is de ontvanger van 
de medicijnen die bepaalt of er genezing plaatsvindt 
of niet. Werkelijke genezing vereist vertrouwen in je-
zelf, je lichaam en een diepe overtuiging dat je het 
verdient gezond te zijn. 

Als het lichaam eenmaal het startsein heeft ont-
vangen	van	jou	−	van	het	bewuste	wezen	dat	je	bent	−	
zul je als vanzelf een genezingsreactie in gang zetten 
en je lichaam zal precies weten wat het moet doen.

Het verschil in vertrouwen en geloof dat de diverse 
patiënten hebben in de werking van een medicijn is 
waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote variatie 
in reacties die waargenomen zijn door doktoren over 
de hele wereld. 

Een grotere mate van vertrouwen kan het placebo-
effect zelfs vergroten van een werkzaamheid van 25 
naar 75%. De kans op genezing van bijvoorbeeld een 
zweer aan het begin van de twaalfvingerige darm on-
der placebo-gecontroleerde klinische onderzoeken 
varieert van 20 tot 70%. 

Tenzij onderzoekers ook de geestelijke gesteldheid 
van deelnemers aan het onderzoek bestuderen is het 
niet te voorspellen wie positief zal reageren op een 

placebo. Sommige patiënten vermelden verlichting 
van pijn nadat ze een injectie met steriel water heb-
ben gekregen. 

Een gemiddelde van 3 tot 4 van de 10 operatiepa-
tiënten met ernstige verwondingen door maagzweren 
ervaart een significante vermindering van pijn nadat 
ze een injectie met een zoutoplossing hebben gekre-
gen. In de moderne geneeskunde bestaan er geen 
betrouwbare methoden die kunnen bepalen of ga-
randeren welke patiënt zal reageren op een placebo. 

Het is net zo onmogelijk om te voorspellen hoe 
goed een patiënt zal reageren op een echt medicijn 
of op een operatie. De geestelijke gesteldheid van de 
patiënt speelt een uitermate belangrijke, zo niet be-
palende rol in het genezen van een ziekte. 

Het is algemeen bekend dat wonden wel of geen 
pijn veroorzaken, afhankelijk van het feit of de ge-
wonde persoon zijn wond een als ‘goede’ of ‘slechte’ 
wond beschouwt. Volgens doktersrapporten hadden 
soldaten die gewond waren in de Tweede Wereld-
oorlog geen pijnstillers nodig als ze dachten dat hun 
verwondingen hen zouden helpen de veiligheid van 
een ziekenhuis te bereiken, om daarna naar huis te 
mogen gaan. 

Voor hen was hun verwonding het beste dat ze ooit 
had kunnen overkomen. Aan de andere kant kan een 
soortgelijke verwonding die in het burgerleven het ge-
volg is van een ongeluk enorme pijn en een vreselijk 
trauma opleveren als hij geassocieerd wordt met het 
verlies van gezondheid, mobiliteit en financiële mid-
delen. 

Dit suggereert dat onze interpretatie van een be-
paalde situatie bepaalt welk effect zij zal hebben op 
ons leven.

Is	de	huidige	medische	praktijk	betrouwbaar?

Het uitvoeren van dubbelblind gecontroleerde on-
derzoeken om vast te stellen of een bepaald medicijn 
of een bepaalde behandelingswijze nuttig is, is een 
erg twijfelachtige en misleidende manier van doen. 

Doordat het moeilijk is de geestelijke gesteldheid 
van de geteste patiënten vast te stellen, leveren deze 

medicijnen een veel kleinere kans op succes. Dit zou 
ook kunnen verklaren waarom farmaceutische medi-
cijnen zo’n kleine kans op succes hebben, gemiddeld 
maar ongeveer 35%. De meeste mensen ondervin-
den geen verbetering door het gebruik van de medi-
cijnen en velen vermelden schadelijke en soms zelfs 
verwoestende bijwerkingen. 
Ieder	wetenschappelijk	experiment	dat	de	werking	

van een medicijn vergelijkt met een placebo of ieder-
een die zo’n medicijn gebruikt zou zich daarom de 
volgende cruciale punten of vragen moeten stellen:

1.		Zijn	er	minder	mensen	in	de	experimenteergroep	
die lijden aan depressie, angst of trauma dan in 
de	placebogroep?

2.		Zou	het	experiment	anders	aflopen	als	de	con-
trolegroep het werkelijke medicijn zou ontvan-
gen	en	de	experimenteergroep	de	placebo?

3.		Zou	het	 resultaat	van	het	experiment	hetzelfde	
zijn als de onderzoekers die het medicijn toe-
dienden gevraagd zou worden om de placebo-
groep	en	de	medicijngroep	om	te	wisselen?

4.  Zou een farmaceutisch bedrijf het risico wil-
len	 lopen	om	hetzelfde	experiment	 te	herhalen	
maar met verschillende deelnemers, als dit zou 
kunnen leiden tot significant veranderde of zelfs 
tegengestelde	resultaten?

Het is belangrijk om je te realiseren dat een bepaald 
medicijn of een bepaalde behandeling verschillende 
resultaten kan opleveren bij verschillende mensen en 
daarom niet beschouwd kan worden als objectieve 
test voor de werkzaamheid ervan. Een medicijn kan 
niet werken voor een bepaalde patiënt tenzij hij het 
‘toestaat’ te werken. 

De geestesgesteldheid van de patiënt, met inbe-
grip van zijn emoties en onbewuste acceptatie of 
weerstand ten opzichte van genezing, speelt de be-
langrijkste rol in het vaststellen hoe succesvol de be-
handeling voor hem zal zijn. 

Het soort therapie dat hij ontvangt kan in principe 
een ondergeschikte rol spelen. De gerenommeerde 
onderzoeker dr. Herbert Benson van Harvard Univer-
sity verklaarde eens: “Het belangrijkste deel van de 
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ultieme autoriteit te zijn wat het behandelen van deze 
ziekten betreft. Veel doktoren geloven werkelijk dat 
het meeste dat zij in praktijk brengen gebaseerd is op 
zuivere wetenschap.

Maar het zou verkeerd zijn om deze bevindingen 
te generaliseren. Sommige zeer succesvolle metho-
den in de moderne geneeskunde zijn ongeëvenaard 
door welke andere vorm van behandeling dan ook. 
Het gaat dan meestal om acute gezondheidsproble-
men die veroorzaakt worden door ongelukken, zoals 
verbrandingen, breuken, hartaanvallen, bepaalde le-
vensbedreigende infecties en zaken met betrekking 
tot hygiëne. 

Het grote aantal succesvolle behandelingen op 
deze gebieden is een werkelijk opmerkelijke en voor-
beeldige prestatie.

Voor de andere 90% van ziekten die de WHO be-
schouwt als ‘onbehandelbaar door reguliere me-
dische benaderingen’ is de moderne onderzoeks- 
techniek er tot nu toe niet in geslaagd om enig baan-
brekend resultaat te behalen. Het gaat dan over de 
typisch chronische ziekten, waaronder hartziekten, 
artritis, diabetes, kanker etc. 

Een chronische ziekte is het gecombineerde effect 
van een of meerdere oorzaken die zelden onderkend 
worden in de behandelingsprogramma’s van de con-
ventionele geneeskunde. 

Bij een chronische ziekte is het, in tegenstelling tot 
bij een verwonding bij een ongeluk bijvoorbeeld, een-
voudigweg niet voldoende om te proberen de symp-
tomen te bestrijden. 

Het uitvoeren van betrouwbare onderzoeken naar 
chronische ziekten is daardoor bijna onmogelijk, ten-
zij cruciale factoren als voedingsgewoonten, levens-
stijl, geestelijke gesteldheid, emoties, het bestaan 
van conflicten en dergelijke worden meegenomen in 
de testprocedures.

Het lijkt erop dat geen van de onderzoekers zelfs 
maar in overweging neemt dat het zelfhelend vermo-
gen dat geactiveerd wordt door het sterke geloof van 
de patiënt in een medicijn niet alleen in de placebo-
controlegroep plaatsvindt, maar ook in de belang-
rijkste	onderzoeksgroep	met	het	 experimenteerme-
dicijn. 

Het is niet erg wetenschappelijk om te verklaren 
dat een nieuw medicijn een grotere mate van verbe-
tering oplevert als het placebo-effect	−	het	vertrou-
wen	van	de	patiënt	in	het	medicijn	−	zich	voordoet	in	
beide groepen. 

Het feit dat het placebo-effect meegenomen moet 
worden als een essentieel onderdeel van ieder onder-
zoek toont aan dat de geestelijke gesteldheid van de 
patiënt in beide groepen de belangrijkste bepalende 
factor	blijft	in	de	uitkomst	van	het	experiment.	

Als de placebogroep een mate van succes heeft 
van 35% en de medicijngroep een mate van succes 
van 40%, dan is het duidelijk dat ten minste 35% 
van het succes van de medicijngroep toegeschreven 
moet worden aan het placebo-effect en het medicijn 
zelf maar voor 5% verbetering zorgt. De werkelijke 
mate van succes van misschien 1-3% (na het elimine-
ren van andere factoren zoals de geestelijke en emo-
tionele gesteldheid) is geen rechtvaardiging om het 
medicijn aan miljoenen nietsvermoedende patiënten 
voor te schrijven. 

Toch wordt het geadverteerd en verkocht als een 
effectieve behandeling van ziekte. Het is duidelijk dat 
medisch onderzoek niet als objectief en wetenschap-
pelijk beoordeeld kan worden.

Waarom sommige mensen genezen en andere 
niet

Er is geen eenvoudige of magische methode om 
de patiënt te laten geloven in de behandeling die hij 
ontvangt. Het succes van de placeboreactie hangt 
voornamelijk af van de psychologische conditie van 
de patiënt en of hij een goede reden heeft om te ge-
loven in zijn dokter. 

De volgende punten beschrijven de 3 belangrijk-
ste persoonlijkheidscategorieën die je succes kun-
nen bepalen in het overwinnen van een ernstige of 
levensbedreigende ziekte:

1. Je voelt je depressief over alles in je leven. Je 
geeft andere mensen en omstandigheden de schuld 
van je lijden. Je bent niet blij als anderen tevreden 
en gelukkig zijn, want dit verhoogt het gevoel dat je 

onderzoeken die beschouwd worden als de ruggen-
graat van de medische wetenschap in feite heel onre-
alistische en gekunstelde en soms zelfs frauduleuze 
resultaten op. 

En toch worden ze aan het publiek gepresenteerd 
als ‘bewijs’ voor de betrouwbaarheid van wetenschap-
pelijk onderzoek en medische toepassingen. Dit alles 
is nu aan het veranderen sinds onlangs vervalst en 
slecht onderzoek in medische tijdschriften bekend-
gemaakt werd, zoals het weglaten van cruciale ge-
gevens	bij	het	artritismedicijn	Vioxx,	of	de	publicatie	
van 2 artikelen door de Zuid-Koreaanse onderzoeker 
dr. Hwang Woo Suk, die bewijs vervalste dat hij men-
selijke cellen had gekloond. 

“Medische tijdschriften zijn veranderd in informa-
tie-witwassende instituten voor de farmaceutische 
industrie”, zeggen dr. Richard Smith, de voormalige 
hoofdredacteur van het British Medical Journal en 
dr. Richard Horton, de hoofdredacteur van The Lan-
cet, ook afkomstig uit Groot-Brittannië. 

Deze tijdschriften hebben er duidelijk belang bij de 
farmaceutische industrie te vriend te houden. Adver-
tenties van die industrie houden de tijdschriften in le-
ven (en de massamedia ook). 

Verder betalen farmaceutische bedrijven enorme 
sommen geld voor herdrukken van artikelen die ver-
slag doen van de uitkomsten van grote klinische on-
derzoeken naar hun producten. Sommige tijdschrif-
ten maken geen melding van bekende gevallen van 
fraude uit angst voor rechtszaken. 

Hoofdredacteuren kunnen ‘een beangstigend be-
langenconflict’ tegemoet zien als ze besluiten zo’n 
onderzoek te publiceren, zegt dr. Smith. Het is vaak 
gemakkelijker om vervalste gegevens door de vin-
gers te zien in de hoop dat niemand erachter zal ko-
men. 

Vervalsingen zijn er ook gedeeltelijk tussendoor 
geglipt, omdat hoofdredacteuren het vreselijk vin-
den de schrijvers te ondervragen. Men ging er altijd 
van uit, dat het collega-gecontroleerde systeem dat 
medische tijdschriften gebruiken vervalste medische 
onderzoeken zou voorkomen. 

Maar dat is nu hoogst twijfelachtig als je kijkt naar 
de recente openbaarmaking van vervalste, gepubli-

ceerde onderzoeken. Er zijn nog meer redenen om 
medisch onderzoek met argwaan te bekijken. 

In 1994 en 1995 controleerden onderzoekers van 
het Massachusetts General Hospital meer dan 3.000 
academische wetenschappers en ontdekten dat 64% 
van hen financiële banden met farmaceutische be-
drijven had. 

Volgens het rapport, dat gepubliceerd werd in 
het Journal of the American Medical Association 
(JAMA), gaf 20% van de 3.000 onderzoekers daad-
werkelijk toe dat ze publicatie van de onderzoeks-
resultaten meer dan 6 maanden had vertraagd, om 
patenten te verkrijgen en ‘de verspreiding van onge-
wenste resultaten te vertragen’. 

“Soms moet je bij het accepteren van een bepaald 
bedrag van een bedrijf ook een voorwaarde accep-
teren dat je niets zult bekendmaken zonder hun toe-
stemming. Dat heeft een negatieve invloed op de 
wetenschap”, zegt Nobelprijs winnend biochemicus 
Paul Berg.

Bovendien kwam een belangrijk onderzoeksrap-
port van het Office of Technology Assessment (OTA), 
dat deel uitmaakt van het United States Congress, 
tot de meest verbijsterende conclusie van allemaal. 

In een rapport uit 1978 werd verklaard: “Van slechts 
10 tot 20% van alle procedures die op dit moment ge-
bruikt worden in de medische praktijk is door een ge-
controleerde test aangetoond dat ze werkzaam zijn. 
In het oktobernummer van 1991 bevestigde het pres-
tigieuze British Medical Journal (BMJ) dit rapport 
door te verklaren dat ongeveer 85% van alle medi-
sche procedures en operaties niet wetenschappelijk 
bewezen zijn. 

Met andere woorden, 80 tot 90% van de normale 
medische behandelingen die beschikbaar zijn voor 
de algemene bevolking wordt niet ondersteund door 
de wetenschap en het is zelfs twijfelachtig of ze wel 
verantwoord zijn. Deze bevindingen komen overeen 
met de statistieken van de World Health Organiza-
tion (WHO) die bevestigen dat 90% van alle ziekten 
die vandaag de dag voorkomen niet te behandelen is 
met conventionele medische procedures. 

En toch claimt het officiële medische systeem de 



Tijdloze geheimen van gezondheid & verjonging

16 17

Hoofdstuk 1   Het geheime verbond tussen lichaam en geest

hij het placebo-effect toch ondermijnen door een 
lichte twijfel in zijn achterhoofd te houden, ‘alleen 
maar voor het geval dat …’ Positief proberen te den-
ken is in principe gebaseerd op angst en is daarom 
niet voldoende om een goede genezingsreactie op 
gang te brengen. 

Hij zendt misschien wel 2 tegenovergestelde sig-
nalen uit naar zijn lichaam en geest: “Ja, ik zal me 
vast beter gaan voelen met dit nieuwe medicijn!” en: 
“Maar ik heb een back-up plan nodig voor het geval 
het bij mij niet werkt.”

Een positieve houding heeft effect of wordt teniet-
gedaan door op angst gebaseerde twijfel. Twijfel en 
angst zijn een vorm van energie. Als angst je gedach-
ten en handelingen bepaalt, dan zal deze angst pre-
cies teweeg brengen waar je bang voor bent. 

Iemand uit categorie 1 heeft nauwelijks enig zelf-
vertrouwen en verspilt al zijn energie met het be-
schuldigen van anderen of zijn karma of vindt dat hij 
gewoon pech heeft met zijn betreurenswaardige situ-
atie. 

Hij is niet in staat om de placeboreactie op gang 
te brengen. Daarom kan hij chronisch ziek blijven, 
tenzij hij zichzelf begint te waarderen en zijn leven op-
nieuw gaat bekijken. 

Heel vaak manifesteert een ziekte zich als een test 
om vast te stellen hoe we onszelf waarderen. Je kunt 
alleen maar net zoveel vertrouwen in een medicijn, 
een medische behandeling of zelfs in God hebben als 
je hebt in jezelf. En zelfvertrouwen is een noodzake-
lijk element om de placeboreactie op gang te bren-
gen, die nodig is om welke ziekte dan ook werkelijk 
te genezen (in plaats van alleen maar de symptomen 
te bestrijden).

De genezingsreactie kan ook op gang worden ge-
bracht door iets van buitenaf, bijvoorbeeld door een 
andere persoon zoals een therapeut of genezer. Het 
succes dat handoplegging of gebed kan hebben voor 
een zieke is het resultaat van een proces dat 2 kan-
ten op werkt, maar het hangt grotendeels af van de 
ontvankelijkheid van de patiënt, of hij denkt dat hij 
het verdient om te genezen en van zijn vermogen tot 
acceptatie. 

Als hij gelooft dat hij het verdient om beter te wor-

den, dan zullen zijn lichaam en geest ontvankelijker 
worden voor de genezende energieën, waaronder de 
energie die opgewekt wordt door gebed en liefheb-
bende gedachten. 

Voor een toenemend aantal mensen is het veel 
waarschijnlijker dat natuurlijke vormen van gene-
zing een placebo- of genezingsreactie op gang zullen 
brengen, dan dat standaard medische procedures 
dat zullen doen. 

Dit verklaart meteen de huidige enorme interesse 
in alternatieve of complementaire vormen van ge-
neeskunde.

Veranderde opvattingen 

Onder medici in de Verenigde Staten en andere 
geïndustrialiseerde landen doet zich een verandering 
in opvattingen voor van een gespecialiseerde prak-
tijkvoering naar een meer holistische benadering van 
gezondheid en genezing. 

Veel doktoren raken gedesillusioneerd door hun 
beperkte	expertisegebied,	dat	voornamelijk	bestaat	
uit het uitvoeren van bloedonderzoeken, ECG’s ge-
ven, scalpels gebruiken of pillen voorschrijven voor 
de vastgestelde symptomen van een ziekte. 

Een significant aantal Amerikaanse medische 
opleidingen voegt nu cursussen over holistische en 
alternatieve geneeskunde toe, onderwerpen die nog 
niet zo lang geleden taboe waren in medische krin-
gen. Medische zorg is onmisbaar in crisissituaties als 
organen niet meer werken, als verwondingen door 
ongelukken operatief ingrijpen nodig maken of als 
iemand een levensbedreigende infectie heeft. 

De meeste ziekten zijn echter chronisch van aard. 
Dit geldt voor hoge bloeddruk, hartziekten, multiple 
sclerose, reumatoïde artritis, diabetes, depressie en 
andere acute ziekten die chronisch worden, zoals 
kanker en aids. 

Patiënten raken in toenemende mate ontgoocheld 
door de eindeloze hightech scans en testen die ge-
bruikt worden in de moderne geneeskunde. Zij bie-
den een zieke die het placebo-effect nodig heeft niet 
de noodzakelijke persoonlijke zorg en bemoediging. 

iets mist in je leven. Het zien van gelukkige mensen 
maakt dat je je nog slechter voelt. 

Je mist enthousiasme en zelfvertrouwen en je kijk 
op het leven is tamelijk somber. Je wordt zelfs zonder 
een bepaalde reden al boos. Heel vaak vind je jezelf 
niet aardig en je kleineert jezelf tegenover anderen. 
Je zegt vaak dingen als: “Alles wat ik probeer, gaat 
mis” of: “Ik wist al van tevoren dat dit medicijn me 
niet zou helpen.” Je was een groot gedeelte van je le-
ven ongelukkig en teleurgesteld en je probeert vooral 
niet aan je verleden te denken. 

Je geeft gemakkelijk op en praat je mislukkingen 
goed door te zeggen: “Het is te moeilijk” of: “Nie-
mand geeft toch iets om mij.” Je voelt je een soort 
slachtoffer en je gedraagt je er ook naar. Je zoekt 
naar medeleven voor je toestand en je wordt boos als 
je dat niet krijgt. Je hebt het gevoel dat het leven je 
niet veel te bieden heeft en je hebt niet echt een doel 
om voor te leven. Je gaat graag om met vrienden die 
zich net zo depressief voelen als jij. 

2. Je bent een doorzetter en je bent niet bereid om 
op te geven. Je vastbeslotenheid lijkt je door perio-
den met pijn en doodsangst te loodsen. Je wilt wan-
hopig graag leven en je zegt vaak dingen als: “Ik zal 
dit overwinnen” of: “Ik laat me hierdoor niet uit het 
veld slaan.” 

Maar diep van binnen ben je angstig en je bent 
bang geen succes te hebben. Je voelt je vaak een-
zaam en je gaat twijfelen aan jezelf. Hoop is een groot 
woord voor je. Je houdt je vast aan hoop alsof het 
een reddingsboei is.
3.	Je	bent	een	prettig	en	relaxed	persoon.	Je	voelt	

dat je ziekte geen toeval is of zelfs maar een reden 
om van streek of boos te worden. Je bent niet bang 
voor ziekte, maar ervaart die als de genezingsreac-
tie van het lichaam en een belangrijke les om ingrij-
pende veranderingen in je leven tot stand te brengen, 
waar je niet eerder toe bereid was. 

Je hebt geen grote haast om de ziekte kwijt te ra-
ken en geeft er de voorkeur aan om de nare perioden 
bewust mee te maken. Je houding ten opzichte van 
de ziekte is niet negatief, hoewel je je er wel een tijdje 
ongemakkelijk bij voelt. 

Je luistert naar de ‘boodschappen’ die je lichaam 

je stuurt en je leert ervan. Je accepteert dat je deze 
situatie op de een of andere manier zelf hebt gecre-
eerd, maar je voelt je niet schuldig en valt jezelf niet 
aan.	Het	idee	dat	je	betekenis	geeft	aan	je	leven	−	po-
sitief	of	negatief	−	is	geen	theoretisch	idee,	maar	een	
praktische manier van leven voor je. 

Je bent jezelf en anderen dankbaar voor je leven 
zoals het nu is. Je gelooft in een hoger doel in het le-
ven en vertrouwt erop dat er op de een of andere ma-
nier voor je gezorgd wordt. Werkelijk ieder moment 
is een waardevolle gelegenheid om te groeien en te 
leren over het leven en om krachtiger te worden. 

Je bent niet bang voor de dood, want je weet dat 
het leven niet eindigt met de dood van het lichaam 
en dat doodgaan ook een bepaald doel dient. Je 
bent bezig met meditatie, genezing met energie en 
lichaamswerk zoals Shiatsu, reflexologie,	massage,	
Tai Chi, yoga en andere vormen van lichaamsbewe-
ging. 

Je voelt dat de ziekte vanzelf over zal gaan als je de 
bijbehorende les(sen) hebt geleerd en bent er klaar 
voor de noodzakelijke veranderingen te accepteren 
die zijn begonnen met deze ziekte. 

Zoals je al wel dacht, zijn mensen uit de 3e cate-
gorie, of zij die vergelijkbare persoonlijkheden heb-
ben, betere kandidaten voor het placebo-effect of om 
zichzelf te genezen dan degenen uit categorie 1 of 2. 
Iemand uit categorie 3 heeft geen reden om te gelo-
ven dat een medicijn of behandeling niet zal werken. 

Hij weet gewoon van binnen dat er in werkelijkheid 
een positieve reden voor de ziekte is, wat het resul-
taat ook mag zijn en dat het hem iets zal opleveren. 
Als de ene benadering van genezing niet werkt voor 
hem, dan zal hij zich niet teleurgesteld voelen, maar 
zal genoeg motivatie hebben om een alternatieve op-
lossing te zoeken.

Als niets van buitenaf zijn ziekte lijkt te genezen, 
zal hij zich waarschijnlijk realiseren dat hij het van 
binnenuit moet doen. Hij weet al, of het zal tot hem 
doordringen, dat de uiteindelijke genezer in hemzelf 
zit. Niet veel zieke mensen vallen in deze categorie; 
dit is het soort mensen dat zelden ziek wordt. 

Hoewel iemand uit categorie 2 een goede kans 
heeft om te genezen door zijn positieve houding, kan 
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Ziekte is onnatuurlijk

D e belangrijkste conclusie die we kunnen trek-
ken uit het onderzoek naar gezondheid en 
genezing is dat een natuurlijke manier van 

leven kan voorkomen dat we ziek worden. Als we af-
wijken van deze manier van leven worden we ziek. 

Ziekte ontstaat als het lichaam probeert opge-
hoopte schadelijke stoffen en vloeistoffen (gifstoffen 
ofwel toxinen)	te	neutraliseren	en	te	verwijderen.	

Om onze gezondheid terug te krijgen is het nodig 
dat we het lichaam helpen bij het verwijderen van 
deze toxinen.	 Een	 gezond	 voedingspatroon	 en	 een	
natuurlijke manier van leven zullen voorkomen dat ze 
zich weer ophopen.

Ziekte ontstaat bij een toxinecrisis,	een	poging	van	
het lichaam om terug te keren naar een toestand van 
evenwicht die homeostase genoemd wordt. Deze ge-
nezings- of toxinecrisis	doet	zich	voor	als	de	giftige	
stoffen in het lichaam een bepaald niveau van con-
centratie hebben bereikt, die ik hier ‘tolerantie’ zal 
noemen. 
Toxinen	zijn	in	het	lichaam	geproduceerde	of	van	

buitenaf aangevoerde stoffen die een schadelijk ef-
fect op alle afzonderlijke organen van het lichaam, 
op de weefsels, cellen en intercellulaire vloeistoffen 
hebben.	 Toxinen	 kunnen	 bestaan	 uit	 chemische	
voedingsadditieven, milieuvervuiling, opgeslagen af-
valstoffen van de stofwisseling en giftige stoffen die 
overblijven nadat bacteriën onverteerde voedings-
stoffen in de darmen hebben afgebroken. 

Wanneer het tolerantieniveau voor toxinen	 een-
maal bereikt is, geeft het lichaam een signaal van pijn 
of een andere vorm van ongemak af. Dit stimuleert 
de ontgiftingsorganen, zoals de huid, longen, lever, 
dikke darm, nieren, lymfklieren en het immuunsys-

teem en roept een afweerreactie op. De lever, longen, 
darmen, nieren, huid en lymfklieren kunnen tijdelijk 
verstopt raken als het lichaam probeert deze giftige 
stoffen kwijt te raken. 

De reactie van het immuunsysteem kan bestaan 
uit de mobilisatie van immuuncellen en antistoffen 
die helpen om het niveau van vergiftiging te verla-
gen tot onder het tolerantieniveau (zie illustratie 3). 
Tijdens dit stadium van de toxinecrisis	kun	je	je	zwak	
of afgemat voelen, want het lichaam gebruikt ieder 
beetje energie dat het maar kan vinden om de toxi-
nen kwijt te raken. 

Onder normale omstandigheden zullen je li-
chaamskracht, eetlust en goede humeur een paar 
dagen na deze crisis terugkeren. Dit kan je het idee 
geven dat je gezondheid weer normaal is, maar in de 
meeste gevallen heb je alleen maar de symptomen 
van een toxinecrisis	bestreden.	

Tenzij je de factoren uitschakelt die hebben ge-
leid tot een opstapeling van toxinen	 zullen	die	 zich	
waarschijnlijk weer ophopen en een nieuwe toxi-
necrisis veroorzaken. Omdat het immuunsysteem 
steeds zwakker wordt bij iedere nieuwe crisis wordt 
het steeds onwaarschijnlijker dat je je gezondheid en 
vitaliteit helemaal terug zult krijgen. De uiteindelijke 
uitkomst van steeds opnieuw een toxinecrisis	is	chro-
nische ziekte.

Honderd jaar geleden kwamen chronische ziekten 
zelden voor. Aan het begin van de 20e eeuw leden 
slechts 10 op de 100 mensen aan een langdurige 
ziekte. Tegenwoordig vormen chronische ziekten 
meer dan 90% van alle gezondheidsproblemen. 

Het overgrote deel van de bevolking en doktoren 
geloven dat het een goede zaak is om de sympto-
men van ziekten met alle mogelijke middelen te be-
strijden. In de meeste gevallen betekent dit het ge-

Het gevoel van vervreemding en hulpeloosheid 
zorgt ervoor dat velen hun heil zoeken bij alternatie-
ve geneeskundigen die meer tijd voor hun patiënten 
uittrekken en hen benaderingen aanbieden met zelf-
hulpprogramma’s als meditatie, yoga, voedingsad-
viezen en natuurlijke remedies. 

In 1997 bezochten 627 miljoen Amerikanen alter-
natieve geneeskundigen en ze gaven $ 17 miljoen 
van hun eigen geld uit aan alternatieve therapieën, 
waaronder alternatieve kankerbehandelingen. Har-
vard Medical School schat zelfs dat 1 op de 2 men-
sen tussen de 35 en 49 in de Verenigde Staten in 
1997	ten	minste	één	vorm	van	alternatieve	therapie	
heeft gebruikt. 

In Australië gebruikt 57% van de bevolking een 
vorm van alternatieve therapie. In Duitsland doet 
46% dat en in Frankrijk 49%. Bovendien worden iede-
re dag steeds meer praktiserende artsen ‘alternatief’. 

Let op: ‘alternatief’ betekent niet bij voorbaat be-
ter dan een conventionele methode of therapie. Zo’n 
30% van de mensen die een alternatieve geneeskun-
dige bezoekt, beweert ‘erg ontevreden’ te zijn over de 
behandeling die zij krijgt en zo’n 24% van de mensen 
die een alternatieve behandeling krijgt, heeft melding 
gemaakt van de een of andere nadelige reactie op 
hun behandeling. 

De vraag van consumenten en de economische 
crisis van het medische systeem zijn waarschijnlijk 
de belangrijkste redenen dat een steeds groter wor-
dend aantal medici zich heeft gewend tot goedkope-
re behandelwijzen en zelfs tot gebed en spiritualiteit. 

Vooral in de Verenigde Staten, waar verzekerings-
premies voor medische fouten buitensporig hoog 
zijn, interesseren doktoren zich in toenemende mate 
voor de geestelijke gesteldheid van hun patiënten. 

Door betere persoonlijke verhoudingen met hun 
patiënten op te bouwen verlagen doktoren hun risico 
op een proces aanzienlijk. Dit zou ook het imago van 
de dokter als onfeilbare verzorger kunnen herstel-
len, een rol die eens de regel en niet de uitzondering 
vormde. 

De dokter als vriend en gids tijdens moeilijke tijden 

van ziekte is in feite uitermate belangrijk om een pati-
ent naar genezing te begeleiden.

De verandering van een conventionele naar een 
alternatieve dokter of naar een die werkelijk om je 
geeft, is echter niet genoeg om een genezingsreactie 
op gang te brengen. Het gebruiken van je wilskracht 
en de wens je gezondheid in eigen hand te nemen 
en verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat er 
in je leven gebeurt, is misschien wel de krachtigste 
geneeswijze die er is. 

Het pakt de oorspronkelijke oorzaak van bijna 
iedere ziekte aan en hiermee bedoel ik: het gevoel 
niet goed genoeg of zelfs waardeloos te zijn of geen 
controle meer te hebben (hoewel de meeste mensen 
geloven dat deze gevoelens juist het gevolg zijn van 
hun ziekte). De beste en blijvende garantie voor een 
goede gezondheid is het nemen van verantwoorde-
lijkheid voor je eigen gezondheid en voor je eigen le-
ven. 

Dit betekent dat je moet zoeken naar natuurlijke 
manieren om je lichaam te verbeteren en die ook in 
de praktijk te brengen, evenals het vermijden van fac-
toren en invloeden die je lichaam schade toebrengen. 
Als je eenmaal weet wat ziekte veroorzaakt, zul je in 
staat zijn de toestand weer in balans te brengen en de 
basis voor een optimale gezondheid te leggen. 

De volgende hoofdstukken verschaffen je een diep-
gaand inzicht in de manier waarop je een bijdrage 
levert aan je eigen slechte gezondheid, veroudering 
en handicaps en zullen je laten zien hoe je dit proces 
voor altijd kunt stoppen en terug kunt draaien. 

Hoofdstuk 2
De verborgen wetten achter ziekte en gezondheid


