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      En de kracht van je gedachten! 
   

                           

 

           Voor energie, in balans zijn met alles om je heen en levenslust  
 

                                                                     
                                                                              Ansjeliena Vogels 

                                                                                               en 

                                                      Yolanda Vogels  
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     Dit eBoek krijg je gratis van 

                    StressMaster 
 

 

In ruil daarvoor, dank voor een like op Facebook 

 

 

 

             De inhoud van dit boek is van ons beide. 

             Ansjeliena is de schrijfster. 

             Nu al weten wie wij zijn? Zie pagina 56 

 
 

Het is niet toegestaan om dit eBoek door te sturen, te kopiëren 

of de inhoud en opmaak te wijzigen.  

 

Heb je dit boek toch doorgestuurd gekregen van iemand? 

Klik dan op eBoek Hartcoherentie voor jouw gratis exemplaar. 

Je hebt dan altijd de nieuwste versie. 

Plus je ontvangt dan regelmatig onze Postduif met allerhande 

stressweetjes en tips om je leven makkelijker en leuker te maken. 

En super aanbiedingen die je niet wilt missen! 

 

Als je anderen dit eBoek gunt verwijs hen dan naar 

                       StressMaster.nl 

 
 
Disclaimer: 

Bij het samenstellen van dit boek is de grootste zorg besteed 

aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. 

StressMaster kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden 

voor enige onjuist verstrekte informatie in dit eBoek. 

https://www.facebook.com/StressMaster.nl?fref=ts
http://stressmaster.nl/product/gratis-eboek-hartcoherentie/
http://stressmaster.nl/
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        Voorwoord van Wim Hof 
               Misschien beter bekend als “Iceman” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ik draag dit boek een warm hart toe 
 

Het boek draagt bij aan alles waar het om gaat, emotie. 

Beleving is emotie, beleving is spiritualiteit. 

Het ongeziene jedoch meest aansprekelijke in de mens, 

dat wat je vlinders in je buik laat voelen, warmte voor je kinderen en 

liefde voor jezelf, is het meest duidelijke in de natuur dat gezondheid 

brengt in elke laag van je wezen. 

De wereld trekt aan ons, en dat brengt dit onmiskenbare gevoel in de 

gevarenzone, van het niet meer kunnen voelen. 

Echter het tedere kind in ieder van ons is het hoogste en mooiste wat 

wij kunnen beleven. 

Dat beseffen en verwezenlijken te midden van alles is de sleutel naar 

ons geluk. 

Daarom deze aanbeveling, dit boek is een kant en klare gids die naar 

de geheimen van het hart leiden. 

Bewuste liefde, zacht als een zonnestraal, hard als een rots. 

Voel weer! 

 

Wim Hof/Iceman 

 

 

6 mei 2014: Wetenschappers van het Radboud Universiteit maken 

bekend dat na uitgebreide testen er nu bewijs is dat je met een 

speciale ademtechniek en mentale kracht (de Wim Hof Methode) het 

autonome zenuwstelsel én het immuunsysteem positief kan beïnvloeden. 
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Inleiding 
 

Dit boek geeft je inzicht wat jezelf kunt doen om je leven in alle 

opzichten te verbeteren. 

Voldoende energie, in balans zijn met dingen die gebeuren en levenslust! 

Wij delen dit graag met je. 

En wij hopen dat jij dit met anderen deelt! 

Met mensen die je aardig vindt, maar misschien juist ook met hen waar 

je een hekel aan hebt. Laat je hart spreken! 

En we hopen dat je het zeker deelt met kinderen, pubers en jongvolwassenen. 

Want met hen kan de wereld positief veranderen!  

 

Hoe dit boek te lezen! 
Een roman en zeker een detective lees je van voor naar achter. 

Dat is logisch, niemand wil op voorhand al weten hoe het 

afloopt. 

Maar een studieboek kun je kriskras of achterstevoren lezen. 

Of je pakt eerst het hoofdstuk wat je het meeste boeit. 

Of het hoofdstuk wat het kortste is of de leukste plaatjes heeft. 

 

Dit boek is ook een studieboek. 

Maar wel een met “bewuste” opbouw van informatie. 

Niet elk hoofdstuk behandelt alles! 

In andere hoofdstukken borduur ik door op eerdere informatie. 

Plus geef ik later dáár weer een andere kijk op of extra informatie. 

 

Lees daarom dit eBoek eerst van voor naar achter! 
Daar waar vragen staan geef eerst een antwoord voordat je verder leest. 

Daar waar jij vragen over hebt, noteer ze en ook je eigen mening daarover. 

Lees daarna nog eens alles kriskras. 

Dan zit het weten in je hoofd en kan het linken met je hart. 

 

PLUS: print het eBoek niet uit maar lees het online! 

Dan kun je direct op de diverse linken klikken en het bekijken. 

 

*Achterin vind je aanbevolen boeken, websites en films 

*Heb je daarna nog vragen of wil je iets delen? Laat het ons weten! 
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Hartcoherentie  
 

Waar kan hartcoherentie jou mee helpen? 
 

Een coherent hart betekent dat er een harmonie, een balans is tussen 

je hart en je hoofd. 

Hierdoor kan jouw lichaam en geest optimaal voor jou gaat zorgen. 

Je hebt meer energie, levenslust en bent in balans met dingen die gebeuren 

Je wordt minder snel ziek          Als je ziek bent wordt je sneller beter 

Je kunt beter slapen                   Je hebt een betere concentratie 

Je voelt wat je voelt                   Je weet wat je wilt     

Je bent minder gevoelig voor psychische, emotionele aandoeningen 

 

Hartcoherentie boekt ook resultaten in het verminderen en 

zelfs laten verdwijnen van veel lichamelijke klachten. 
Hoge bloeddruk, hoge cholesterol,   

Spanningshoofdpijnen, waaronder migraine 

Spanningsklachten in de nek, schouder, hoge rug of lage rug 

Maag en darmproblemen, huidklachten als eczeem en psoriasis  

En psychische klachten 

Laag zelfvertrouwen, faalangst, niet voor zichzelf op kunnen komen 

Bang zijn voor de toekomst: van zichzelf, geliefden en huisdieren  

Het leven als zwaar en somber te ervaren 

 

Plus hartcoherentie is dé manier om stress de baas te blijven 
De medische wetenschap erkent dat 75% van alle ziektes (lichamelijk, 

psychisch, gedrag stoornissen of denk problemen) “stress” gerelateerd zijn. 

Stress van vandaag maar zeker ook de stress uit je kindertijd. 

Hartcoherentie focust op de stress die jij dagelijks ervaart. 

Op het moment dat er iets vervelends gebeurt en alle momenten daarna als 

je er weer aan denkt! 

Hartcoherentie zorgt ervoor dat je van die stress geen schade oploopt. 

En dat anderen geen schade krijgen van jouw stress! 

 

Lees onze blog over schade door “Andermans stress” 

Klik HIER 

 

Hartcoherentie kan veel klachten voorkomen! 
 

 

https://stressmaster.nl/andermans-stress-pas-op/
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De kern van dit boek is hartcoherentie… 
 

Artsen, verpleegkundigen en therapeuten kunnen al diverse 

boeken, verslagen en persberichten over hartcoherentie lezen. 

Met daarin vele wetenschappelijke onderbouwingen. 

 

Maar wij schrijven dit eBoek niet voor hen, maar voor mensen 

die geen medische achtergrond hebben. 

Daarom vertellen we over hartcoherentie, maar ook over wat er 

allemaal in ons brein en lichaam gebeurt. 

En over wat stress is en wat de oorzaken van stress kunnen zijn.   

 

Plus we staan we stil bij de kracht van gedachten. 

En met name over de kracht van de emoties over die gedachten. 

Positieve gedachten en daardoor positief voelen heeft effect op 

je hartcoherentie. Het wordt positief zijn!  

 

Niet alle verhalen over de kracht van gedachten hebben direct 

met hartcoherentie te maken. 

Maar ze laten wel zien dat ze een invloed kunnen hebben op 

ons psychische en lichamelijke welzijn! 

 

 

 

                            Hartcoherentie, 

          voor een gezonder en gelukkiger leven! 
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Het begin 
 

Een man en vrouw hebben contact. 

En in haar, ook haar eicel met een zaadje van hem. 

Deze bevruchte eicel is één cel, die zich al snel deelt in twee, vier, acht etc. 

Al deze cellen kunnen bewegen, groeien en delen. Ze groeien uit tot  

hartcellen, hersencellen en alle andere soorten cellen van het lichaam. 

Een hartcel kan een eigen elektrisch signaal produceren en daarmee, 

gaat één hartcel spontaan, 21 dagen na de bevruchting, zich samentrekken. 

Al snel volgen de andere hartcellen. Net alsof ze elkaar stimuleren. 

Het is nog steeds een raadsel hoe en waarom de hartcellen dat doen. 

Rond de vijfde week van de zwangerschap begint het jonge hart te kloppen.     

 

 

Het hart klopt! 

 

 

Het einde 
 

Op hoge leeftijd, of helaas soms veel eerder door ziekte, ongeval of misdaad, 

kan het lichaam in problemen komen. 

Alle organen, alle cellen proberen van alles om in leven te blijven. 

Maar als dat niet meer lukt geeft het hart zich over. 

                                                                      

                                                                        Het hart stopt! 

 

 

En daartussen is een heel leven! 

                 Jouw leven… 
 

Hoe is jouw leven? Perfect, grandioos, volmaakt, super, kan niet beter? 

Of zijn er zaken die je graag anders wilt? 

 

       In dit boek, ontdek je hoe jouw hart jou kan helpen 

                 om gezonder en gelukkiger te leven! 
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Wat zegt het hart? 
 

Lees de volgende spreekwoorden/gezegdes rustig één voor één. 

Neem hier even de tijd voor! 

Ervaar ieder gezegde. 

Vergeet even het weten maar VOEL wat de woorden met je doen! 

 

Je moet je hart volgen  

Geen hart in het lijf hebben 

Ik heb iets op het hart 

Ik draag … een warm hart toe 

Pijn in je hart hebben 

                                                           Het hart zonk mij in de schoenen 

                                                           Je hart laten spreken 

                                                           Iemand een hart onder de riem steken 

                                                           De hand over je hart strijken 

                                                           Van je hart geen moordkuil maken 

Een gebroken hart hebben 

Het hart op de goede plaats hebben 

Uit het oog uit het hart 

Het hart klopt in mijn keel 

Een hart van steen hebben 

                                                           In hart en nieren 

                                                           Je hart uitstorten/luchten 

                                                           Er met hart en ziel bij zijn 

                                                           Iemands hart stelen 

                                                           Het hart op de tong hebben 

Een hart van goud hebben 

Met bonzend hart 

De angst slaat mij om het hart 

Luchthartige mensen 

Mijn hart draait ervan om 

                                                           Dat is een pak/steen van mijn hart 

                                                           Hartzeer van iets hebben 

                                                           Ik neem dat ter harte 

                                                           Ik moet je iets op hart drukken 

                                                           Met de hand op het hart iets zeggen       
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Dat ligt mij na aan het hart 

Iets niet over je hart kunnen krijgen 

Je hart ophalen aan iets 

Je hart vast houden 

Waar het hart vol van is loopt de mond van over 

 

 

Waarschijnlijk voelde je verschillende emoties 
Misschien kwamen er zelfs herinneringen naar boven. 

 

Eeuwenlang dachten, maar vooral VOELDEN mensen dat het hart 

de zetel was van onze emoties. 

 

Tot het moment dat wetenschappers jaren geleden de hersenen onderzochten. 

Zij kwamen tot de conclusie dat alle lichamelijke reacties, zoals voelen en 

emoties ervaren, gestuurd werden vanuit het brein. 

Volgens hen had het hart hier niets mee te maken. 

 

Natuurvolkeren, sommige mensen en enkele wetenschappers bleven 

ondanks die wetenschap in het hart geloven. 

En nu, weer jaren later, komt er steeds meer bewijs dat het hart toch de 

grote bestuurder is. 

 

Dat het hart veel eerder reageert op gebeurtenissen dan onze hersenen.  

En dat wat we voelen veel krachtiger en sneller is dan ons denken! 

 

Dat het hart zelfs de zetel is van ons zijn! 
Vraag aan mensen om naar zichzelf te wijzen… 

Niemand wijst naar zijn elleboog of voorhoofd. 

Iedereen wijst naar zijn hart! 

 

Het hart heeft grote invloed op onze gezondheid, op hoe we met anderen 

omgaan en op hoe we effectief van alles kunnen leren en groeien. 

Kortom, op ons gevoel van welbevinden en gelukkig zijn. 

 

Dus bewust samenwerken met ons hart 

geeft PURE WINST! 
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Emoties 
 

Niemand voelt emoties in zijn hoofd. 

Nee, we voelen ze in ons lichaam. 

Daarom gebruiken we in plaats van “emoties” ook het woord “gevoelens”.   

William James, hoogleraar aan de Harvard Universiteit en grondlegger 

van de Amerikaanse psychologie, schreef al in 1890, dat emoties éérst 

een lichaamsgevoel zijn, en pas daarna een rationele waarneming in de 

hersenen. 

 

Andere lichaamsdelen hebben ook spreekwoorden, maar opmerkelijk 

minder dan over het hart: 

Het ging door merg en been 

Zijn gal uitspuwen 

Er een maagzweer van krijgen 

Dat ligt hem zwaar op de lever 

Het komt mijn strot uit 

Mijn bloed kookte 

 

Hoewel alle spreekwoorden en gezegdes een volkswijsheid zijn, 

zou het dom en stom zijn om ze enkel als fabels te zien. 

Want ze beschrijven precies wat we voelen bij een emotionele gebeurtenis. 

En wat we voelen tijdens een gebeurtenis, is wie we denken te zijn op 

dat moment! 

 

 

Iedereen vindt bewust of onbewust, emoties erg belangrijk.  
 

 

Als iemand iets zegt signaleren we bewust 

of onbewust ook de emoties van de ander. 

Als iemand vertelt verdrietig te zijn maar 

tegelijk glimlacht, dan voelt dat niet goed. 

 

En nu, in het tijdperk van het snelle e-mailen 

en sms’sen voegen we vaak emotie-icoontjes 

toe om toch iets van ons gevoel weer te geven. 
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Emoties/gevoelens en voelen! 
 

We hebben allemaal emoties/gevoelens. 

Gebeurt er iets dan kun je afhankelijk van de situatie van alles voelen. 

Zoals: verdriet, blijheid, angst, euforie, verliefd of boos zijn. 

En deze gevoelens neem je waar in je lichaam. 

Maar wat voelen we nu precies? 

 

Bijvoorbeeld: Iedereen weet wat boosheid is. 

En de emotie die we ervaren begrijpt ook iedereen. 

Maar wat we er exact bij voelen in ons lichaam is een heel ander verhaal! 

Want niet iedereen ervaart boosheid in het lichaam op dezelfde manier. 

Je kunt een kriebel in de nek voelen, of een draaiende beweging in je 

buik en maag, of je hebt gespannen kaken. Maar je kunt ook gebalde 

vuisten hebben of een bonkende hoofdpijn. 

 

Iets weten of begrijpen doe je met je verstand, 

voelen doe je met je lichaam 
 

Voorbeeld van een sessie: 
Hij: “En ik was me toch een partij boos!” 

Ik:   “En hoe voelde dat?” 

Hij: “Klote! Ik had er direct op willen rammen!” 

Ik:   “Focus op klote en wat je erbij voelde.” 

Hij: “Klote, pist-off, genaaid. Bedoel je dat?” 

Ik:   “Nee, ik wil weten waar je “klote” in je lijf voelt. In je grote teen?” 

Hij: “Ha, natuurlijk niet!” 

Ik:   “Waar voel je het dan wel?”  

Hij: “Ja, goeie vraag! Ik weet alleen dat het niet goed voelde.” 

Ik:   “En waar voelde je dat?” 

Hij: “Ik zou het echt niet weten.” 
 

Hij en vele anderen vandaag de dag, zijn het contact met het lichamelijke, 

het fysieke voelen kwijt en leven enkel met hun ratio, hun verstand. 

 

Het is “verstandig” om ons lichaam en 

brein weer te verbinden! 
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Ons brein 
 

 

We hebben 3 verschillende breinen in onze hersenen! 
Ruim 10 miljoen jaar geleden hadden we enkel het rode brein. 

Miljoenen jaren later ontstond het gele brein. 

En pas tientallen eeuwen geleden het groene brein. 

    

 

 

Het Rode brein heet hersenstam of reptielenbrein. 
Dit brein beheerst onze instincten, reflexen en basaal functioneren. 

Dit brein gaat om niets anders dan blijven leven! 

Het regelt onze ademhaling, hartklopping, hormoon huishouding, 

temperatuur en dat we honger, dorst en zin in seks krijgen.  

En zodra het onveilig is … 

                               zorgt het rode brein ook dat we in actie komen. 

We vechten of vluchten. En doen alles om te overleven. 

Heel veel dieren hebben enkel dit brein. 

Zij handelen puur vanuit hun instinct. Het is eten of gegeten worden! 

 

 

Het Gele brein heet limbisch systeem of zoogdierenbrein. 
Dit gedeelte van de hersenen is betrokken bij onze emoties en gevoelens. 

Zonder dit brein zouden we geen vreugde, verdriet, boosheid, plezier, 

woede, liefde, jaloezie of angst en nog veel meer ervaren. 

Olifanten, dolfijnen, apen en ook honden en katten, hebben dit brein. 

Als zij een emotionele gebeurtenis meemaken, dan wordt dat in hun 

geheugen opgeslagen. 

Niet de exacte gebeurtenis maar wel het gevoel wat zij daarbij hadden! 

En zo’n emotionele gebeurtenis kan hun gedrag veranderen. 

Bijvoorbeeld dat ze bij het zien van een reismand angstig reageren. 

Of dat ze bij het zien van een bepaald iemand vrolijk, speels en vol van 

vertrouwen er op af lopen. 

 

 

En wij mensen…  wij doen precies hetzelfde! 
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Het Groene brein heet neo cortex of het mensenbrein. 
Het nieuwe brein. 

Hier zit ons denken en weten. 

En ons bewustzijn van onze gedachten en onze emoties. 

Met dit brein kunnen we bewust terug kijken en daarvan leren. 

We kunnen vooruit kijken en een ander gedrag kiezen. 

We kunnen over een probleem nadenken en het oplossen. 

Hier ervaren we ook tevredenheid als ons doel bereikt is. 

 

Dit brein heeft onze huidige wereld gemaakt. 

Vuur leren maken, het wiel uitvinden, naar de maan reizen, 

wetten en verdragen beschrijven, computers maken en nog veel meer! 

Zoals een geweten hebben en daarnaar handelen. 

Maar ook keerzijdes als: jezelf het belangrijkste vinden, de makkelijkste 

weg kiezen, ruzies/oorlog maken, mensen gebruiken/uitbuiten etc.  

Want in dit brein huist ook ons ego! (Met al onze meningen) 
 

 

Samenwerking 3 breinen 
 

De 3 breinen hebben continu interactie met elkaar. 

Als ze alle drie synchroon met elkaar communiceren en 

samenwerken heb je een juiste reactie op wat voor actie 

dan ook. 

Als iemand tegen je opbotst, ga je niet met hem vechten. 

Als iemand roddelt over jou, ga je niet dagenlang huilen.  

Als een werkstuk af moet, ga je niet naar de kroeg. 

 

 

Maar soms speelt één brein de boventoon!* 
Rode brein 

Denk aan verslaafden, psychoten, criminelen en mensen met een kort lontje. 

Gele brein 

Denk aan mishandelde vrouwen die hopen dat hun partner verandert.  

Groene brein 

Denk aan de workaholic die winst maken belangrijker vindt dan relaties. 

 

*Let wel; waarom iemand dat doet heeft altijd een oorzaak! 
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Hoe herinner je iets? 
 

Vraag mensen waar ze waren toen ze hoorden dat in New York  

vliegtuigen in de torens van het World Trade Center vlogen. 

En vraag ze daarna wat voor kleren ze twee weken geleden op 

woensdag droegen. 

 

De meeste mensen zullen het eerste makkelijker herinneren dan het tweede. 

Ondanks dat die eerste vraag over járen geleden gaat! 

Dat komt omdat er op die dag heel veel gevoelens bij betrokken 

waren. Ongeloof, afschuw, woede, verdriet, onmacht, angst en nog 

veel meer. 

En deze gevoelens, emoties, worden samen met de herinnering in ons geheugen 

opgeslagen. 

“Bijna” alles wat een hoge emotionele waarde heeft is makkelijk te herinneren. 

 

(Ik zeg nadrukkelijk “bijna”! Want soms is de emotionele lading van 

de gebeurtenis zo angstig dat je juist helemaal niets kunt herinneren!) 
 

Terug naar woensdag twee weken geleden; als dat je trouwdag was, 

ja… dan zul je óók precies weten wat voor kleren je droeg. 

  

Vraag een moeder te denken aan haar eerste baby. 

Natuurlijk weet ze je wat te vertellen. 

Maar vraag je de moeder naar het moment dat zij voor het eerst haar baby 

vasthield te voelen, dan kan het zijn dat zij je direct kan vertellen hoe dat was, 

hoe het zachte huidje voelde, hoe het kindje rook, hoe het geluidjes maakte 

en wat voor gevoelens zij er bij had. 

 

Vraag een 5 jarig jongentje te denken aan zwemmen. Hij geeft antwoorden. 

Vraag je hem echter hoe het voelt om in een zwembad te zijn, dan voelt hij 

weer details als; het was er warm, hij rook chloor, er was veel lawaai en het 

was eng om in de gezamenlijke kleedruimte zijn zwembroek uit te trekken! 

 

 

Vroegere herinneringen bereik je nooit met het verstandelijke “weten”, 

maar gebruik je alle zintuigen samen met het “emotionele voelen” dan 

kun je verrassende vergeten ervaringen ontdekken. 
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Wat gebeurt er in ons brein? 
 

Herinneringen met een emotionele lading worden in het gele brein opgeslagen. 

Om precies te zijn, in de amygdala. Het emotionele geheugen. 

De opgeslagen herinneringen kunnen fijn en niet fijn zijn. 

Zijn ze fijn dan is er niets aan de hand. Maar als ze niet fijn zijn… 

 

 

Bijvoorbeeld: je kunt niet tegen de geur van koffie. 

Misschien omdat, toen je een baby was, hete koffie over je lijfje hebt gekregen. 

Met je verstand kun je die gebeurtenis niet herinneren. Maar je gele brein 

herinnert zich dat wel én legt de connectie naar die geur en die pijn. 

Nu wordt het rode brein getriggert: alles in je lijf wil weg van die pijn! 

Weg van die koffie!  

 

 

Een ander voorbeeld: Een jonge vrouw heeft een hekel aan kale mannen. 

Toen zij klein was heeft een “kale” oom haar op intieme plekjes betast. 

Ook hier doet het er niet toe of zij de situatie wel of niet herinnert. 

Maar zodra ze een kale man ziet, reageert het gele brein, én omdat het niet 

fijn voelt komt het ook hier het rode brein in actie. 

En haar reactie is, dat ze niets met deze man van doen wil hebben! 

 

 

  

Deze reacties gebeuren zo snel dat het 

groene brein niet de kans krijgt om een 

andere kijk op het gebeuren te geven. 

Als in een situatie de emotionele lading 

hoog en dreigend is, kiest het brein altijd 

voor de korte route van de Haas. 

Snelheid is belangrijk, niet de details. 

Overkomt je iets met een emotionele lading maar er is geen acute dreiging, 

dan “kan” je brein de Schildpad route nemen. 

Samen met het groene brein alles met elkaar te vergelijken! 

Bijvoorbeeld: Deze kale man lijkt op je oom maar hij is het niet. 

Deze man heeft je niets misdaan. Dus je hoeft niet bang te zijn! 

 

Weet ook: Geur neemt altijd de route van de Haas. 

Ruik je appeltaart dan kun je direct weer in de keuken van je oma zitten! 
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De Haas maakt overuren! 
 

Vorige bladzijde ging over nare gebeurtenissen waardoor het gele brein 

jou een emotie laat voelen. 

“Als een situatie dreigend is, komt altijd de Haas in actie. 

Snelheid is belangrijk, niet de details.” 

 

Maar snelheid is ook belangrijk in het dagelijkse leven zonder vervelende 

of bedreigende situaties. 

Zelfs bij allerhande zaken waar je helemaal geen emoties bij voelt. 

Waar het gele brein helemaal niet geactiveerd wordt! 

 

Bijvoorbeeld als je ’s morgens uit bed stapt ben je er niet mee bezig hoe 

je dat moet doen. Waar is het toilet? Wat is een toilet ook alweer? 

En wat moet ik daar doen? Kleren? Wat zijn dat voor dingen? 

De Haas, met zijn korte route, is in controle! 

Stel: je gaat voor het eerst bij iemand op bezoek. 

Buiten jouw bewustzijn om geeft de Haas aan dat je niet op 

zoek hoeft naar slangen of ander ongedierte. Ook niet naar 

mensen met pistolen die jou willen vermoorden. 

Je weet ook dat de vloer je kan dragen. En als men je vraagt ergens plaats 

te nemen, ga je niet op een tafel of vensterbank zitten. 

Plus bij het glaasje water wat voor je staat, hoef je niet na te denken hoe 

zwaar het is en ook niet hoe je dat doorzichtige spul moet drinken. 

 

Jij hoeft over dit alles niet na te denken. 

De Haas doet dat voor jou. 

Hij doet dat aan de hand van eerdere ervaringen waar jij van geleerd hebt. 

Die ervaringen zijn opgeslagen in je geheugen. 

En daar zitten ook al jouw oordelen, aannames, standpunten, opinies, 

overtuigingen en meningen over die ervaringen. 

 

De Haas (soms ook wel de automatische piloot genoemd) regelt alles. 

En daardoor kan je groene brein zich exclusief bezig houden met al die zaken 

waar jij het denken bij nodig hebt. 

Zoals: een gesprek voeren, afspraken maken, inkopen doen, iets plannen voor 

een verjaardag, de groenbak aan de straat zetten, een potje kaarten met vrienden, 

e-mails bekijken en beantwoorden etc. etc. etc. 
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Wat gebeurt er in ons lijf? 
 

Homeostase in balans 
 

 

 

 

 

 

 

Fysieke, lichamelijke homeostase is de natuurlijke balans die ontstaat 

door een optimale werking tussen onder meer het hormoonsysteem, 

het centrale en autonome zenuwstelsel plus het immuunsysteem. 

 

Ons lichaam streeft voortdurend naar deze natuurlijke balans voor een 

optimale samenwerking van allerlei systemen. 

Dan ervaart het lichaam welbevinden en een natuurlijk evenwicht, 

zodat de verschillende onderdelen van ons lichaam kunnen functioneren 

ten dienste van het gehele systeem. 

Een belangrijk onderdeel hiervoor is het verversen van alle cellen. 

 

Per uur wordt er in ons lichaam 1 miljard cellen vervangen. 

Om de twee dagen hebben we een nieuw oog. 

Iedere drie/vier weken is onze opperhuid vervangen. 

Ons hele lichaam wordt min of meer jaarlijks vernieuwd! 

 

En iedere cel doet er alles aan om, zo lang hij bestaat, 100% voor jou te werken.  

Het is inmiddels wetenschappelijk aangetoond dat zelfs iedere cel een eigen 

brein heeft. De cel roept uit zichzelf om diverse soorten voeding en dat voor 

het afval “de vuilniswagen” moet komen.   

  

Homeostase is dus het op peil houden van voedingsstoffen en afvalstoffen. 

Homeostase zorgt voor een perfecte balans. 

 

 

Hartcoherentie heeft daar een positieve invloed op! 
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Homeostase uit balans 
 

 

 

 

 

 

Is er geen homeostase, dan kunnen cellen en organen uitvallen. 

Wat een grote invloed heeft op de nog wel werkende cellen en organen. 

Want als zij niet voldoende voedingstoffen en zuurstof krijgen om alle 

schade te herstellen, vallen zij ook uit. 

Met als gevolg dat het hart uitvalt. 

 

Door heel veel oorzaken kan de homeostase uit balans raken. 

 

Enkele voorbeelden 
 

Stel dat je nooit sport en dan ineens een paar blokjes om gaat rennen. 

Je verliest veel energie. 

Je organen krijgen niet meer genoeg brandstof om goed te kunnen functioneren. 

Daardoor word je snel moe. 

Als je sprint kun je al na enkele seconden moe worden. 

Dit moe zijn is een signaal, een waarschuwing, want wanneer je maar door blijft 

rennen of sprinten, kunnen je organen het niet meer aan. 

Je lichaam is niet in staat om de gebruikte energie op tijd bij te vullen! 

Met alle gevolgen van dien. 

 

Maar ook: als je gif of een schadelijke straling hebt binnen gekregen 

                 als je een orgaanstoornis of kanker hebt 

                 als je een stolsel in je aderen hebt, trombose of embolie 

                 als je niets te eten of te drinken hebt, of zelf niet wilt eten of drinken  

                 als je te veel voedsel, alcohol, nicotine, drugs of medicijnen gebruikt 

                 als je te veel stress hebt 

 

Sommige oorzaken komen van buiten af, andere zijn genetisch bepaald,  

Echter veel oorzaken doen wij onszelf aan!  

 

 

*Nogmaals: Waarom wij onszelf iets aan doen heeft altijd een oorzaak.  

En die oorzaak is altijd stress/trauma gerelateerd! 
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Het HartBrein 
 

Begin jaren negentig ontdekte een Amerikaanse cardioloog, Andrew Armour, 

dat het hart een eigen netwerk heeft: het HartBrein. 

De tienduizenden neuronen in dit minibrein kan zelf waarnemingen verrichten 

en zijn gedrag daaraan aanpassen. 

Het kan zichzelf zelfs veranderen als gevolg van zijn ervaring. 

Dit betekent ook dat het HartBrein zijn eigen geheugen heeft! 

Plus, het beschikt ook over zijn eigen hormonenfabriek. 

Het maakt een voorraad adrenaline aan, wat hij direct kan afscheiden als het 

lichaam optimaal moet presteren! 

Maar het heeft ook andere hormonen in zijn fabriek bijvoorbeeld; een 

hormoon dat de bloeddruk regelt of oxytocine. Deze laatste wordt ook wel 

het liefdeshormoon genoemd en geproduceerd tijdens iemand het hof maken, 

tijdens een orgasme en als een moeder haar kind borstvoeding geeft.   

 

Het HartBrein is maar een klein brein. 

Maar inmiddels is wetenschappelijk bewezen dat er meer informatie van 

dit kleine brein naar het grote brein in de hersenen gaat dan andersom! 

Op grond van de informatie van het HartBrein worden in de hersenen allerlei 

biochemische en elektrische reacties in gang gezet. 

Onze hersenen controleren veel, maar niet alles. 

Ons hart is de werkelijke basis! 

 

 

En dan nog wat! 
 

Het hart laat het hele organisme meedelen in de variaties 

van zijn sterke elektromagnetische veld, dat al op een afstand 

van enkele meters van het lichaam kan worden aangetoond. 

Het magnetisch veld van het hart is 5.000 keer sterker dan dat van onze 

hersenen. Het elektrisch veld is ongeveer 50 keer sterker. 

Elke verandering in onze emotionele toestand verandert beide velden 

van het hart, met elke hartslag, wat weer een hele reeks veranderingen in 

ons lijf teweeg brengt. Inclusief in onze hersenen! 

 

 

Het hart neemt waar en reageert. 
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Hart Ritme Variabiliteit  
 

HRV is de variatie in tijd tussen de ene en de andere hartslag in milliseconden. 

Uit onderzoek is gebleken dat de communicatie tussen hart en hersenen 

verloopt via de variatie van het hartritme. 

Het hart klopt namelijk niet helemaal regelmatig: er zitten verschillen tussen 

de intervallen van de hartslagen. 

 

En dat is maar goed ook. 

Een volledig regelmatige hartslag wijst namelijk op het niet goed functioneren 

van het hart, wat kan duiden op of leiden tot ziekte. 

Een zekere mate van variabiliteit (ook wel veranderlijkheid genoemd) is dus 

gezond. 

 

En die variabiliteit hangt weer samen met de ademhaling. 

Wanneer de ademhaling zich verdiept en langzamer wordt, sturen zenuwen 

een boodschap naar het hart. 

Het gevolg is dat de hartslag daalt. 

Een diepe rustige ademhaling heeft dus effect op de hartslag en ook op de 

hartslagvariabiliteit. 

Een gezond hart vertoont veel variatie in hartslag en ritme: het laat zien dat 

het hart zich soepel aanpast aan veranderende behoeften. 

 

 

Tussen de geboorte, wanneer de veranderlijkheid het hoogst is, en op 

oudere leeftijd wanneer de variatie op haar laagst is, verliezen 

we ongeveer drie procent veranderlijkheid per jaar. 

Ons lichaam verliest in de loop van de tijd de lenigheid om zich aan te 

passen aan de afwisseling in onze fysieke en emotionele omgeving. 

Het is een teken van ouder worden.  

 

 

Attentie! Als pasgeborenen of anderen aangesloten zijn op een hartmonitor, 

en er is nauwelijks een HRV zichtbaar, dan weten artsen dat de dood nabij is.  

 

 

En niet alleen artsen… 
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Oscar 
 

Het is bekend dat er honden zijn die een epileptische aanval van hun 

baasje kunnen voorspellen. 

Of dat hun baasje een insuline tekort heeft. 

En het is ook inmiddels bewezen dat sommige honden een kankergezwel 

bij een patiënt kunnen ruiken. 

Maak nu kennis met Oscar, een kat met ook een bijzondere gave. 

 

 

 

Dr. David Dosa werkt als geriatrisch 

specialist op de dementieafdeling van 

een verpleeghuis voor  terminale 

patiënten in Providence, Rhode Island, 

in Amerika. 

 

 

 

 

In 2007 verscheen zijn artikel over Oscar in het gezaghebbende 

New England Journal of Medicine.   

 

 

“Ik dacht dat hij een gewone kat was… 

Toen Oscar in de zomer van 2005 in het verpleeghuis kwam wonen, 

gaf ik hem nauwelijks aandacht. 

Oscar was in het begin niet vriendelijk. 

Hij verstopte zich of keek de hele dag uit het raam. 

Tot zijn gedrag op een dag veranderde. 

Hij begon bezoekjes af te leggen. 

Het leek wel of hij net zoals ik zijn ronde deed. 

En vaak ging hij dan ineens bij iemand op bed liggen. 

Wat de patiënten niet alleen toelieten, maar waar ze zelfs rustig van werden. 

Spinnend hield Oscar dan de wacht tot de zieke de laatste adem uitblies.” 

 

Dit gebeurde zo vaak dat het geen toeval meer kon zijn. 
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Oscar kan de dood voorspellen 

 
Zodra Oscar bij iemand op bed ging liggen wist het personeel dat ze de 

familieleden konden verwittigen dat de dood naderde. 

Alle nabestaanden zijn dankbaar dat Oscar hen de kans gaf om op tijd 

afscheid te nemen. 

 

Er is een gebeurtenis beschreven waarin Oscar in een onbewoonde 

kamer klagend zat te miauwen. 

Niemand van het personeel snapte waarom hij dat deed. 

Tot iemand zag dat Oscar bij de linkermuur bleef zitten. 

Achter die muur lag een zieke waarvan al enkele familieleden aanwezig 

waren en een van hen had de deur dicht gedaan. 

Toen die deur openging rende Oscar de kamer in en sprong op bed. 

 

Een andere gebeurtenis was dat Oscar zijn aandacht tegelijkertijd aan 

twee mensen wilde geven. Hun kamers lagen best ver uit elkaar. 

Maar Oscar had daar iets op bedacht. 

Een uur bij de ene op het bed en dan rennen naar de andere. 

Twee dagen lang hield hij zich aan zijn “zelfbedachte” schema tot de 

twee patiënten kort na elkaar overleden. 

 

 

 

Oscar is een internationale beroemdheid geworden. 

Deskundigen hebben nog steeds geen verklaring 

voor zijn gedrag 

 

Die verklaring hebben wij ook niet. 

Maar wij denken wel dat Oscar, zonder een 

hartmonitor voelt/weet dat de HRV te laag is en de 

dood snel komt! 

 

Bekijk het filmpje over:  Oscar in het nieuws 

Let op! Het filmpje start soms pas na een reclame, 

dus blijf kijken!  

 

  
 

 

http://tinyurl.com/notfgwl
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Het autonome zenuwstelsel 
 

Het is eigenlijk ongelofelijk wat er allemaal in ons lichaam gebeurt! 

En dat alles gebeurt totaal buiten ons om. 

Plus… we vertrouwen er volledig op. 

Als jij je met een mes in je vinger hebt gesneden, doe je er een pleister op.  

Gaat de pleister eraf dan verwacht je daar geen oor te zien. 

Nee, je gaat ervan uit dat je vinger precies zo heelt zoals het moet. 

 

Je bemoeit je ook niet met je hartslag, je ademhaling, je spijsvertering met 

daarna het plassen en poepen. 

Slapen en dromen kunnen niet door ons aan of uitgezet worden. 

En met de aanvoer van voeding en zuurstof naar al onze cellen en afvalstoffen 

lozen, houden we ons al helemaal niet bezig. 

 

Wie houd zich daar dan wel mee bezig? 
 

Verschillende al eerder genoemde systemen. 

Onder andere het hormoon- en immuunsysteem en het centrale - en autonome 

zenuwstelsel. 

Vergelijk ons lichaam waarin tegelijker tijd verschillende concerten plaats 

vinden. 

Hiervoor zijn verschillende dirigenten 

verantwoordelijk. 

Iedere dirigent communiceert met alle leden van zijn 

orkest. 

Maar om een SUPER CONCERT goed te laten 

verlopen hebben alle dirigenten ook continue contact 

met elkaar. 

Alle dirigenten werken samen om een optimaal concert te geven! 

 

Een van die dirigenten is het autonome zenuwstelsel. 

En dat bestaat uit 2 delen. 

 

De sympaticus en de parasympaticus 
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Sympaticus  
 

Stel je het volgende voor. 

Je maakt een avondwandeling en vanuit het niets komt er  

een jonge vent op je af en hij geeft je een klap in je gezicht. 

Wat is nu je instinctieve, rode brein, reactie? 

Dus niet een sociaal gewenste, aangeleerde, aangepaste reactie. 

Waarschijnlijk ben je het er niet mee eens en geef je een klap terug. 

Met misschien nog één extra om die vent een les te leren. 

Deze reactie noemen we VECHTEN!* 

 

Stel je nu dit verhaal voor. 

Je maakt wederom een avondwandeling. 

En dan zie je eindje verder een groep mannen staan die met messen zwaaien. 

Ze komen met dreigende gezichten op je af. 

Je voelt direct dat dit foute boel is. 

Wat is nu je instinctieve, rode brein, reactie? 

Dus ook hier niet een aangeleerde, gewenste, aangepaste reactie. 

Hoogst waarschijnlijk draai je je om en ren je zo snel je kunt weg. 

Deze reactie noemen we VLUCHTEN!* 

 

In beide gevallen ben je maar wat blij met de Sympaticus. 

Je voelt je als Superman! 

 

De sympaticus vergelijken we met het gaspedaal van een auto. 

Als we het gaspedaal intrappen gaat de ademhaling sneller, 

de hartslag gaat omhoog, de doorbloeding stagneert en de spijsvertering 

staat stil. 

Er komt adrenaline vrij met als doel om pijn en vermoeidheid (tijdelijk) 

niet of minder te voelen en om fitter en geestelijk scherper te worden. 

En dat is erg handig bij levensgevaarlijke situaties. 

 

Wel eens gehoord van een moeder die een rollende auto tegen hield 

omdat haar kind op de straat lag? 

Of dat iemand in een stressvolle situatie zonder moeite over een hoge 

muur sprong? 

 

Misschien ken je zelf een verhaal. (Wat wij graag van je horen!) 

 

*Over Vechten en Vluchten nog een belangrijke aanvulling op blz. 55! 
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Conclusie: de Sympaticus doet goed werk! 
 

Als je huis in brand staat, je vrouw een hartstilstand krijgt of vul maar in…    

Maar ook iemand die een examen heeft, op sollicitatie gaat of een eerste 

romantische afspraak heeft, geeft wat gas. 

Artiesten doen dat onder de noemer “plankenkoorts”. 

Mensen die extreme sporten beoefenen als bergbeklimmen, autoracen, 

hoge golf surfen of parachute springen maken er ook gebruik van. 

 

 

Met andere woorden: STRESS doet goed werk! 
 

Rond 1940 legde de wetenschapper Hans Seley, voor het eerst 

de link tussen druk /spanning en het krijgen van klachten.  

Hij zocht één ultiem woord voor die spanning. Hij koos “stress”. 

Inmiddels kent de hele wereld het woord stress. 

En als we die stress nodig hebben, prima. Laat de sympaticus zijn werk doen! 

Maar Hans Seley wist, en alle huidige medici weten ook dat onnodige stress, 

en daarmee onnodige activering van de sympaticus, altijd schadelijk is! 

 

Even terug naar het begin van dit hoofdstuk met de 2 avondwandelingen. 

In beide gevallen voelde je stress en reageerde de sympaticus. 

Dieren reageren bij angstige situaties ook vanuit het rode brein. 

 

Een konijn dat moet vluchten voor een roofvogel duikt in zijn hol, maar als 

de vogel verdwenen is gaat hij gewoon door met wat hij aan het doen was. 

Want het konijn heeft een héél groot voordeel. Hij heeft geen taal! 

 

 

Niet één haas op de wereld zit in zijn hol te denken: 

“Verdorie, dat die klote vogel weer net komt overvliegen als ik aan het eten ben. 

Waarom vliegt hij altijd hier? Hij kan toch ook weleens een andere route 

nemen? Nee, daar is hij te dom voor. Ja, vogels zijn sowieso dom. Misschien 

moet ik met andere hazen actie starten om het vliegen over ons veld van 

 die vogel te verbieden. Of moet ik verhuizen? Nou, dat laat ik niet gebeuren! 

Morgen zal ik die vogel eens laten zien wat voor een konijn ik ben. Dan ga ik 

hem eens aanvallen. Nee, ik kan dat beter volgende week doen. Want 

overmorgen heb ik dat akkefietje met die vos. Jeminee, daar moet ik nog van 

alles op papier zetten!” 
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Maar wij “mensen” doen dit vaak wel! 
 

Wij gaan zelfs NA een levensbedreigende gebeurtenis zoals in het 

voorbeeld van “de avondwandeling” door met op het gaspedaal trappen. 

En omdat wij kunnen denken en taal hebben blijven we hangen in dát gevoel. 

Dan gaan we terugkijken en vooruitkijken voor het geval ons zoiets weer 

overkomt. En we fokken ons nog steeds meer op. 

We wijzen een beschuldigende vinger naar die ander. Maar ook naar onszelf! 

Over wat we zelf allemaal verkeerd gedaan hebben. 

 

Nogmaals: Bij terugkijken en vooruitkijken vanuit het groene/rationele brein 

kun je leren van gebeurtenissen en plannen het de volgende keer anders te doen. 

Maar als je gele brein allerhande gevoelens oproept en daarmee het rode brein 

controle geeft dan blijft de sympaticus nog steeds aan het werk! 

En dan is er “GEEN” rust om koel en overwogen iets te analyseren. 

 

En nog iets! 
 

Deze primitieve rode brein reactie, speelt zelfs een rol in situaties die 

misschien vervelend en pijnlijk zijn, maar absoluut niet levensbedreigend! 

Bijvoorbeeld: 

  als iemand kritiek op je heeft 

  als iemand klaagt omdat jij iets niet goed gedaan hebt 

  als een kennis een pijnlijke opmerking maakt 

  als een vreemde op straat je iets vervelends naroept 

  als je uitgelachen wordt 

  als je in het bijzijn van anderen zwart gemaakt wordt 

 

Hier staat niemand te zwaaien met een mes, maar het rode brein geeft toch 

aan dat er gevaar is. 

Alles in je lijf roept om te vechten of te vluchten! 

Wat je helemaal niet kunt. 

En wat al helemaal niet gepast is.  

Dus je handelt beleefd volgens de aangeleerde normen maar ondertussen 

trap je op het gaspedaal en gieren de vecht/vlucht sensaties door je lijf. 

En gedurende de dag zal er elke keer als je aan het voorval denkt weer 

adrenaline en cortisol aangemaakt worden. 

 

Zelfs als je in bed ligt om te gaan slapen! 
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Plus nog iets! Gezonde en ongezonde zorgen. 
 

Gezonde zorgen zijn: rekeningen betalen, eten maken, verzekeringen afsluiten, 

controlebeurten bij de tandarts, dat kinderen op tijd naar school gaan etc. 

Ongezonde zorgen zijn: alle zorgen die in je hoofd blijven malen. 

Bijvoorbeeld dat je niet voor bovenstaande kunt zorgen, dat je dan angst krijgt 

voor wat er misschien kan gebeuren! 

Die angst blokkeert het groene brein om oplossingen te zoeken. 

Het activeert zelfs het rode brein en de sympaticus! 

 

En nog iets anders! 
 

Stoor je jezelf wel eens aan iets?         Om iets kleins! 

Zijn er ooit ergernissen?                      Om iets kleins! 

Irriteert je soms iets?                           Om iets kleins!           

Voel je soms frustraties?                     Om iets kleins! 

 

Hiermee bedoel ik alle minuscule dagelijkse akkefietjes in je leven 

die onbewust toch hun invloed hebben op jouw gevoel. 

Zoals: 

Bumperklevers, hondenpoep op de stoep, de wekker verkeerd gezet, 

collega’s die roken, de bakker had geen brood meer, mensen die liegen, 

herrie bij de buren, een document kwijt op je PC, verplichte verjaardagen, 

bonussen voor bestuurders, geen parkeerplaats vinden, je partner vergat de 

vuilnisbak aan de straat te zetten, lastig om een abonnement op te zeggen, 

de commercie bij feestdagen, moeten betalen voor het toilet in de horeca, 

ongevraagd drukwerk, moeite met het openen van een verpakking, 

jengelende kinderen en nog veel meer….! 

Zelfs bij dit soort kleine irritaties, kan het rode brein en de sympaticus 

in actie komen. 

 

Zoals je weet zorgt de sympaticus ervoor dat in ons lichaam stoffen 

aangemaakt worden die ons in staat stellen om te vechten of te vluchten. 

Maar wat heb je aan al die stoffen als je in een file zit, aan het werk bent, 

bij de slager iets koopt, TV kijkt of ’s nachts in bed ligt?  

 

Helemaal niets! 

       Dan dienen ze je niet, dan schaden ze je! 
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Parasympaticus 
 

De parasympaticus vergelijken we met het 

rempedaal. 

Als we daarop trappen gaat de ademhaling 

langzamer. De bloeddruk/hartslag daalt. 

Je spieren en organen krijgen voldoende bloed 

en zuurstof en de spijsvertering komt weer op gang. 

De parasympaticus laadt ook onze accu weer op! 

Want hij zorgt voor rust en het aanvullen van energievoorraden.  

 

 

Hij zorgt voor homeostase én hartritmevariabiliteit. 

Zodat mogelijke ontstane schade kan herstellen! 
 

Bij bedreigd worden, zoals in de “avondwandeling” of “als je huis in brand 

staat” of “je vrouw een hartstilstand krijgt” is stress functioneel. 

Als de gebeurtenis klaar is, brengt de parasympaticus weer rust. 

Maar als een gebeurtenis traumatisch is en in het hoofd blijft spelen, kan 

die stress geactiveerd blijven. 

 

Alle andere genoemde voorbeelden, waren niet levensbedreigend! 

De stress reacties daarop zijn bij een eenmalige gebeurtenis niet schadelijk. 

Maar als je die stress regelmatig en langdurig ervaart, blijft ook die stress actief. 

 

En deze “geactiveerde” stress kan een chronische stress worden.   

Stress die je onnodig blijft activeren! 

 

De sympaticus draait overuren en de parasympaticus is nauwelijks actief. 

Als de parasympaticus niet vaak gebruikt wordt verliest het zijn vermogen 

om spontaan in actie te komen. 

En we bereiken geen homeostase en verliezen hartritmevariabiliteit!      

Ons eigen lichaam saboteert ons eigen lichaam! 

 

 

          “Parasympaticus: Use it ore lose it” 
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Het immuunsysteem! 
 

Lichamelijk letsel of ziektes veroorzaken ook stress! 
 

Denk aan botbreuken, snijwonden, brandwonden of een zonnesteek. 

Of griep, mazelen, voedselvergiftiging etc. 

In dergelijke gevallen komt het immuunsysteem “onze verdediging” 

in actie. 

Om alles te herstellen en indringers als virussen, bacteriën en parasieten te 

bestrijden. 

Het immuunsysteem bestrijdt ook cellen die niet meer doen wat van hen 

verwacht wordt. Cellen die negatief verandert zijn. 

Bijvoorbeeld nier/lever/long problemen, zenuw/spierziektes én kanker. 

Het lichaam gaat in de verdediging en is de klok rond aan het vechten! 

(Helemaal als het ook nog eens straling en chemo krijgt!) 

 

 

Met een actieve of onderactieve sympaticus! 
Zoals je weet vergelijken we de sympaticus met het gaspedaal. 

De actieve sympaticus gaat vol gas vooruit! 

Te herkennen aan een onrustig, nerveus of opgejaagd gevoel. 

De onderactieve sympaticus gaat echter vol gas achteruit! 

Herkenbaar aan een uitgeput gevoel na lichte inspanning of na 

lang slapen toch moe wakker worden. 

 

 

Belangrijk is te weten wat je lichamelijk voelt! 
 

Want met de lichamelijke/fysieke signalen herken je dat de sympaticus 

aan het werk is. Met alle gevolgen van dien, want stress, door blijven gassen en 

daarmee een actieve sympaticus geeft schade en hindert het herstel. 

De parasympaticus, het rempedaal, sterkt je immuunsysteem en helpt je lichaam 

om zich te herstellen! 
 

 

Geef de parasympaticus de kans om jou te dienen! 

En laat Hartcoherentie je parasympaticus daarbij helpen! 
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Een onderzoek! 
 

In 1995 heeft het Institute of Heartmath een wetenschappelijk onderzoek 

gepubliceerd in het American Journal of Cardiology over hartcoherentie. 

Het ging om de invloed van hartcoherentie op het immuunsysteem. 

Bij alle proefpersonen werd vooraf en achteraf, in het speeksel, de hoeveelheid 

IgA (immunoglobulone A) gemeten. 

Dat is een antistof, dat een beschermlaagje om de cellen vormt om ze tegen 

aanvallen van bacteriën en virussen te beschermen. 

Men weet dat stress de IgA afbreekt waardoor we kwetsbaarder worden voor 

infecties van de luchtwegen. En dus eerder een verkoudheid of griep krijgen. 

Een grote hoeveelheid IgA betekent een sterk immuunsysteem. 

Weinig IgA zegt dat het immuunsysteem verzwakt is. 

 

 

 

 

Groep 1, moest aan iets denken wat hen boos en 

gefrustreerd maakte.  

Groep 2, moest denken aan iets waarvoor zij 

dankbaar en blij waren. 

 

De resultaten spraken voor zich. 

Groep 1 had weinig IgA. Groep 2 had véél IgA!   

 

   

Plus dit onderzoek toonde nog iets anders aan! 
 

Namelijk dat 10 minuten negatieve gedachten en negatieve emoties het 

immuunsysteem 5 uur lang verzwakt.    

En dat 10 minuten positieve gedachten en positieve emoties het 

immuunsysteem 5 uur lang versterkt! 

 

Vijf uur lang zwak-makers of vijf uur lang sterk-makers… 
 

                                   

                  Wat is jouw keuze? 
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Hoe krijg je hartcoherentie? 
 

Heel makkelijk!      
       Adem in, verleng de uitademing, wacht even met weer inademen. 

       Verplaats je aandacht naar je hart. 

       Focus op zaken waarvoor je dankbaar bent. 

       Niet denken, maar voelen… 

Klaar is Kees! 
 

In feite is het echt zo simpel, maar als je het voor het eerst doet is het 

wel handig als je ook letterlijk kunt zien wat er gebeurt. 

  

En kunt zien of je goed bezig bent. 

 

Dat kan met een computerprogramma! 

Op je oorlel komt een clipje wat 

verbonden is met de computer. 

 

Hier zie je Yolanda aangesloten op 

de computer en mij kijkend naar het 

scherm. 

 

Het computerprogramma is een vorm van BIO-feedback. 

BIO-feedback wil zeggen dat apparatuur laat zien wat er in het lichaam 

gaande is. 

Bijvoorbeeld een MRI-scan geeft onder andere: hersenfuncties, zenuwen 

en spieren weer. 

En een röntgenfoto kan een botbreuk laten zien. 

Maar ook een thermometer, bloeddrukmeter of een personenweegschaal 

is een vorm van BIO-feedback.  

 

En ieder apparaat laat je zien of iets naar wens of niet naar wens is. 

 

En als iets niet wenselijk is, kies dan wat jij er aan gaat doen! 
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Meten is weten! 
 

Wat wordt er dan gemeten? Je Hartslag en vooral je Hartritmevariabiliteit!     

Op het scherm zien we of de HRV in of uit balans is. 

Zien we “uit balans” dan kun je dat door hartcoherentie corrigeren. 

 

Wat gebeurt er in zo’n Hartcoherentie sessie? 

Je mag meteen een spelletje op de computer doen. 

Daarin zie je meteen wat er gebeurt door wel coherent of niet coherent zijn. 

Daarna kijken we samen naar de uitslag op de 

computer. 

Meestal zien we hoekige, scherpe, korte lijntjes. 

Een teken van uit balans zijn. En dat kan komen 

omdat je in een vreemde situatie zat. Je voelde je 

misschien ongemakkelijk en je gedachten sprongen van het een naar het ander. 

 

Dan doe je een ander spelletje met het verschil dat je nu begeleid wordt! 

Ga rechtop zitten met beide voeten op de vloer en je handen in je schoot. 

Sluit je ogen. Adem 4 tellen in door je neus en 8 tellen uit door je mond, 

(alsof door een limonaderietje), en dan 4 tellen wachten. 

Zodra dit je makkelijk afgaat, vraag ik je aan zaken te denken waarvoor je 

dankbaar bent. Bijvoorbeeld je hart, wat al zo lang voor je klopt. Stel je voor 

dat elke inademing door je hart gaat en de zuurstof brengt die het nodig heeft. 

En denk ondertussen aan mooie herinneringen. Bijvoorbeeld: Sinterklaas, 

zwemdiploma, eerste kus, in die sollicitatie gekozen worden uit honderd 

anderen, je trouwdag, je eerste kind, dat je de marathon liep of dat je iemand 

met iets hebt geholpen. 

 

Na 15 minuten zien we bij 95% van onze cliënten 

deze gladde, vloeiende lange lijnen. 

En iedereen is verbaasd dat enkel goed ademen, 

positieve gedachten en mooie herinneringen “weer” 

ervaren in één sessie zo zichtbaar is. 

 

Maar het kan ook andersom! 
 

 

*Beide grafiekjes op deze pagina zijn van Heartmath Benelux 
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Meten is weten aan den lijve! 
 

In 2006 hoorden wij over hartcoherentie en dat er apparatuur was om dat 

te meten. Ik nodigde iemand uit voor een demonstratie en kocht het direct. 

Thuis vertelde ik het aan Yolanda, waarop zij riep: “En dat koopt maar, 

zonder dat ik er iets van weet!”   

Waarop ik de persoon vroeg het voor Yolanda nog eens te demonstreren. 

 

Yolanda was aangesloten op de computer.  

Natuurlijk met haar jaren lang Tai Chi Qi Gong beoefenen bereikte zij 

vrijwel direct het level van hart-coherent zijn.  

Dat zagen we niet aan de “achteraf” statistieken zoals in het vorige 

hoofdstuk, maar aan de “op dat moment”  feedback onderin het scherm. 

Daar staan 3 vakjes: Links is rood, niet coherent. 

                       Midden is blauw, het kan nog naar links of rechts gaan. 

                       Rechts is groen, coherent. 

Yolanda was en bleef groen. Dus super coherent. 

    

Toen werd haar gevraagd aan iets vervelends te denken. 

Yolanda fronste en zei: “Iets vervelends?” 

Waarop ik zei: “Pak de ketjap!” 

 

Hier even het verhaal van de ketjap. 
Enkele maanden geleden had Yolanda de koelkastdeur zo snel 

opengetrokken dat uit de deur een flesje ketjap op de vloer kapot viel. 

Er lag gebroken glas en uiteraard veel ketjap. 

Yolanda werd zo boos daarover dat ze tegen het glas trapte en 

daardoor de ketjapspetters aanmerkelijk vergrootte. 

Zij had een afspraak en liet mij met de ketjap-troep achter. 

 

Verbaasd keek Yolanda mij aan: “Wat bedoel je met, pak de ketjap?” 

Zij was het incident met de ketjap totaal vergeten! 

Maar toen ik “ketjap” zei, ging Yolanda acuut van groen naar rood! 

 

Dit is een typisch voorbeeld dat het lichaam eerder reageert dan “het weten”. 

En het is ook een voorbeeld dat “buiten ons weten om” van alles gebeurt 

in ons lichaam! En dat je door op je lichaam te letten veel te weten komt. 

 

Weet dat jouw lijf je grootste meetinstrument is!  
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Meten/weten van cliënten 
 

Anky* 42 jaar, getrouwd, 3 kinderen, parttime verkoopster in een 

juwelierszaak: Elke maand 2 tot 3 zware migraine aanvallen. 

Gestopt met medicijnen (bètablokkers) omdat ze niet hielpen. 

Tijdens de intake kwam ook haar perfectionisme naar boven.  

Ze leerde te luisteren en vooral te “voelen” naar signalen in haar lijf. 

Ze ontdekte ook dat niet alles perfect hoefde te zijn.      

Anky krijgt door hartcoherentie rust in haar hoofd én lijf zonder migraine! 

 

Bart* 27 jaar, geen relatie, werkzaam in een distributiecentrum met 

wisselende diensten: Slecht slapen en zich constant moe voelen. 

Om wakker te blijven en zich op te peppen dronk hij veel energiedrankjes. 

Door de hartcoherentie oefeningen merkte hij het verschil tussen rust en 

spanning. Voordat het slapen zorgde hij dat zijn hart coherent was. Daardoor 

slaapt hij beter, is daardoor uitgerust en heeft geen behoefte 

meer aan energiedrankjes.   

 

Lies* 18 jaar, student hotelschool: Grote zorgen over haar studiecijfers. 

Ze had faalangst en extreme stress bij spreekbeurten/proefwerken en examens. 

Maar ook onzekerheid en faalangst in het dagelijkse leven. Ze had een tijdje 

mindfulness geprobeerd maar had daar geen baat bij. Door de hartcoherentie 

oefeningen zag ze wat ze kon doen als er stress, onzekerheid of faalangst op de 

loer lag. Tot haar verassing kwam ze erachter dat mindfulness juist perfect bij 

haar aansloot. Ze combineert nu hartcoherentie en mindfulness en creëert 

daarmee steeds meer zelfvertrouwen.  

In mei 2013 stuurde ze ons dit bericht: “Hoi StressMaster, 

Uit meer dan driehonderd kandidaten om stage te lopen in een van de 

duurste hotels ter wereld ben ik uitgekozen! Ik voel me super!” 

 

Niels*, een vroegere cliënt belde mij met het volgende: 

“Een tijd geleden had ik een operatie met een ruggenprik als verdoving. 

Ik hoorde aan de piepjes dat mijn hartslag steeds sneller ging. En ik voelde 

dat ook. Acuut ging ik aan de slag met goed ademen en hartcoherentie. 

Binnen een paar tellen daalde mijn hartslag zo snel dat er paniek was! 

Ik stelde ze snel gerust en vertelde dat ik dat van jou geleerd had! 

Ze vonden het geweldig.” 

 

*Bovenstaande namen zijn in verband van privacy fictief 
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Gedachten                    
 

Met positieve gedachten en emoties bereik je Hartcoherentie! 
Voor we hier verder op in gaan, moeten we eerst een fabel ontkrachten. 

 

De fabel dat: positief denken iets doet! 
In rouwadvertenties lees je soms: 

Hij bleef tot aan het einde positief denken! 

Veel mensen roepen dat ze, altijd positief denken! 

Google “positief denken” en er verschijnen diverse sites 

die het promoten. 

 

Maar met enkel positief denken gebeurt er niets! 
 

Op een netwerkbijeenkomst raakte ik in gesprek met Ben. 

Hij had in één jaar flink wat tegenslagen te verwerken. 

Zijn bedrijf kreeg minder klanten. Zijn vrouw wilde scheiden. 

Hijzelf kreeg hoge bloeddruk en had vaak aanvallen van hyperventilatie. 

Zijn arts adviseerde positief te blijven denken. 

Wat hij braaf elke dag deed. 

Toen hij hoorde wat ik deed vroeg hij of ik geloofde in positief denken. 

Ik zei ja, maar dat het afhankelijk was “hoe” men positief dacht. 

Zijn reactie was; wat bedoel je met hoe? 

Ik vroeg hem, naar een herinnering te gaan waar hij heel blij was. 

Na zes tellen zei hij, dat hij iets gevonden had. 

Vaak zie je dan dat de uitdrukking op hun gezicht in overeenstemming 

is met waaraan zij denken. Maar zijn uitdrukking was niet veranderd! 

Ik vroeg hem wat hij erbij voelde. Op slag zag ik een verbaasd gezicht. 

“Voelen? Moet ik er iets bij voelen dan?” 

 

Dit is precies waar enkel “Positief Denken” mis gaat. 
Veel mensen denken dat het om het denken gaat! 

Maar denken doe je met je brein. En je brein voelt niets. 

Start met een positieve gedachte en zet het om in een positief gevoel!  

 

“Denk niet positief, maar voel met je hart positief!” 
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Emoties/Gevoelens 
 

En ook over emoties en gevoelens even een pas op de plaats. 

Emoties overkomen ons. Wij zijn niet onze emoties, we ervaren ze!  

 

Maar waarom krijg je die emoties/gevoelens? 
 

Als wij dit voorleggen aan cliënten of trainees komen ze meestal 

met het volgende antwoord: 

“Er gebeurt iets en daardoor krijg je emoties en gevoelens.” 

 

Bijvoorbeeld; iemand stapt op je voet en jij wordt boos. Of je moet 

naar de tandarts en je bent bang (voor de pijn of de rekening). 

Maar ook positief: je hebt gewonnen in een loterij en je bent blij. 

Kortom; iedereen is het met de stelling eens dat er emoties komen 

naar aanleiding van een gebeurtenis. 

 

Oorzaak/situatie                                                   Emotie/gevoelens                                

gebeurtenis                                                           fysieke gevoelens 

 

Vervolgens vragen wij hoe ze van die emoties af kunnen komen. 

Hier geeft men direct aan dat positieve emoties moeten blijven! 

Alleen de negatieve en vervelende emoties willen ze weg hebben. 

Hoe doe je dat? 

Hier komt bijna iedereen tot de conclusie dat de oorzaak/ situatie 

moet veranderen. 

 

Oorzaak/ situatie                                                  Emotie/gevoelens                                

gebeurtenis                                                           fysieke gevoelens 

 

En als we vragen of dat lukt, geven ze toe dat je een situatie die 

gebeurt is niet meer kunt veranderen. En dus ook het gevoel niet. 

Het is dus wachten totdat de nare emotie weg is. 

En voor de toekomst kun je hoogstens proberen niet meer in zo’n 

vervelende gebeurtenis te komen.   

 

   Conclusie: emoties kun je niet veranderen 

                        Of toch wel? 
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Ja wel! Want de groene pijl klopt niet! 
 

Tenminste, niet helemaal. Want vóór de groene pijl gebeurt nog iets anders. 

 

Oorzaak/situatie                                                        Emotie/gevoelens                                

gebeurtenis                                                                fysieke gevoelens 

 

                                                    Jouw gedachten en meningen 

                                                    over een gebeurtenis! 

 

Hier is de Haas aan het werk met zijn korte route. 

Weet je nog? Dat hij het groene brein geen tijd geeft om na te denken?  

Hij zoekt in je geheugen naar een soortgelijke gebeurtenis. 

Waar jij een gedachte, een mening en een gevoel over hebt. 

En hupsakee, opeens zit jij met een emotie! 

 

Bijvoorbeeld: 
1 Gebeurtenis…  een bumberklever achter je knippert met zijn licht 

2 Gedachte…….  wat een onbeschofte gedrag, oneerlijk, asociaal 

3 Gevoel……….  boosheid, teleurstelling 

    Vaak is dan de volgende stap dat we er wel over nadenken. 

    Maar dan meer om onze emotie te rechtvaardigen. 

    En zo blijven we in het Gevoel hangen! 

 

En pas op: 
Als je later het incident aan iemand vertelt, krijg je alles nog een keer! 

En als die ander je bevestigd, kunnen die ongewenste emoties nog heviger 

worden en nog langer blijven hangen! 

 

 

Maar voor we verder gaan, eerst een belangrijke vraag: 

Wil jij gelijk hebben of geluk? 
 

Mensen die vast blijven houden aan hun gelijk, gedachte, mening, oordeel, 

opinie, overtuiging, aanname of standpunt, kunnen niet “anders” denken.  

En daardoor staan zij niet open voor een kans op geluk. 

 

Open staan voor anders denken kan alles veranderen! 
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Verander je gedachten! 
 

Jouw gedachten zijn de “aansteker” van  jouw emoties. 

En daarmee de “aansteker” van jouw gedrag! 

Verander je gedachten en daardoor je gevoelens. 

En daarmee jouw doen en laten. 

 
We pakken weer de bumberklever én een mogelijk gedrag van jou. 

1 Gebeurtenis:     een bumberklever knippert met zijn licht 

2 Gedachte:          wat een onbeschoft gedrag, asociaal, ontoelaatbaar 

3 Gevoel:              boosheid, teleurstelling 

Jouw reactie op dat gevoel kan zijn… 

4 Gedrag:             treiteren, middelvinger opsteken, hardop schelden 

 

Maar het kan ook anders!  
1 Gebeurtenis:     een bumberklever knippert met zijn licht 

2 Gedachte:          hij heeft haast omdat zijn zoontje geen adem krijgt 

3 Gevoel:              willen helpen, empathie 

Zie hier hoe een andere gedachte jouw gevoel kan veranderen.  

4 Gedrag:             zo snel mogelijk de weg voor hem vrijmaken 

Zie ook dat je gedrag daardoor anders is.  

En jouw innerlijke reactie op dát gedrag kan zijn… 

5 Gevoel:              compassie, tevreden, gelukkig 

 

Als er een Gebeurtenis is, waarop zonder gedachte een Gevoel volgt, 

weet dat dan dat de Haas in actie is.   

Maar zelfs een onbekende Gedachte kun je positief invullen.  

 

Ben de komende tijd alert als je een Gevoel/emotie krijgt. 

Je zult ontdekken dat deze 5 stappen altijd in deze volgorde gaan! 

Herken je de Gedachte, verander die dan in een positieve Gedachte. 

 

Belangrijk: Het gaat hier niet om foute zaken goed te praten! 

Door rood licht rijden is fout en blijft fout. En misschien is het noodzakelijk 

om het kenteken te noteren en de politie te bellen. 

Maar als jij last hebt van die gedachten over het gebeuren, verander ze dan. 

En ben creatief daarin! 
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Creatief gedachten veranderen 
 

Dat doet ook Byron Katie 
 

De Amerikaanse Katie was tien jaar lang zwaar depressief, 

boos en paranoïde. 

Ze bleef vaak weken achtereen in bed, bang om naar buiten 

te gaan. Soms kon ze niet eens haar tanden poetsen. 

Tot zij op een ochtend wakker werd met een andere kijk op de werkelijkheid. 

Ze ontdekte dat ze ongelukkig was als ze haar gedachten geloofde. 

En dat ze gelukkig was als ze haar gedachten niet geloofde. 

Kortom, haar depressie was niet de schuld van de wereld om haar heen! 

Het lag aan haar gedachten. 

Vanaf dat moment veranderde zij haar gedachten over haarzelf en anderen. 
 

Zoals: Ik ben het niet waard          ˃    Ik ben het waard  

           Dat lukt mij nooit               ˃    Dat gaat mij lukken  

           Hij moet lief voor mij zijn  ˃    Ik moet lief voor mijzelf zijn 

           Zij mag mij niet uitlachen  ˃    Zij mag om mij lachen 

 

Haar werk om gedachten te veranderen heet The Work en daarvoor 

gebruikt zij steeds dezelfde vier vragen. 

Bijvoorbeeld de gedachte: “Mijn man luistert niet naar mij.” 

 

1 Is het waar wat je denkt? 

2 Ben je zeker dat het waar is? 

3 Hoe voelt het als je die gedachte gelooft? 

4 Hoe voelt het als je niet die gedachte hebt?  

 

Daarna komt de volgende stap; 

Kun je de gedachte (jouw mening, jouw overtuiging) omkeren? 

Naar bijvoorbeeld: “Ik luister niet naar mijn man.” 

                               “Mijn man hoeft niet altijd direct naar mij te luisteren.” 

                               “Ik luister niet naar mijzelf.” 

 

Het resultaat van eerlijk de vier vragen beantwoorden en vervolgens de 

omkeringen bedenken is inzicht én de vrijheid krijgen om juist dát te denken 

wat jou dient! Voor jezelf, je relaties en de wereld om je heen.   
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Is het moeilijk gedachten veranderen? 
 

Als overtuigingen, meningen en gelijk willen hebben, zich blijven opdringen 

moet je het wel oefenen. 

Maar soms ontdek je dat het veranderen van je gedachten super makkelijk is. 

 

Bijvoorbeeld: Hier linksonder staat een groen teken. Het kan een letter of cijfer 

zijn. Wat zie jij? Waarschijnlijk zie jij de letter E. 

             
        

                          Maar kijk je van bovenaf dan zie je het cijfer 3  

                          Kijk je van rechts dan zie je de letter M   

 Kijk je van links dan zie je een letter W  

                           

 

Het veranderen van je gedachte gebeurt al door enkel maar 

op een andere plaats te gaan staan. 

Doe dat dus! Bekijk je gedachte van meerdere kanten! 

 

 

Het woord “GEDACHTE” 
 

En hieronder de vele plaatsvervangende woorden die we vaak gebruiken. 

      Allemaal woorden waarmee wij ons gelijk bekrachtigen!   
De hoeveelheid geeft aan hoe veel belang wij hechten aan ons gelijk. 

 

Overtuiging           Oordeel Mening               Aanname 

Uitleg Lezing Opvatting Standpunt 

Opinie Denkbeeld Visie Geloofssysteem 

Beeld Zienswijze Idee Interpretatie 

Verklaring Paradigma Perceptie Denkwijze 

Hypothese Principe Geloof Veronderstelling 

Invulling Duiding Overweging Stellingname 

Overdenking Kijk Regel Motivering 

Verheldering Reflectie Manier Beschouwing 
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Wat je denkt, kan gebeuren! 
 

Leren fietsen 
Iedereen heeft wel een home video gezien van een kindje dat leert fietsen.  

De hele weg is vrij op één lantaarnpaal na. En als het kind dichterbij komt 

is alle aandacht, van het kind en ouders: “Niet op de lantaarnpaal!” 

Met als gevolg dat het kind tegen de lantaarnpaal botst. 

 

Het woord “NIET” 
Ons brein heeft niets met het woord “niet”. Ons brein kent geen “niet”. 

Bijvoorbeeld als ik je vraag niet aan een paars gestippelde olifant te denken. 

Dan denk je juist wel aan een paars gestippelde olifant!   

Terug naar het fietsertje, de aandacht daar is eigenlijk: “op de lantaarnpaal!” 

Met als gevolg dat het kindje op de lantaarnpaal botst. 

En wat denk je wat er kan gebeuren met iemand die steeds tegen zichzelf 

zegt: “Ik wil geen kanker krijgen.” De aandacht, de focus ligt op “kanker”. 

 

Aristoteles, een Griekse filosoof van 300 jaar voor Christus zei: 

      “Alles wat je aandacht geeft groeit!” 
 

Het is dus belangrijk om te weten HOE je aan iets moeten denken! 

Bijvoorbeeld: 

Motorrijders kijken niet naar dat, waar ze niet naar toe willen! 

Sporters denken juist aan waar ze graag naar toe willen. 

Maar dat hebben ze wel moeten leren. 

 

Want ruim 70% van onze dagelijkse gedachten zijn negatief. 

Deze negatieve gedachten en overtuigingen zijn ooit gecreëerd. 

Door jezelf of anderen hebben het jou wijsgemaakt. 

    Naar jezelf: Ik ben niet slim genoeg, het is altijd mijn schuld, 

    ik zeg altijd het verkeerde, ik hoor er niet bij, ik heb twee linker handen.      

    Naar anderen: Niemand helpt mij, jij bent weer niet je belofte nagekomen, 

    jij zult nooit veranderen, wat een zeur ben je, ze luisteren nooit naar mij. 

 

En al deze negatieve gedachten…   oeps!  

 

      “Alles wat je aandacht geeft groeit!”  
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Affirmaties 
 

Louise Hay, geboren in 1926, wordt wel de grootmoeder genoemd van 

positief denken. 

En van positieve affirmaties. Dat zijn bewust gekozen positieve gedachten 

die je dagelijks regelmatig hardop of in gedachten tegen jezelf zegt. 

Met als doel je zelfvertrouwen, kracht, energie en levenslust te geven. 

Positieve gedachten, die je positief laten voelen, waardoor je positief bent! 

 

Je kunt kiezen uit heel veel positieve affirmaties waaronder: 

Ik houd van mezelf       Ik accepteer mezelf precies zoals ik ben 

Wees eerlijk, hoe vaak zeg je dat? Waarschijnlijk nooit. 

 

Ik leer elke dag             Ik geniet elke dag               Ik groei elke dag 

Met deze affirmaties zet jij een intentie uit.  

 

Elke dag gaat het mij, in alle opzichten beter 

En dat kan van alles zijn; relaties, gezondheid, financieel of levenslust. 

 

Alle affirmaties zijn een fantastische start om als een kind 

enthousiast een nieuwe dag met open armen te ontvangen! 

 

Alles wat je aandacht geeft groeit! 

 

En door het regelmatig zeggen van deze affirmaties kan 

alles wat je denkt een voorspelling worden die zichzelf 

waarmaakt! 

 

 

 

Over deze “selffulfilling prophecy” zei Henry Ford, de auto fabrikant: 

“Of je nu zegt dat je het kunt of niet kunt, je hebt altijd gelijk.”  

 

 

Belangrijk: Het gaat hier niet om verdrietige zaken positief te maken. 

Bij verlies van werk, gezondheid of een dierbare, is rouwen een normaal proces. 

Maar zodra rouwen jouw slachtofferrol wordt, verander dan je rol!   

En weet dat je dat kunt! 
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De kracht van gedachten! 
 

Er was eens in Amerika een net aangenomen lerares die bewust niet 

verteld was dat zij een klas kreeg met kneuzen, etterbakken en ADHD’ers. 

Dat had het bestuur expres gedaan omdat vier voorgaande leerkrachten 

al binnen een maand vertrokken. Ze hoopten met deze onwetende lerares 

in ieder geval het jaar te kunnen afronden. 

De lerares was niet dom en merkte natuurlijk dat er van alles mis was aan het 

gedrag van de kinderen. Alleen ze wist niet waardoor dat kwam. 

Nieuwsgierig als zij was ging ze op onderzoek. Door stom toeval ontdekte zij 

aantekeningen over haar klas. 

Naast alle namen stond een rood getal.  

De lerares wist direct dat de getallen hun intelligentiequotiënt uitslagen waren. 

Onvoorstelbaar, zij had een klas met het hoogste IQ! 

Juist omdat dit haar niet verteld was, besloot zij haar vinding niet te melden. 

Maar ze paste wel direct haar lesstijl aan. 

Ze gaf de kinderen alle ruimte om te leren, te klieren of niks te doen. 

Want volgens haar moeten hoogintelligente kinderen juist alle ruimte hebben. 

Plus, als de kinderen iets goed deden, gaf ze steeds complimenten.  

Na vier maanden was er een uitgebreide toets voor haar leerlingen. 

De uitslag voor alle kinderen was: hogere cijfers!  

Behalve de juf, was iedereen en ook het bestuur stom verbaasd. 

Natuurlijk werd haar gevraagd hoe zij dit voor elkaar had gekregen. 

Zij vertelde dat zij haar lesstijl aangepast had aan hun hoge IQ. 

Het bestuur wist dat hun “hoge IQ” niet klopte en vroeg haar waar zij dat 

vandaan had. Waarop zij de kaart met namen en rode cijfers toonde. 

 

En wat bleek… 

De cijfers waren niet hun IQ maar hun kastjes 

nummers! 

Op het internet zijn er wel verhalen hierover te 

vinden maar geen feiten. 

Toch zit hier een belangrijke boodschap in. 

 

 

Wat jij denkt/voelt projecteer je onbewust op de ander. 

Positief en negatief. Met alle gevolgen van dien! 
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Nog een voorbeeld “The dog whisperer” 
 

Cesar Millan’s motto is: “Ik rehabiliteer honden en train mensen.” 

Op National Geographic Channel vind je zijn programma’s. 

Hij laat keer op keer zien dat eigenlijk niet de honden het probleem 

zijn maar “de baasjes”! 

Baasjes die helemaal geen baasjes zijn. Geen leiders van een roedel. 

En de “baasjes” hebben niet in de gaten dat de honden de baas zijn en 

dat zij de mensen zien als groepsleden met de laagste rang.  

Cesar laat de “baasjes” in hun waarde maar weet op de juiste manier, 

hun gedrag zo te veranderen dat zij hun honden het beste kunnen geven. 

Namelijk een baasje waar ze 100% op kunnen vertrouwen!   

 

Zo had een vrouw moeite had om haar 3 grote honden aan te lijnen.  

Met de lijnen in haar hand liet zij zien wat er altijd gebeurde. 

Ze kwam de hoek om en 30 meter verder sprongen de honden enthousiast tegen 

de poort. Met elke stap werden de honden drukker.  

Op 15 meter afstand waren de honden door het dolle heen. Ze blaften en 

sprongen steeds hoger tegen de poort. 

Ze riep Stil! Lig! Rustig! Wat geen effect had op de honden. 

De poort open duwen met springende honden koste heel wat moeite. 

En eenmaal binnen was het aanlijnen ook geen pretje. 

Daarna deed Cesar het op zijn manier. 

Hij kwam de hoek om met de lijnen in zijn hand en de honden begonnen 

te springen. Op 15 meter werden de honden kalmer en bij de poort claimde 

Cesar zijn ruimte en daardoor stapten de honden achteruit. Cesar kon zonder 

problemen binnenkomen en de honden aanlijnen. 

 

Alles was gefilmd en Cesar vroeg haar of zij verschil zag in de twee filmpjes. 

Zij: “Ik riep dat ze stil moesten zijn. Jij zei niets!” 

Cesar: “ Kun je herinneren wanneer je begon te roepen?” 

Zij: “Toen ik halverwege het pad was.” 

Cesar: “Feitelijk klopt dat, maar in je gedachten kwam je al schreeuwend de 

hoek om. Jij verwachtte dat ze moeilijk gingen doen en de honden gaven jou 

precies dát. Je moet je gedachten en daarmee jouw energie veranderen.” 

Na enkele keren oefenen, liep de vrouw met “gewenst gedrag” gedachten, 

het pad af en kon zij zonder problemen de poort openen en de honden aanlijnen! 

 

Zij veranderde zichzelf en daarmee haar honden! 
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Anderen die je wilt kennen! 
 

Omdat zij weigeren slachtoffer te zijn van gebeurtenissen. 

Omdat zij hun grenzen verleggen en blijven verleggen. 

Omdat zij bewust met heel hun hart een eigen weg kiezen. 

Deze mensen gebruiken ook de kracht van hun gedachten. 

En daardoor zijn zij een voorbeeld en inspireren zij anderen! 

Wijzelf hebben inmiddels héél veel personen in ons hart! 

Mensen uit het verleden en heden. Jong en oud. Bekend en niet bekend. 

Wim Hof is daar natuurlijk een van.  Hieronder 3 anderen. 

 

Nelson Mandela 

Hij zat 27 jaar in de gevangenis op Robbeneiland. 

Waarvan vele jaren in eenzame opsluiting. Met het recht van één brief  

en één bezoek per half jaar, wat overigens vaak werd geschonden. 

Desondanks bleef Nelson steeds wanneer hij de kans had, de dialoog 

aan te gaan. 

Geen verwijten maar altijd willen weten wat er bij die ander leeft. 

 

Aba Gayle 

Een Amerikaanse moeder die haar 19 jarige dochter door moord verliest. 

De moordenaar werd snel gepakt en kreeg de doodstraf.  

In afwachting van zijn straf leefde Aba jarenlang met woede en wraak. 

Tot ze op een dag het inzicht kreeg dat die gevoelens haar niet diende.   

En óók niet zijn dood. Daarop schrijft zij een brief aan de dader, waarin 

ze zegt het hem te vergeven. Toen ze de brief in de postbus stopte, voelde 

zij dat alle boosheid en wraakgevoelens ineens verdwenen waren. 

Zij ontdekte, dat vergiffenis schenken iets is, wat je doet voor jezelf.  

Inmiddels strijd zij actief tegen de doodstraf. 

 

Jill Bolte Taylor  

Een briljante neurologe en hersenwetenschapper aan de Harvard Universiteit. 

Zij kreeg op 37 jarige leeftijd een beroerte die haar complete linker hersenhelft 

platlegde. Juist de hersenhelft die zij het meest gebruikte! 

In plaats van de handdoek in de ring te gooien, greep zij de unieke kans om van 

binnen uit te observeren hoe haar brein op deze beschadiging reageerde.   

Haar herstel duurde ruim 8 jaar. Zij is weer volledig aan het werk en geeft over 

de hele wereld lezingen. 

Zij vertelt haar verhaal, klik op Jill Bolte 

http://new.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight
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Nog meer Gedachten Kracht 
 

“Onderstaand artikel stond in 2012 in The Daily Telegraph.” 

Een nieuw middel tegen angst! 
Het gerenommeerd farmaceutisch bedrijf Cicero Pharmaceutical Solutions 

in Engeland komt met een nieuw medicijn. 

De naam is Rumyodin en helpt bij angststoornissen. 

Het medicijn is voor het eerst getest bij Engelse militairen in de 

Iraakse oorlog. Soldaten functioneerden beter tijdens een crisis 

en ze konden betere keuzes maken. Plus ze hadden naderhand 

beduidend minder last van concentratieproblemen, stress en 

slaapstoornissen. 

Daarna werden mensen getest die verschillende soorten angststoornissen 

hadden. Zoals straatvrees, angst voor spinnen of om met een vliegtuig te reizen. 

Tijdens de lancering van Rumyodin in december 2012 in Londen zei een van de 

proefpersonen dat het medicijn zijn leven veranderd had. Hij kon weer genieten 

van het leven en bezig zijn met de toekomst in plaats van steeds bang te zijn.   

Cicero Pharmaceutical Solutions brengt het middel in 2014 op de markt.” 

        

Bovenstaand artikel is nooit in een krant gepubliceerd. 

Maar mensen die wij dit mailden, namen bijna allemaal aan dat het waar was. 

A omdat StressMaster dit mailde en B omdat het bericht echt leek. 

 

Derren Brown doet dit ook in zijn experiment “Angst en Geloof”. 

Maak het gezaghebbend en laat het zo echt mogelijk lijken! 

Voor dit experiment werden proefpersonen met diverse angststoornissen 

ontvangen in een imposant gebouw van Cicero Pharmaceutical Solutions. 

Ze kregen testen van dokters in witte jassen, werden aangesloten op computers 

en moesten regelmatig een waslijst met vragen beantwoorden.    

Na dagelijkse (3 x per dag) inname van Rumyodin werden ze regelmatig 

geconfronteerd met hun angst en gefilmd. Alles werd vastgelegd en besproken. 

Na het experiment bleek bijna iedereen van zijn angststoornis af te zijn. 

 

En toen zei Derren dat Cicero Pharmaceutical Solutions niet bestond. 

En ook niet het medicijn Rumyodin. In de capsules zat suikerwater. 

Het hele experiment draaide om gedachten kracht! Om het Placebo-effect! 

          Het medicijn Rumyodin = Your mind 
 

Voor de film van Derren Brown en het medicijn Rumyodin: klik HIER 

http://www.youtube.com/watch?v=hfDlfhHVvTY
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Placebo 
 

Het woord komt uit het Latijn en betekent “ik zal behagen”, dus ten goede. 

Met andere woorden, Placebo dient jou. 

Toen je als kleuter je hoofd stootte of je vinger aan een kaars brandde, zei je 

moeder misschien de tover woorden: “Ik geef er een kusje op en de pijn is weg!” 

Jij geloofde haar. En de pijn was weg. Dat geloven is Placebo. 

 

Buiten de Engelse mentalist/illusionist Derren Brown hebben ook andere 

wetenschappers onderzoek naar het Placebo-effect gedaan. 

Met de allernieuwste methoden kan men nauwkeurig de hersenen en het 

lichaam onderzoeken. 

Daar kwamen de volgende bevindingen uit: 

Placebo werkt het sterkst als de arts/behandelaar het vertrouwen uitstraalt 

dat het middel werkt en als de kans op verbetering ook reëel is. 

Als de cliënt in het medicijn/behandeling gelooft, een positieve houding 

heeft en daarmee open staat voor verbetering, en als de behoefte aan de 

werking en daarmee de hoop groot is. En als men stress onder controle heeft.    

Verder ontdekte men dat alle medicijnen/behandelingen zowel regulier als 

alternatief voor 30% meeliften op het Placebo-effect! 

En inmiddels is wetenschappelijk bewezen dat zelfs als men weet dat ze een 

placebo pil slikken het toch nog werkt! 

 

Twee knie-operaties  
In verschillende operatiekamers werden twee patiënten tegelijkertijd aan 

hun knie geopereerd. De een had een kijkoperatie en bij de ander werd het 

kniegewricht vervangen. Hun namen waren hetzelfde en hun kaarten werden 

per ongeluk aan het verkeerde bed gehangen. Pas weken later werd de fout 

ontdekt. En daar ontdekten ze ook dat de man die voor een vervanging 

van zijn knie kwam (omdat hij van de pijn niet meer kon lopen) nu vrolijk 

rondhuppelde na een kijkoperatie! 

Broodje aap verhaal? 

Nee! En inmiddels worden in Amerika worden placebo-operaties uitgevoerd. 

Mensen met knie-artrose worden geopereerd zonder dat er iets gebeurt. 

Puur door Placebo herstelt veel van hen helemaal! 

 

Tip:  
Plak op een flesje water een etiket met de tekst “Gezondheid” en 
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Nocebo 
 

Dat is de tegenhanger van Placebo en betekent “Ik zal schaden”, ten kwade. 

Een executie 
Een gevangenis in India, 1930. Een ter dood veroordeelde man krijgt van 

een arts de vraag of hij wil meewerken aan een experiment. 

Het gebruik was openbare ophanging, wat voor zijn familie een schande was. 

De dokter zei dat hij een andere executiemethode wilde proberen, door hem 

binnenskamers te laten doodbloeden, dus geen openbare terechtstelling en 

beloofde dat het geen pijn zou doen. 

De gevangene stemde toe. Doodgaan zou hij toch. 

Geblinddoekt werd hij naar een kamer gebracht en daar vastgebonden op een 

operatietafel. Aan elke hoek van de tafel hing een zakje water. 

De arts maakte enkele oppervlakkige sneetjes in voeten en polsen van de 

gevangene. Kort daarna liet hij water uit de zakjes druppelen. 

De veroordeelde dacht dat het zijn eigen bloed was dat langzaam uit hem 

wegvloeide. Doordat anderen in de kamer hadden afgesproken om steeds 

zachter te praten, werd het effect versterkt. Uiteindelijk was er alleen nog 

het geluid van langzaam druppelend water, tot ook dat stopte. 

Kort daarna verloor de man het bewustzijn en stierf. 

Hoewel er in werkelijkheid geen druppel bloed was gevloeid! 

 

Een ander voorbeeld gaat over de Maori’s in Nieuw-Zeeland. 

Een stamlid werd door de wich-doctor vervloekt en stierf enkele dagen later. 

Iedereen in het dorp, inclusief het slachtoffer geloofde in de vervloeking.   

 

Ook om over na te denken. 

Als terminale patiënten te horen krijgen dat zij nog hooguit 3 maanden 

te leven hebben, gaat 80% daarvan keurig binnen die tijd dood!  

 

En besef het volgende: 
Kinderen geloven hun ouders en alle andere opvoeders als grootouders, 

leerkrachten etc. Hoe vaker zij horen dat zij niets kunnen, waardeloos 

en/of dom zijn, des temeer negatieve invloed op hun ontwikkeling! 

 

Vertel kinderen daarom dat zij alles kunnen, waardevol en super slim zijn. 

Geef ze daarmee een kans om zichzelf te ontplooien! 
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Nog 3 Krachtige Gedachten 
 

Het spier-experiment 
Van alle proefpersonen werd de spiermassa in een pink gemeten. 

Daarna kregen zij een buisje met daarin een hendeltje. Een maand lang moesten 

ze, meerdere keren per dag, enkele minuten lang die pink in het buisje steken 

en het hendeltje indrukken en ingedrukt houden. 

Wat best wat kracht kostte. 

Daarna werd weer ieders spiermassa gemeten.    

De uitkomst was steeds dat bij allen de spiermassa toegenomen was. 

Ondanks, en nu komt het, dat de helft van de testpersonen helemaal geen 

hendeltje in het buisje hadden. Zij moesten enkel visualiseren, in gedachten, 

dat ze met hun pink een hendeltje indrukten! 

Geblesseerde sporters leren door puur visualiseren hun kunnen te verbeteren. 

En op dit moment zijn er testen of verlamde mensen ook baat kunnen hebben 

om “krachttraining” te visualiseren. 

 

Afvallen 
Veel mensen kampen met overgewicht. Met alle gevolgen van dien. 

Hoge bloeddruk, obesitas en diabetes. 

Voor sommigen was diëten en/of sporten geen optie meer. Door het jojo-effect 

werden ze uiteindelijk nog zwaarder. Voor hen was de laatste kans om gezond 

te leven een maagverkleining of een maagband laten plaatsen. 

Voor velen was het een uitkomst. Maar het was wel een operatie.   

De Engelse Sheila Granger vond dat het anders moest en zij ontwikkelde de 

Virtuele Maagband. Dat is geen fysieke maagband maar een denkbeeldige! 

Geen operatie maar enkele sessies, waarin de cliënt met hulp van de therapeut 

door middel van coaching én hypnose nieuwe overtuigingen over eten creëert. 

Daarna wordt de Virtuele Maagband geplaatst. 

De maag “lijkt” verkleint van een voetbal tot een tennisbal en is net zo effectief 

als een echte maagband! 

 

Let op: 
Het verkleinen van de maag, door operatie of hypnose, is enkel succesvol 

als de persoon de oorzaak erkent en de nieuwe gedachten over eten omarmt. 
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Het IJskristallen Experiment 
 

Je weet inmiddels dat jouw gedachten invloed hebben op jezelf en anderen. 

Maar jouw gedachten hebben ook invloed op dingen, zoals water. 

De Japanse wetenschapper Masaru Emoto ontdekte bij zijn onderzoek naar 

ijskristallen dat water reageert op woorden, gedachten en emoties. En dat 

water een eigen geheugen heeft. 

Hij deed proeven met drie kannen water. Tegen kan 1 was hij vriendelijk 

en tegen kan 2 was hij boos. Kan 3 werd genegeerd. 

Na enkele weken werd het water uit alle kannen bevroren. 

De ijskristallen van alle drie kannen waren verschillend. 

Die uit kan 1 waren mooi en helder. Uit kan 2 waren donker en vervormd. 

En de ijskristallen uit kan 3 waren niet meer dan een zielig groezelig hoopje.  

Voor het ijskristallen experiment heb je goede apparatuur nodig. 

 

Voor dit experiment heb je witte rijst nodig.  
Kook de rijst, laat het afkoelen en verdeel het over drie grote glazen. 

Vul de glazen voor driekwart en voeg koud water toe zodat de rijst net onder 

staat. Sluit de glazen met huishoudfolie en tape goed af! 

Plak op het eerste glas een etiket met een positief woord of zin zoals: 

Ik hou van jou, je bent de beste, super, geweldig! 

Op het tweede glas een etiket met een negatief woord of zin: 

Ik haat je, je bent een afschuwelijke mislukking, stommerik! 

Op het derde glas plak je een leeg etiket. 

Zet de glazen daar, waar je vaak (voorbij) komt. Met wat ruimte ertussen. 

Zodra je het positieve of negatieve glas ziet, denk dan de woorden op het etiket. 

Het derde glas negeer je. 

Je kunt de glazen zo vaak als je wilt van plaats verwisselen.  

Belangrijk: geef het experiment minstens 6 tot 8 weken de tijd! 

 

Weet wel: 
Wij mensen bestaan voor een groot deel uit water.  

Embryo’s 80%   Zuigelingen 75%  Mannen/vrouwen: 55% tot 60% 

En als enkel iets denken al iets met water en rijst doet… 

                      

Wat doet dat dan met ons!  
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“Echo-kracht” 
 

In een laboratorium wordt op een testplaatje een levende hartcel gelegd. 

Daarna wordt daarnaast een tweede hartcel geplaatst. Beide hartcellen 

kloppen en blijven kloppen in hun eigen ritme. Vervolgens worden er 

nog meer hartcellen, zo ver mogelijk uit elkaar op het plaatje gelegd. 

Binnen enkele tellen kloppen alle hartcellen in hetzelfde ritme!  

Belangrijk is hier dat ineens alle hartcellen met elkaar echoën. 

Ook al zijn het hartcellen van verschillende mensen! 

Of zelfs kunstmatig vanuit stamcellen gecreëerde hartcellen! 

 

Wat zegt ons dit? 
Dat hartcellen graag willen resoneren! 

Maar niet alleen hartcellen…  

Vrouwen die samenwonen, bijvoorbeeld studenten of nonnen, 

gaan op een gegeven moment tegelijk menstrueren. 

Als je één stemvork aanslaat gaat een andere spontaan echoën. 

En een piano kan zelfs resoneren op een gitaar. 

Hang in een ruimte meerdere koekoeksklokken. Na een tijd gaan 

alle slingers tegelijk heen en weer. 

 

Wat leert ons dit? 
Dat het slim is, om de kracht van de echo te gebruiken! 

Zoals eerder verteld in Homeostase in Balans, streeft ons lichaam 

continue naar een natuurlijke balans en evenwicht voor een optimale 

samenwerking van alle systemen in ons lichaam. 

Hartslagen, hersengolven en ademen hebben allen een eigen ritme. 

 

Maar als jij hartcoherent bent, dan gaan alle ritmes met elkaar resoneren. 

Wat een positieve kettingreactie heeft op alle andere cellen in je lichaam! 

 

 

En dat niet alleen. 
Door hartcoherent te zijn kunnen mensen om je heen met jou gaan echoën. 

Wat weer een positieve kettingreactie op hen kan hebben. 
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Jouw Hartcoherentie 
 

Je hebt het boek bijna uit, en je weet al waar het om draait. 

Er bestaat geen toverstokje dat ineens alle vervelende zaken in goede 

zaken verandert. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor de stappen die je neemt. 

Maar als je ze neemt dan kun je binnen enkele weken het verschil voelen. 

 

Positief denken + Positief voelen = Positief zijn!  

 

 

Dingen die je dan moet doen… 
 

Lees het boek: Verademing 

Goed ademen is essentieel om Hartcoherentie te bereiken! 
Het eBoek is op onze site gratis verkrijgbaar.  

 

Geschreven door Koen de Jong ademexpert en Bram Bakker psychiater. 

Zij vertellen wat voor effecten juist ademen op je lichaam en brein hebben. 

Doe vooral 2 á 3 keer per dag 10 minuten deze ademoefening: 

         Adem 4 tellen in door je neus en 8 tellen uit door je mond, 

         (alsof door een limonaderietje), 

Als je tellen vervelend vindt, dan is het kortweg: 

uitademen verlengen en even wachten met de volgende ademteug. 

Zie ook dit Filmpje 

 

 

Lees het eBoek: Wat is PMA? 
Door ons geschreven en gratis op onze site verkrijgbaar. 

Daarin lees je wat er nog meer gebeurt tussen het brein en je lichaam. 

Plus waarom je overtuigingen hebt gecreëerd die je niet dienen.  

En hoe PMA jou bij negatieve overtuigingen of andere psychische klachten, 

fysieke klachten hulp kan bieden. 

 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2Ek7Rn_ZLP0
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Training Hartcoherentie 
Inclusief Ademtraining 
 

De training bestaat uit 2 delen. 

 

Eerst de 2 uur durende Hartcoherentie Introductie workshop!  
Daarin wisselen we steeds met eerst een oefening met daarna de uitleg. 

Het lichaam krijgt de eerste kennismaking en dan pas het brein! 

Je leert al meteen hoe je met verschillende manieren van ademhalen je 

lijf kunt beïnvloeden.  

 

Daarna de Hartcoherentie Follow UP! 

 

Belangrijk: Hartcoherentie is een zelf techniek! 

Gun jezelf én je lichaam wel de tijd om alles zorgvuldig eigen te maken. 

Piano spelen beheers je ook niet na een introductie van 2 uur! 

Daarom adviseren wij 4 keer een Follow Up. 

Tijdens 1,5 uur durende groepssessies is er alle aandacht voor jouw proces. 

Plus krijg je nog extra tips en trucs zodat jij op jezelf kunt vertrouwen. 

Daarna heb je ons in principe niet meer nodig. 

 

 

Voor aanmelden klik op StressMaster 

 

 

We gebruiken apparatuur van: 

Heartmath Institute: ontwikkelt door Doc Childre en Howard Martin  

Energy Control Academy: ontwikkelt door Stans van der Poel 

 

 

 

 

Ook jij kunt een Master zijn! 

 

 

 

 

 

http://stressmaster.nl/product/hart-coherentie/
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Biofeedback zonder dure apparatuur 
 

Er zijn verschillende mogelijkheden. 

 

Moodcarts 
Zo groot als een bankpasje; deze meten je huidtemperatuur. 

Hoe ontspannener je bent hoe hoger je lichaamstemperatuur. 

 

Een voorbeeld daarvan is ons “gevoels-kaartje”. 

Belangstelling? Stuur dan een brief naar: 

StressMaster, Locomotiefstraat 52, 5641 TT Eindhoven,  

met daarin 5 euro en een geadresseerde en gefrankeerde 

envelop naar jezelf, en je ontvangt 5 kaartjes. 

De opbrengst gaat naar een doel met een hart. 

 

        

Een ring 
Te koop bij een reformwinkel. Meet ook je huidtemperatuur. 

Een kleur geeft aan hoe ontspannen je bent. 

 

Een thermometer 

Meet je huidtemperatuur, houd het puntje tussen je vingers. 

Hoe ontspannener je bent hoe hoger je lichaamstemperatuur. 

 

Een horloge of gsm met secondewijzer  

Meet je hartslag door je polsslag (kan ook op je hals) op te nemen. 

Hoe lager je hartslag, des te lager de stress. 

 

Tel je ademhalingen 

Hoe minder aantal ademhalingen hoe minder stress. 

 

Een spiegel 
Zie je gefronste wenkbrauwen, dichtgeklemde kaak, wallen onder de ogen? 

Dan heb je stress.    

  

Een App op je smartphone: “StressCheck”  
Deze geeft na 2 minuten je stress-level. 

 

 

 



Hartcoherentie                        En de kracht van je gedachten 
 

2014  StressMaster.nl  ©              Ansjeliena Vogels & Yolanda Vogels 

 
55 55 

55 

 

 

Andere weetjes over je                             
 

Je hart slaat maar liefst 100.000 keer per dag. Dit is ongeveer 40 miljoen 

keer per jaar en ongeveer 3 miljard keer bij een leeftijd van 75 jaar. 

Je hart pompt per minuut gemiddeld 7,5 liter bloed door 40.230 km 

slagaders, aders en haarvaten. Dat is meer dan de omtrek van de aarde!  

Een volwassen hart weegt ongeveer 250 à 300 gram. 

Dat de hartslag varieert per leeftijd, per minuut:  

Baby’s 120 keer, Kinderen/pubers 80/100 keer, Volwassenen 60/70 keer. 

 

Weet je nog dat het hart een eigen geheugen heeft? 

    Bij een auto-ongeluk komt een 8 jarig joods jongetje om het leven. 

     Zijn hart brengt redding voor een 3 jarig Arabisch meisje met een ernstige 

     hartafwijking. Wanneer het meisje na de operatie wakker wordt, vraagt zij 

     haar moeder om een joods snoepje waarvan zij de naam niet kon kennen! 

Inmiddels zijn er vele verhalen bekend van donorhart ontvangers. 

 

Andere weetjes over je                        
 

In onze hersenen zijn ongeveer 100 miljard neuronen. 

En iedere neuron of zenuwcel is verbonden met soms wel honderden 

of duizenden andere zenuwcellen. 

Men schat dat er meer dan 1000.000.000.000.000 (dat is een triljoen) 

van zulke verbindingen in de hersenen zijn. Meer dan sterren in ons heelal.  

Je brein voelt geen pijn. Je brein weegt ongeveer 2% van je lichaam. 

Toch verbruikt het een kwart van de totale binnengekomen energie en 

10 keer meer zuurstof dan je lichaam plus stroomt 20% van ons bloed 

voortdurend naar de hersenen. 

 

Andere weetjes over overleven 

 

Dit boek gaat over wat jij bewust kunt doen. 

Wat voor jou op dat moment de beste strategie is. 

Zoals vechten of vluchten. 

Maar in situaties waar vechten of vluchten geen optie is, heeft je onderbewuste 

nog 3 andere manieren om je weg van de pijn te houden. 

1 = Bevriezen. 2 = Dissociëren. 3 = Onderdompelen Verdrinken in emoties.  

Hierover meer weten? Voor ons gratis eBoek “Wat is PMA” klik HIER 

 

 

https://stressmaster.nl/product/gratis-eboek-wat-is-pma/
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Wij zijn… zussen en zakenpartners 

 

 

 

Ansjeliena Vogels 
Ik heb een horeca achtergrond en daarbij ruim 35 jaar 

ervaring in het geven van bedrijfstrainingen, zoals 

communiceren, leiding geven, leermeester, examineren, 

onderhandelen etc. 

Ik had het prima voor elkaar. Druk bezig met geld verdienen. 

Alleen mijn grappen werden steeds cynischer. Praat om praat strafte ik af door 

enkel ja of nee te zeggen. Elk cadeautje wat ik kreeg vond ik nét het verkeerde. 

En toen had ik ruzie met mijn vriend. 

Ik vond zijn manier van ruzie maken niet constructief en haalde de flip-over 

tevoorschijn om uit te leggen wat hij fout deed. Hij rende gillend het huis uit! 

Ik besefte dat hier iets scheef zat. Ergens was ik mezelf kwijtgeraakt. 

Ik kreeg de tip een coachopleiding te volgen en daar ontdekte ik weer 

wie ik was en ben. 

Nu ik niet meer veroordeel, sta ik open voor anderen! 

 

 

 

                    

Yolanda Vogels 
Mijn achtergrond is serviceverlening en de laatste 21 jaar 

beveiliging met continue een oog voor het grote geheel en 

juist daarin geen detail missen. 

Plus ik ben ervaringsdeskundige in depressie en burnout. 

Mijn depressie, 30 jaar geleden, duurde jarenlang. 

Door haptonomie (en gelukkig zonder medicijnen) ben ik eruit gekomen. 

Mijn burnout, 10 jaar geleden, kwam omdat ik constant bezig was het bedrijf 

waar ik werkte en alle mensen daarin te veranderen. 

Ik trok ze mee, ze gingen mee, maar als ik omkeek, zaten ze weer waar ze zaten! 

Tijdens een coachopleiding herkende ik een patroon in mijn leven. 

Anderen vond ik belangrijker dan mijzelf. En heel veel zaken leerde ik 

tweedehands. Het werd tijd om mezelf op de eerste plaats te zetten! 

Nu ik eerste-hands leer, kan ik mezelf én anderen beter helpen! 
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Onze opleidingen 
 

Na onze eerste coachopleiding PMA (Progressive Mental Alligment) 

in 2006 zijn wij een coaching- en trainingsbedrijf begonnen. 

We gebruikten al direct de software en apparatuur van HeartMath. 

Ontwikkelt door Doc Childre en Howard Martin. 

Ik, Ansjeliena, volgde de Professionals Training van Heartmath Benelux. 

Kort daarop volgden wij samen bij Energy Control Academy van 

Stans van der Poel haar Hartcoherentie Practioner training. 

Uiteraard gebruiken we ook haar software en apparatuur. 

In diezelfde tijd volgden we bij KIWI van Koen de Jong de ademtraining. 

Daarna volgden, en volgen, wij nog diverse andere opleidingen. 

 

 

 

Toen Yolanda 30 jaar geleden depressief was, schreef ik dit 

gedicht voor haar, en schoof het onder haar slaapkamerdeur. 

 

GELUK 
 

Gevoelens koppel je aan dingen die gebeuren, 

Door dit ben je vrolijk en dat doet je treuren. 

Je denkt, het gevoel verdriet, 

is er zonder oorzaak niet. 

En bij rozengeur en maneschijn, 

hoort het gevoel gelukkig zijn. 

Let wel, jij denkt hoe een boodschap is bedoeld. 

Dus... jijzelf creëert hoe jij je voelt. 

’n Boek laat je lachen, ’n gedachte maakt je bang, 

je herinnert je iets en je voelt naar gelang. 

Zie je nu, jij bent de regisseur, ieder gevoel verzin je. 

Kom pak dan het gevoel geluk, het zit binnen in je! 

 

 

De bron hiervan was het boek: 

“Niet morgen maar nu” van Wayne W Dyer 

Nog steeds een bestseller en aanrader! 
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Nog wat weetjes… 
 

Het olifantje 
In sommige landen had/heeft men voor het zware werk olifanten nodig. 

Om te voorkomen dat de olifant wegloopt, doen ze het volgende. 

De baby olifant binden ze met een touw aan een poot vast aan een boom. 

Hij probeert om weg te komen maar leert dat het niet lukt. 

Hij raakt gewend aan het idee dat het touw hem vasthoudt. 

De olifant is inmiddels volwassen en geloofd nog steeds dat het touw 

hem vasthoudt. Zijn gedachten houden hem gevangen.  

Er is een verhaal van een olifant die aan een touwtje vastgebonden stond 

bij een gebouw wat in brand stond. De olifant was bang, maar kon niet 

vluchten omdat het touwtje hem nog steeds “gevangen” hield. 

Gelukkig eindigt dit verhaal goed omdat een man het touw los maakte 

en de olifant weg kon rennen. 

 

Ja, de kracht van gedachten werkt ook bij dieren! 
De eerder genoemde Cesar Millan leert onzekere en zwakke honden, 

sterker te worden door enkel hun staart fier in de lucht te houden. 

 

  

Maar bij sommige volwassenen werkt het helaas niet! 
Google en je vind vele sites die niet in de kracht van emoties en gedachten 

geloven. 

Praat er met anderen over en ook hier zal je merken dat veel mensen er 

absoluut niet in geloven of dat zij het erg “zweverig” vinden. 

En dat komt omdat zij vasthouden aan hun gelijk, in plaatst van open te 

staan voor geluk. 

Zij zitten vast in hun overtuigingen, meningen, opinies, opvattingen en 

alle andere woorden die je al eerder gelezen hebt. 

En dat is jammer, want het is maar waar je in wilt geloven… 

 

                                
       ONMOGELIJK    OF    MOGELIJK 
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Piano spelen 
 

Een wetenschappelijk experiment naar de “neuroplasticiteit van de hersenen” 

door Pascual-Leone en zijn team. 

Testpersonen werd gevraagd enkele akkoorden op een piano te spelen. 

Geen van hen had ooit op een piano gespeeld. Tijdens dat proces werd van 

alle personen werd een hersenscan gemaakt. Zo werd het bestaande netwerk 

in hun brein vóór aanvang van de test vastgelegd. 
 

Daarna werden de deelnemers verdeeld in 4 groepen.   

Groep A kreeg uitleg over de piano en over de akkoorden. Zij kregen nieuwe 

informatie! Daarna liet de pianist zien hoe ze die akkoorden moesten spelen 

en liet ze daarmee gezamenlijk een tijdje oefenen. 

Hun opdracht was 5 dagen lang, 2 uur per dag die akkoorden te spelen. 

Groep B kreeg ook uitleg over de piano, maar mochten zelf wat stoeien op de 

piano. Zij kregen geen opdracht.  

Groep C kreeg telefonisch iets te horen over een piano en akkoorden. En zij 

kregen ook geen opdracht.    

Groep D kreeg dezelfde behandeling als groep A. 

Hun opdracht was om in gedachten (mentaal) 5 dagen lang, 2 uur per dag, 

te visualiseren dat zij op de piano aan het oefenen zijn.  

 

Na 5 dagen werd bij iedereen een nieuwe hersenscan gemaakt. 

En hieruit bleek dat bij groep B en C geen veranderingen te zien waren. 

Bij groep A wel. Daar was een heel nieuw netwerk van verbindingen 

aangemaakt in de hersenen. 

En verbazend genoeg óók bij groep D! En ook nog eens exact hetzelfde 

netwerk en precies dezelfde verbindingen!      
 

Inmiddels zijn er al flink wat wetenschappelijke studies die aantonen dat wel 

degelijk een positieve “mindset”, door positieve gedachten en daardoor het 

ervaren van positieve emoties, invloed hebben op ONS zijn.   

 

 

Hieronder de Hevel. Dat is ook zo’n techniek waar veel  volwassenen 

niet in geloven. Want zo iets simpels kan nooit werken.  

Gelukkig hebben kinderen die belemmering (nog) niet! 

Na de Hevel een mooi verhaal over een Groene Draak… 
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De “Hevel” 
  

De HEVEL is door ons ontwikkeld om Master te worden van kleine stressjes. 

Dat is een belangrijke techniek. Want vergis je niet, al die kleine dingen waar 

jij je aan stoort, ergert, irriteert of frustreert komen dagelijks meermalen voor. 

Door dagelijks de HEVEL te gebruiken bereik je sneller Hartcoherentie! 

 

Stap 1     H= HERKEN die stress 

Ben alert wanneer je je aan iets ergert. Zo mogelijk, zoek daar, op dat 

moment wat precies de oorzaak is. Bijvoorbeeld: is het ’t piepende wieltje 

van je winkelwagen of hoe de mensen naar je kijken? 

Als dat niet lukt, geen probleem, neem gewoon de hele situatie in je op. 

En dan, of later als je nu geen tijd hebt, neem een paar tellen de tijd voor 

het volgende. 

Stap 2     E=ERKEN die stress 

Ga in je gedachten, met gevoel, terug naar die situatie. 

Ook als de exacte oorzaak je niet duidelijk is, ben gewoon in die situatie. 

En erken dat die stress van jou is. Niet van “wat of wie” het veroorzaakte, 

maar van jou! 

Stap 3     V=VOEL die stress 

Voel nu weer de stress in je lijf. Geef er geen woorden aan maar voel het. 

Geef een cijfer aan dat gevoel. Op de schaal van 1=haast niks en 10=heel heftig. 

Stap 4     E=ERVAAR die stress 

Ben enkele tellen gewaar hoe die stress voelt. 

Het kan zijn dat hier herinneringen, losse woorden of beelden naar boven 

komen. Laat het gebeuren maar blijf er niet in hangen. 

Stap 5     L=LOSLATEN die stress 

Neem nu het besluit om die stress los te laten. 

En kies een methode die je makkelijk kunt visualiseren. 

Sommige hangen de stress aan een ballon, anderen dumpen het in de vuilnisbak. 

Yolanda (mijn zus en zakenpartner) gooit het in de w.c. en trekt het door. 

Ik ben meer van de dynamiet. Ik stop mijn stress in de dynamiet, rol de draad 

uit, steek het aan en geniet van de ontploffing. 

En mijn stress is weg! 

Is het nog geen 0, dan doe je stap 5 snel nog een keer. 

Even nog iets over stap 5: je kunt van methode wisselen maar zodra je iets hebt 

wat bij jou past en goed voelt, verander het dan niet meer. 

In het begin zal het je tijd kosten omdat de stappen nog eigen moeten worden. 

Maar gaande weg zal je merken dat het razend snel kan! 
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De Groene Draak 
 

Tot 2013 gaven wij regelmatig een interactieve workshop “StressLes(s)” 

Een mini les naar minder last van stress, waarin de HEVEL werd uitgelegd! 

Op een dag belde een vrouw die maanden daarvoor met vriendinnen bij de 

“StressLes(s)” was geweest. Zijzelf en haar vriendinnen hadden er veel van 

opgestoken. Maar daar belde zij niet voor. 

Zij vertelde dat haar zevenjarig zoontje soms gepest werd omdat hij stotterde. 

Om hem weerbaarder te maken had zij en haar man diverse tips gekregen. 

Zo oefenden zij hem om altijd iemand recht in de ogen aan te kijken. 

En ook om met zijn houding zelfverzekerd en sterk over te komen. 

Plus dat hij luid en duidelijk zijn mening mag geven. 

Wat met zijn stotteren niet helemaal lukte. En met de rest ook niet. 

 

Toen vertelde zij hem van de HEVEL. Iedere stap nam ze met hem door.  

1 Voel wanneer iets je pijn doet!   2 Weet dat wat jij voelt, van jou is. 

3 Voel de pijn.     4 Laat de pijn er even zijn.        5 Laat de pijn nu los! 

Haar zoontje snapte alle stappen en was vooral verbaasd over stap 2. 

Dat niet de anderen maar hijzelf zich die pijn bezorgde.  

Met stap 3 en 4 had hij ook wat moeite maar met stap 5 helemaal niet. 

Hij bedacht van alles voor stap 5. Zoals de pijn door vuurwerk laten ontploffen, 

of het in een oneindige grot gooien of dat het met een raket naar Mars vloog. 

Na ruim een week gaf het zoontje aan iets definitiefs te hebben voor stap 5.   

 

Hij had een groene draak. Die groene draak kreeg zijn pijn te eten. 

Zijn moeder vond het een prachtig idee! Maar het idee had nog een staartje. 

Want na de pijn eten, moest de draak ook direct ook piesen en poepen. 

Uit de draak zijn kont spuit met spetters en knallen alle pies en stront!  

De moeder vertelde dat hij over de grond rolde van het lachen.   

Want pas na het piesen en poepen was zijn pijn weg! Het werkte! 

Hij is assertiever geworden en heeft minder last van pesten. 

Nu, 1 jaar later, zegt hij dat de groene draak met zijn spetters en 

knallen met pies en stront hem nog steeds helpen! 

En dat hij er ook nog steeds hard om moet lachen. 

Hij zegt ook: “Mijn Groene Draak mag iedereen gebruiken. 

Maar wie ik ben hoeft niemand te weten!” 

 

Dit is een prachtig staaltje van gedachte-kracht! 
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Onze aanraders: 
 

Net als de Groene Draak gunnen wij ieder kind dit gratis eBoek! 

Gedachte-Kracht  Geschreven door Nicole Hage met prachtige 

tekeningen van de toen negen jarige Ilse van der Vliet. 

Speciaal voor kinderen!  Klik HIER 

 

Verademing Geschreven door Koen de Jong en Bram Bakker 

Gratis eBoek op StressMaster  Klik HIER 

 

Bondgenoot Geschreven door Henk Fransen   

Autobiografie van een immuuncel   eBoek €4,84   Klik HIER 

 

Zie Wim Hof op NTR Academie   Klik HIER 

 

Onze blog “Magisch Water” 

Met daarin een link naar een prachtige film over water en geheugen van water. 

Plus het ijskristallen experiment van Masaru Emoto. 

Klik HIER 
 

De geleide KISS Meditaties van Yolanda 

KISS staat voor Keep It Short and Simple. Houd het kort en simpel! 

Een meditatie hoeft niet uren te duren, zittend in een speciale 

houding omringt door wierook en met ingewikkelde protocollen. 

Alle geleide KISS-Meditaties duren maximaal 6 minuten! 

Klik HIER   

 

 

Tot slot, ga voor geluk! 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bewustzijninbedrijf.nl/gedachte-kracht.nl/pdfs/gedachte-kracht.pdf
http://stressmaster.nl/product/gratis-eboek-verademing/
https://www.henkfransen.nl/bondgenoot/
http://www.npo.nl/ntr-academie/05-01-2014/NPS_1237304
http://stressmaster.nl/magisch-water/
http://www.youtube.com/user/StressMasterNL?feature=watch

