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Met het presenteren van zijn omvangrijke onderzoek en studie
naar hoe de doodgewone en alledaagse activiteit van lopen de
beide hersenhelften in evenwicht brengt, heeft ThomHartmann
zijn onderwerp op een wetenschappelijke manier onder de aan-
dacht gebracht, waarbij hij zijn meeslepende verteltrant en mens-
lievende betrokkenheid toont bij de dingen waar het om gaat.

STEPHENLARSENAUTEUR VANTHEHEALING POWEROF
NEUROFEEDBACK

ThomHartmanns werken met bilaterale beweging is een fasci-
nerende en belangrijke bijdrage aan holistische helingmethoden
en een eigentijds hulpmiddel om vele crises van onze hedendaag-

se maatschappij te helen.
JAMESENDREDY AUTEUR VANECOSHAMANISM ENEARTHWALKS FOR

BODYANDSPIRIT
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Inleiding
We kunnen (en zullen) onszelf

genezen

Heling is een kwestie van tijd, maar soms is het ook een kwestie
van gelegenheid.
HIPPOCRATES

Trauma is niets nieuws voor het menselijk ras. In onze huidi-
ge tijd zijn we zeker bekend met trauma’s, van oorlogsdaden
en terrorisme tot misdaad, kindermishandeling, en het leed dat
onze disfunctionele, gestandaardiseerde scholen bij veel van
onze kinderen veroorzaken. En velen van ons kunnen niet goed
met trauma’s omgaan: zelfmoord is onder deAmerikanen tus-
sen de vijftien en vierentwintig jaar de derde voornaamste
doodsoorzaak.1 In de afgelopen tien jaar werden in de Ver-
enigde Staten alleen al voor de SSRI-familie van antidepres-
siva (waaronder Prozac, Paxil en Zoloft) meer dan 51 miljoen
recepten uitgeschreven, met verkoopcijfers boven de 3.6 mil-
jard dollar voor de zes populairste SSRI’s. Deze aantallen zijn
sindsdien meer dan verdubbeld.2

Sociologen kunnen erover van mening verschillen of vroe-
gere menselijke gemeenschappen gelukkig en egalitair waren,
zoals veel van de hedendaagse jager-verzamelaars die in de
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resterende regenwouden van de wereld wonen, of dat onze
voorvaderen in plaats daarvan in gewelddadige culturen leef-
den, geregeerd en overheerst door de leden die psychologisch
het sterkst waren (de fantasie van filosofen en wetenschappers
van Rousseau in de zeventiende eeuw tot Freud in de twintig-
ste eeuw). Maar sociologen en antropologen en andere soci-
aaldenkers zijn het niet oneens over het feit dat trauma en dood
altijd deel van het menselijk leven hebben uitgemaakt.

Dus hoe is de mensheid in de afgelopen tweehonderddui-
zend jaar, voor de opkomst van de psychotherapie, met trau-
ma’s omgegaan? In vroegere tijden kregen mensen, net als wij
tegenwoordig, te maken met mentale en emotionele wonden.
Familieleden werden ziek en stierven; vrienden en verwanten
kwamen om in gevechten met andere stammen en met wilde
dieren; na de introductie van de landbouw kregen we perio-
diek met schaarste en rampen te maken.

Wanneer we in vroeger tijden om de paar dagen met een
groepje van vier mensen op jacht gingen, was de kans groot dat
op den duur ten minste een van ons door een roofdier werd op-
gegeten of omkwam bij een ongeluk.Als dat vlak voor de ogen
van de andere drie gebeurde, hoe gingen we dan om met het
psychologische trauma dat het gevolg was van het feit dat we
van een dergelijke gebeurtenis getuige waren geweest? We
zouden in een door trauma veroorzaakte shocktoestand verke-
ren. Hoe zouden we die het hoofd bieden? Hoe gingen we om
met het trauma van een nipte ontsnapping aan de dood?

Het antwoord dat waarschijnlijk bij de meesten van u op-
komt is dat we bij terugkomst in het dorp een of ander ritueel
uitvoerden, een ritueel dat gewoonlijk gepaard ging met trom-
melen en dansen, twee vormen van bilaterale activiteit die tot
trance leiden. Maar een dergelijke ceremonie zou misschien
eerder de mensen uit het dorp hebben geholpen, zoals de fa-
milie van onze omgekomen metgezel, om hun verdriet te ver-
werken.

10
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Het menselijk lichaam is een zelfhelend organisme. Als je
jezelf in je vinger snijdt, geneest het. Als je je been breekt, ge-
neest het. Zelfs als er operatief een deel uit je wordt wegge-
sneden, geneest de wond die de chirurg heeft gemaakt. We ge-
nezen van bacteriële en virale infecties, van blessures, en van
allerlei verschillende trauma’s. De mechanismen voor gene-
zing zijn in ons ingebouwd. Vijf miljoen jaar van evolutie, de
genade van God, of beide, heeft van ons lichaam een automa-
tisch helende machine gemaakt. Dus waarom zou hetzelfde
niet opgaan voor onze hersenen en emoties?

Alle trauma’s die we in het leven doormaken laten hun
wonden achter; als de mensheid geen manieren had gehad om
van die emotionele en psychologische klappen te genezen, zou
de samenleving na verloop van tijd steeds minder functioneel
zijn geworden. In plaats daarvan laat de geschiedenis ons zien
dat mensen gewoonlijk herstellen van zelfs de meest ernstige
psychologische verwondingen, er vaak belangrijke lessen uit
leren of tijdens de herstelperiode belangrijke inzichten ver-
werven.

Het beroemde langlopende onderzoek van Kauai naar kin-
deren van kinderen die in stressvolle, ongunstige omstandig-
heden waren opgegroeid, toonde aan dat een groter percenta-
ge van de kinderen met een ‘groter herstellingsvermogen’ op-
groeide dan een vergelijkbare groep uit de middenklasse.3 De
generatie die de Grote Depressie en de Holocaust in Europa
overleefde, ging aan de slag om belangrijke sociale instellin-
gen op te richten, naties op te bouwen en de mensheid troost
en hoop te bieden. Vooral de ervaring van Elie Wiesel springt
in het oog: hoewel hij een ander nooit de verschrikkelijke er-
varing van een verblijf in een van Hitlers dodenkampen zou
hebben toegewenst, heeft hij door over die ervaring te schrij-
ven de wereld een bijzonder inspirerend voorbeeld van her-
stellingsvermogen en genezing gegeven.

De werkelijkheid is dat, hoewel tegenspoed sommige men-
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sen kan breken, het andere sterker maakt. En wanneer mensen
zich na tegenspoed herstellen, gaat het oude cliché: ‘Wat je
niet doodt, maakt je sterker’ maar al te zeer op.

Maar, evenals met het ontstaan van littekenweefsel tijdens
de genezing van een huidwond – een proces waarbij miljoenen
cellen betrokken zijn om zeer specifieke verbindingen te vor-
men als reactie op het trauma in het weefsel – moet er een na-
tuurlijk mechanisme zijn om de geest en de emoties te gene-
zen. En net als de genezing van een snee kan worden bespoe-
digd door de wond schoon en droog te houden, of kan worden
vertraagd door de wond nat te laten worden of vuil of geïrri-
teerd, is deze emotionele genezing ook een proces dat door
onze interventies kan worden gestimuleerd of tegengewerkt.

In dit boek heb ik een specifiek helend mechanisme en he-
lingsproces omschreven dat de natuur in het menselijke brein
en in het lichaam heeft ingebouwd en dat ons in staat stelt een
trauma op een snelle, functionele en blijvende manier te ver-
werken. Net als het vermogen van de huid om roofjes en litte-
kens te vormen en uiteindelijk de littekens zelfs te laten ver-
dwijnen, is dit mechanisme eenvoudig, fundamenteel en ver-
fijnd.

In zijn eenvoudigste vorm gaat het bij dit mechanisme om
de ritmische en bilaterale stimulering van het lichaam. Deze af-
wisselende of bilaterale beweging zorgt ervoor dat zenuwim-
pulsen met een specifieke snelheid of frequentie kruiselings
heen en weer van de linker- naar de rechterhersenhelft gaan.
Dit brengt een organische integratie teweeg van de ‘denk’func-
ties van de linkerhersenhelft met de ‘gevoels’functies van de
rechterhersenhelft en de hersenstam. Deze integratie is nood-
zakelijk om een trauma emotioneel en geestelijk te kunnen ge-
nezen.

De gelijkmatige beweging van zenuwimpulsen tussen de
hersenhelften wordt gestimuleerd in de bilaterale bewegings-
processen van een verscheidenheid aan moderne vormen van
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psychotherapie, zoals Eye Movement Desensitisation and Re-
processing, Emotional Freedom Technique, en Thought Field
Therapy. Ik heb echter ontdekt dat ook het natuurlijke en rit-
mische links-rechts-links-rechtsproces van lopen in zijn zui-
verste vorm, waarbij een eenvoudige mentale oefening wordt
uitgevoerd, ditzelfde inwendige integratieproces kan stimule-
ren.

Ik veronderstel dat dit de manier is waarop mensen in de
honderdduizenden jaren van onze menselijke geschiedenis
zichzelf van een trauma hebben genezen, en alleen omdat
slechts weinigen van ons tegenwoordig nog lopen, moeten we
onze toevlucht nemen tot kunstmatige psychotherapeutische
processen om hetzelfde resultaat teweeg te brengen.

En dat resultaat is indrukwekkend. Wanneer we het ze-
nuwstelsel op deze bilaterale wijze stimuleren terwijl we een
voortdurende emotionele pijn in gedachten roepen, zal de emo-
tionele ‘lading’ die met die herinnering wordt geassocieerd
snel en blijvend verdwijnen. Dit is niet een proces dat amne-
sie of vergeten teweegbrengt, maar een manier om het verle-
den te herordenen, een manier van opnieuw begrijpen en een
proces van in een context plaatsen wat ons zo van ons stuk
heeft gebracht. Wanneer we dit bilaterale proces op de juiste
manier uitvoeren, transformeren de beelden van pijnlijke vroe-
gere gebeurtenissen in ons geheugen van beangstigende, weer-
galmende kleurenfilms naar stilstaande zwart-witbeelden die
zijn afgevlakt en hun geluid verliezen. De innerlijke dialoog
die we over die gebeurtenissen hebben – de ‘afgezaagde tekst’
die we onszelf vertellen, en daadwerkelijk met onze eigen stem
in ons hoofd horen – verandert, gewoonlijk van een gedachte
als: ‘Dat was een pijnlijke ervaring die me nog steeds bang
maakt’ of: ‘Ik werd in die relatie getiranniseerd’ in een pro-
ductievere samenvatting, als: ‘Ja, dat is me overkomen, maar
het ligt nu ver achter me en ik heb van die ervaring enkele
goede lessen geleerd. Ik kan het loslaten.’

13
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Het opwekken van de beweging van zenuwimpulsen (heen
en weer) naar de hersenhelften helpt mensen om hun verleden
te verwerken. Ze laten zich niet meer bang maken door hun
zelfbedachte toekomst en voelen zich op hun gemak en ge-
sterkt in het heden. Lopen terwijl je een traumatische herin-
nering op een speciale manier in gedachten houdt, kan binnen
zeer korte tijd dit resultaat teweegbrengen.

Dit is niet nieuw, zoals je in dit boek zult ontdekken. Rit-
mische bilaterale activiteit als een helend middel was bij in-
heemse volkeren al duizenden jaren bekend, en in de afgelo-
pen paar honderd jaar werd het gebruik van bilateraliteit om
emotionele en psychologische wonden te genezen – met name
wonden die psychosomatische fysieke gevolgen opleverden –
in de achttiende eeuw ontdekt door de zeer vermaarde Franz
Anton Mesmer (die het ‘mesmerisme’ noemde), in het begin
van de negentiende eeuw verfijnd door dr. James Braid (en
door hem herdoopt tot ‘hypnose’), terwijl aan het eind van die
eeuw Sigmund Freud voor een wijdverbreid gebruik ervan
zorgde.

Echter, een vreemde historische gebeurtenis aan het eind
van de jaren negentig van de negentiende eeuw verenigde de
groeiende macht van de riooljournalistiek (aangedikt sensati-
oneel ‘nieuws’ door uitgevers zoals William Hearst) met het
Europese antisemitisme, en de synergie van die machten
dwong Freud deze technieken op te geven. Freud probeerde
de rest van zijn leven vergeefs een daadwerkelijk effectieve
vervanging voor hypnose te zoeken. Hij experimenteerde met
cocaïne, ontwikkelde zijn eerste concepten van penisnijd en
het oedipuscomplex, en kwam ten slotte met zijn grotendeels
onsuccesvolle systemen voor ‘praattherapie’. Toen Freud in
1939 stierf had hij nog steeds niets gevonden wat net zo goed
werkte als zijn geliefde bilaterale therapieën die hij noodge-
dwongen had moeten opgeven door de verbazingwekkende
synchrone en ongewone gebeurtenissen in die jaren negentig.

14

L o o p j e z o r g e n u i t j e l i j f

HARTMANN:Opmaak 1  17-4-2008  15:25  Pagina 14



Vanaf die tijd tot de afgelopen tientallen jaren werden hyp-
nose en de bilaterale therapieën waarop deze is gebaseerd voor
het grootste deel genegeerd of vermeden door medische en
geestelijke gezondheidsdeskundigen, voornamelijk vanwege
het tumult in 1890. Pas met de ontwikkeling van neurolinguï-
stisch programmeren (NLP) in de jaren zeventig van de vori-
ge eeuw, de NLP-ontwikkeling van oogbewegingtherapieën,
en de ontwikkeling in 1987 van Eye Movement Desensitisati-
on and Reintegration (EMDR) door Francine Shapiro, maak-
ten de bilaterale therapieën een comeback.

Er is nu een spectrum aan variaties op deze systemen om de
hersenfunctie te integreren en zo heling van een psychologisch
en emotioneel trauma te stimuleren. Ze hebben allemaal als
doel een hersenhelft te prikkelen, daarna de andere helft, ver-
volgens terug naar de eerste hersenhelft en weer terug naar de
andere helft, en deze bilaterale prikkeling telkens te herhalen.
In dit boek zal ik laten zien hoe je dezelfde soort stimulering
enkel door te lopen tot stand kunt brengen. Deze bilaterale sti-
mulering verschaft je meer toegang tot je helende krachten, je
creativiteit en je emotionele en psychologische herstellings-
vermogen dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

15
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Een
Hoe een trauma stand houdt
– het mechanisme van PTSS

Geen enkele ervaring is een oorzaak van succes of mislukking.
We lijden niet aan shock als gevolg van onze zogenaamde trau-
matische ervaringen – maar we maken er alleen maar van wat ge-

schikt is voor ons doel.
ALFREDADLER

Een van de voortdurende raadsels op het terrein van de psy-
chologie is waarom dezelfde gebeurtenis bij verschillende
mensen zulke verschillende herinneringen en reacties oproept.
Zoals de NewYork Times op 1 juli 2004 in een artikel vanAna-
had O’Connor vermeldde, vertoont een van de zes soldaten die
uit de oorlog in Irak thuiskomt tekenen van emotionele pro-
blemen, vooral posttraumatische stressstoornis.

Citerend uit de New England Journal of Medicinemerkt de
schrijver op: ‘De wetenschappers onderzochten meer dan 6000
soldaten voor en na hun verblijf in Irak ofAfghanistan. Onge-
veer 17 procent van degenen die in Irak hadden gevochten,
meldde symptomen van zware depressie, hevige angst of post-
traumatische stressstoornis, vergeleken met ongeveer 11 pro-
cent van de troepen die in Afghanistan hadden gediend.’1
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In de Tweede Wereldoorlog werden depressie en angst oor-
logsneurose genoemd; in de Eerste Wereldoorlog werd het als
shellshock aangeduid. De vraag is niet zozeer waarom het ge-
beurt – we weten dat soldaten in de oorlog verschrikkelijke
dingen doen en zien. De vraag die ons bezighoudt is waarom
sommige veteranen gekweld worden door naoorlogse angst en
depressie en andere niet. Sommige veteranen zien natuurlijk
hevigere gevechten dan andere, maar zelfs dat is geen verkla-
ring voor de statistieken. Er zijn desondanks enorme variaties
in de manier waarop iedere soldaat afzonderlijk op dezelfde
gebeurtenis reageert.

De limbische hersenen: het kladblok van de
dag

Teneinde te begrijpen waarom sommige mensen maanden en
zelfs jaren na een traumatische ervaring nog steeds ‘in shock’
zijn, is het noodzakelijk te weten hoe de hersenen en de geest
een trauma verwerken.

De hersenen vormen een complexe verzameling van hech-
te onderling verbonden delen en processen. Ik zal het hier wat
eenvoudig voorstellen, gedeeltelijk om het makkelijker be-
grijpbaar te maken en gedeeltelijk, omdat de wetenschap nog
steeds niet echt begrijpt hoe het grootste deel van de hersenen
werkt. (En de wetenschap weet zeker nog niet hoe het geheu-
gen werkt.) Met dit voorbehoud is hier een mogelijk scenario
dat niet onverenigbaar is met veel van wat bekend is over de
hersenfunctie en zeer verenigbaar met wat we ‘aan de buiten-
kant’ waarnemen – en dat is door gade te slaan hoe mensen
reageren en informatie opslaan.

Er is een deel van de limbische hersenen, of viscerale her-
senen, de hippocampus genoemd, waarvan wordt aangenomen
dat het als een kladblok van de dag voor het geheugen dient.
Alles wat je gedurende de dag meemaakt wordt in de hippo-
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campus opgeslagen; om de indrukken van de ervaringen in het
langetermijngeheugen op te slaan moeten ze via de hippo-
campus in de rest van de hersenen terechtkomen. (Mensen met
een beschadigde hippocampus herinneren zich vroegere ge-
beurtenissen, maar hebben buitengewoon veel moeite om nieu-
we dingen te leren.) Hoewel de rest van de hersenen in staat is
recente informatie van de hippocampus in relatie met opge-
slagen vroegere herinneringen te integreren, om te kunnen be-
grijpen dat het ene ding een week geleden en het andere een
maand geleden is gebeurd, kent de hippocampus slechts één
moment: nu.

Gedurende de nacht dumpt de hippocampus tijdens onze
slaap zijn informatie van de dag in de rest van de hersenen,
waar het wordt verwerkt, gesorteerd, opgeslagen en van irre-
levante informatie wordt ontdaan. Als de hersenen de details
van de dag uit de hippocampus verwerken, ervaren we een toe-
stand die we ‘dromen’ noemen. Veel slaaponderzoekers zijn
ervan overtuigd dat wanneer we remslaap (Rapid Eye Move-
ment) ervaren – waarbij de ogen onder onze oogleden snel
heen en weer gaan – de meeste gebeurtenissen, waaronder de
trauma’s, van ons dagelijks leven worden verwerkt. Als dat
verwerkingsproces van de informatie is voltooid, is de hippo-
campus ’s morgens weer leeg en klaar om een nieuwe dag te
registreren.

Het probleem ontstaat wanneer de hippocampus informa-
tie overbrengt die voor de hersenen/geest te veel, of te ‘heftig’
is om aan te kunnen. Wanneer een recente herinnering te sterk
is om gemakkelijk en onopvallend te worden verwerkt, ver-
schijnt zij in onze droomwereld als een nachtmerrie.Als daar-
mee de informatie uit de hippocampus nog steeds niet is ‘ge-
download’, wordt het trauma in het onderbewustzijn begraven
(het proces dat Freud verdringing noemde) of het wordt de vol-
gende ochtend in de hippocampus teruggeworpen. Het is alsof
de hersenen zeggen: ‘Zo, dat is voor mij te veel om in een
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nacht te verwerken, dus houd het alsjeblieft voorlopig nog
even vast.’ Wanneer de persoon de volgende ochtend wakker
wordt, is de informatie nog steeds in de hippocampus, nog
steeds ‘herinnerd’, herkend en ervaren alsof het diezelfde dag
is gebeurd.

De veronderstelling dat de hippocampus weinig weet over
het veel vroegere verleden verklaart het unieke kenmerk van
ware posttraumatische stressstoornis (PTSS): waarbij de per-
soon elke dag het gevoel heeft dat de vroegere gebeurtenis van-
daag is gebeurd, of in het zeer recente verleden. Het trauma is
altijd op de voorgrond en in het middelpunt, nieuw, vers en
rauw. De gevolgen kunnen psychologisch en emotioneel ramp-
zalig zijn. Elke dag wordt beïnvloed door een vroegere ge-
beurtenis: de traumatische gebeurtenis verplaatst zich nooit
van ‘nu’ naar ‘toen’, en wordt nooit verwerkt en opgeslagen in
een geheugenbank waar hij het vermogen verliest om nog da-
gelijks pijn en problemen te veroorzaken. De inwerking hier-
van op de geest en de emoties is onthutsend.

Hersenscans tonen zelfs aan dat voordat een PTSS-ge-
beurtenis verwerkt is, de amygdala – een deel van de herse-
nen dat verantwoordelijk is voor hevige emotionele toestan-
den, zoals die waarbij het overleven betrokken is (of de ge-
waarwording van een bedreiging voor het voortbestaan) – en
de hippocampus niet normaal functioneren. De hersenscan
maakt het mogelijk om, in een zeker opzicht, het effect te
‘zien’ van (of misschien het mechanisme van) het vastgelopen
geheugen. Nadat de herinnering is verwerkt, gaan deze delen
van de hersenen gewoonlijk weer normaal functioneren.2

Toegang tot hulpbronnen

Een van de essentiële concepten van veel psychologische stro-
mingen is dat mensen het beste functioneren wanneer elk deel
van de hersenen toegang heeft tot alle andere delen. Deze func-
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tionaliteit is vooral een kwestie van toegang hebben tot posi-
tieve hulpbronnen, zoals herinneringen aan tijden dat we suc-
cesvol waren in onze ondernemingen en de positieve gevoelens
die we met die prestaties associëren. Werken we vanuit dit ni-
veau van functionaliteit, dan herinneren we ons, bijvoorbeeld
wanneer we aan een nieuwe taak beginnen, als eerste de mo-
menten in het verleden waarop we iets soortgelijks onderna-
men en onze doelen bereikten. Deze functionaliteit kan bij al-
lerlei pogingen worden ingezet, van het aangaan van een nieu-
we liefdesrelatie tot een eerste afspraak om in het openbaar te
spreken.

Herinneringen aan vroegere prestaties en vaardigheden zijn
opgeslagen in delen van de hersenen die ver van de amygdala
en hippocampus liggen. De amygdala en hippocampus, de
meest elementaire en primitieve delen van ons zenuwstelsel,
liggen diep in de hersenen. (Mensen hebben de amygdala en
hippocampus met alle andere zoogdieren gemeen, in tegen-
stelling tot onze frontale hersenkwabben, die we alleen met de
hoogste apensoorten gemeen hebben.) Zo verhindert een ne-
gatieve herinnering die diep in de hippocampus vastzit dat de
pijn en angst die geassocieerd worden met die herinnering, po-
sitieve herinneringen en hulpbronnen die in verderaf gelegen
delen van de hersenen zijn ondergebracht bereiken en zich
‘ermee associëren’.

Een van de meest verfijnde en werkelijk nuttige aspecten
van looptherapie (en andere vormen van bilaterale interventie)
is dat deze door het proces van afwisselende beweging ver-
oorzaakt dat de rechter- en linkerhersenkwabben beurtelings
de verantwoordelijkheid nemen om informatie te verwerken.
Wanneer je je hoofd recht houdt als je naar links kijkt, ver-
werkt de rechterkant van je hersenen wat je ziet. Als je zicht-
lijn zich langs je middenlijn naar de rechterkant beweegt, be-
geeft iets van de informatie zich over het corpus callosum, de
bundel zenuwvezels die de twee hersenhelften verbindt, en
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wordt overgebracht naar de linkerkant van de hersenen om te
worden verwerkt.

De hippocampus is een deel van de hersenen. In beide her-
senhelften is er één aanwezig, dichter bij de oude middenher-
senen dan de meeste van de evolutionair recentere ‘denkfunc-
tie’delen van de hersenen, die dichter aan de oppervlakte lig-
gen en gewoonlijk specifiek aan de rechter- of de linkerkant
van de hersenen zetelen. Dit fysieke/anatomische detail heeft
onderzoekers tot het vermoeden gebracht dat een zeer belang-
rijke wijze waarop bilaterale therapieën functioneren ontstaat
door de hippocampus (en de amygdala en andere delen van de
limbische hersenen en hersenstam) betrokken te houden door
de traumatiserende herinnering actief op te roepen, terwijl de
linker- en rechterhersenhelften tegelijkertijd en afwisselend
worden geactiveerd. Dit proces integreert de functie van de
hippocampus met de twee hersenhelften en tegelijkertijd ver-
bindt het de twee hersenhelften. Omdat de hippocampus erbij
betrokken is, veroorzaakt de verwerking, die normaal gespro-
ken gedurende de slaap zou plaatsvinden in plaats van terwijl
de persoon klaarwakker is, dat de hippocampus zich ‘leeg-
maakt’ en dat de informatie die was vastgehouden wordt ge-
rangschikt en opgeslagen in een daarvoor bestemd deel van de
hersenen, ‘waar het verleden thuishoort’.

Wanneer mensen die een bilaterale therapie ondergaan de
volgende dag wakker worden, weten ze dat wat hen heeft
dwarsgezeten nu verleden tijd is. (Vaak dromen ze gedurende
de nacht van de oorspronkelijke gebeurtenis.) Met de loopthe-
rapie die ik heb ontwikkeld, vindt deze erkenning dat de erva-
ring verleden tijd is, in de meeste gevallen tijdens het lopen
plaats. Dat is de voornaamste aanwijzing dat de sessie succes-
vol is geweest.
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