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Afwijzing van
verantwoordelijkheid

Het 9-Stappenprogramma om kanker en andere ziekten te genezen of te
voorkomen is niet bedoeld als plaatsvervanger van medisch advies of me-
dische behandeling.* Vraag de geneeskundigen en vakmensen in de ge-
zondheidszorg die gespecialiseerd zijn in uw probleem of ze u willen be-
geleiden.
Dit boek is gebaseerd op mijn ervaring en waarnemingen terwijl ik leerde
hoe ik mijn eigen kanker en andere ziekten kon genezen, en tevens op mijn
werk met duizenden cliënten en deelnemers aan mijn cursussen die aan ver-
schillende ziekten leden. Dit zijn de middelen die zoveel mensen overal ter
wereld hebben geholpen.
Ik genees andere mensen niet. Ik leer mensen hoe ze de oorzaak van ziekte
kunnen vinden en zichzelf van binnenuit kunnen genezen. Veranderingen
vinden van binnenuit plaats. Als u de achterliggende oorzaak niet geneest,
kan de ziekte terugkomen. Ik reik u de hulpmiddelen aan, zodat u het zelf
kunt doen, met gebruikmaking van de wijsheid die in u is. Gebruik dit boek
als leidraad die u helpt om uw eigen innerlijke wijsheid, en wat u een goed
gevoel geeft, te vinden. Haal eruit wat helpt en negeer de rest.
De namen van mijn cliënten zijn veranderd, tenzij ik toestemming had om
hun ware identiteit te onthullen.
Ik heb dit boek geschreven met de bedoeling pijn, lijden en ziekte te helpen
verlichten, en deze wereld daardoor meer evenwicht en welzijn te brengen.
Moge dit boek een avontuur zijn in nieuwe manieren van denken, leven en
genezen.
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* Dit boek is bedoeld om te informeren, en is verkocht onder het voorbehoud
dat de auteur en uitgever noch aansprakelijk, noch verantwoordelijk zijn
voor enig letsel dat direct of indirect is veroorzaakt, of zou zijn veroorzaakt,
door de informatie of adviezen in dit boek.
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Voorwoord

Ik ontmoette Shivani Goodman tijdens het Maui Schrijverscongres in
Hawaï, waar ik elk jaar lezingen geef. Ik had juist Shivani’s eerste boek,
Lessons From the Master: One Woman’s Journey to Self-Healing, opge-
merkt in de handen van een goede vriend en vroeg waar ik een exemplaar
zou kunnen krijgen, toen Shivani voorbijkwam en mijn vriend haar uitno-
digde om bij ons te komen zitten.
Shivani vroeg me of ik erin geïnteresseerd was een oefening van vijf mi-
nuten te ervaren die onlangs een arts had geholpen om in een week tijd zijn
dikkedarmkanker te genezen.
‘Zeer zeker’, reageerde ik, altijd ontvankelijk om iets nieuws te ervaren dat
nuttig zou kunnen zijn voor anderen. ‘Laten we over tien minuten bij el-
kaar komen’, voegde ik eraan toe.
Terwijl ik naar de plek liep waar ik met Shivani had afgesproken, wees ik
spontaan naar twee andere mensen die ik kende en zei: ‘Jij en jij, kom mee.’
We zaten met een achttal personen bij elkaar in een hoekje achter in de
patio, en Shivani leidde ons door haar oefening. Toen ik aan het einde van
de vijf minuten durende ervaring mijn ogen opendeed, voelde ik totale
vreugde.
‘De Vijfminutenremedie’, zei ik tegen Shivani, ‘zo zou ik het noemen.’
Daarna ontdekte ik dat wat dr. Goodman beoogt op één lijn ligt met mijn
diepste waarden ten aanzien van het in staat stellen van gewone mensen om
een buitengewoon leven te leiden. Ze heeft haar leven gewijd aan preventie
van pijn, ziekte en lijden.
Als psychologe die 25 jaar praktische ervaring had opgedaan met het hel-
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pen van duizenden mensen overal ter wereld, ontdekte Shivani in 1992 dat
ze borstkanker had. In het begin kon ze het nauwelijks serieus nemen. Ze
had anderen de technieken van zelfgenezing onderwezen, en nu verkeerde
zezelf in een soortgelijke toestand als haar patiënten en cliënten.
Ze moest nu een besluit nemen. De gebruikelijke weg volgen van opere-
ren, chemotherapie en bestraling, of haar eigen zelfgenezingsmethode toe-
passen. Wat volgde was een zeer emotionele zoektocht, van twijfel naar
overtuiging, van diepe droefheid naar de grote vreugde die ze in dit boek zo
welsprekend verwoordt.
Het was dit bepalende moment in haar leven dat haar diepe inzichten ver-
schafte in zichzelf en in de relatie tussen geest en lichaam. Beseffend wat
voor geschenk ze door haar nieuwe inzichten had gekregen, gebruikte ze
haar concept om een programma en grondslag voor zelfgenezing te ont-
wikkelen die ze de afgelopen jaren in cursussen en seminars heeft onder-
wezen. Haar cursisten kunnen getuigen van de wonderen die ze hebben er-
varen, naarmate ze doordrongen raakten van de kracht van de eigen geest
om te genezen.
In dit uitstekende boek laat dr. Goodman u zien hoe u uw eigen leven in de
hand kunt nemen en uzelf kunt genezen, in plaats van de verantwoorde-
lijkheid over te dragen aan een arts of andere instantie.
Dr. Goodman leidt u door het proces van visualisatie, een aloude zelfgene-
zingstechnologie, en wijst de zelfvergiftigende denkwijzen aan die de ziekte
of pijn in eerste instantie veroorzaken.
Anders dan veel boeken over genezing, presenteert dr. Goodmans boek een
stapsgewijze methode die geweldige resultaten oplevert – zozeer zelfs dat
ze er haar leven aan heeft gewijd om deze methoden door middel van se-
minars en workshops aan anderen te onderwijzen.
Pet af voor een vrouw die zo veel blijft betekenen voor wie bereid zijn de
bewezen en vaak subtiele methoden die ze onderwijst te exploreren. Want
door deze bladzijden zal haar werk zich uitbreiden, en zal het goede dat ze
al tot stand heeft gebracht nog vele malen worden versterkt. Ik ben er trots
op deze voortreffelijke leraar, en het werk dat ze heeft verzet, te kennen.
En ik ben blij dat ook u nu de vruchten zult kunnen plukken van haar toe-
wijding aan gezondheid en genezing.

– Jack Canfield
Medeauteur van Balsem voor de ziel en Balsem voor de gezonde ziel

14

GOODMANvj07:Opmaak 1  17-4-2007  15:26  Pagina 14



Inleiding

De afgelopen 32 jaar heb ik de krachtige relatie tussen de geest en genezing
bestudeerd.
Als oncoloog en bestralingsspecialist ben ik goed op de hoogte van de gang-
bare methoden die behandeling van kanker vereist. Tweeëndertig jaar gele-
den besloot ik echter om me naast de reguliere geneeskunde bezig te gaan
houden met de geest en de emoties van mijn patiënten, en was ik medeau-
teur van een van de eerste boeken over de geest/lichaam-relatie, getiteldOp
weg naar herstel.
Het boek werd goed ontvangen en uiteindelijk in 32 talen vertaald, en het
werd een bestseller. Sindsdien bepleit ik dat de geest/lichaam-relatie het
vermogen heeft om te genezen en geweldige transformaties te bewerkstel-
ligen in het leven van hen die pijn lijden en ziek zijn. Ik heb internationaal
gestandaardiseerde begeleidingsprocessen en opleidingen voor begeleiders
ontwikkeld.
Dr. Goodmans boek is een doe-het-zelfhandboek voor genezing. Een uniek
aspect van dit boek is de gave van de auteur om mensen te leren hoe ze hun
eigen innerlijk kunnen betreden en zichzelf kunnen genezen. Goodman zegt
dat ze anderen niet geneest maar mensen laat zien hoe ze hun eigen thera-
peut kunnen zijn – hoe ze in contact kunnen treden met de innerlijke dok-
ter en antwoorden kunnen vinden om elk probleem in het leven op te los-
sen, of het nu kanker, een relatiecrisis of een financieel probleem betreft.
Genezen van binnenuit is ook een leidraad om de intelligentie van het li-
chaam om zichzelf te genezen, te gebruiken. Het boek schenkt speciale aan-
dacht aan aloude visualisaties voor genezing en aan eenvoudige oefenin-
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gen die voortvloeien uit het jongste onderzoek op het gebied van geest/li-
chaam-geneeskunde. De processen voorzien in leidraden hoe u giftige, zelf-
saboterende denkwijzen kunt veranderen, en hoe het individu tot het besef
kan komen dat hij in staat is gezond te zijn en vreugde te ervaren.
Van tijd tot tijd verschijnen er boeken die helpen om het bewustzijn van het
mensdom naar een nieuw niveau van inzicht en genezing te tillen. Deze
boeken, die u laten zien hoe u vreugde, liefde en vrede kunt ervaren en uw
gezondheid en de kwaliteit van het leven kunt verbeteren, zijn een zeld-
zaam geschenk. Ik beschouwGenezen van binnenuit als zo’n geschenk. De
bedoeling van dit werk is duidelijk: ziekte, pijn en lijden in het leven van
mensen verminderen. Ik vind dat de raadgevingen dat op een eenvoudige en
zeer heldere manier doen. De processen rondom zelfgenezing, voortvloei-
end uit de ervaring van een psychologe met haar eigen, ver voortgeschre-
den kanker, hebben haar capaciteit om anderen te helpen vergroot. Consta-
teer het zelf wanneer u deze uitstekende gids voor goede gezondheid leest.
Dr. Goodman bewandelt een weg die naar mijn mening de geneeskunde van
de toekomst is.
Veel spirituele stromingen huldigen de opvatting dat ziekte een zegen is.
Het is een signaal dat iets wat we doen onze harmonische natuur funda-
menteel verstoort. Het doel van de ziekte is ons bewustzijn van het pro-
bleem te verhogen, zodat we het probleem kunnen rechtzetten en door het
proces van zelfgenezing kunnen groeien. Ook wordt duidelijk gemaakt dat
schuldgevoel of zelfverwijt niet wenselijk is, omdat deze emoties alleen
maar meer lijden en meer ziekte zouden veroorzaken. Ik vind dat dr. Good-
mans boek een leidraad voor ons is bij dit proces.

– Dr. O. Carl Simonton
Auteur van Op weg naar herstel
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Deel I

De oorzaak vinden van kanker en
andere ziekten
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Hoofdstuk 1

De geest/lichaam-relatie
gebruiken om achter de oorzaak
te komen

‘Mijn zus had bijna tien jaar geleden borstkanker, en nu is de diagnose on-
geneeslijke botkanker gesteld’, vertelde Jack me door de telefoon. ‘Ange-
la’s artsen zeiden dat ze niets voor haar kunnen doen – dat zelfs een opera-
tie of chemotherapie de kanker niet zal stoppen.’
Ik had Jack voor het eerst ontmoet op een congres van deVerenigde Naties
in Istanboel, en we hadden door de jaren heen contact gehouden. Nu bood
ik aan om Angela mijn programma van oefeningen voor zelfgenezing te
leren. De volgende dag vlogen ze vanuit Parijs naar me toe om me te ont-
moeten.
Angela zag lijkbleek en liep gebogen. Ze kon niet zonder stok lopen. Haar
ogen puilden uit van panische angst. Ze werd verteerd door de angst om te
sterven – en nog een andere angst: haar negentienjarige dochter was erg ge-
hecht aan haar moeder, en ze had Angela verteld dat ze niet zonder haar
kon leven.
Terwijl we het Dagelijks Genezingsprogramma uitvoerden, herinnerdeAn-
gela zich een aantal jeugdervaringen waarin ze zich door haar ouders in de
steek gelaten, afgewezen, en ongewenst had gevoeld. Op zevenjarige leef-
tijd, toen haar ouders scheidden, werd ze naar een kostschool gestuurd. Ze
meende dat ze was weggestuurd omdat ze iets verkeerds had gedaan.
‘Ik geloofde dat ik dom, lelijk en afstotelijk was’, zeiAngela. ‘De woorden
“Maak dat je wegkomt, je bent ongewenst” borrelden plotseling in mijn
herinnering op. Ik herinnerde me dat ik bang was voor mijn vader – die me
sloeg – en mijn stiefmoeder – die me bekritiseerde. Ik leerde bang te zijn
voor iedereen die ik kende. Ik werd onzichtbaar en stil, alsof ik niet be-
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stond. Ik was erg bedeesd, probeerde altijd het goede te doen en te zeggen,
zodat mensen niet kwaad op me zouden worden. Omdat er voortdurend
tegen me werd geschreeuwd, kwam ik tot de conclusie dat ik minderwaar-
dig, een mislukkeling was. Terwijl deze herinneringen opkwamen, voelde
ik diepe pijn in mijn hart en ruggengraat.
Tijdens deVijfminuten-zelfgenezingsoefening gaf het me een erg goed ge-
voel mijn pijn te vullen met liefde. Terwijl ik verderging met de oefeningen,
stelde ik me voor dat ik praatte met mijn innerlijke zelf, en begon het zich
geleidelijk beter te voelen. Ik zag haar glimlachen, lachen, daarna dansen
van blijdschap en naar buiten hollen om met haar vriendjes te spelen, ter-
wijl ze zich gelukkig voelde en plezier had.
Toen besefte ik dat ik al die negatieve emoties nog altijd voelde in mijn
leven nu. Terwijl ik me dat bewust werd, kwam in mijn gedachten een beeld
op van een wijze, oudere vrouw. Ze was schitterend mooi, straalde van
vreugde en gezondheid. Intuïtief wist ik dat ik dat was in de toekomst, met
een jeugdig uiterlijk. Ik hoorde haar dezelfde woorden tegen me zeggen die
ik tegen het kleine meisje had gesproken. Ze liet me mijn toekomst zien, die
opwindend en vervullend was.
Ik realiseerde me toen dat mijn kanker en mijn moeilijkheden in het leven
het echte probleem verhulden, namelijk dat ik afgesneden was van mijn
ware essentie van liefde en vreugde. Ik besefte ook dat mijn gevoelens van
schaamte en mijn gebrek aan liefde voor mezelf mijn lichaam vernietigden.
Terwijl dit nieuwe bewustzijn zich vestigde, borrelde in mijn hart een zacht,
vriendelijk gevoel van liefde op. Ik had het gevoel thuis te komen bij mijn
ware zelf. Ik wist dat het deze liefde was die me zou genezen.Voor het eerst
kon ik de bloemen in de kamer ruiken. Ik deed mijn ogen open en voelde
me opgetogen, wist dat ik beter zou worden.’
Toen Angela de oefening ‘Geluk creëren en uw hartstocht vinden’ deed,
verscheen voor haar geestesoog een beeld van haarzelf terwijl ze genoot
van het gezelschap van haar toekomstige kleinkinderen. Ze schreef me later:
‘Al in de eerste twee dagen waarin ik uw methoden toepaste, werd mijn pijn
veel minder hevig en begon ik zonder stok te lopen. Ik vergat helemaal dat
ik niet zonder stok kon.’
Een van mijn buren, die Angela in de lift was tegengekomen, vroeg me:
‘Wat is er gebeurd? Ze had de dood in haar ogen toen ik haar twee dagen
geleden zag. Nu is ze een nieuw mens, lacht en glimlacht, en heeft ze een
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blozend gezicht. Ik kan nauwelijks geloven dat het dezelfde vrouw is.’
Zodra ze weer thuis waren, beldeAngela’s broer, die alcoholist was en aan-
wezig was geweest bij enkele van onze sessies, en zei: ‘Niet alleen mijn
zus werd beter, ik werd ook beter. Ik ervaar geen emotionele en mentale
pijn meer. Ik ben opgehouden met drinken. Ik ben erg dankbaar.’
Een jaar later schreefAngela: ‘Het gezwel op mijn ribbenkast is enorm ver-
schrompeld, en mijn artsen zeggen me dat ik niet meer terminaal ben; ze
kunnen me nu opereren. Ik ging niet op hun aanbeveling in en werk verder
aan mijn zelfgenezing. Ik ben van mening dat uw programma me het leven
heeft gered. Ik voel me fantastisch.’
Angela vertelde me later dat ze de oefeningen was blijven doen, en dat ze
nu pijnvrij – zowel fysiek als emotioneel – en in goede gezondheid is. Ze
vertelde me opgetogen dat ze op haar pasgeboren eerste kleinkind paste.
Twee maanden later belde Angela om me te vertellen dat ze op controle
was geweest en dat onderzoek had uitgewezen dat haar bloed normaal was.
Haar arts vertelde haar dat ze in remissie was en pas over een halfjaar terug
hoefde te komen. Dit verbaasde haar in hoge mate aangezien de artsen haar
precies vijf jaar geleden hadden verteld dat ze terminaal was.
Helaas hebben weinig mensen de zelfgenezingstechnieken geleerd die An-
gela het leven redden. Een op de vier sterfgevallen in Amerika betreft kan-
ker, en een derde van alleAmerikanen die nu leven, ofmeer dan 92 miljoen
mensen, zal in de loop van hun leven kanker krijgen. Veertig procent van de-
genen bij wie dit jaar kanker is vastgesteld, zal over vijf jaar niet meer in
leven zijn. Meer kinderen onder de vijftien jaar sterven aan kanker dan aan
enige andere ziekte. Het sterftecijfer blijft stijgen nu wordt voorspeld dat
kanker hartziekten als doodsoorzaak nummer een snel zal verdringen. Bo-
vendien lijden miljoenen aan andere ziekten die de kwaliteit van het leven
beperken of in de weg staan.
Niet alleen helpen de gangbare behandelingen niet, ze kosten ook een klein
fortuin, wat de financiële zekerheid van gezinnen overal bedreigt. Het Na-
tional Cancer Institute in de VS schat dat kanker voor de Amerikanen 60
miljard dollar per jaar aan ziektekosten betekent. Wanneer we naar andere
ziekten, bijvoorbeeld hartziekten, kijken, kan één hart-bypassoperatie wel
50.000 dollar kosten. Treurig genoeg moeten veel patiënten deze ingreep
drie keer ondergaan.
Wat ik heb geleerd van de geest/lichaam-geneeskunde is dat operaties en
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medicijnen alleen de symptomen van ziekte wegnemen, maar niet de oor-
zaak.Als de oorzaak niet wordt genezen, zullen ziekten zoals hartkwalen en
kanker opnieuw de kop opsteken. Mij is uit ervaring gebleken dat onze zelf-
saboterende denkwijzen een soort gif zijn voor het lichaam, doordat ze ons
immuunsysteem verzwakken en uiteindelijk uitschakelen en zo ziekte creë-
ren. Deze giftige denkwijzen veranderen in genezende besluiten stelt het
lichaam in staat zichzelf te genezen. Symptomen zijn signalen van het li-
chaam dat onze giftige denkwijzen een schadelijke uitwerking op het li-
chaam hebben.
Mijn eigen overwinning op kanker, en werken met mensen overal ter we-
reld die met ziekte kampen, hebben me geleerd dat kanker en andere ziek-
ten het gevolg zijn van ontkenning van onze inherente goedheid en waar-
digheid, en van identificatie met niet goed of waardig genoeg zijn.We raken
dan overmand door angst en twijfel – in plaats van vervuld te zijn van de
liefde en vreugde van ons ware zelf – en het lichaam begint achteruit te
gaan.
Dit boek beschrijft nauwkeurig het programma dat mijn kanker genas en dat
zovelen van mijn cliënten en cursisten overal ter wereld heeft geholpen het-
zelfde resultaat te bereiken. U zult erop worden gewezen hoe u de psychi-
sche en spirituele blokkeringen kunt vinden die het stromen van de levens-
kracht in het lichaam verstoren, en uiteindelijk ziekte veroorzaken, en leren
hoe u deze kunt oplossen zodat het lichaam zichzelf kan genezen.
U zult ontdekken hoe u uw behoeften verloochende toen u beslissingen ten
nadele van uzelf nam. U zult ook zien hoe u opnieuw contact kunt krijgen
met uw goedheid, en uw diepste geluk en passie voor het leven kunt vinden
die u van nature vreugde en genezing brengen. Dit programma zal u laten
zien hoe u uzelf kunt genezen op alle niveaus – fysiek, emotioneel, mentaal
en spiritueel. Ten slotte zal u duidelijk worden gemaakt hoe u een onder-
steunende genezende omgeving kunt creëren die uw nieuwe gezonde den-
ken en zienswijzen zal versterken terwijl u beter wordt.

Geest/lichaam-geneeskunde en psychoneuro-immunologie

Omdat operaties en chemotherapie niet hadden verhinderd dat mijn kanker
terugkwam, wist ik dat ik het elders moest zoeken. Op mijn reis ommijn ge-
zondheid terug te krijgen heb ik veel verschillende alternatieve therapieën
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beproefd en veel genezers bezocht. Sommige waren tot op zekere hoogte
bruikbaar, andere hadden geen enkel effect, weer andere waren een ver-
spilling van tijd en geld, van sommige ging ik achteruit, andere brachten
mijn gezondheid zelfs in gevaar. Ik probeerde speciale diëten, probeerde
mijn lichaam te ontgiften en raadpleegde zelfs een sjamaan. Niets van dit
alles haalde iets uit. Ik kon het niet verdragen om de rest van mijn leven
onbevredigend voedsel te moeten eten. Genieten van smakelijk voedsel is
altijd een bron van plezier geweest die ik niet wilde opgeven. Wat me wel
aansprak was de geest/lichaam-geneeskunde, een vakgebied dat in opkomst
was. Als psychologe begreep ik hoe de geest het lichaam beïnvloedt.
In 1984 richtte ik in Livingston, New Jersey, het Biofeedback, Psychology,
and Stress Management Center op, en nam ik ook de leiding op me. Ik had
een grote privépraktijk en hielp duizenden mensen om een scala van pro-
blemen, variërend van emotionele stoornissen tot fysieke kwalen, op te los-
sen. Ik werd bekend om mijn deskundigheid in het genezen van psychoso-
matische aandoeningen, waarbij ik gebruikmaakte van gestalttherapie, bi-
ofeedback en zelfhypnose. De heilzame combinatie van deze methoden
bracht me ertoe een programma te ontwikkelen dat hielp om tal van fysio-
logische aandoeningen te verlichten, zoals hoge bloeddruk, maagzweren, ar-
tritis, reuma, hoofdpijn en rugpijn.Allerlei klachten werden met succes be-
handeld. Ik hield me ook dagelijks bezig met relatieproblemen, angstge-
voelens, depressie, fobieën en andere psychische stoornissen. Deze combi-
natie van werkwijzen was in alle gevallen die ik behandelde bruikbaar.
Mijn onderzoek op het gebied van biofeedback maakte me duidelijk hoe de
geest van invloed is op het lichaam. De mogelijkheid om fysiologische aan-
doeningen met de geest te genezen is bovendien door tal van gevalideerde
onderzoeksresultaten bevestigd. Ik begreep dat in elke cel van het lichaam
een fysiologische reactie optreedt op elke gedachte die we denken.
Toen kanker in mijn leven verscheen, begon ik de mogelijkheid te onder-
zoeken dat de theorieën over de geest/lichaam-relatie ook voor kanker zou-
den gelden. Ik ging uitgebreid aan het studeren, ploos artikelen uit, en nam
deel aan veel programma’s en seminars. Ik hoorde voor het eerst van het ge-
bied van wetenschappelijk onderzoek dat psychoneuro-immunologie, of
PNI, wordt genoemd, van dr. O. Carl Simonton, een arts en pionier op het
gebied van geest/lichaam-geneeskunde, toen ik deelnam aan zijn vijfdaagse
seminar in Los Angeles.
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In onderdelen ontleed betekent psychoneuro-immunologie: gedachten (psy-
cho) beïnvloeden het zenuwstelsel (neuro) en beïnvloeden vervolgens het
immuunsysteem (immunologie). Dr. Simonton presenteerde bevestigde on-
derzoeksresultaten die aantoonden dat negatieve gedachten, die emotionele
stress veroorzaken (in ons zenuwstelsel), ons immuunsysteem beïnvloeden.
Simontons Getting Well Audio Program Guidebook verklaart op blz. 17:

Het immuunsysteem – de natuurlijke afweer van het lichaam – is be-
stemd om kankercellen, die we volgens het heersende medische den-
ken van tijd tot tijd allemaal in ons lichaam hebben, in bedwang te
houden of te vernietigen. Onderdrukking van het immuunsysteem
kan echter tot kankervorming leiden. Emotionele stress … leidt tot
onderdrukking van het immuunsysteem, en maakt het lichaam zo vat-
baar voor het ontstaan van kanker.

Een omgeving creëren waarin ziekte kan ontstaan

Ons lichaam heeft het aangeboren vermogen om te genezen en te herstel-
len van de gevolgen van stress, letsel en ziekte. Wat creëert dan de omge-
ving waarin ziekte zich kan ontwikkelen? PNI-onderzoek wijst erop dat de
gedachten, denkwijzen, opvattingen en beelden die in onze geest aanwezig
zijn, onze emoties en ons zenuwstelsel en immuunsysteem beïnvloeden.Onze
gemoedstoestand en mentale staat hebben het potentieel om het immuun-
systeem te verzwakken, of bij ziekte te activeren.

Het Getting Well Audio Program Guidebook vervolgt op blz. 8:

Waar het hier in essentie om gaat, is dat er in de persoon die de kan-
ker krijgt iets gebeurt wat vatbaarheid creëert … Welke achteruit-
gang in de afweermechanismen van het lichaam maakt mogelijk dat
deze cellen zich bij zo’n gelegenheid vermenigvuldigen tot een le-
vensbedreigende tumor?Wat weerhoudt het immuunsysteem van het
lichaam ervan de taak te vervullen die het vele jaren met succes heeft
vervuld?
De antwoorden op deze vragen voeren ons naar emotionele en men-
tale factoren bij gezondheid en ziekte. Dezelfde factoren die kunnen
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bepalen of de ene patiënt in leven blijft en de andere met dezelfde
diagnose en behandeling sterft, zijn ook van invloed op de vraag
waarom de ene persoon wel een ziekte oploopt en de andere niet.

PNI-onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat niet iedereen die rookt kanker
krijgt. Het Getting Well Audio Program Guidebook verklaart:

… wanneer blootgesteld aan bekende kankerverwekkende stoffen,
blijven de meeste mensen toch gezond … als blootstelling aan nico-
tine en teer op zich voldoende is om kanker te krijgen, zouden alle
zware rokers kanker oplopen. Toch krijgen de meeste zware rokers
geen longkanker. [cursivering door auteur]

… de verspreiding van kanker varieert aanzienlijk onder patiënten
met verschillende vormen van mentale en emotionele problemen.
Dergelijke aanknopingspunten duiden op betekenisvolle verbanden
tussen gemoedstoestanden en ziekte.

Wat giftige denkwijzen met het lichaam doen

Uit het jongste PNI-onderzoek blijkt dat onze negatieve gedachten en emo-
ties ons immuunsysteem langzaam vernietigen, tot ziekte optreedt. Deze ne-
gatieve gedachten en emoties verdichten zich tot denkwijzen die giftig zijn
voor het lichaam en ons ziek maken. Intense sarcastische, sceptische, pes-
simistische denkwijzen leiden tot energieblokkeringen die het stromen van
vitale levenskrachtenergie (hormonen, chemische stoffen en voedingsstof-
fen die normaal naar alle delen van het lichaam worden vervoerd) versto-
ren, en putten zo het immuunsysteem uit tot ziekte ontstaat. Als deze des-
tructieve instelling niet wordt veranderd, neemt onbehagen toe, verergert
de ziekte, en zal die ons ten slotte het leven kosten.
Vanuit mijn ervaring met werken met kankerpatiënten en mensen die aan
andere ziekten lijden, overal ter wereld, waarbij ik gebruikmaakte van het
in Deel II van dit boek gepresenteerde programma, heb ik vastgesteld dat het
onze psychische en spirituele blokkeringen zijn die een blakende gezond-
heid in de weg staan. Doordat ik ook meer dan dertig jaar lang tal van oude
geneeskundige tradities heb bestudeerd, is mij duidelijk geworden dat psy-
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chische problemen die niet zijn opgelost, innerlijke spanning creëren. Die
spanning blokkeert het stromen van de levenskracht in de lichaam/geest-
systemen. Zulke verstoppingen zijn de reden dat in het fysieke lichaam ziek-
ten ontstaan.
Dr. Margo de Kooker, een arts die gespecialiseerd is in de gedragsgenees-
kunde, verklaart in ‘An Overview of Psychoneuroimmunology’, haar arti-
kel in Renaissance Magazine van januari 1999:

Wat het vakgebied PNI ons vertelt, is dat elk onderdeel van ons im-
muunsysteem op een of andere manier verbonden is met de herse-
nen … Het immuunsysteem … is gevoelig voor … de stoffen die in
de hersenen worden afgescheiden als reactie op onze mentaal-emo-
tionele verwerking (stemmingen en gevoelens).

PNI-onderzoek helpt ons de wisselwerkingen tussen mentale en emo-
tionele toestanden, de werking van het immuunsysteem, en uitein-
delijk de gezondheid, te begrijpen. In de gezondheidszorg van nu zijn
we van de chirurgische revolutie via de chemische revolutie overge-
gaan naar de gedragsrevolutie. [cursivering door de auteur]

Wat het vakgebied PNI, in de realiteit bewijst, is dat wat in onze geest
gebeurt op het niveau van onze waarneming (en onze emotionele re-
actie op die waarneming), echte effecten op ons immuunsysteem kan
hebben. Dit concept is bepaald niet nieuw, en oude wijsheid heeft
ons altijd aangemoedigd te zorgen voor een ‘gezonde’ geest om zo
ook ons lichaam gezond te houden. Pas nu zijn we in staat de ver-
banden te bewijzen en te begrijpen.

… resten van onopgeloste emoties en starre manieren om dingen het
hoofd te bieden, kunnen een bron worden van chronische lichte
stress, die het functioneren van het immuunsysteem kan ondermij-
nen … Bij bepaalde erfelijke factoren, een verzwakte lichamelijke
conditie of een ziekte onder de leden, zit u wellicht op een tijdbom.

Mijn ervaring is dat onopgeloste emoties en giftige denkwijzen resulteren
in innerlijk conflict, dat een ongelooflijke druk uitoefent op de systemen
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van het lichaam en tot achteruitgang van het immuunsysteem leidt. Scha-
delijke of onopgeloste emotie kan veel vormen aannemen. Elke keer, bij-
voorbeeld, dat we ons zorgen maken, twijfelen, bang zijn, haten, oordelen,
aanstoot nemen, stoppen we letterlijk het natuurlijke genezings- en verjon-
gingsproces van het lichaam. Eerst komen de bijnieren onder druk te staan,
vervolgens het zenuwstelsel en ten slotte de hormonen. Deze voortdurende
verstoring van het ritme van het natuurlijke genezingsproces van het li-
chaam – een soort horten en stoten – bewerkstelligt een oorlog in het li-
chaam. Het lichaam begint te verzwakken en zichzelf aan te vallen. Het pro-
ces dat we als ziekte kennen begint.
Onopgeloste emoties zijn het gevolg van emotionele ervaringen in het ver-
leden die u opkropt en nooit hebt losgelaten. Denk bijvoorbeeld terug aan
situaties in uw leven waarin u zich verraden voelde, mishandeld, misbruikt,
onrechtvaardig bejegend, bedrogen, belogen, negatief besproken, voor de
gek gehouden (vooral in uw jeugd), respectloos tegemoet getreden, gepest,
situaties waarin men u een gevoel van minderwaardigheid of waardeloos-
heid bezorgde, u bekritiseerde of anderszins kwetste.
Deze emoties worden in uw lichaam opgeslagen tot er een emotionele tor-
nado in u schuilt, die geen uitdrukking vindt en wordt verdrongen. Uitein-
delijk beginnen ze u innerlijk te vernietigen. U weet dat pas als u lichame-
lijk onbehagen begint te voelen, zoals hoofdpijn, rugpijn of andere klach-
ten.Als u er geen aandacht aan schenkt en geen manieren vindt om de emo-
tionele blokkering los te laten, verergeren de symptomen en worden ze in
eerste instantie gediagnosticeerd als hoge bloeddruk, maagzweren, migraine
en dergelijke.
Medicijnen gebruiken om de symptomen te verlichten is zoiets als een pleis-
ter op een diepe wond plakken. Deze symptomen moeten in de kern worden
genezen. De psychische oorzaak moet worden herkend en genezen. Medi-
cijngebruik kan de situatie ingewikkelder maken. U loopt u dertig of veer-
tig jaar lang emotioneel ongelukkig te voelen, niet beseffend dat wat dat on-
gelukkige gevoel waarschijnlijk veroorzaakt, lagen verborgen boosheid zijn,
jegens een andere persoon of, waarschijnlijker, jegens veel personen. Ver-
volgens krijgt u kanker of een andere ziekte, en slikt u meer medicijnen en
neemt u meer giftige stoffen op die uw systeem verder verzwakken. Hoewel
bepaalde medicijnen sommige symptomen inderdaad tijdelijk verlichten,
pakken ze de oorzaak van uw ziekte niet aan en ontwikkelt die zich verder.
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