
Marianne Eversteijn, Mind Body Coach, werkt sinds een aantal jaren sa-
men met het medische team van Roy Martina, waaronder Kenneth van Eer
en René Martina in de Second Opinion Praktijk. Zij is hoofd van de afde-
ling Mentaal Emotionele Therapie en Diagnostiek. In de relatief korte tijd
dat zij dit werk doet, is ze er samen met Roy al snel achter gekomen
waarom de meeste mensen blokkeren om beter te worden. Het heeft te ma-
ken met de manier waarop men met ziekte en gezondheid omgaat. Heel
veel mensen die vastgelopen zijn in het medische circuit zoeken hun heil
in de alternatieve geneeskunde. Er is echter een groeiende groep mensen
die ook daar niet verder komt en vastloopt. Een van de missing links is on-
bewuste emotionele sabotage. Het onbewuste blokkeert de pogingen om
weer gezond te worden en ondanks alle inzet van therapeut en patiënt
komt men niet veel verder dan wat verlichting. De kunst is om deze blok-
kades op te ruimen en de geestkracht aan te wenden voor genezing.

Je moet niet alleen geloven dat je beter wordt, maar actief weer vitaliteit
creëren door alle negatieve gedachten om te zetten in gezondheidsstimule-
rende gedachten. Omdat te kunnen, moet je eerst leren alle angsten los te
laten. Angst is de grootste blokkade van de genezing. Heel veel angsten
worden niet herkend, zowel door de patiënt als de therapeut. Angst ken-
merkt zich op vele manieren en wordt vertaald in allerlei andere emoties.
Dit boek uit de Serie van Second Opinion Wellness laat je inzien hoe je
weer beter kunt worden en wat je zelf kunt doen.

NUGI: 734/711



INLEIDING MIND BODY COACHING

Dit boek heb ik geschreven voor alle patiënten die ik
in het afgelopen jaar heb gezien in de Second Opi-
nion Wellness Center. Onder begeleiding van Roy
Martina heb ik gigantisch veel geleerd in de korte pe-
riode dat ik daar werk. Ik heb er veel jaren van cur-
sussen op zitten en nu wordt al deze kennis samen-
gebracht in de Praktijk. 
Ik werk samen met twee ervaren natuurgeneeskun-
digen, René Martina en Kenneth van Eer, die het
grootste deel van de diagnostiek op zich nemen.
Mijn taak is om uit te vinden waarom veel mensen,
ondanks een op hun specifieke conditie gerichte the-
rapie, niet of te traag genezen. 
Wij krijgen in de Praktijk vaak patiënten die letterlijk
overal zijn geweest en vaak al kapitalen hebben uit-
gegeven zonder het gewenste resultaat te boeken.
Door mijn werk begin ik de blinde vlekken van the-
rapeuten en van therapieën zoals acupunctuur, ho-
meopathie, iriscopie en van NEI duidelijk te zien. Ik
heb het geluk direct te kunnen overleggen met Roy
Martina en beide natuurgeneeskundigen, Kenneth
en René. 
Roy blijft doorgaan met het verdiepen van zijn ken-
nis en het verbreden van zijn ervaring, en hij geeft
dat aan ons door. Ik ga naar alle seminars en works-
hops die hij in Nederland houdt en leer daar steeds
weer nieuwe inzichten waarmee ik verder kom en
waarmee ik meer patiënten kan helpen om sneller
beter te worden.

Ik vind het fantastisch om in de Second Opinion
Wellness Center te werken. Het is nu al een deel van
mijn leven geworden en ik geef me er helemaal voor.
Dit boek is gebaseerd op mijn werk. Bij het schrijven
ervan heb ik veel te danken gehad aan Roy, want
zonder hem had ik nooit de drempel overschreden
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HOOFDSTUK 1 

SABOTEREN: 
A WAY OF LIFE

Iedereen saboteert zichzelf op een of meerdere vlak-
ken. Als therapeut heb ik dit ook duidelijk bij mijzelf
gezien. Het is vele malen gemakkelijker om andere
mensen te helpen dan om jezelf te helpen.

Ouder-kindrol
Wat het werken als therapeut vaak moeilijk maakt is
dat veel mensen hun arts of therapeut saboteren. Ze-
ker als hun wordt verteld wat ze moeten doen; dat le-
vert de meeste sabotage op. De mensen zijn wat dit
betreft in drie groepen in te delen.

Groep A 
Volgt braaf de instructies op en voert ze letterlijk
uit. Ze geloven waarschijnlijk echt in de thera-
peut of diens zienswijze.

Groep B
Volgt onder protest de instructies op, weet het
vaak beter en maakt er een eigen mengsel van.

Groep C 
Wil wel, maar het lukt niet. Men heeft soms heel
plausibele redenen waarom het niet lukt. Het ligt
overigens nooit aan de persoon zelf.

Herken je jezelf in bepaalde situaties in een van deze
drie groepen? 
De eerste stap op de weg naar genezing is dat wij be-
seffen dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor onze ge-
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om mijn ervaringen weer te geven. Hij is een meester
in het motiveren van mensen en heeft mij gecoacht
om het op tijd af te hebben. Al met al ben ik er zo’n
zes maanden mee bezig geweest.

Ik heb mijn eigen praktijk opgegeven om voltijds te
gaan werken in de Second Opinion Wellness Center.
Ik ben werkzaam geweest als NEI-therapeut, de me-
thode die ontwikkeld is door Roy. Hij is sinds 2001
volledig gestopt met de NEI-opleiding en begonnen
met een nieuwe, modernere en meer verdiepte oplei-
ding: Mind Body Coaching. NEI concentreert zich op
het opsporen van trauma’s uit het verleden die het
gedrag en gevoel in het heden creëren of beïnvloe-
den. Deze therapie is erg succesvol en effectief. Mind
Body Coaching gaat een stap verder door minder te
zoeken naar de traumatische ervaringen maar zich
meer te richten op het leren van het verleden; de
mens meer te brengen naar zijn gevoelens en hem te
leren zelf deze gevoelens effectief te transformeren.
Via Mind Body Coaching leer je dat zelf te doen. Er
wordt veel meer aandacht besteed aan je sabotages
en hoe deze op te lossen. 

Onze mind (ons denken) beïnvloedt ons lichaam
enorm. We denken onszelf ziek. Bij Mind Body
Coaching leren we de mensen om zichzelf weer ge-
zond te denken en hun mind te programmeren op
vitaliteit, geluk, een lang leven en succes. Dit is de
missing link in de reguliere geneeskunde en vaak ook
nog in de alternatieve geneeskunde. 

Ik raad iedereen aan om het allemaal zelf te ervaren
(bijvoorbeeld door naar een workshop van Roy Mar-
tina te gaan). Ik wens alle mensen die dit boek lezen
veel sterkte, gezondheid en geluk toe.

Marianne Eversteijn
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“waarom overkomt mij dat nou weer?” en gaan
naar “wat kan ik veranderen in mijn leven en leef-
stijl om mijn kans op genezing groter te maken?”
Van onmacht naar verantwoordelijkheid, van passiviteit
naar actie, van depressie naar optimisme, van wantrou-
wen naar vertrouwen, van twijfel naar vastberadenheid.

Als iemand opmerkt dat iets moeilijk is, zegt Roy al-
tijd: “Moeilijk betekent niet onmogelijk, het vraagt
alleen meer toewijding.” Wanneer iemand een ac-
tiënt is, komt hij met betere vragen, gaat hij zich
meer verdiepen in de materie en zoekt hij vuriger
naar genezing.

Als je dit leest en jezelf beschouwt als een patiënt,
dan is het eerste wat je zou kunnen doen dat woord
niet meer gebruiken om jezelf mee aan te duiden.
Patiënt klinkt als het woord patience (Engels voor ge-
duld). Geduld is een schone zaak, maar een afwach-
tende, niet-actieve houding aannemen tijdens je ge-
nezingsproces werkt juist tegen je. Door jezelf te
identificeren met actiënt, iemand met een proactieve
identiteit, iemand die niet rust tot de laatste steen bo-
ven komt, gebruik je een geheel andere invalshoek
die veel vaker zal leiden tot succes. Als actiënt kijk je
ook anders naar je arts of therapeut. Je ziet hem als
medemens die een bepaalde kennis en ervaring bezit
en je vraagt hem advies als coach. 
Een goede coach zit in een zogenaamde volwassene-
rol en niet, zoals gebruikelijk, in een ouderrol. Hij be-
jegent je met liefde, respect en waardering en spreekt
je erop aan om zelf je verantwoordelijkheid ter hand
te nemen. Hij verbergt zijn eigen kwetsbaarheid en
menselijkheid niet en gaat met je om op basis van
gelijkwaardigheid. 
Voor veel patiënten is deze benaderingswijze heel
vreemd, omdat ze gewend zijn aan artsen en thera-
peuten die rotsvast in hun autoritaire ouderrol zitten
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zondheid. Een arts of therapeut kan van nut zijn en
ons ondersteunen, maar wij moeten als patiënten
zelf het heft in handen nemen en telkens weer met
frisse moed zoeken naar wat ons het beste zal helpen
op ons pad naar volledig herstel.
Veel therapeuten en artsen plaatsen zich in de rol
van een goed bedoelende of beter wetende ouder. Ze
scheppen daardoor de situatie dat de patiënten zich-
zelf in een kindrol plaatsen. Dit voert altijd tot pro-
cessen van sabotage en tegenwerking. De patiënten
nemen geen eigen verantwoordelijkheid en als het
niet beter gaat, dan ligt dat altijd aan de arts of the-
rapeut. Maar door hun verzet tegen de ‘ouder’ (de
arts of therapeut) saboteren zij uiteindelijk zichzelf.

Van patiënt naar actiënt

Bij Mind Body Coaching maken we van de patiënt
een actiënt:

• Een actiënt is iemand die zijn eigen verantwoorde-
lijkheid draagt. 

• Een actiënt is proactief ten opzichte van het ver-
anderen van zijn leefwijze. 

• Een actiënt wil informatie over en zich verdiepen
in de materie.

• Een actiënt wil overleg en coaching.

We maken van de patiënt een actiënt door hem hier
voor honderd procent congruent mee te maken. Er is
pas congruentie wanneer er geen sabotage meer is
en de mind en het onbewuste op één lijn staan. Pas
wanneer de persoon zich dit volledig eigen heeft ge-
maakt, kan de genezing echt beginnen.

Een van de oorzaken waardoor veel mensen niet ge-
nezen, is dat zij in een afhankelijkheidspositie blij-
ven zitten. Men moet af van de slachtofferattitude
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worden beïnvloed zonder dat we ons daar bewust
van zijn. 
Het onbewuste wordt sterk door onze opvoeding ge-
programmeerd. Ouders spelen een cruciale rol, maar
ook andere familieleden, broers, zusters, onderwij-
zers enzovoort. We worden enorm beïnvloed door het
feit dat we graag willen dat anderen ons aardig vin-
den of ons liefdevol bejegenen. We leren al heel
vroeg welke gedragingen leiden tot dat resultaat,
met als gevolg dat wij bepaalde expressies van ons-
zelf gaan onderdrukken omdat die niet leiden tot het
gewenste resultaat. Wat weer tot gevolg heeft dat wij
in een wereld leven waarin de meeste mensen zich-
zelf niet durven laten zien zoals ze zijn, vanwege de
onbewuste angst om afgewezen te worden. 
We gaan onszelf daarom inhouden, aardig zijn, niet
zeggen wat we echt denken, niet voor onszelf opko-
men (want dat is egoïstisch), vals-bescheiden zijn en-
zovoort. Ons onbewuste heeft ons in zijn greep en be-
stuurt ons leven, vanaf de manier waarop wij ons
kleden tot en met het moment waarop wij ziek wor-
den (hier komen we in het volgende hoofdstuk op te-
rug).
Als we eenmaal ziek zijn, dan saboteren we het pro-
ces van beter worden (onbewust). Ik ga hier in op een
aantal oorzaken van sabotages die veel voorkomen
en die we routinematig reeds testen bij het eerste
consult.

Veiligheid
Ik noem wat volgt het ‘met de billen bloot durven
gaan’. Voor 99% van mijn cliënten blijkt het niet vei-
lig te zijn om naar boven te halen wat hun ziekte
heeft veroorzaakt en wat hen tegenhoudt om te ge-
nezen. Men probeert onbewust de uitslagen te beïn-
vloeden. Dit kan voortkomen uit:
• angst om anders te zijn;
• angst dat het erger is dan men denkt;
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en niet kijken naar hun eigen processen. Ze plaatsen
zich niet op gelijke hoogte met jou, maar voelen zich
ver verheven boven jou. Dat wil niet zeggen dat hun
aanpak en therapie niet succesvol kunnen zijn. Dat
kan wel degelijk, soms zijn ze zelfs heel succesvol.
Maar dat komt omdat veel mensen in hun kindrol
zijn blijven zitten, wat weliswaar tot gevolg heeft dat
velen wel genezen, maar niet echt hun ‘lessen’ geleerd
hebben en in een afhankelijkheidspositie blijven. 
Als je daar tevreden mee bent, is dat verder oké en is
er niets aan de hand. Wil je echter naar het volgende
niveau doorgroeien, dan is dat wel degelijk een pro-
bleem.

Een patiënt stelt de vraag: “Dokter, wat kunt u eraan
doen om mij te helpen?”
Een actiënt stelt de vraag: “Dokter, wat kan ik doen om
beter te worden?”

Doorbreek dus dit ouder-kindrolpatroon en vervang
het door een volwassene-volwassenerolpatroon. Dan
zal het een stuk gemakkelijker worden om te genezen.

Sabotage van gezond worden
We hebben eerst gekeken naar de rol die we spelen in
onze relatie tot de arts of therapeut. Nu gaan we ver-
der met het waarom we onze genezing saboteren. 
Een enorm belangrijke rol bij onze processen speelt
ons onbewuste (niet-bewuste bewustzijn). Ons onbe-
wuste kunnen we zien als een soort complex en uit-
gebreid computerprogramma. Alles wat we hebben
meegemaakt, wordt in ons celgeheugen opgeslagen.
Het onbewuste probeert ons te beschermen tegen ge-
vaarlijke situaties om te voorkomen dat we ons twee-
maal stoten aan dezelfde steen. Het grote probleem
is echter dat het onbewuste geen logica kent, in te-
genstelling tot het bewuste. De meeste processen van
het onbewuste spelen zich achter de schermen af; we
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ces te maken. Mijn dochter Sietzke die, net zoals ik,
de opleiding NEI-practitioner had gedaan, kreeg de
kans om bij Second Opinion te komen werken, eerst
als receptioniste en parttime NEI-coach en later als
fulltime NEI-coach. Toen ze voor een cursus voor lan-
gere tijd weg mocht, vroeg ze mij om in vallen. Later,
toen zij ervoor koos een andere richting op te gaan,
kreeg ik de kans haar functie over te nemen. In het
begin was het heel zwaar omdat er voortdurend zo-
veel gebeurt in de Praktijk. Ik heb nog nooit zo hard
gewerkt. Mijn omgeving vond dat minder leuk en
probeerde mij terug te trekken naar waar ik was.
Dankzij onder andere de coaching van Roy leerde ik
dat het oké was om te kiezen voor mijzelf en voor
succes. Het was de belangrijkste doorbraak in mijn
leven. Ik heb nu meer luxe en ben sinds kort de ge-
lukkige eigenaar van een autootje. Na meer dan
achttien jaar niet gereden te hebben durf ik nu, na
zes lessen, weer de weg op. 
Ik weet nu als geen ander hoe belangrijk het is om
voor jezelf te kiezen. Voor mijn zoon Menno is het
moeilijk geweest; hij is zeventien jaar en moet nu
meer verantwoordelijkheid dragen. Uiteraard zijn er
de nodige woorden gevallen, maar ik weet dat dit
mijn weg is en dat ik mijzelf eerst iets moet gunnen
voordat ik anderen kan geven.

Harmonie door acceptatie
Het tweede punt waar we naar kijken is of er harmo-
nie en innerlijke rust is. Waneer die er niet zijn (en
meestal is dat zo) is er weerstand, onrust, tegenwer-
king en zelfdestructie. Harmonie verkrijgen we door
acceptatie van wat is; door vrede te hebben met
waar we zijn. Vandaaruit gaan we werken aan het
creëren van wat we echt willen. 
Onrust in de samenwerking tussen lichaam en geest
creëert enorme sabotage. We richten immers nega-
tieve energie (en/of gedachten) op ons welzijn en dat
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• angst dat er iets naar boven komt waardoor de an-
der een negatief beeld van je krijgt;

• angst dat het toch niet gaat lukken;
• angst dat men denkt dat je je aanstelt;
• angst dat het allemaal ‘tussen de oren zit’;
• angst om afgewezen te worden of niet goed ge-

noeg te zijn;
• angst om abnormaal te zijn.

Zoals je ziet, komt er veel angst voor. Van de sabota-
ges die ik in de Second Opinion Wellness Center te-
genkom, is de angst voor afwijzing de meest voorko-
mende. Het leidt ertoe dat men niet durft te zeggen
wat men voelt of denkt en bang is een ander pijn te
doen, want dat zou kunnen leiden tot afwijzing. 
Door deze angst kan men een leven leiden dat men
niet echt wil, omdat het niet veilig is om jezelf te zijn
binnen je relaties en je helemaal te uiten. Het is ook
de angst om geen goede moeder of echtgenoot te
zijn. Dit is op zichzelf al ziekmakend en leidt tot 
chronische depressies en vermoeidheid. Het im-
muunsysteem functioneert hierdoor minder goed en
er kunnen allerlei klachten en infecties ontstaan.
De meeste therapieën lopen hier vast, omdat de kern
niet wordt aangepakt. Wanneer ik hieraan werk met
mijn cliënten gaan ze zich anders opstellen. Dat kan
leiden tot verbetering van relaties, maar soms ook
tot verslechtering. Want we moeten begrijpen en ac-
cepteren dat onze omgeving niet wil dat wij veran-
deren en ons daarom constant probeert terug te du-
wen. 
Ik herken hier zelf heel veel van. Het was niet veilig
voor mij om succesvol te zijn.Ik was tijdens mijn hu-
welijk financieel afhankelijk van mijn man geweest
en dat voelde niet goed. Na mijn scheiding ploeterde
ik jarenlang in wat baantjes en met cliënten. Tegelij-
kertijd blokkeerde ik mijn succes. Ik ging er niet voor
honderd procent voor om van mijn praktijk een suc-
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pas kun je het een en ander organiseren en harmo-
nie creëren, zodat de brand een grotere kans maakt
om geblust te kunnen worden.”
Bij deze innerlijke rust zie ik onmiddellijk dat ik meer
toegang krijg tot diepere niveaus en dat de weer-
stand wegebt tegen het zich bewust worden van alles
wat gezondheid, vitaliteit, welzijn, geluk en leefwijze
blokkeert.

De vragen die je dus als actiënt aan jezelf mag stel-
len is: “Heb ik mijn klacht, ziekte of ongemak geac-
cepteerd? Kan ik positieve helingsenergie of liefde
voelen voor mijn lichaam(sdeel) dat mij bewust pro-
beert te maken van een onbewust proces? Kan ik ac-
cepteren dat ik hier misschien mee moet leren le-
ven?” Dit heft veel sabotage op. Pas als je alle
emoties rond het bovenstaande hebt losgelaten, kun
je doorgaan naar de volgende fase.

Weerstand tegen verandering
We hebben allemaal een broertje dood aan verande-
ring. We weten immers wel wat we hebben, maar
niet wat we krijgen. Het is het onbewuste dat zo
denkt. Het onbewuste is bezig om van regen naar
een stortbui te gaan of van een drup naar regen. De
meeste weerstand hebben we tegen verandering van
vastgeroeste patronen die we hebben: voeding, leef-
wijze, roken, alcohol drinken, snoepen, ontspan-
ning, fysieke lichaamsbeweging en gewichtsvermin-
dering. Dat is ook niet niks. Vaak zullen we om
vitaal te worden en te blijven bepaalde zaken op
moeten geven. We leven allemaal in een soort com-
fortzone, al zijn we niet voor honderd procent geluk-
kig. Het is heel moeilijk om routines te doorbreken
en neer te zetten wat we echt willen. Ik weet bijvoor-
beeld drommels goed dat ik meer lichaamsbeweging
nodig heb en toch verzet ik me ertegen. Uiteraard
verzin ik dan allerlei excuses om het niet te hoeven

WAAROM SOMMIGE MENSEN NIET BETER WORDEN
21

slurpt zoveel energie dat er niet genoeg overblijft
voor genezing. 
Een van de belangrijkste redenen waarom Roy opge-
stapt is bij de NEI-opleiding en een eigen, nieuwe op-
leiding is gestart, was dat er geen harmonie meer
was tussen zijn mind (geest, ontwikkeling, denken)
en de opleiding. 
We hameren erop dat de patiënt eerst vrede creëert
in zichzelf door zijn ziekte te accepteren. Pas dan
blijft er energie over om te genezen. Dat is voor veel
cliënten een vreemde gewaarwording: je gaat naar
de therapeut om van ‘iets’ af te komen en die thera-
peut zegt dan: “We gaan er eerst met je aan werken
dat je accepteert dat je dit hebt en er misschien nooit
vanaf komt!” Veel mensen protesteren dan heftig en
met liefde en geduld leg ik dan uit dat genezing het
beste plaatsvindt vanuit harmonie. Harmonie komt
voort uit vrede hebben met wat we hebben en dan de
aandacht richten op wat we willen. De interne oor-
log opheffen, zodat we de echte vijand kunnen aan-
pakken.
Het is hetzelfde als schuldgevoel hebben en jezelf
verwijten maken omdat je ziek bent. In de holisti-
sche, new-agezienswijze hoor je immers: “Je hebt je
ziekte zelf gecreëerd.” Dat mag dan al of niet waar
zijn, de patiënt kan daar niets mee. Dat is nooit be-
wust gebeurd en de ziekte is ontstaan doordat wij bij-
voorbeeld geleerd hebben onze emoties te onder-
drukken of dat wij flink moesten zijn en niet zeuren
of dat we goed moesten eten (alleen aten we de ver-
keerde dingen) enzovoort.
Door eerst een nulpunt te creëren van innerlijke rust,
kunnen we de krachten mobiliseren in de juiste rich-
ting. Ik leg het aan mijn cliënten als volgt uit: “Nu is
je innerlijk in paniek, je afweersysteem (vergelijk het
met een leger) is een chaos, alles rent door elkaar
heen zoals bij een brand in een bioscoop. Door rust
te creëren neem je afstand en krijg je overzicht. Dan
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de cliënt congruent is met bijvoorbeeld het volgende
zinnetje: “Ik wil voor honderd procent gelukkig, ge-
zond, vitaal en succesvol zijn en heel lang leven en
vitaal blijven.” Dat zou iedereen wel willen, denk je
toch? De praktijk toont echter wat anders. Meer dan
vijftig procent van de mensen is geblokkeerd op dit
aspect. 
Vaak zijn ze geblokkeerd op gelukkig zijn en op suc-
cesvol zijn. En dat betekent een totale blokkade van
genezing. Want succesvol zijn, houdt veel meer in dan
materieel succesvol zijn. Het onbewuste ziet genezing
namelijk vaak als een vorm van succes. In de diepere
lagen van het onbewuste vinden we dan als oorzaak
van blokkades veelal een negatieve geloofsovertui-
ging zoals “ik ben niet goed genoeg” en “ik verdien
het niet”. In hoofdstuk 4 ga ik hier dieper op in. 

Onbewuste angsten
Zoals ik al zei, er zijn tientallen redenen om gene-
zing te saboteren. Ik noem er een paar.

Angst het niet aan te kunnen
Dit zien we vaak bij mensen met chronische ver-
moeidheid; zij zijn onbewust bang dat ze alle verant-
woordelijkheden niet meer aankunnen.

Angst om terug te vallen
Sommige mensen hebben veel therapieën onder-
gaan. Vaak ging het dan beter en ze dachten zelfs
dat ze genezen waren. Vervolgens kwam er een te-
rugval en op dat moment ontstond onbewust de ge-
dachte dat ze liever ziek bleven dan weer valse hoop
te hebben. Ik ontdekte dat de terugval ook vaak sa-
botage was en dat die werd veroorzaakt door onbe-
wuste negatieve geloofsovertuigingen zoals “ik ben
het niet waard” of “ik verdien het niet”. Dit maakt
het werk dat ik doe nog crucialer omdat dit allemaal
op het diepste niveau aangepakt moet worden.
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doen. Zo gaat het met veel dingen in het leven. 
Het is daarom van essentieel belang dat iemand
door zo’n proces heen gecoacht wordt totdat de
nieuwe routine volledig geïntegreerd is. Dat betekent
dat een nieuwe routine minimaal drie weken conse-
quent toegepast moet worden om die op het niveau
van het zenuwstelsel geïntegreerd te krijgen.

Loslaten van controle
Veel mensen kunnen het gevoel niet loslaten om al-
les te willen controleren of sturen en dan is het heel
moeilijk om de essentie te vinden. Ik heb zelf veel
baat gevonden bij het volgen van de workshops van
Roy. Daar leer je om je over te geven in plaats van te
sturen. Ik herinner me dat ik in de Joy-week gedu-
rende een paar uur geblinddoekt moest rondlopen
en me moest laten ondersteunen door een ander. Dat
was heel moeilijk voor mij. Het ergste was dat een
ander me moest helpen met eten. Ik was bijna weg-
gelopen. Nu ben ik blij dat ik het gedaan heb, het
heeft er zeker toe bijgedragen dat ik nu gemakkelij-
ker hulp van anderen kan accepteren. 

Switching: blokkades op diep niveau
Het uittesten of men werkelijk wil genezen, is een
zeer belangrijk onderdeel van de therapie. Voor veel
mensen is dit heel vreemd, omdat ze bewust denken
toch echt wel te willen genezen. Men kan het niet be-
vatten dat het onbewuste mogelijkerwijs helemaal
niet wil genezen. Onze onbewuste programmering
kan er echter doodsbenauwd voor zijn om weer ge-
zond en vitaal te worden. Daar zijn tientallen oorza-
ken voor, die vaak van jongsaf aan zijn geprogram-
meerd. Dit verschijnsel heet switchen (omkeren); het
betekent dat we onbewust niet hetzelfde willen als
bewust. 
We beginnen onze consulten daarom altijd eerst met
het kijken naar algemene switching door te testen of
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Angst voor afwijzing
Dit is al in dit hoofdstuk aan de orde geweest. Het is
een vreemde angst, maar zoals eerder gezegd, het
onbewuste is niet logisch maar emotioneel. Als het
goed met ons gaat, zijn er vaak mensen die jaloers
worden. Veel mensen houden zich daarom in als ge-
vraagd wordt hoe het met hen gaat en geven niets-
zeggende antwoorden zoals: het gaat, ik mag niet
mopperen, het kan beter.

Angst dat het te veel moeite of te veel geld zal kosten
Onbewust geloven we in sprookjes. We willen voor
ons welzijn niet te veel doen en het mag zeker niet te
veel geld kosten. Het verbaast me hoeveel rijke men-
sen moeite hebben om geld uit te geven voor hun ge-
zondheid. Men moppert bijvoorbeeld over de tarie-
ven. Ik ben daaraan gewend geraakt en ga er niet
meer op in. Vroeger had ik de neiging om in de ver-
dediging te gaan en uit te leggen waarom de consul-
ten eigenlijk zelfs goedkoop zijn. Ik heb nu een lais-
sez-fairehouding, want men merkt meestal na het
eerste bezoek dat wat ik doe, niet te vergelijken is met
sommige andere therapieën. Roy legt het als volgt
uit: “Ik heb NEI ontwikkeld als therapie om emoties
oorzakelijk aan te pakken. Dat is zo’n tien jaar gele-
den. In die tien jaar is er een schat aan nieuwe infor-
matie, technieken en inzichten bijgekomen die in
veel therapeutenopleidingen niet verwerkt zijn. Ik
heb al deze nieuwe inzichten en ontwikkelingen in
een nieuwe zelfrealisatieopleiding gestopt: Mind
Body Coaching©, oftewel De weg naar moeiteloos-
heid. Mind Body Coaching is geheel afgestemd op de
snelle ontwikkelingen van het nieuwe millennium.” 
Met deze nieuwe technieken kom ik veel dieper en
sneller tot de kern dan ik met NEI kwam. We testen
dat, onder leiding van Roy, allemaal eerst uit voor
we het in de Praktijk gebruiken.
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Angst om aandacht te verliezen
Als we ziek zijn, krijgen we aandacht. We worden
vertroeteld en verzorgd. Als we gezond zijn, is het
mogelijk dat dat alles wegvalt en we het weer zonder
moeten doen. Dit is een heel diepgewortelde, posi-
tieve associatie met ziekte die we als kind aanleren.
Hoewel we ons doodellendig kunnen voelen door de
ziekte, kan de aandacht die we krijgen zo prettig zijn
dat we, als we moeten kiezen tussen gezond zijn zon-
der deze aandacht - wat helaas maar al te vaak het
geval is - en ziek zijn met deze aandacht, (onbewust)
kiezen voor het laatste.

Angst dat we iets ergers krijgen dan de ziekte
Ook deze angst komt voort uit een negatieve geloofs-
overtuiging. De meest voorkomende is “ik ben slecht
en verdien straf”. Dit is eveneens een diepgewortelde
overtuiging uit onze jeugd waar we leerden onszelf
als slecht te zien, omdat we niet aan de verwachtin-
gen van onze ouders konden voldoen. Dus als we ge-
nezen, moet er iets anders voor in de plaats komen
en dat zou erger kunnen zijn.

Angst voor verandering, ook wel angst voor het onbe-
kende
Een van de grootste angsten, deze heb ik hiervoor al
uitvoerig besproken. Hoe slecht het ook met ons
gaat, alles went. We komen in een comfortzone en
dan is verandering een gevaar. We weten immers
niet wat er gaat komen. Het loslaten van het be-
kende is een heel moeilijk proces.

Angst dat er onder de ziekte iets ergers zit
Iemand heeft bijvoorbeeld chronische bronchitis
maar onbewust heeft hij de angst dat het longkanker
is. Zolang hij de chronische bronchitis houdt, is zijn
aandacht daarop gericht en hoeft hij zich niet met
zijn echte angst te confronteren.
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Angst dat men niet de wilskracht heeft om van leefwijze
te veranderen
Wilskracht is ondergeschikt aan motivatie. Helaas
zijn veel mensen niet echt gemotiveerd. Eigenlijk zijn
ze niet ziek genoeg en zitten ze te veel in hun com-
fortzone. Men is het meeste bezorgd over het opge-
ven van zaken zoals koffie, wijn en sigaretten en
over het ‘moeten’ gaan doen aan lichaamsbeweging
en meditatie.

Angst dat men niet slim genoeg is om het allemaal te be-
grijpen en te volgen
Dit zien we vooral bij mensen die hun vervolgoplei-
ding niet hebben afgemaakt of alleen de basisschool
hebben gedaan. Soms is men zelfs analfabeet en
vindt men zichzelf dom, hetgeen tot nu toe nooit
waar bleek te zijn. Men heeft zich deze negatieve ge-
loofsovertuiging laten aanpraten.

Angst dat het te langzaam gaat en men het niet volhoudt
Dit komt ook regelmatig voor en moet grondig wor-
den aangepakt, zodat men deze negatieve energie
kan ombuigen.

Angst voor de relatie
In elke relatie ontstaat een evenwicht. Wanneer ie-
mand langdurig ziek is, ontstaat ook een evenwicht.
Door gezond te worden, wordt deze status-quo weer
bedreigd en onbewust kan men daarom de genezing
saboteren.

Angst om iets los te laten
Men wil het bekende blijven vasthouden tot het bit-
tere einde. Ook accepteren sommige mensen niet dat
hun ziekte primair veroorzaakt wordt door emoties.
Een groot percentage verzet zich tegen dat idee en
verhindert daardoor de genezing. Ook ontkenning
komt veel voor, men bagatelliseert wat men heeft en
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Angst voor de therapie en/of de therapeut
Deze angst komt vaak voor. Men is bang voor de
naaldjes (acupunctuur) of andere vormen van the-
rapie die men niet kent. Soms komt dit ook doordat
men pijnlijke ervaringen heeft met artsen. Dit kan al
heel vroeg in het leven hebben plaatsgevonden: bij
de geboorte. Vroeger kregen baby’s een hielprik en
werd er op de billen geslagen om ze te laten huilen.
Bij sommige baby’s werd de neus en mond uitgezo-
gen met een slangetje, andere gingen aan het infuus
of kwamen in een couveuse terecht. Dat is geen pret-
tige kennismaking met de medische wereld. Als kind
kun je te maken krijgen met kinderziekten, waarbij
je opnieuw kennismaakt met artsen en dat waren
misschien evenmin prettige ervaringen of aange-
name personen. Dit kan dus angst geven voor de
therapie, maar ook voor de therapeut of arts.

Angst voor verergering
In de reguliere geneeskunde kent men bijwerkingen
ten opzichte van de therapie. In de homeopathie ziet
men vaak dat de klachten eerst erger worden voor-
dat ze verbeteren. Dat is echter geen bijwerking
maar het gevolg van een reactie in het lichaam. In
het algemeen betekent het juist dat de medicijn
aanslaat. Sommige patiënten brengen deze angst
mee en blokkeren daarmee hun genezing.

Angst dat het te snel gaat
Wij hebben bij Second Opinion in korte tijd de repu-
tatie opgebouwd dat we de allermoeilijkste gevallen,
ook schijnbaar hopeloze gevallen, beter kunnen krij-
gen en soms in heel korte tijd. Dat komt door onze
unieke vorm van aanpak. Dit kan er aanleiding toe
geven dat het onbewuste er bang voor is dat het te
snel gaat. Het lichaam bepaalt echter zelf het tempo,
niet de therapeuten bij Second Opinion. 
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HOOFDSTUK 2  

ZELFVERNIETIGINGS -
PROGRAMMA’S

Een van de interessantste onderdelen van het
nieuwe protocol voor diagnose van onbewuste sa-
botages is het blootleggen van zelfvernietigingspro-
gramma’s.

Hoe herken je zelfvernietiging?
Zelfvernietiging uit zich in veel vormen, bijvoorbeeld
roekeloos gedrag (vrijen zonder condoom, veel te
hard rijden, allerlei stunts bedenken), roken, drin-
ken. Sommige mensen takelen zichzelf toe (al of niet
met behulp van operaties) of verminken zichzelf. Te-
genwoordig zie je veel mensen met piercings: ringen
en sieraden op de vreemdste plekken van het li-
chaam: navel, wenkbrauwen, tepels, tong enzo-
voort. We zien ook een toename van tatoeëren. 
Ik kan zelf niet helemaal volgen wat hen, voorna-
melijk de jeugd, zo aantrekt in deze pijnlijke zaken.
Andere mensen zijn zogenaamd accident-prone: ze
krijgen gemakkelijk ongelukken. Men struikelt, laat
dingen vallen en is onhandig. Je hoort veel van ou-
deren die van de trap vallen en botten breken.

De meeste mensen die zelfvernietigingsprogramma’s
in hun onbewuste hebben, zijn zich daar helemaal
niet bewust van en zijn verbaasd als het bij het tes-
ten naar voren komt. Wat wij testen bij Second Opi-
nion is heel bijzonder, omdat we daarmee ook de
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ontkent de ernst van de situatie. Men vindt het ge-
zichtsverlies te moeten toegeven dat men ziek is. Dit
zie ik vaak bij managers; zij ontkennen dikwijls dat
ze een burn-out hebben en zeggen dat het best mee-
valt.

Samenvatting 
In het eerste hoofdstuk heb je uitgebreid kunnen le-
zen dat sabotage meer regel is dan uitzondering.
Elke therapievorm die hier geen aandacht aan be-
steedt, heeft meestal tot gevolg dat de successen uit-
blijven, van tijdelijke aard zijn, dat het probleem
verschuift of dat genezing veel trager gaat dan nodig
is. Een NEI-therapeut kan je daarbij een zetje in de
goede richting geven. In de rest van het boek ga je
steeds meer leren wat je zelf kunt doen om van kin-
drol naar volwassenerol te gaan en actiënt te worden
in plaats van patiënt.
Je hoeft je ook niet te schamen voor je sabotages
want iedereen saboteert. Roy zegt: “Als je niet meer
saboteert, ben je verlicht en heb je al je beperkingen
overwonnen.” Dus het is de moeite waard om conse-
quent en serieus aan je sabotages te werken. Als je
dit leest en je bent niet ziek, dan saboteer je toch met
lichaamsbeweging, voeding, relaxatietijd, kwali-
teitstijd met gezin, materie, gewicht, carrière, rela-
ties, ouderrol, vriendschappen. Je zult veel baat heb-
ben bij het onderkennen van die sabotage. Zie
daarvoor ook hoofdstuk 14. 
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