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Summary 

Inhoud van het boek 

In dit boek wordt stap voor stap beschreven hoe hypnose, hypnosetherapie en regressietherapie in de 
praktijk werken. Regressietherapie is een therapievorm die gebruikmaakt van de hypnotische trance. 
Door middel van de trance verken je en verwerk je die elementen uit het verleden die je in het 
dagelijkse leven belemmeren gelukkig te zijn. 

Deel 1 De achtergronden 

Dit boek bestaat uit vier delen. Volgens Jos Olgers, de auteur, kun je je niet bezighouden met het 
werken met mensen zonder jezelf bewust te zijn van je eigen mensbeeld. Vandaar dat het boek begint 
met mijn mensbeeld. 

Het eerste deel bevat de noodzakelijke basiskennis over hypnose en het hypnotiseren. Na een 
praktische uitleg over het bewuste en onderbewuste, trance, trancefenomenen en trancediepten, leer je 
op een heel praktische manier hypnotiseren. 

Het eerste deel eindigt met de noodzakelijke hoofdstukken over de grondhouding van de therapeut en 
over het onderwerp herinneren. Het hoofdstuk over de grondhouding gaat niet alleen over de uiterlijke 
presentatie van de therapeut. Het handelt ook over hoe hij zich bewust kan zijn van de effecten van 
zijn uitstraling op het therapeutische proces. 

Het laatste hoofdstuk van dit deel gaat over herinneren. Over dit onderwerp zijn de laatste jaren grote 
wetenschappelijke doorbraken gemaakt. Goede kennis van dit onderwerp is van belang, omdat in 
sessies herinneringen omhoog kunnen komen. Het zal duidelijk worden dat de objectieve feitelijkheid 
van een herinnering vaak niet 100% gelijk is aan de subjectieve ervaring van de cliënt. Voor de cliënt is 
zijn ervaring 100% waar, terwijl deze regelmatig niet helemaal strookt met de objectief waarneembare 
werkelijkheid. Hoe je je cliënt serieus neemt en toch de feitelijke werkelijkheid niet uit het oog verliest, 
is een belangrijk thema in dit hoofdstuk. 

Deel 2 Van intake tot behandelplan 

Het tweede deel van dit boek gaat dieper in op de intake: wat moet je nu echt weten van een cliënt om 
tot een serieus behandelplan te komen; wat is zijn klacht en wat is zijn doel; herken je patronen in zijn 
leven die te maken hebben met zijn problematiek? 

In dit hoofdstuk geen algemene vragenlijstjes, maar een op het individu toegespitste werkwijze om te 
ontdekken waar het om gaat. Als dit helder is, gaan we in het volgende hoofdstuk in op het 
behandelplan. Tot de teleurstellende ervaring van de auteur is dit voor zijn beroepsgroep in veel 
gevallen een ondergeschoven kindje geworden. Veel therapeuten denken dat wanneer ze losse sessies 
doen met thema's die bij hun cliënten omhoogkomen, hun cliënt vanzelf wel zal genezen. Zijn ervaring 
is dat als het echt moeilijk wordt, de onderbewuste overlevingsmechanismen van mensen er alles aan 
zullen doen om nu juist niet de echte kern te pakken te krijgen.
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Het hoofdstuk over het behandelplan beschrijft daarom gericht hoe je kunt omgaan met de uit de 
intake verkregen informatie, om een zo efficiënt mogelijke route naar het gewenste doel te bewandelen. 
Dit deel sluit af met een kort hoofdstuk over de voorlichting die ik aan elke cliënt geef alvorens te 
beginnen met hypnotherapeutische sessies. 

Deel 3 Exploratiefase, ontdekken en verwerken 

In het derde en vierde deel gaan we met therapie aan de slag. In het derde deel werken we, indien 
nodig, met de oorzaken en achtergronden van de problemen. Jos Olgers noemt deze fase de 
exploratiefase. 

In de exploratiefase wordt niet alleen beschreven hoe je bij de oorzaken van een probleem moet 
komen, maar ook hoe je oude pijnen het best kunt verwerken. Na het verwerken is het nodig ook 
inzicht te krijgen in de levenslessen die te leren zijn na nare gebeurtenissen. Wanneer deze levenslessen 
onbelemmerd waren geweest, zouden mensen niet zo snel in therapie gekomen zijn. In dit derde deel 
wordt daarom volop aandacht besteed aan dit onderwerp. Hoe herken je levenslessen en hoe verander 
je de foutieve conclusies die getrokken waren. In dit derde deel wordt uitgebreid de structuur van de 
regressiesessie uitgelegd met allerlei therapeutische interventiemogelijkheden. Hierop volgen 
uitgebreide hoofdstukken met veel voorbeelden waarbij het thema van het verkennen en verwerken 
van de oorzaak van de klacht centraal staat. 

Zo tref je in het hoofdstuk over essentiewerk aan hoe je bij de essentie van iemands kern kunt 
terechtkomen. Dit blijkt vaak heel belangrijk te zijn voor mensen die zo geschonden in het leven staan 
dat ze het contact met hun kern zijn kwijtgeraakt. Dit betekent dat deze mensen zichzelf dikwijls amper 
de moeite waard vinden een mooi leven te mogen leiden. 

Het hoofdstuk over prenatale therapie maakt duidelijk hoe belangrijk het verblijf van de mens in de 
baarmoeder is. Veel klachten vinden op een al dan niet subtiele manier daar hun oorsprong. Het kind 
ervaart zichzelf als één geheel met zijn omgeving: de buik van moeder. Hierdoor ervaart hij in de 
baarmoeder de ervaringen en emoties van moeder en zelfs haar omgeving als de zijne. Hoe je met de 
belangrijke momenten in deze periode therapeutisch werkt, wordt in dit hoofdstuk beschreven. Naast 
het verblijf in de baarmoeder komen ook de conceptie en bevalling aan bod. 

Nog verder terug in de tijd is een apart aspect van de regressietherapie de reïncarnatietherapie. In feite 
is reïncarnatie een gewone vorm van regressietherapie, met één wel heel bijzonder verschil: het sterven 
en het leven tussen de levens in. Het hoofdstuk over reïncarnatie gaat niet alleen in op die specifieke 
kenmerken van de therapie die zich hiermee bezighoudt, de reïncarnatietherapie, maar beschrijft ook 
de onderzoeken die de laatste jaren gedaan zijn naar waarheid en onwaarheid met betrekking tot het 
verschijnsel vorige levens. 

Een ander hoofdstuk beschrijft hoe familiethema's doorgegeven worden. Per toeval ontdekten wij 
tijdens onze lessen, dat als onze studenten 'in de huid kropen' van hun vader of moeder, ze plotseling 
van alles bleken te weten wat ze voorheen nooit wisten over die ouder. De logische verbinding was 
snel gemaakt naar opa, oma, overgrootvader en overgrootmoeder. Wanneer jij in de huid van je vader 
zijn emoties en herinneringen kunt waarnemen, bezat hij dat weten over zijn ouders ook. Dus als jij in 
de huid van jouw vader kruipt, kun je ook meerdere stapjes terug in de huid van zijn voorouders 
zetten. De auteur en zijn vrouw, Bertien van Woelderen, ontdekten dat het mogelijk was terug te gaan 
op deze voorouderlijke lijn. Ze ontdekten dat we daar in regressiesessies problemen bij 
overgrootvaders konden oplossen, hetgeen een positieve invloed bleek te hebben op onze cliënten. 
Deze vorm van regressietherapie noemen we voorouderregressie.
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Behalve uit het werken met regressies bestaat de exploratiefase uit het werken met deelpersonen, 
ideomotorische communicatie en het werken met obsessoren. 
In het hoofdstuk over deelpersonen komt aan de orde hoe je als therapeut kunt werken met de diverse 
aspecten van jezelf die hun woordje meespreken in je persoonlijke ervaren en handelen. Vaak zijn het 
die diverse deelaspecten van onszelf die we onvoldoende kennen, terwijl ze soms bijna het alleenrecht 
op het stuur in ons leven lijken te hebben. Je kunt hierbij denken aan 'innerlijke kinderen', 'controle en 
beschermers' en 'innerlijke critici'. 

In een ander hoofdstuk staat uitgebreid beschreven hoe je met het onderbewuste 'ja en nee-signalen' 
kunt afspreken: de ideomotorische bewegingen. Op deze manier kun je met het onderbewuste 
communiceren, zonder dat de gegevens eerst door ons kritisch bewustzijn gecontroleerd worden. 

In het laatste hoofdstuk van dit derde deel gaat Jos Olgers uitgebreid in op, voor sommigen, een van de 
meest mysterieuze zaken van de hypnotherapie: obsessoren. We noemen obsessoren andere energieën 
die in het energiesysteem van je cliënt als het ware meeliften. In de praktijk betekent dit dat soms een 
ander wezen in je cliënt het geheel of gedeeltelijk voor het zeggen heeft. Hoe je dit kunt ontdekken en 
hoe je hiermee kunt werken wordt in dit hoofdstuk concreet en zonder enige wazigheid uitgelegd. 

Deel 4 Integratie- en implementatiefase 

In het derde deel ben je bezig geweest oude pijnen en angsten te verwerken. In het vierde deel staat 
beschreven hoe we ons daadwerkelijk, vrij van angsten, nieuw gedrag eigen kunnen maken. Je treft dan 
ook een fictief voorbeeld van iemand die voor watervrees bij een therapeut komt. De therapeut helpt 
hem alle oude angsten die daarmee te maken hebben, te verwerken. Als zijn cliënt op een dag blij en 
zonder angst op de rand van het zwembad staat, krijgt hij van iemand een duwtje. Dan ontdekt hij dat 
hij vergeten was te leren zwemmen. Dit is waar het hele vierde deel over gaat. Eerst leer je hier om te 
gaan ervaren hoe het is om jezelf te gaan ervaren als zwemmer. Je integreert als het ware het 
zwemmerschap als deel van jezelf. De auteur noemt deze fase de integratiefase. Hierna leer je hoe je dit 
zwemmerschap daadwerkelijk in de praktijk gaat brengen. Dit laatste noemt Jos Olgers de 
implementatiefase. 
In dit vierde deel worden belangrijke hypnotherapeutische technieken concreet en praktisch behandeld. 
Zo leer je hoe je suggesties kunt maken en hoe je ze kunt uitvoeren. 

Gewerkt wordt met het onderdeel egoversterking, ofwel het opbouwen van zelfvertrouwen. 
Vooraanstaande therapeuten schreven over dit onderwerp eens dat alleen egoversterking al voldoende 
zou zijn om een groot deel van de klachten van mensen op te lossen. 

Hierna heb je voldoende informatie om met het onderwerp zelfhypnose aan de slag te gaan. Twee 
verschillende zelfhypnosetechnieken worden beschreven, samen met een ideale techniek om bij 
cliënten een zelfhypnoseprogramma in te slijten. 

Ten slotte, omdat symbooltaal toch de taal is waarmee ons onderbewuste met ons communiceert in 
bijvoorbeeld dromen, komt het maken van en vertellen van therapeutische metaforen aan de orde. Hoe 
maak je een verhaal dat je cliënt op het lijf geschreven is, en dat door het onderbewuste begrepen 
wordt.
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Over Jos Olgers: de auteur 

Jos Olgers (1954) volgde als een van de eersten in Nederland in de tachtiger jaren een driejarige 
opleiding hypnose- en regressietherapie. Hij verdiepte zich in Voice Dialogue, reïncarnatietherapie, 
tantra en energiewerk. Tegenwoordig is hij als medeoprichter, directeur en docent hypnose- en 
regressietherapie verbonden aan TranceArt Opleidingen (www.trance-art.nl), waar hij aankomende 
hypnotherapeuten opleidt.
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Recensies 

Biblion (Nederlandse bibliotheek Dienst) 

Het boek bevat een schat aan mogelijke tools voor aankomende therapeuten (b.v. zelfhypnose, voice 
dialogue, voorouderregressie, werken met obsessoren, egoversterking, reïncarnatietherapie); daarom is 
het lovenswaardig dat een praktijkman een handboek over dit onderwerp heeft geschreven. Verder zijn 
opgenomen modelformulieren therapeutisch proces, zelfhypnose en ideomotorische communicatie; 
bibliografie en index. 

Tijdschrift voor Educatieve en Therapeutische Hypnose (Tijdschrift van de Nederlandse 
Beroepsvereniging Van Hypnotherapeuten 

Dit boek is een vraagbaak voor velen. Tijdens een sessie gebruik je alles wat je als therapeut in je mars 
heb en je zet al je creativiteit in om het proces van je cliënt goed te laten verlopen en tóch is er zo nu 
en dan een moment waarop je denkt: "dat had beter gekund". Op zo'n moment grijp je in je 
boekenkast naar 'Heelheid in wording'. Naast de vraagbaak die het voor je kan zijn, is het een boek 
waarin stap voor stap duidelijk wordt gemaakt hoe hypnose, hypnotherapie en regressietherapie in de 
praktijk werken. Het is een duidelijk boek met veel praktijkvoorbeelden waardoor je een goed beeld 
krijgt van een bepaalde situatie of methode. Het boek is uitgesplitst in 4 delen: deel 1 gaat over 'de 
achtergronden'. In dit deel worden behandeld: het mensbeeld, trance, het onderbewuste, leren 
hypnotiseren, de grondhouding van de therapeut en 'het herinneren'. Deel 2 bespreekt 'van intake tot 
behandelplan'. Deel 3 gaat over 'de exploratiefase, ontdekken en verwerken' en deel 4 bespreekt de 
integratie- en implementatiefase. Op deze manier wordt dus het hele proces besproken vanaf de 
grondhouding van de therapeut tot aan de afronding van de therapie. Op al je vragen kun je snel en 
goed een antwoord vinden door de uitgebreide inhoudsopgave en index. 
Al met al een veelomvattend boek: hypnotherapie van A tot Z. Het komt in mijn boekenkast te staan 
op de plank waar de naslagwerken staan. 

Spiegelbeeld (Magazine) 

Helder de materie behandeld, beeldend door uitgewerkte voorbeeldsessies, her en der verluchtigd met 
een foto, schema of tekening is de tekst makkelijk toegankelijk en uiterst  informaties. 

Bulletin (Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten) 

Ben je beginnend therapeut en zoek je houvast? Of ben je al een aantal jaren bezig en toe aan 
uitbreiding van je technieken en nieuwe inspiratie? Dan is "Heelheid in wording" een must voor je. 
Theorie, casusbeschrijvingen, oefeningen en letterlijke teksten van visualisaties wisselen elkaar af in 
heldere en directe taal. Ook voor de cliënt, die meer wil weten over zijn of haar proces, is dit boek een 
aanrader. 
Jos Olgers, vooraanstaand hypnotherapeut, bracht vorig jaar een compleet handboek voor hypnose- en 
regressietherapie uit, dat ik hier nogmaals kort onder de aandacht wil brengen. Door zijn ervaring kan 
hij veel voorbeelden uit de praktijk aanhalen. Hij geeft goede structuur aan: een doelgerichte intake, een 
behandelingsplan en een opzet van de therapeutische behandeling. 
Kortom: dit handboek hoort in de boekenkast van elke reïncarnatietherapeut te staan.
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Voorbeeldteksten 

Hierna volgt een vrij willekeurige keuze van enkele teksten uit het boek. Het doel is om een indruk te 
geven van de schrijfstijl in dit boek. 

3.2 Hypnotische trance 
Dan wordt het belangrijk te ontdekken hoe je iemand kunt helpen in trance te komen en in trance te 
blijven. Je kunt daar het beste achterkomen door te ontdekken hoe mensen in trance komen. Telkens 
wanneer je mensen bekijkt, onderzoekt of ondervraagt hoe zij in trance komen, ontdek je dat er sprake 
is van iets dat intens hun aandacht absorbeert. Dit kunnen de witte strepen op de autoweg zijn, het 
spannende boek of afdwalende gedachten terwijl iemand ergens naar staart. De aandacht naar binnen 
of de aandacht naar buiten is ergens op gefixeerd. Dan valt het bewuste denken wat weg en komen 
onderbewuste processen meer aan het oppervlakte, er is sprake van trance. 
Om dus in een hypnotische trance, ofwel hypnose, terecht te komen heb je alvast twee componenten 
gevonden: de gerichte aandacht en de trance. 
Dan is nog een derde component belangrijk. Dat is namelijk de band die je voelt met de persoon die je 
helpt in de hypnotische trance te komen. Deze band noemen we rapport. Dit rapport zorgt ervoor dat 
degene die in trance is zich zo vertrouwd voelt, dat hij veilig is mee te gaan in de lijn die de 
hypnotiseur/ therapeut uitzet. 

Het feit alleen al dat de cliënt in trance is, maakt hem ontvankelijker om mee te gaan met hetgeen de 
hypnotiseur/therapeut suggereert. Hier komt nog bovenop dat het rapport de cliënt ook weer 
ontvankelijker maakt. 

7.5.4 Een zekere ervaring (Verbatim) 
Als voorbeeld volgt de tekst van een groepssessie die gebruikt is om mensen in een groep terug te laten 
gaan in het verleden via een zekere ervaring. 

Gewoon, lekker zitten zoals dat op dit ogenblik voor jou optimaal is. Lekker genieten van je 
ademhaling, van jouw inademing, van jouw uitademing, en bewust worden, bewust worden van jouw 
lichaam, jouw geest, voor jezelf, jij op dit moment. En terwijl je al het andere achter je laat, de dingen 
van vandaag die je bezighielden volg je mijn stem en mijn woorden. Mijn woorden en mijn stem die je 
zullen helpen het gemakkelijk te maken, die herinneringen en gedachten uit je verleden te activeren, die 

hypnotische 
trance 

trance 

maakt 
ontvankelijker 

rapport 

gerichte 
aandacht
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ooit bij je waren als werkelijkheid. Herinneringen die in jou opgesloten waren of nog steeds zijn. En of 
dat nu was in de tijd dat je zo'n jaar of veertig was of dertig of twintig, of dat het nu was in je puberteit, 
of dat het nu was dat je ergens op school zat of werkte of thuis was. Of dat nu op de lagere school was 
of juist weg van de lagere school en net naar een middelbare school. Of dat nu vriendjes en 
vriendinnetjes waren of juist thuis. De klas, ook die herinneringen uit vroegere jaren op de 
kleuterschool hoe de gang eruitzag waar je jas hing. De speelplaats misschien wel. Of als je niet op de 
kleuterschool zat de natuur om je heen, en misschien wel nog meer terug in de tijd. De tijden waarin je 
lekker thuis speelde en op de grond zat. Je favoriete speelgoed. De tijden waarin je misschien zelfs 
leerde lopen en leerde staan. Of wie weet vanzelf nog wel verder terug. Mijn stem gaat je helpen daar 
zo dadelijk bij te komen. Zodat jij als het ware vanzelf ieder klein herinneringetje kunt laten ontvouwen 
in jezelf. Ontvouwen tot helderheid tot duidelijkheid tot beelden. En daarom laat je ook de dingen los 
die net geweest zijn of die nog gaan komen dadelijk… 

8.8 Lekken (en het herkennen van de therapeutische brug) 
Terwijl je met je cliënt aan het praten bent, vallen je vaak geladen zinnen op, of woorden die qua klank, 
intonatie of volume extra nadruk krijgen. Soms zie je iemand bij een bepaald onderwerp van houding 
veranderen. Het kan zijn dat hij verdrietiger gaat kijken, plotseling op het puntje van zijn stoel gaat 
zitten of zijn vuisten balt. Het is alsof mensen op deze manier onbewust hun onderliggende gevoelens 
illustreren, 'lekken'. Zo lekken onderliggende, vaak verdrongen emoties naar de bovenwereld. Deze 
gelekte weerkaatsingen van de voor de cliënt onzichtbare ruimten van het onderbewuste geven, zonder 
dat je cliënt zich daar bewust van is, een grotere lading aan zijn woorden. Het is deze lading waar je als 
therapeut attent op moet zijn, omdat op deze manier vaak ongecensureerd onderliggende emoties en 
restanten van trauma's ontsnappen… 

13.2.3 Prenatale sessie (verbatim) 
Hier volgt als voorbeeld van een prenatale sessie een verbatim van een sessie die ik in mijn praktijk 
hield met Martijn, een 29-jarige man. Zijn belangrijkste klacht was onmacht. Hij voelt onmacht in het 
aangeven van zijn grenzen. In tegenstelling tot subassertieve mensen verdedigt hij zijn grenzen meestal 
juist heftig, wat door zijn directe omgeving als onaangenaam ervaren wordt. Dit laatste erkent hij ook 
volmondig. Tijdens de intake vertelt hij dat hij zich verwond voelt, en dat hij heftig reageert als iemand 
deze wonden aanraakt. 
Een andere klacht is dat hij zich vanbinnen tegengehouden voelt om dingen te ondernemen. Hij zit dan 
te piekeren of is te moe om in actie te komen. 
Na diverse therapiesessies realiseert hij zich dat hij zich wat beter in de hand heeft en meer inzicht in 
zijn handelen is gaan krijgen. Wel sijpelt nog steeds kwaadheid door het acceptabelere gedrag. Die uit 
zich in de brug: 'Ik laat me niet piepelen!'150 Dit gevoel komt omhoog wanneer hij het gevoel heeft dat 
hij te weinig ruimte voor zichzelf heeft. 'Ik heb het gevoel dat mijn ruimte me ontnomen is. Ik word 
daar enorm boos en verdrietig over, en heb de behoefte om glimlachend met plezier om me heen te 
gaan slaan!' Wanneer hij zich richt op het gevoel dat dit hele patroon oproept, heeft hij het gevoel dat 
hij onder druk komt te staan. Dan volgt de tweede brug: 'Ik moet zorgen dat alles voor elkaar komt.' 
De druk ervaart hij als een dichtgeknepen keel. Dit laatste benoemde hij ook bij de intake. Daar hoorde 
toen de angst bij om niet serieus genomen te worden. 
In eerste instantie is er dus ergens een druk op de keel, die het gevoel geeft dat hij onder druk staat. Dit 
gevoel leidt dan tot zijn manier van overleven, waar hij vanaf wil. 
Hij is zich bewust hoe dit patroon in elkaar zit, maar is niet in staat om hier verandering in aan te 
brengen. Het is alsof hij is blijven steken in een oude, hem beklemmende ervaring. Het lijkt erop dat hij 
gehecht is geraakt aan dit patroon, en hij is graag bereid dit los te laten. Maar hoe? 
We besluiten een regressiesessie te doen naar het ontstaan van het gevoel dat kennelijk 'het 
onaangename om zich heen meppen' oproept. 

Start brug



Jos Olgers HEELHEID IN WORDING SUMMARY

12 

T (Na een uitgebreide, lange, verdiepende inductie vervolg ik de therapie.) 
... eens te voelen naar dat bekende gevoel van die druk... dat bekende gevoel... het gevoel van onder 
druk staan... ja... misschien zelf het gevoel 
prenatale therapie van die dichtgeknepen keel als die er bij hoort... misschien kan je me dat vertellen... 
als je het gevoel... dat gevoel van dat je onder druk staat... onder druk... ja... waar je dat het meeste voelt 
in je lijf... 
C (Stil.) 
T Kun je me dat vertellen? 
C (Stil.) 
T Het kan zijn dat er zinnen bij horen, als: ik laat me niet piepelen... klopt dat? 
C Nee. 
T Nee? Wat hoort er dan bij voor je? 
C Ik moet zorgen dat alles voor elkaar komt... 
T Oké. 
Ik moet zorgen dat alles voor elkaar komt (herhaalt dat twee keer) 
Wat gebeurt er als ik dat zeg? 
C Dan krijg ik het benauwd. 
T Oké. 
Ik wil vragen of je dat benauwde gevoel wilt blijven voelen... en die zin eens een paar keer wilt herhalen 
en iedere keer als je die zin herhaalt blijft voelen hoe dat voelt. Terwijl het gevoel sterker en sterker 
wordt. Ik moet zorgen dat alles voor elkaar komt... herhaal die zin maar eens hardop. 
C Ik moet zorgen dat alles voor elkaar komt. 
T En nog eens... 
C Ik moet zorgen dat alles voor elkaar komt... 
T En voel wat het doet... en herhaal die zin nog eens... 
C Ik moet zorgen dat alles voor elkaar komt... (2×) 
T En voel nu eens waar je die druk nu voelt... waar voel je die druk nu op dit ogenblik... 
C Overal om me heen eigenlijk... in mijn keel... 
T Vooral op je keel? 
C Op mijn keel en mijn zonnevlecht... 
T Oké, op je keel en je zonnevlecht... voel die druk... is het een druk van buitenaf? 
C Nee. 
T Een druk van binnenuit? 
C Ja. 
Etc… 

14 Reïncarnatietherapie 
Eenmaal in regressie ontmoeten we een vrouw die woont in een mooi wit huis, terwijl ze geniet van 
een heerlijk leven. Ze is jong, heeft kinderen, en een bloemetjesjurk. Er is liefde. Ze is erg gelukkig. Het 
is zonnig en ze leeft in een mooie lichte kamer met uitzicht over een glooiend landschap. Ze is 
getrouwd. Haar man is lid van de partij. Hij hield van alles geheim, want hij was het niet eens met de 
politieke keuzes van de partij. De partij ging de verkeerde kant op. Hij krijgt een brief, die hem vertelt 
dat hij moet vertrekken. Ze nemen liefdevol afscheid. Hij vertrekt in zijn zwarte uniform. Ze is alleen 
maar kan het leven wel aan. 
Ze hoort dat haar man weigerde te bombarderen. Het huis wordt door soldaten geplunderd. Ze nemen 
haar mee in een jeep. Alles brandt achter haar. Ze blijft omkijken. Ze wordt ergens in een cel gesmeten. 
Ze schreeuwt om haar kinderen. Ze worden bij haar gelaten. Het is koud, ze draagt een zwarte jas. Ze 
vertellen haar niets. 
Dan wordt ze op transport gesteld, eerst in een gewone trein, dan in een goederentrein. Er zijn ook 
andere mensen. Het is koud. Ze heeft geen keus. Ze heeft geen kans om te ontsnappen. Zolang je maar
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met zijn drieën bij elkaar bent, gaat het wel. De reis is lang. Veel angst bij iedereen in de trein. De 
toekomst is onzeker. 
Haar man is doodgeschoten voor een vuurpeloton. Ze is trots op hem. Ze wist dat hij bepaalde dingen 
niet zou doen: geen mensen pijn doen. Daarom zit ik in het kamp, realiseert ze zich. Ik zal mijn man 
niet loochenen. Ze weet het zeker: als je staat voor je idealen, kost het je kop. 
Aankomst bij het concentratiekamp. Ze staat binnen bij het hek, naakt, met haar armen over elkaar. 
Het is koud, ze rilt en trilt. Ze is bang, heel erg bang en weet niet wat er gaat gebeuren. Ze is haar 
kinderen kwijt, en voor haar staat een man in uniform. Hij slaat met een stok in zijn handen. Voor hem 
staan nog meer mensen, naakt. Ze is bang, bang dat hij haar zal gaan slaan. Dat gebeurt niet. Hij 
ondervraagt, en zij denkt aan haar kinderen. Bij aankomst waren ze er nog; dicht tegen haar aan. Waar 
zijn ze? Haar zoon moest ze laten gaan. Hij stak een hand uit. Ze kon hem niet meer pakken. Ze werd 
weggetrokken. Weg. Het dochtertje is er wel, links achter haar. Ze houdt haar hand nu stevig vast. Haar 
arm doet pijn. 
Dan naar binnen; veel schreeuwende mensen. Op een bed huilt ze, met haar handen voor haar ogen: Ik 
weet niet hoe het moet! Ze denkt aan vroeger: gras, spelende kinderen, vrolijk, zon, een groot wit huis, 
een mooie tuin, rijk en liefde, veel liefde. Dan komt haar dochtertje bij haar zitten op het bed. 
Ze moet zich inschrijven met haar dochter. Vragen waar haar zoon is worden niet beantwoord. Ze 
moet werken: vegen. Ze wordt ondervraagd en hoort opnieuw dat haar man is doodgeschoten. 
Intimidatie maakt haar bang. Zich dan maar aanpassen maakt haar minder bang. Bij verdere 
ondervragingen wist ze niets. Nu moet ze een hokje in en zich uitkleden. Heel erg bang. Mager en 
naakt moet ze een kamer in. Daar zijn instrumenten en bouwsels. Er hangt een onbekende lucht. 
Vastgepakt bij haar arm. Ze wordt op een stoel gezet. Het is koud. Ze is vastgebonden aan armen, 
benen en hoofd. Ze zit rechtop. Het is heel erg koud en er wordt een slang in haar mond geduwd. Er 
gaat een dikke brijachtige vloeistof doorheen. Het voelt alsof ze zal knappen. Het komt uiteindelijk 
haar neus weer uit. Dan wordt ze op een zwart bed gelegd en er wordt een foto van gemaakt. Ze gaat 
terug en voelt zich beroerd. Er is al die tijd niets gezegd. Het is vreselijk dat haar dochter haar zo moet 
zien. Ze loopt helemaal krom van ellende en ligt dan ziek op bed. Haar dochter is in paniek, maar ze 
kan niet anders. Het is alsof er een bonk in haar maag zit. 
Dan voor de tweede keer naar die kamer. Ze schreeuwt: 'Nein, ich will das nicht!' Ze wordt weer 
vastgebonden, in het gezicht geslagen. Ze wordt boos: Hoe durven ze mij te slaan! Ze lachen. Deze 
keer doen ze weer wat anders. 
Dan terug. Dan met dochter in de hand lopen. Ze gaan met meer mensen een ruimte in. Geen kleuren. 
Alles gaat dicht. Ze weet dat het afgelopen is, en gaat op de grond zitten. Paniek om haar heen. Het 
heeft geen zin. Haar dochter gaat dood. Er is nu heel veel verdriet. Ze ligt in haar armen. Tranen. Het 
is zo wel goed. Ze voelt zich zweverig en licht worden. Het laatste stukje lichaamservaring was verdriet. 
Dan is er rust. 
We ronden af door haar weer te verbinden met haar kinderen 

14.4.3 Energie scheiden 
Water naar de zee dragen is een zinloze bezigheid. Als je in de regen loopt, is het ook niet slim je bril 
droog te maken. Zo is het ook energieverspilling om je heel druk te maken over het gedrag van de 
buurman van je broer in Australië. Niemand heeft er wat aan, en het kost jou alleen maar energie, en 
dat maakt je weer moe. Energie die je zinloos in projecten stopt, is verloren energie. Je had deze 
energie beter kunnen gebruiken. Als je energie in projecten houdt zonder dat er praktisch iets mee 
gebeurt, is dat nog verdrietiger. 

17.1.3 Heling door het energetisch geheugen (voorouderregressie) 
Niets nieuws onder de zon, zou je kunnen zeggen. We weten toch welke invloed ouders op hun 
kinderen hebben. We weten toch dat gedrag van generatie op generatie kan worden overgedragen. Dat 
klopt. Maar hier is geen sprake van gekopieerd gedrag, maar van geheugen dat door ons lichaam of ziel 
wordt gedragen, het energetische geheugen dat van overgrootouder op grootouder op ouder op kind
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op kleinkind en op achterkleinkind wordt overgedragen. Dit betekent dat, wanneer bijvoorbeeld een 
overgrootouder zich zeer naargeestig tegen zijn kind gedragen heeft, dit trauma en alle daarbij horende 
belemmerende overtuigingen op het nageslacht worden overgedragen. En vervolgens hebben deze 
belemmerende overtuigingen, samen met een tot op heden niet begrijpelijke angst, verdriet of boosheid 
tot het hier en nu effect op het welzijn van een cliënt. 
We ontdekten dat het mogelijk is om met normale regressietechnieken via de voorouderlijke lijn terug 
te gaan in de tijd. In de praktijk blijkt het mogelijk terecht te komen bij de eerste voorouder die met het 
familiepatroon begonnen is. Vaak is dit een zelf gekwetste voorouder die zijn kinderen lichamelijk of 
emotioneel mishandelde. Hoewel het in de praktijk soms enige inzichtgevende overredingskracht 
vereist, is deze voorouder meestal bereid met liefde voor zijn nageslacht verantwoordelijkheid te 
nemen voor zijn gedrag. Hij neemt zijn energie terug uit de voorouderlijke lijn tot voorbij de allerlaatste 
nazaat. Op deze manier is het mogelijk niet alleen deze voorouder te helen, maar een heling aan te 
brengen op de gehele voorouderlijke lijn tot voorbij de (toekomstige) kinderen van de cliënt. 
Klinkt dit vreemd? Is dit werkelijk vreemder dan het helen van het gewonde innerlijke kind? Ook hier 
gaan we uit van effecten van herstel op energetisch gebied. Eclectisch gezien hebben we als hypnose- 
en regressietherapeuten nooit moeite het innerlijk kind van onze cliënten te helen. Therapeuten die 
hiermee werken, ervaren zelfs dat het het effectiefst is, wanneer je het innerlijke kind geassocieerd heelt 
in die momenten waarin de kwetsuur ontstaan is. We nemen dan het geheelde kind, samen met 
passendere nieuwe overtuigingen, mee naar het hier en nu. Als je erbij stilstaat waarom dit meer effect 
heeft, kom je vanzelf terecht bij interne energieoverdracht in de cliënt, waardoor je als het ware een 
heling tot stand brengt in elke latere levensfase die volgt op de oude kwetsuur. Hierdoor is de kans 
optimaal dat oude triggers, die de pijn dragen, verdwijnen. 
Behalve deze realisatie is hier dus niets nieuws onder de zon. Het nieuwe is het feit dat er een 
energetische lijn bestaat tussen de persoon in het hier en nu en zijn voorouders, en dat de kans bestaat 
dat langs deze lijn de cliënt in het hier en nu geheeld kan worden. Je kunt hiervoor gewoon 
gebruikmaken van de bestaande therapeutische methodieken uit de hypnotherapie en uit de 
regressietherapie. 

19.2.4 De toonbank 
Sommige mensen hebben het gevoel dat wanneer een gedragsalternatief uit hun onderbewuste 
opborrelt, of iemand hun een goed bedoeld advies geeft, ze meteen moeten beslissen. Omdat dit vaak 
te snel gaat, worden dikwijls kostbare innerlijke en externe adviezen afgewimpeld. 
In dergelijke gevallen kun je je cliënt vragen of hij zich nog zo'n ouderwetse toonbank kan herinneren: 
zo'n toonbank waarop de verkoper zijn waar heeft uitgestald. Hij heeft dan rustig de tijd om alles goed 
te bekijken, kan om uitleg en advies vragen. Hij kan vragen of er misschien een andere maat of andere 
kleur van hetzelfde voorhanden is. Pas op het moment dat je cliënt tevreden is met wat aangeboden 
wordt, gaat hij tot de koop over. Als het hem niet bevalt, even goede vrienden. Dan stapt hij de winkel 
uit en gaat op zoek naar een andere winkel. 
Je stelt je cliënt voor dat hij zichzelf een dergelijke toonbank aanmeet, alvorens overhaaste beslissingen 
te nemen. Uiteindelijk is een overhaaste koop even slecht als een overhaaste afwijzing van de goede 
ideeën. 

20.3.3 Opbouw suggesties
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Telkens wanneer, 
je de trigger ervaart, zul je 
als vanzelf het gewenste 
gedrag vertonen. 

su
gg

es
tie

 Iedere keer dat je 
het gewenste gedrag  
vertoont, zul je je 
steeds meer 
heel en blij gaan 
voelen… 

suggestie 

Omdat je jezelf 
steeds vaker heel 
en blij zult voelen, 
zul je als vanzelf 
steeds vaker 
kunnen genieten 
van het gewenste 
gedrag. 

suggestie 

Opbouw van procesmatige suggesties 

ziek of 
ongelukkig maakt 

ongewenst 
gedrag 
verminderd 

neiging wordt lichter 

trigger 

heel 
&

blij maakt 
Gewenst 
gedrag 

ontpopt zich 

nadruk op 
gewenst gedrag 

Goed gevoel stimuleert 
gewenst gedrag


