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Inleiding

In dit boek wil ik met je delen hoe je, als je ziek bent, eigenaar 
kunt blijven van je eigen proces en de diepere lagen kunt ver-
kennen van wat je allemaal overkomt. Ik geloof dat wat er in 
ons leven gebeurt niet zomaar gebeurt. Het leven wil ons iets 
duidelijk maken en het is de kunst om daarvoor open te staan. 
Graag laat ik je zien hoe mijn idee over gezondheid en heling 
gedurende mijn eigen ziekteproces veranderd is. Ik heb erva-
ren dat er naast reguliere geneeskunde andere kansrijke mo-
gelijkheden bestaan om weer gezond te worden. Het is mijn 
bedoeling om een aantal van die mogelijkheden te schetsen en 
poorten te tonen, die je kunt verkennen naast je bezoek aan je 
artsen. Wegen waarbij je – ook al ben je ziek – je lichaam leert 
zien als een trouwe en wijze partner en waarbij je open leert 
staan voor wat je lichaam en je levenslot je duidelijk willen 
maken. Het gaat om een kronkelig pad dat zich niet rechtlijnig 
laat duiden; een pad dat je uitnodigt om te veranderen, ‘out of 
the box’ te denken, uit je cocon te breken, onbekend terrein 
te betreden en het leven te omarmen zoals het zich ontvouwt. 
Een pad dat ook uitnodigt om helder te denken met je hart en 
je buik als kompas.

Als je ziek wordt, verandert er van alles. Je prioriteiten veran-
deren. Gezond worden staat opeens voorop en andere zaken 
die je eerst bezighielden worden opeens minder belangrijk. 
Het is mogelijk dat je afhankelijker wordt van anderen en 
moet leren je daaraan over te geven. Daarnaast triggert ziekte 
vaak angst: uiteindelijk zijn veel mensen bang voor de dood. 
Dikwijls kom je in de medische molen terecht: je gezondheid 
ligt opeens in handen van artsen. Je rol wordt, als je niet op-
past, teruggebracht tot het slikken van pillen en het wachten 
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op uitslagen. Het is mogelijk dat je je ontkracht en machteloos 
voelt. 

Om een andere weg te kunnen gaan is het nodig om de be-
perking van de gangbare manier van denken te herkennen en 
open te staan voor een wijder perspectief. Er is een vork in de 
weg. 

Volgens het gangbare perspectief is ons leven hier op aar-
de toevallig en materieel. Het heeft zich sinds de ‘big bang’ 
vanuit het niets ontwikkeld volgens het model van de Dar-
winistische evolutietheorie. De mens vormt de hoogste sport 
van de evolutionaire ladder. Vooruitgang is in steeds hogere 
mate afhankelijk van de vindingrijkheid van de mens. Dankzij 
experimenten en systematisch onderzoek hebben we ook in 
medisch opzicht steeds meer controle over ons bestaan gekre-
gen. Ziekte is een defect, dat door technisch ingrijpen aange-
pakt kan worden. Zo kan een tekort aan een bepaald ‘stofje’ 
via medicijnen gecompenseerd worden. Een woekerende cel 
kan bestreden worden met behulp van bestraling of chemo en 
een versleten heup kan via een operatie vervangen worden. 
Technologie is hier het toverwoord.

Vanuit het wijdere perspectief is de evolutionaire ontwikke-
ling niet alleen afhankelijk van de Darwinistische ‘struggle for 
life’, maar bestaat er ook een voedende kracht die uitgaat van 
stimulering, verbinding en samenwerking. Alles wat op aarde 
leeft, wordt gevormd, gedragen en geleid door een alom aan-
wezige richtinggevende universele kracht. Dit wordt ook wel 
het kwantumveld genoemd. Het gaat om een evolutionaire 
beweging van het punt Alfa naar het punt Omega, het harmo-
nische punt in de toekomst dat de evolutie zinvol maakt en 
richting geeft. Dit werd voor het eerst gezien en beschreven 
door Teilhard de Chardin1. De werkelijkheid die we voor ons 
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zien is een zinvolle kristallisatie van ons pad richting het punt 
Omega. Als mens worden we van nature gedragen door deze 
kracht en we maken er deel van uit. Tegelijkertijd hebben we 
een vrije wil en maken we – bewust of onbewust – elk moment 
de keuze ons door de kracht te laten dragen of er juist los van 
te functioneren. Dit vormt naar mijn idee de kern van ons 
ontwikkelingsproces op aarde. 

De wendingen die ons leven neemt hebben veel diepere wor-
tels dan we over het algemeen beseffen. Zoals ik het heb leren 
zien is ziekte in veel gevallen een waarschuwing dat je uit con-
tact bent geraakt met de dragende kracht. Er is iets uit balans. 
Er is lekkage. Als het evenwicht hersteld is, zal het lichaam 
over het algemeen volgen. Het is van belang bij dit onderwerp 
bescheiden te blijven en een voorbehoud moet dan ook ge-
maakt worden. Sommige situaties in ons leven lijken zich voor 
te doen om ons te leren ze te accepteren en te dragen. Je weet 
het eenvoudigweg niet… Zelf ben ik, zoals ik eerder al aangaf, 
overtuigd van een zinvol universum: niets gebeurt zomaar en 
alles werkt uiteindelijk samen ten goede. Het is de uitdaging 
om vanuit vertrouwen door te dringen tot de diepere oorza-
ken van wat ons overkomt. 

Het wijdere perspectief staat niet tegenover het gangbare, 
maar omvat het. Onze vindingrijkheid ontstaat immers niet 
alleen uit onze behoefte aan controle, maar net zozeer uit het 
openstaan voor nieuwe mogelijkheden. Het gaat om een sub-
tiel samenspel tussen onbevangen luisteren en gericht hande-
len. Zo kan het je helpen om vanuit verschillende perspec-
tieven naar je ziekte te kijken. Naast het fysieke perspectief 
bestaan ook het psychische, het energetische en het spirituele 
perspectief2. Een en dezelfde kwaal kan zich tonen als fysiek 
probleem, als een ontkrachtende gedachteketen, als een deel 
van je lichaam waar het niet stroomt en als een aansporing 
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tot bezinning3. De reguliere medische benadering kijkt vrijwel 
uitsluitend naar symptomen vanuit het fysieke perspectief. 
Naar mijn idee is dat eenzijdig. Het blijft als zodanig natuur-
lijk waardevol: bij een gebroken been of een liesbreuk ligt een 
mechanische oplossing voor de hand. Ook zijn in een flink 
aantal gevallen reguliere medicijnen of een medische ingreep 
een uitkomst, vooral wanneer een ziekte direct gekeerd moet 
worden. Ook ik ben blij met vele eenvoudige en waardevolle 
medische oplossingen voor praktische problemen. Toch zijn 
er veel ziektes met diepe wortels die niet door symptoombe-
strijding te genezen lijken. 

In mijn eigen geval wilde ik het feit dat ik kanker had onder-
zoeken vanuit het wijdere perspectief: ik wilde niet voorbij-
gaan aan de diepere oorzaken en de mogelijke boodschap van 
mijn ziekte.


