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INLEIDING  
Het boek Helen doe je zo!  schenkt aandacht aan het helingsproces. Dit omdat helen en 
genezen vaak met elkaar verward worden. Het gevolg is dat velen genezen verklaard steeds 
rondlopen met een gevoel van ongemak . Ondanks dat men genezen verklaard is voelt men 
zich niet geheeld. Dat uit zich in terugkerende klachten of een algeheel gevoel van 
onbehagen.

Waardoor wordt dit gevoel veroorzaakt?

In dit boek wordt, in twee delen, antwoord gegeven op die vraag, met de nadruk op hoe  je 
het terugkeren van klachten voorkomt.

DEEL I  Wat is helen?: beschrijft het helingsproces  ten opzichte van het genezingsproces . 
Dit omdat je eerst moet begrijpen wat helen  eigenlijk inhoudt voordat je je kunt verdiepen 
in het hoe  je heelt.

DEEL II  Hoe heel ik mezelf? Beschrijft verdiepend welke stappen je kunt ondernemen om 
je gestel te sterken. Niet alleen om in de situatie waar je je wellicht nu in bevindt te helen, 
maar vooral om te begrijpen dat helen alle momenten van je leven plaatsvindt. 

Ik wens je veel nuttige inzichten en vooral veel heling en plezier toe.
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Aan helen en genezen wordt doorgaans pas aandacht besteed als men ziek is en/of 
ongemak ervaart. Dat is verstandelijk logisch. Logisch, omdat het verstand op het moment
dat ongemak ervaren wordt aandacht vraagt voor het ongemak. Je voelt je immers niet 
prettig, ziek, ongemakkelijk etc.

Let wel, je brein vraagt  aandacht. Dat houdt in dat het ongemak evenals de ziekte  
signalen zijn waarmee jouw brein aandacht vraagt voor de staat waarin jouw lichaam 
en/of jouw geest (je mentale gesteldheid) verkeert. 

Er gaat echter heel wat vooraf aan het moment dat je brein aandacht vraagt. Er is immers 
altijd sprake van een oorzaak die leidt tot het ongemak. Jij hebt vaak geen aandacht 
besteed aan de eerste verschijnselen voorafgaand aan het ongemak of de ziekte. Ziekte is 
zelden acuut. Ziekte-verschijnselen  bouwen zich op en kondigen zich daarmee dus vaak 
ruimschoots aan.

De mate waarin jij in staat bent de verschijnselen te herkennen en vooral te erkennen, 
bepaalt hoe gezond jij bent en blijft. Dus de mate waarin jij op tijd en accuraat, dat is 
voordat je brein aandacht vraagt , reageert op veranderingen , in en om jezelf, is 
bepalend voor hoe goed  jij je voelt.

Indien een 
wond gedicht 
is, ben ik dan 
genezen c.q. 
geheeld?

Het dichten van 
een wond is ter 
bescherming van 
de wond. Het 
maakt deel uit 
van het 
genezingsproces 
en geeft jouw 
gestel de ruimte 
om te genezen. 
Er vinden nog 
allerlei procesen 
in jouw gestel 
plaats ter 
ondersteuning 
van dit proces. 
Geef deze 
daarom de tijd 
en ruimte.

HET LABELEN VAN ZIEKTE EN ONGEMAK
De moderne mens heeft het bovenstaande verstandelijk begrepen. De moderne mens 
heeft ervaringen opgedaan met ziekte en ongemak. Hij heeft, zijn verstand gebruikend, 
deze verschijnselen  gecategoriseerd en gelabeld. Dit met de bedoeling te weten waar hij 
aan toe is . Als je een verschijnsel herkent, dan weet je ook wat je eraan kunt doen ; is de 
leus van het verstand. Het gevolg is dat de moderne mens kijkt  naar de 
verschijningsvorm van het ongemak dat hij voelt. Hij gebruikt zijn ervaringen met 
verschijnselen  en past daar bewezen  remedies op toe. Hij past deze remedies toe in de 

verwachting dat het ongemak daarmee wordt opgelost. 
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Als de remedie zijn ongemak vermindert is de mens blij. Zijn verstand wordt daarbij 
bevestigd in de ervaring, de kennis , dat remedies werken . Het brein is zeer tevreden als 
er geen ongemak wordt ervaren en vraagt daar vervolgens geen aandacht meer voor. 
Iedereen blij?

Totdat de vertwijfeling toeslaat als de pijn  en het ongemak zich weer voordoen. Ik ben 
toch genezen?

Ziekte en ongemak geven de staat weer van je gestel. Ze zijn reacties van je gestel die 
reageert op je omgeving. Het signaal dat afgegeven wordt gaat om het in actie te komen 
zodat het signaal niet meer nodig is. Het gaat daarbij dus logischerwijs niet om de 
verschijningsvorm van het signaal; de symptomen. Het signaal gaat om het ontdekken van 
de oorzaak van de ziekte c.q. het ongemak. Er is blijkbaar iets  in jouw omgeving waar jij 
niet goed  op reageert. Het ongemak en/of de ziekte is dus niet de oorzaak. Ziekte en 
ongemak zijn reacties op iets in je omgeving. Je brein maakt dit kenbaar door middel van 
symptomen.

Het beschrijven van symptomen en daar oplossingen aan verbinden is verstandelijk gezien 
logisch. Logisch aangezien het brein daarmee denkt snel tot oplossingen te komen. Voor 
heling is dit echter een vreemd uitgangspunt. Helen gaat niet om hoe snel  je tot een 
oplossing komt, dit is verstandelijk . Helen heeft ten doel te leren uit de ervaring met het  
ongemak, zodat die situaties die ongemak veroorzaken vermeden c.q. verbeted kunnen 
worden.

De mens heeft hier eeuwenlang ervaring mee. De builenpest , de tering  etc. hebben de 
mens geleerd dat omgevingsomstandigheden van levensbelang zijn voor zijn gezondheid. 
Nadat hij zich hiervan bewust werd en maatregelen nam kwamen die ziekten niet meer 
voor.

Ervaring leidt niet tot leren c.q. ontwikkeling als men zich niet bewust is van de essentie 
van die ervaring. De moderne mens richt zijn aandacht namelijk nog steeds voornamelijk 
op symptomen.

SYMPTOOM  OORZAAK OF GEVOLG?
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