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Voorwaarden 

WETTELIJKE BEPALINGEN 
 

 

 

Terwijl alles in het werk gesteld is om de informatie in dit boek te staven 

aanvaardt de uitgever geen verantwoordelijkheid voor fouten, omissies of 

verkeerde interpretatie van wat hierin wordt gesteld. Enige gelijkenis met 

bepaalde personen, volkeren of organisaties is onbedoeld.  

 

Net als alle dingen in het leven worden er ook bij dit soort praktische 

adviesboeken geen garanties gegeven. Lezers worden gewaarschuwd om 

hun eigen gezonde verstand te gebruiken wat betreft hun persoonlijke 

situatie, om dan vervolgens daarnaar te handelen. 

 

Alle lezers wordt aanbevolen om, als je er zelf niet uitkomt, kundige, 

professionele hulp te zoeken. 

 

Dit boek kan ook uitgeprint worden, zodat je het gemakkelijker kunt lezen. 
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Vooraf 

Meester over denken en geheugen,  Geheimen van je denkvermogen 

en herinnering om jouw leven volop te beleven, is een bijzonder 

opmerkelijk e-boek, dat je zal laten zien hoe jij geestelijk en emotioneel 

kunt groeien door ‘baas in eigen brein’ te zijn. Diverse goed onderzochte 

denkbeelden van schrijvers van boeken over positieve motivatie, in het 

bijzonder wat betreft zelfvertrouwen en ‘mind over matter’, worden in dit e-

boek besproken.  

Hier zijn meerdere principes en factoren die door elkaar lopen, als je 

probeert de innerlijke kracht te snappen die ontstaat door die ‘mind 

control’. Ook dat komt zeker aan bod. De wetenschap heeft aangetoond dat 

door het beter afstemmen van je geest en het gericht werken met bepaalde 

gerelateerde fenomenen je geheugen drastisch verbetert. 

De schrijver speurt diep in het onderwerp persoonlijke groei, dat volkomen 

tot ontwikkeling komt wanneer je geheugen optimaal functioneert. Lezers 

van dit boek kunnen hun volledige mogelijkheden benutten, waardoor ze 

hun persoonlijke doelstellingen waarmaken. Ook zal het hen helpen bij het 

overwinnen van voortdurende tekortkomingen, zoals het niet kunnen 

onthouden van namen, belangrijke data en ook bepaalde opdrachten. 

Verder geeft dit boek je een keuze uit verschillende vaardigheden die de 

scherpte van je verstand beter maken. Studeren, spreken en andere 

bezigheden of beroepen waarbij je helemaal afhankelijk bent van een goed 

geheugen worden goed geholpen door dit boek. Geheugenverlies is iets heel 

verdrietigs, waardoor anderen snel van je vervreemden, als ze denken dat 



5 

 

niet aandachtig luistert. Toch hoeft dit net altijd zo te gaan, want soms is 

geheugenverlies te wijten aan een bepaald ziektebeeld, zoals psychische 

dwangneurose. Het lezen van dit boek geeft je een bijzonder inzicht in 

direct toepasbare, heel praktische manieren om met zulke situaties om te 

gaan en hoe je er weer uit kunt komen. 

Wetenschappers hebben ontdekt dat geheugenverlies ook in verband kan 

worden gebracht met andere storingen, zoals onsamenhangend praten. Dat 

kan dan weer leiden tot spanningen en gebrek aan zelfvertrouwen, als je 

niet kunt communiceren met de ander. Dit boek geeft je bruikbare 

meditatiemethoden die van grote waarde zijn voor zoekers naar hun ware 

spirituele aard. 

Door het toepassen van de kunst om je mentaal te ontspannen, wat van 

vitaal belang is voor het uitbannen van ongewenste gedachten, waardoor je 

scherper kunt denken. Laat je gedachten door je kalme geest stromen, maar 

raak er niet teveel aan gebonden. Concentreer je op je belangrijkste doel. 

Zorg ervoor dat je zo weinig mogelijk afleiding hebt om je heen. Een nare 

omgeving werkt belemmerend op je mentale gang van zaken. Anderzijds zal 

een serene en kalme omgeving juist meewerken aan het bereiken van goede 

resultaten. 

Meester over denken en geheugen  

Geheimen van je denkvermogen en herinnering   
om jouw leven volop te beleven! 

een psychologisch in-zicht 
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Hoofdstuk 1: 

Overzicht: wat is geheugen? 

 

In dit hoofdstuk kom je te weten wat geheugen in feite inhoudt, en maak je 

kennis met alles wat ermee te maken heeft. 

• Er zijn twee soorten geheugen: het lange termijn- en het korte 

termijngeheugen. Dat laatste is meestal meteen weer weg nadat het 

doel bereikt is, terwijl je de inhoud van dat lange termijngeheugen tot 

in lengte van dagen kunt herinneren.  

• Het geheugen is je vermogen om gemakkelijk bepaalde informatie of 

gebeurtenissen op te slaan, te onthouden en je weer te herinneren. 

Gewoonlijk heeft onderzoek naar geheugen vaak haar wortels in een 

bepaalde denkwijze of filosofie, en bestaat het uit manieren om 

kunstmatig het geheugen op te peppen. 
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Indeling van het geheugen 

Ons geheugen kan worden onderverdeeld in drie te onderscheiden functies: 

1. sensorisch (zintuiglijk), 2. korte en 3. lange termijn.  

Zintuigelijke waarneming komt grofweg overeen met de 300 milliseconden 

nadat een object wordt waargenomen. Dat je een blik kunt werpen op een 

bepaald ding, waarna je precies kun vertellen hoe het voor jou eruit zag, is 

een goed voorbeeld hoe zintuiglijke waarneming werkt.  

Met het korte termijngeheugen kun je alleen maar iets kort herinneren, 

niet langer dan twee minuten. En dit hoef je niet te oefenen van tevoren. Je 

kunt niet veel tegelijk in je korte termijngeheugen opslaan – gemiddeld 

hooguit vier tot vijf dingetjes. Toch kan dit korte termijngeheugen wel 

degelijk verbeterd worden, door een proces dat we ‘chunken’ noemen, het 

toevoeren in kleine beetjes. 

Veel geleerden denken dat dit soort geheugen voornamelijk afhangt van 

bepaalde akoestische codering die van groot belang is voor opslag van zulk 

soort informatie. Visuele codering kan hier ook bij helpen, maar dat blijkt 

van minder belang te zijn. 

Daar tegenover staat het lange termijngeheugen, dat heel grote 

hoeveelheden informatie kan opslaan, voor opmerkelijk lange tijd, zelfs je 

hele leven lang. Ook de opslagcapaciteit is ongelooflijk groot. Veel mensen 

denken dat deze drie verschillende geheugenzones op de een of andere 

manier met elkaar verbonden zijn. 
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Algemeen wordt aangenomen dat techniek en intensiteit van het 

verwerkingsproces voor een groot deel bepalen op welke manier ervaringen 

in ons geheugen worden opgeslagen – iets dat nét iets anders is dan alleen 

maar herhaling ergens van.  

• Organisatievermogen. Psychologen hebben ontdekt dat het veel 

gemakkelijker is om informatie te onthouden die onderverdeeld is in 

kleine brokjes dan ‘zomaar’ gegevens. Bijvoorbeeld: het is veel 

gemakkelijker om de letters van het alfabet te onthouden in de juiste 

volgorde van begin tot eind, dan van achter naar voor.  

• Onderscheidingsvermogen. Wanneer bepaalde informatie gekoppeld 

is aan een aparte manier in plaats van de normale manier dan wordt 

het veel gemakkelijker om die informatie te onthouden. Woorden 

hardop uitspreken blijven beter in je geheugen hangen dan als je ze 

alleen maar leest. 

• Moeite doen. Je kunt het beste dingen onthouden als je er meer 

moeite voor doet om ze ook echt te begrijpen. Hoe meer je oefent des 

te beter je geheugen wordt. 

• Zorgvuldigheid. Blijkbaar kun je beter duidelijke, beschrijvende 

teksten onthouden dan vage zinnen. 

Ordening naar categorie qua soort van informatie 

Sommige geleerden die ons brein bestudeerden verdeelden het lange 

termijngeheugen in verklarende en verwerkende categorieën. Dingen uit 

het verklarende geheugen moet je je bewust kunnen herinneren. Er zijn 

bepaalde bewuste processen waarvoor je bepaalde informatie uit je denken 
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moet gebruiken om dat goed op te slaan. Dit wordt ook wel ons expliciete 

geheugen genoemd, omdat het bestaat uit informatie die weliswaar 

opgeslagen maar ook vrij oproepbaar is. 

• Het verklarende geheugen kan ook worden onderverdeeld in het 

semantische (letterlijke) en het episodische (fragmentarische) 

geheugen. Dat laatste deel bestaat uit gegevens die specifiek horen bij 

een bepaalde context, zoals tijdstip of plaats van handeling, terwijl 

het semantische geheugen meer te maken heeft met feiten, die binnen 

een bepaalde samenhang gebruikt worden. 

• Semantische herinnering zorgt ervoor dat je abstracte informatie 

gecodeerd kunt opslaan, zoals ‘Londen, regeringshoofdstad van 

Engeland’. Anderzijds wordt het episodische geheugen gebruikt voor 

het onthouden van heel persoonlijke herinneringen, zoals emoties, 

gevoelens en ook onderlinge verbanden (voor jou) tussen bepaalde 

plekken of tijdstippen.  

• Het autobiografische geheugen heeft te maken met iemands eigen, 

belangrijke, memorabele momenten in de tijd, die moeilijk weg te 

denken zijn uit je geheugen, zoals je huwelijk of je huwelijksreis. Deze 

vorm van visueel geheugen komt meestal direct omhoog, met daarbij 

nog de aanname dat erachter nog een soort van waarneembaar bewijs 

bestaat. 

• Dan is er ook nog het topografische geheugen, dat verwijst naar je 

vermogen om je goed te oriënteren in een bepaalde ruimte; daardoor 

kun je de dingen beter onderscheiden en aan de hand daarvan een 

soort van planning maken, en ook bekende verbanden herkennen. 
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Manieren om je geheugen te verbeteren 

• Memoriseren verwijst naar een manier van leren waardoor je 

gegevens woordelijk kunt herinneren. Woordjes stampen is de 

techniek die bij deze manier van herinnering wordt gebruikt. 

• Om je geheugen te verbeteren zijn er bepaalde herinneringstrucjes en 

technieken waarvan je gebruik kunt maken om drastische je geheugen 

op te vijzelen naar een hoog niveau. Hierbij horen onder andere 

gezond eten, afbouw van stress en lichamelijke fitness. 

‘Hersenkrakers’, samen met verbale manieren om het denkvermogen 

op peil te houden zijn ook goede hulpmiddelen. Onderzoekers hebben 

aangetoond dat een dergelijke werkwijze al binnen 14 dagen resultaat 

geeft te zien, in taalbeheersing en geheugen. 

• Toch moet je naast bovengenoemde dingen ook zorgen voor meer 

bloedtoevoer naar je hoofd, zoals lezen en actief omgaan met andere 

mensen. Om je geheugen te verbeteren kun je maar beter zo weinig 

mogelijk overmatige stress hebben. Houd je verre van emotionele 

wisselvalligheid of depressie, en probeer ook goed te slapen, om 

betere resultaten te krijgen. 

Opdrachten voor je geheugen 

• Leren door overeenkomsten. Dit heeft te maken met dat je een enkel 

woord verbindt met belangrijke andere woorden of een enkel ander 

woord. Bijvoorbeeld, als je het woordje ‘veilig’ hoort dan zul je 

moeten leren om daar een corresponderende uitdrukking (of 

beeldvorming), zoals ‘groen’ aan te koppelen, om zo het automatisch 
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geheugen te stimuleren. Dit hele proces vindt plaats op een actie-

reactie-manier. 

• Spontaan herinneren. Bij dit proces wordt je gevraagd om een lijst 

zinnen goed door te lezen, om ze daarna dan vanuit je geheugen, wat 

je nog weet, weer op te roepen en eventueel op te schrijven.  

• Herkenningsprocessen. Hier wordt je gevraagd om een bepaalde 

reeks plaatjes of woorden te herinneren. Daarna wordt je ook nog 

verzocht om een aantal eerder getoonde vaktermen of afbeeldingen te 

herkennen die naast een overzicht van alternatieven zijn gezet; 

alternatieven die eerder nog niet in de bestaande lijst stonden. 
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Hoofdstuk 2: 

Praktische stappen om je  

denkvermogen te verbeteren 

 

 

In het eerste hoofdstuk heb je kunnen lezen wat het geheugen precies 

inhoudt. Inclusief de diverse onderdelen ervan. Nu gaan we ons richten op 

vaardigheden die een grote steun kunnen bieden voor diegenen die zelf 

thuis in hun eigen tempo willen leren hoe ze hun geheugen kunnen trainen. 
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Stapsgewijs  

 

1. Visualisatie: met je ogen dicht kun je proberen om een heel helder 

beeld op te roepen van hetgeen je wilt herinneren. Stel je voor dat dit 

maar een paar meter voor je staat, in levendige kleuren. Hiervan is 

aangetoond dat het bijzonder goed werkt om je lange termijn 

geheugen (LTM – long-term memory) te verbeteren. 

2. Houd je sessies kort maar intensief. Je zou er steeds voor moeten 

zorgen dat experimenten maar kort duren, misschien een kwartiertje 

of nog korter. Duidelijke denkoefeningen zorgen ervoor dat je zo min 

mogelijk vermoeid of verveeld raakt, met een zo goed mogelijk 

resultaat. 

3. Wees geduldig. Er is één onontbeerlijk element om effectief te kunnen 

herinneren, en dat is doorzetten. Raak nooit ontmoedigd als je niet 

meteen resultaat boekt, omdat dit proces meer gericht is op 

doelstellingen op lange termijn. Toch kun je al, slechts na een paar 

dagen oefenen met deze methode, vrij snel de eerste effecten 

waarnemen.   

4. Houd je verre van alle sceptici en critici. Die mensen hebben maar 

één oogmerk, en dat is om mensen die op de goede weg zijn om hun 

geheugen te stimuleren af te leiden en de grond in te boren. Ze 

leveren veel kritiek en dagen je op alle mogelijke manieren uit. Als je 

daar naar luistert dan sluipt de twijfel bij jou naar binnen en ben je 

psychisch niet meer in staat om de diverse processen, die nodig zijn 

om een geheugenverbetering tot stand te brengen, af te maken! 
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Andere essentiële technieken in het proces 

De meeste mensen hebben geen idee wat voor kracht ze in hun geest 

hebben, of ze beschouwen dat als vanzelfsprekend en doen er vervolgens 

niets mee. We worden zo opgeslokt door alle dagelijkse dingen dat we ons 

helemaal niet bewust zijn van wat voor enorme natuurlijke talenten wij met 

ons meedragen. Het gaat erom dat we ons dat opeens realiseren, dat we 

daar gebruik van kunnen maken, binnen die heksenketel van wat onze 

onvoorspelbare maatschappij ons allemaal heeft te bieden. Als je het geluk 

hebt om die talenten te ontdekken dan word je eigenlijk alleen nog maar 

beperkt door wat kan en mag binnen die maatschappij. 

Er zijn een paar goed bestudeerde, essentiële technieken die jouw 

hersencapaciteit om informatie blijvend op te nemen drastisch te kunnen 

verbeteren. Dat soort methodes zijn er nadrukkelijk op gericht om te helpen 

bij je pogingen om een hogere staat van bewustzijn te bereiken. 

• Diepe meditatie is één van die bruikbare methoden. Hiermee leer je 

hoe je je aandacht specifiek naar binnen kunt richten, een 

bewustzijnstoestand waarin je min of meer in balans bent en je vredig 

voelt. Als gevolg daarvan zal je geest meer ontspannen zijn, zodat je 

vanuit die gunstige positie je kunt richten op wat je dan ook maar 

wilt. Het afleren van slechte gewoontes, beter kunnen leren en een 

markante instelling hebben en houden – al die dingen kun je bereiken 

vanuit deze specifieke staat van bewustzijn.  
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Er zijn diverse richtlijnen hoe je deze diepe meditatieve toestand kunt 

bereiken, waaronder de geroemde transcendentale meditatie (TM), die 

meerdere bijzondere resultaten biedt, in korte tijd. 

• Meedoen aan een yogacursus (en daar ook thuis dagelijks mee bezig 

zijn) kan ook goed helpen om je in een rustige en gewenste toestand 

te brengen. Wat je daar opdoet – het aanleren van een betere 

ademhaling en het op een juiste manier beweeglijk maken van 

lichaam en geest – kan je helpen om in een vredig en uiterst kalm 

bewustzijn te komen. Het enige dat je moet doen is al het andere wat 

je zo bezighoudt even ‘buiten’ te houden en er gewoon maar te zijn, 

meer niet. 

• Een methode die anderen gebruiken om ontspanning en energie te 

krijgen is het gebruik van de bijzondere ‘floating tank’ of ‘floating 

room’. Hierbij hoef je je alleen maar te laten drijven in het duister, 

waardoor alle prikkels van buitenaf wegvallen en je in een diepe, 

ontspannen toestand komt, waardoor ook het leren veel beter zal 

gaan. Als gevolg daarvan ben je na afloop volkomen geïnspireerd en 

zit je vol nieuwe energie, om de hele wereld weer aan te kunnen! 

• De derde zinvolle methode is het luisteren naar geluidsopnames 

waarop gebruik wordt gemaakt van hersensynchronisatie, waardoor 

je, door alleen maar te luisteren met een hoofdtelefoon op, de eigen 

hersengolven kunt kalmeren en je in een bepaalde ontvankelijke 

toestand komt waarin je zowel het onderbewustzijn als je mentale 

krachten drastisch kunt versterken. Liefst te beluisteren in een 

verduisterd vertrek, bijvoorbeeld in bed. Voorbeelden zijn de Oasis 
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cd’s, in het bijzonder nr. 17, Focus, waarop deze technieken toegepast 

worden. 

Bovengenoemde drie methoden zijn uitvoerig uitgeprobeerd, getest en 

bewezen als manieren om je te helpen bij het ontwikkelen van een andere, 

betere manier van leven. Bedenk daarbij steeds dat jouw geest een van de 

meest krachtige delen is van je hele wezen. De verzorging van je geest zal je 

op heel unieke, verrassende manieren goed doen! 

  Beproefde technieken om de kracht van je geest te versterken  

• Wees er heel goed bij, in het hier en nu, en bekijk je onderwerp steeds 

vanuit verschillende gezichtshoeken. Je zult er aandacht aan moeten 

besteden dat hetgeen je wilt ‘opslaan’ op een optimale manier in je 

geest wordt opgeslagen. 

• Blijf de hele dag door steeds op een positieve manier aan deze 

belangrijke dingen denken, zodat ze vast in je geest verankerd 

worden. Als jij voor langere tijd relevante en belangrijke informatie of 

gegevens in je geest wilt opslaan dan zul je je aandacht daarop 

moeten richten. Probeer steeds maar om je voor te stellen dat je al op 

de plek bent waar je wilt zijn, of dat je wat je wilt bereiken al bereikt 

hebt, en stel je dit zo gedetailleerd mogelijk voor. Daarmee zul je dan 

een directe, kortere weg bewandelen, zodat je gemakkelijk opnieuw 

die gegevens kunt oproepen die relevant zijn in een bepaalde situatie.  

• Koppel de gegevens die liggen opgeslagen in je brein steeds aan een 

beeld. Het is bekend dat wij mensen beschikken over een uiterst 

krachtig beeldend geheugen. Op die manier zul je steeds in staat zijn 
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om, ook na lange tijd, datgene wat je wilt weer opnieuw omhoog te 

halen. Probeer steeds heel heldere beelden te koppelen aan elk 

onderwerp, elke informatie of elk scenario, zodat het gemakkelijker 

wordt om ze te herkennen. 

Onze hersenen zitten heel anders in elkaar dan die van andere zoogdieren, 

in de zin van dat wij een zekere mate van ‘neuro-elasticiteit’ bezitten. 

Hierdoor zijn we in staat om te leren, ons te verbeteren en bepaalde 

gegevens aan te passen, ongeacht hoe oud we zijn. Wat betreft het kunnen 

herinneren kan ons brein op de juiste wijze een nieuwe vorm geven aan 

alles dat ‘binnenkomt’. Ook jij kunt heel goed gebruikmaken van dat 

buitengewone vermogen van je hersenen om je eigen geheugen en ook je 

leervermogen te verbeteren, door beheersing van jouw innerlijke kracht. 

• Geef, zo mogelijk, op gezette tijden bepaalde ideeën door aan andere 

belangrijke mensen in je leven. Ook dat is een vorm van leren, want 

terwijl je anderen instrueert ga je beslist ook jouw eigen unieke 

kennis onder de loep leggen, en krijg je meer inzicht in de informatie 

waar het om gaat. 

• Het mnemonische systeem: steeds weer heeft deze methode zich 

bewezen als een heel effectieve manier om dingen te kunnen 

herinneren, vooral het opslaan van lange reeksen. Hierbij gaat het om 

het koppelen van bepaalde woorden aan andere rare of bekende 

gebeurtenissen. Psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat 

mensen beter ‘rare’ dingen kunnen onthouden dan ‘gewone’ dingen.  

• Zorg voor korte, maar steeds weer opnieuw ingeplande studiesessies. 

Artsen konden aantonen dat iemands brein zich het best kan 
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concentreren tijdens het eerste studie-uur. Daarna wordt het niveau 

duidelijk minder. Tijdens dat eerste uur is het van groot belang dat je 

de meeste informatie binnenkrijgt, om daarna er dan naar te streven 

om dat niveau zo goed mogelijk vast te houden. 

• Deel de stof die je wilt bestuderen in in diverse gemakkelijk te 

onthouden groepen. Zet ideeën die veel op elkaar lijken bij elkaar in 

dezelfde groep. Ons brein neemt informatie beter op in clusters. 

Bovendien, terwijl je iets steeds weer benoemt zal dit uiteindelijk in je 

brein worden vastgelegd. Het is aan te raden om zelf dingen op te 

schrijven in je eigen handschrift, in plaats van te vragen of iemand 

anders dat voor je doet. 

• Ten behoeve van je langetermijngeheugen is het goed om de dingen 

ook te begrijpen voordat je ze opslaat om ze te kunnen onthouden en 

te reproduceren. Alleen maar opdreunen en stampen is niet 

voldoende, want zulke informatie zal minder goed in je LTG (lange 

termijn-geheugen) blijven hangen. 

Bijvoorbeeld, als je bepaalde definities of formules wilt leren duik dan altijd 

in de aspecten ervan in algemene termen, waarna je de betekenis ervan weet. 

Later zul je moeiteloos die algemene termen weer kunnen herinneren. 
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Hoofdstuk 3: 

Lichamelijke aspecten bij het beter omgaan 

met geest en geheugen 

 

In hoofdstuk 2 leerde je praktische vaardigheden voor thuis, die jouw 

geestkracht enorm kunnen verbeteren. Nu gaan we ons richten op 

biologische processen die er in onze hersenen plaatsvinden tijdens het 

proces van leren en opslaan van nieuwe informatie. Daarbij zijn de 

aandachtspunten: 

a) Chemische stoffen  

b) Interacties van neuronen 
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Wat er gebeurt 

Cognitieve neurowetenschap gaat voornamelijk over de bestudering van 

biologische processen bij het uit het hoofd leren en het onthouden. 

Hersengedeeltes die voornamelijk betrokken zijn bij het onthouden hebben 

verschillende functies en plaatsen. Enkele daarvan zijn de amygdala 

(amandelkern, amandelvormige kern van neuronen, twee stuks in de 

hersenen), het striatum (corpus striatum, diep in de grote hersenen) en de 

fijngevoelige hippocampus (het zeepaardje, opslag van informatie). 

Men vermoedt dat de hippocampus actief is bij ruimtelijke zowel als 

categorische aspecten van het leerproces. De amygdala beheerst iemands 

emotionele herinneringen. Beschadiging aan bepaalde delen van je 

hersenen zal uiteindelijk leiden tot geheugenverlies, afhankelijk van welk 

gebied is aangetast. Het is niet voldoende om alleen het geheugen en het 

directe onderdeel daarvan, het leerproces, te beschrijven. Deze twee hebben 

uitsluitend betrekking op bepaalde veranderingen die plaatsvinden in je 

neuronale synapsen, signalen die verder steeds meer versterkt worden 

overgebracht, ook om lange stressperiodes op te vangen. 

Wetenschappers hebben bevestigd dat extra injecties van het hormoon 

cortisol en van adrenaline helpen bij het opslaan van je meest recente 

ervaringen. Datzelfde wordt bereikt wanneer de amygdala wordt 

geactiveerd. Bepaalde sensaties verbeteren het geheugen, via het stimuleren 

van hormonen die de amygdala beïnvloeden. 

Teveel of langdurige stress kan leiden tot een drastisch geheugenverlies. 

Patiënten met een beschadiging aan de amygdala kunnen beter emotioneel 
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opwindende woorden onthouden dan emotioneel niet-opwindende zinnen. 

Daarbij komt nog dat je hippocampus echt nodig is voor het onthouden van 

ondubbelzinnige, specifieke en duidelijke informatie. Ook help dit 

hersendeel bij het sterker maken (consolidatie) van je geheugen.         

De hippocampus krijgt haar informatie vanuit diverse andere gebieden van 

je hersenschors (cortex), waarna zij die informatie weer doorgeeft aan 

andere hersengebieden. Die specifieke input ontstaat vanuit bepaalde 

secundaire en tertiaire gebieden, die al in een eerder stadium de data 

verwerkten. Schade aan je hippocampus kan ook leiden tot geheugen-

verlies, en ook met andere problemen met informatieopslag. 

Klachten die gerelateerd zijn aan geheugenverlies 

De verzamelterm voor geheugenverlies is amnesie. Er zijn diverse 

categorieën van amnesie, en door het bestuderen van die diverse vormen 

kun je goed nagaan welke defecten, gekoppeld aan het herinnerings-

mechanisme, iemand weet weg te moffelen. Vervolgens kun je nagaan 

welke functie dit alles kan hebben in een normaal werkend brein. 

Andere neurologische storingen zoals Parkinson of Alzheimer kunnen 

mogelijk ook onze waarneming en het geheugen aantasten. Anderzijds: de 

‘hyperthymesische stoornis’ beïnvloedt vaak ook iemands herinnering aan 

zijn of haar eigen voorgeschiedenis; wat in principe betekent dat zo iemand 

zich de kleinste details van vroeger nog kan herinneren, details die normaal 

gesproken allang waren weggegooid. 
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Nog een andere stoornis staat bekend als de Korsakoff-neurose. Dit is een 

microbiotische hersenstoornis, die het geheugen aantast. Soms kan iemand 

ook lijden aan een korte geheugenstoornis. Toch hebben mensen met deze 

neurose daar niet voortdurend last van; dat komt voornamelijk door 

wisselende functies van de aangetaste hersendelen (voor- en zijlobben), die 

de werking van je hele brein aansturen. 

Filosofische achtergronden van de wederzijdse verbanden 

tussen lichaam en geest 

De bestudering van deze verbanden is al eeuwenlang aan de gang. Het was 

René Descartes (1596-1650) die voor het eerst verkondigde dat iemands 

geest en lichaam twee apart functionerende eenheden zijn. Op zijn 

begrijpelijke redenering is de standaard westerse geneeskunde gebaseerd. 

Sindsdien hebben diverse oorspronkelijke onderzoeken kunnen aantonen 

dat er toch echt een samenhang bestaat tussen deze delen. De Amerikaan 

Ernest Rossi (1933 - heden) deed onderzoek naar dit onderwerp en schreef 

hierover in zijn boek ‘Psychobiology of Body & Mind Healing’ (1986). In dit 

boek stelt Rossi dat bepaalde ‘voorloper-moleculen’ als gemene deler 

fungeren, waardoor er een effectieve samenwerking mogelijk is tussen 

gedrag, geest, emoties en ook de toestand van de genen, met betrekking tot 

welzijn of ziek zijn.  

Communicatie vindt plaats via verscheidene cel-circuits van lichaam en 

geest. Activiteiten binnen een enkele zenuwverbinding in ons lichaam 

kunnen worden gewijzigd via bepaalde ‘boodschappermoleculen’. Deze 
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stofjes kunnen ook invloed hebben op onze emoties, bepaalde 

gedragspatronen, ons geheugen en ook ons leervermogen.  

In wezen kunnen alle vitale systemen binnen je lijf met elkaar 

communiceren via gelijkaardige ‘boodschappermoleculen’. Een 

wetenschappelijk onderzoek werd uitgevoerd om erachter te komen wat de 

redenen zijn waardoor psychische stress ontstaat, en het resultaat was dat 

de voornaamste oorzaak hiervoor een onderdrukte afweer was. 

Stress vermindert vaak onze afweerreactie, omdat daardoor het hierop 

werkzame IL2-systeem van genen wordt aangetast, waarbij de aanmaak 

van bepaalde IL2-overdrachtsmoleculen onvoldoende plaatsvindt. Deze 

conclusies waren een bewijs dat er inderdaad een direct verband is tussen 

je lichaam en je geest, gedachtepatronen, gevoelens en emotionele zaken, 

die allemaal invloed hebben op bepaalde processen in je lichaam. 

Er zijn drie belangrijke stappen in het genezingsproces van (beter) contact 

tussen lichaam en geest. De allereerste techniek richt zich op het 

toegankelijk maken van een bepaalde vorm van herinnering, leren en ook 

van gedrag, afhankelijk van de toestand waarin iemand zich bevindt, 

waarmee specifieke psychosomatische problemen kunnen worden herleid. 

Het volgende proces om anders te gaan denken maakt gebruik van 

systemen die de boel op orde brengen binnen een bepaalde gezonde 

structuur. Ons geheugen verandert regelmatig op momenten dat wij steeds 

weer op dezelfde ideeën stuiten. Dat komt omdat je deze aanpast, zodat ze 

beter aansluiten op de huidige stand van zaken, en een en ander in het 

vervolg anders zullen opslaan. De derde en laatste fase is heel simpel en 
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gaat om het actief bevestigen dat de ‘boodschap’ in kwestie is opgeslagen in 

het geheugen. 
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Hoofdstuk 4: 

Overzicht van manieren om  

je geest te trainen 

__________________________________________________ 

In het voorgaande hoofdstuk maakten we kennis met diverse fysiologische 

processen die leiden tot een beter geheugen. In dit hoofdstuk staan een 

aantal technieken die je nodig hebt om mentaal waakzamer te zijn. We 

noemen hier: 

� Een goede voeding 

� Lichamelijke en geestelijke oefeningen 

� Een juiste manier van leven (levensstijl) 
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Hoe kun je wat doen? 

Er zijn momenten dat je zomaar een periode hebt waarin je alles vergeet. 

Als zoiets gebeurt dan ben je bepaalde zinnen gewoon kwijt, of je kunt 

helemaal niets meer onthouden. Het kan behoorlijk frustrerend zijn als je je 

eigen gedachten niet eens meer kunt volgen, of niet voldoende toegang hebt 

tot dingen die al eerder waren opgeslagen in je geheugen. Toch zijn er een 

aantal beproefde manieren om je intelligentie zodanig te verbeteren dat je 

direct alle gegevens uit je hoofd met succes kunt terughalen. 

1. Zorg voor voldoende rust voor lichaam en geest. Wij leven 

tegenwoordig vaak in een behoorlijk snelle, jachtige wereld. Daarbij 

komt nog dat wij voortdurend ons leven helemaal vol bouwen met 

dingen die we zo nodig moeten doen. (Denk aan het steeds bezig 

moeten zijn met je telefoon!) Hierdoor krijg je alleen maar nog meer 

stress in je hoofd en daar wordt je geheugen ook niet beter van. Door 

voldoende rust kan je hele systeem wezenlijk verjongen. Luister 

bijvoorbeeld naar Oasis cd 24 Van harte jong! 

2. Eet en drink zoveel mogelijk gezonde en voedzame dingen. Vis bevat 

omega-3 vetzuren, waarvan bekend is dat ze goed hersenvoedsel zijn. 

Zulke voeding kan bevorderend werken op je brein, waardoor de 

leerstof beter opgenomen en bewaard wordt, en later ook nog kan 

worden herinnerd. Voor de vegetariërs zijn er bijvoorbeeld de 

avocado’s. 

3. Zorg ervoor dat je voldoende lichaamsbeweging krijgt. Deskundigen 

konden aantonen dat lusteloosheid en luiheid de hersenen niet 

bepaald aanzet om bepaalde hormoonachtige stoffen aan te maken 
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waardoor je de dingen beter kunt herinneren. Daarbij komt nog dat 

lichaamsoefening helpt bij een betere bloedtoevoer naar het hoofd, 

waardoor je hersenen meer zuurstof krijgen. Hersenen die voldoende 

zuurstof toegevoerd krijgen werken nu eenmaal beter, met een 

helderder bewustzijn, dan bij een tekort daarvan.      

4. Oefen jezelf in gerichte werkzaamheden. Ga direct als je wakker 

wordt de dag die voor je ligt doornemen en plannen. Belangrijke 

gebeurtenissen of afspraken zijn natuurlijk helemaal zaken die je niet 

wilt missen! 

5. Maak lijstjes. Het is belangrijk om van tevoren een lijstje te maken 

van wat je wilt doen, voordat je je dag begint. Dat helpt bij het 

bijhouden van je activiteiten. Alles wat overbodig is zul je hierdoor uit 

je gedachten bannen, zodat je geheugen scherper wordt en je de 

dingen waar het om gaat beter kunt onthouden. 

6. Verminder je gebruik aan nicotine, cafeïne en/of alcohol. Al deze 

stoffen werken weliswaar stimulerend, maar ze zijn bepaald niet goed 

voor je bloedvaten. Uiteindelijk kan dit verhinderen dat er voldoende 

zuurstof in het hele lichaam komt, vooral naar je hoofd toe. Als 

bloedvaten in je hersenen vernauwd worden dan kan dit zeker ook 

negatieve invloed hebben op je geheugen.  

7. Zorg ervoor dat je hersenen voldoende nieuwe informatie 

binnenkrijgen. Je kunt artikelen lezen in tijdschriften of boeken, of je 

kunt kijken naar informatieve programma’s die ertoe doen, waardoor 

je hersenen ‘gevoed’ worden met genoeg gegevens. Dat kun je 

vergelijken met het geven van regelmatige ‘beurten’ zoals bij een auto.  
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8. Maak goed en herhaaldelijk gebruik van methodes om je geheugen 

beter te maken. Dat kan ook een effectief middel zijn om kinderen te 

helpen om hun geheugen te verbeteren. Maar het werkt ook bijzonder 

goed voor mensen op leeftijd. Door een bepaald iets steeds weer te 

herhalen zul je het beeld daarvan goed in je geheugen kunnen 

prenten. Dan zal het ook goed beschikbaar zijn om terug te halen als 

dat nodig is, en anders niet.         

9. Verzin rijmpjes die je kunnen helpen bij het onthouden van gegevens. 

Soms kunnen bepaalde gegevens die op rijm staan of met een wijsje 

zijn ‘opgeleukt’ gemakkelijker worden herinnerd, wanneer je ze weer 

nodig hebt. 

10. Houd een dagboek bij. Dat is een goede manier om overbodige stress 

los te laten en ook om je de dingen blijvend te kunnen herinneren. 

Het lijkt er soms op dat we bepaalde details van een onderwerp niet 

goed meer kunnen herinneren, maar met behulp van een 

doeltreffende, gedetailleerde beschrijving van wat we zo op de dag 

meemaken kunnen we weer alle informatie terughalen, op momenten 

dat wij dat willen. 

11. Leer jezelf om een goede luisteraar te zijn. Pientere mensen die open 

staan voor andere meningen kunnen zich vaak beter bepaalde 

gegevens herinneren die ze eerder van anderen hoorden. Richt je op 

datgene waarvan je wilt dat je het onthoudt, en probeer zo weinig 

mogelijk afgeleid te worden door andere zaken. 
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Hoofdstuk 5: 

Gemakkelijk namen onthouden 

 

 

In dit hoofdstuk ga je leren hoe je gemakkelijk namen kunt onthouden, en 

we behandelen de volgende onderwerpen: 

� Virtuele systemen 

� Het onthouden van iemands naam 
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Onthouden 
 

Het voldoende kunnen onthouden van namen van mensen kan je goed van 

pas komen, vooral in gezelschap. 

Let op als er iemand aan je wordt voorgesteld. Probeer direct na je 

ontmoeting op eigen kracht die naam weer boven te krijgen. Mocht het zo 

zijn dat je het echt niet meer weet probeer dan nogmaals in gesprek te 

komen met diegene. En ditmaal kun je hem of haar naar de naam vragen, 

maar doe dat altijd zo dat de ander niet door heeft waar je mee bezig bent. 

Schrijf deze naam minstens drie keer op, terwijl je er een gezicht bij denkt. 

Dit kun je het best direct doen nadat je zo iemand bent tegengekomen. 

Verder kun je vragen of diegene in kwestie zijn of haar naam hardop wil 

spellen. Je kunt ook even op het visitekaartje kijken voor die naam, maar 

dat kan natuurlijk alleen maar als je zo’n kaartje gekregen hebt. Als jij de 

spelling van zinnen kunt nagaan en daarbij datgene in gedachten ook in 

voldoende mate kunt voorstellen dan wordt het veel gemakkelijker om het 

achteraf weer in je geest te halen, te her-inneren dus. 

Ook kun je bepaalde namen verbinden met algemene zinnen of woordjes 

die heel gemakkelijk te onthouden zijn. Bijvoorbeeld, iemand met de naam 

van Dam kun je koppelen aan het beeld of het woord van een werkelijke 

dam, waardoor de naam beter in je geheugen blijft zitten. 

Daarbij kun je ook een direct verband leggen met iemands beroep of hobby. 

Bijvoorbeeld, Willem de Ridder kun je je voorstellen als een ridder te paard. 
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Het neerschrijven van nieuwe namen is meestal een heel effectieve manier 

om ze te onthouden, die niet eens veel moeite kost. Als je werkelijk 

geïnteresseerd bent in het verbeteren van je geheugen verdiep je dan verder 

in de diverse boeken met tips en werkwijzen, die daarover te koop zijn. 

Andere virtuele systemen  

Maak in je hoofd altijd ‘plaatjes’ van specifieke namen; concentreer je dan 

op een lijst van het alfabet, waarbij je bij elke letter nadenkt over welke 

namen er met die letter beginnen. Zo horen er dan bij de letter A de namen 

Anton, Alicia, Alie en dergelijke. 

Terwijl je steeds verder gaat in dat alfabet dan kom je misschien een aantal 

letters tegen die voor jou ‘goed’ voelen. Daar moet je dan specifiek op letten. 

De namen die daarbij horen kunnen zomaar in je hoofd opduiken wanneer 

je ze nodig hebt. 

Ook kun je gebruikmaken van de zoekfunctie van Google, door het invoeren 

van dingen die je weet over iemand van wie je de naam niet (meer) weet. 

Voor de beste resultaten probeer je de zoekwoorden zo specifiek en kort 

mogelijk te maken. Zoek naar bepaalde combinaties van woorden of kleine 

zinnetjes die zo’n persoon het beste beschrijven. Dat kunnen iemands 

hobby, adres, beroep zijn , of gelegenheden waar hij of zij vaak naartoe 

gaat. 

Verder kun je bepaalde woorden hardop uitspreken, zodat ze makkelijker te 

onthouden zijn. Hierdoor zie en hoor je ze op hetzelfde moment. Vooral als 

je ingesteld bent op een goed gehoor (auditief ingestelde mensen) dan kun 
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je veel leren via dit systeem, omdat dit helemaal gericht is op akoestisch 

ontcijferen van berichten. 

Soortgelijke processen kun je doen met al je zintuigen, voor een beter 

inzicht en begrip. Schrijf op wat je wilt leren, in je eigen handschrift op 

papier, terwijl je de woorden hardop uitspreekt. 

Door middel van wat ze noemen ‘tactiele logica’ tijdens het creëren van 

bepaalde woorden, en het hoorbaar uitspreken ervan, worden de gegevens 

bekrachtigd en steviger vastgelegd in je geheugen. 

Een recent onderzoek laat zien dat van degenen die dit specifieke systeem 

van het betrekken van alle zintuigen bij het vastleggen wel de helft beter 

presteert als het gaat om het onthouden van bepaalde gegevens, vergeleken 

met anderen die dit niet doen. Je kunt je ook meer oefenen in het onder de 

knie krijgen van de nodige vaardigheden om beter te kunnen onthouden 

door mee te doen met spelletjes online (online games), die speciaal gericht 

zijn op dit doel. Dat zijn onder meer schaken en autoracen. 

Bedenk hierbij steeds dat iedereen weer anders is en op zijn of haar eigen 

unieke manier de dingen onthoudt. Terwijl de één meer belangstelling heeft 

voor leren door luisteren kan de ander de voorkeur geven aan het opslaan 

van beelden. Maar er zijn ook mensen die meerdere systemen om dingen 

van buiten te leren samenvoegen om de beste resultaten te bereiken. 

Het onthouden van iemands naam 

Het is voor iemand behoorlijk gênant om een mooie meid tegen te komen 

die haar visitekaartje afgeeft, maar dan net als je haar wilt bellen de naam 
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uit je geheugen weg is. Behalve verbetering van sociaal verkeer met anderen 

die belangrijk zijn voor jou kan het onthouden van de naam van zo iemand 

ervoor zorgen dat hij of zij jou als persoon meer waardeert.  

• In ons voorbeeld van hierboven: herhaal die naam meteen hardop als 

je deze hoort. Zo kun je zeggen: ‘fijn om je ontmoet te hebben, 

Sandra!’ in plaats van alleen maar: ‘goed je te zien.’ Dit op zich zorgt 

er al voor dat de uitgesproken naam beter blijft hangen.  

• Verder kun je deze naam ook koppelen aan een ander woord dat erop 

rijmt, of een zinnetje dat begint met dezelfde letters als die van de 

naam, op de een of andere manier. Dit proces doe je in je hoofd; je 

zegt zoiets niet hardop. 

• Het werkt prima als dit gaat om een ding dat je helder in je hoofd 

kunt ‘zien’. Stel je dan diegene voor naast het ‘plaatje’ van jou erbij 

zoals jij dat hebt gemaakt. Het inprenten van een passend beeld in je 

geest is essentieel als het gaat om het oppeppen van je geheugen. 

• Als blijkt dat zo’n naam te lastig is om te onthouden dan kan het 

nodig zijn om je verder te informeren over de achtergronden. Vooral 

vreemde namen zijn moeilijk te onthouden, dus zul je extra 

achtergrondinformatie moeten hebben om je daarbij te helpen. 

Zet de naam waar het om gaat op papier, naast andere samenhangende 

zaken, vlak nadat je elkaar voor het eerst ontmoet hebt en je daarna weer 

alleen bent. Het komt erop neer dat als je iemands naam zowel ziet als 

hoort, en je daarnaast alle associaties erbij zet of denkt, je veel beter zo’n 

naam kunt reproduceren.  
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Hoofdstuk 6: 

Hoe je het beste je verstand kunt 

voorbereiden op een examen 

 

 

In hoofdstuk 5 maakten we kennis met een aantal technieken uit de 

praktijk, die te maken hebben met hoe je je geest zodanig kunt afstellen dat 

je de namen van nieuwe vrienden en vriendinnen beter kunt onthouden. 

Dit hoofdstuk gaat erover hoe je je geheugen de juiste kant op kunt sturen, 

in de richting van het onthouden van belangrijke gegevens, tijdens de 

examentijd.  



36 

 

Maatregelen om je voor te bereiden 

Allereerst zie je hieronder een hele lijst van tips die je kunt gebruiken om 

beter een examen in te gaan. Maar dit geldt natuurlijk ook voor soortgelijke 

situaties! 

a. Neem ruim de tijd om jezelf voor te bereiden, vóórdat je ‘op moet’. De 

beste manier om dat te doen is om vroeg genoeg alles door te nemen, 

zodat je uiteindelijk goed beslagen ten ijs komt. Als je dat doet dan 

ben je vertrouwd met de nodige voetangels en klemmen. Hierdoor 

krijg je een rotsvast vertrouwen, omdat je al ruim van tevoren weet 

dat je goed voorbereid bent op alle vragen.  

b. Je kunt ook briefjes maken waarop de belangrijkste punten staan. Het 

is niet aan raden om zoiets klakkeloos over te nemen van anderen, 

omdat jij jouw eigen unieke stijl hebt, die niet dezelfde is als die van 

anderen. Informatie van anderen kan bij jou vreemd overkomen. 

Verschillende mensen begrijpen informatie nu eenmaal verschillend, 

en wat de één op papier zet kan iets anders zijn dan wat jij wilt weten. 

Daarnaast zal dat zelf opschrijven je beter helpen om de dingen te 

kunnen onthouden.  

c. Je kunt beter kiezen voor bekende en verwante methoden om werk 

door te lezen voor je examen(s). Met highlight-stiften kun je woorden 

uit de tekst omhoog halen die goed te onthouden zijn of moeten zijn, 

of je maakt gebruik van ezelsbruggetjes of geheugensteuntjes om 

bepaalde stof voldoende te kunnen onthouden. 

d. Vind een serieuze studiegroep en doe mee. Dit is een goede manier 

om heel wat uit te wisselen en samen te doen, zoals het overhoren van 
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elkaar en het uitwisselen van ideeën. Dit zal bovendien je geheugen 

goed doen, en je taken lichter maken. 

e. Zorg dat je steeds zoveel mogelijk ontspannen blijft. Dat zal de ene 

keer beter lukken dan de andere, maar je kunt je daarin trainen. 

Probeer in elk geval de dagen voor het examen voldoende rust te 

pakken. Breng tijd door met je vrienden en/of vriendinnen, of speel 

een computerspelletje. Met zo min mogelijk druk en stress is je geest 

veel helderder en klaar voor de meest ingewikkelde vragen. 

f. Eet en slaap goed en genoeg. Je kunt niet verwachten dat je, als je de 

hele nacht doorfeest en jezelf een stuk in je kraag drinkt, de volgende 

dag met vlag en wimpel gaat slagen. Simpel gezegd: dat zou het 

stomste zijn om te doen, zo vlak voor een examen. Zoiets kun je 

vergelijken met het wegpoetsen van je eigen tekortkomingen. Je kunt 

beter dat feestje bewaren voor later. Eet dus goed en probeer flink wat 

slaap te pakken, om je hersenen te ontspannen.           

g. Laat luiheid nooit toe. Je kunt geen succes hebben als je de kantjes er 

vanaf loopt en jezelf geen duidelijke doelen stelt of niet hard werkt 

daarvoor. 

Doe zoveel mogelijk wat in je voordeel kan werken, om de leerstof 

(waarover dan ook) helemaal in de vingers te krijgen. Als je deze regels 

volgt dan ben je er al bijna! 
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Andere bekende methoden 

Vergeet even alle eerdere prestaties. Maak je hoofd leeg door andere 

uitslagen of scores uit het verleden opzij te schuiven. Concentreer je en 

denk na: 

• Hoe overtuigd ben jij wat betreft je manier van voorbereiden?  

• Werkt de angst om deze nieuwe tests of examens te doen 

verlammend? 

• Heb je er vertrouwen in om vastbesloten je examen in te gaan? Of 

juist niet? 

Als je antwoord op de deze vragen zo is dat je het eigenlijk niet aandurft – 

je twijfelt aan jezelf – dan zit je hoogstwaarschijnlijk in de gevarenzone. 

Maar geen paniek, want er is een oplossing!  

• Doe rustig aan! Het heeft geen enkele zin om opgejaagd te raken als je 

merkt dat jou ook overkomt wat hierboven staat. In plaats daarvan 

zou je beter kunnen proberen om daar vanaf te komen. Zorg ervoor 

dat je een constructief vertrouwen in jezelf hebt en ook dat je jezelf 

ziet als een briljant student, die nu examen doet of een proef aflegt.  

• Zet eens alle taaie doeleinden die jij ooit tot een goed einde hebt 

gebracht op een rijtje, om je daarmee extra vertrouwen op een goede 

afloop te geven. Juist zo’n positieve instelling biedt je de juiste 

ondersteuning en zo benut je optimaal je emoties, zodat je de beste 

resultaten bereikt. 

• Laat onderwerpen van je studie niet vaag – zorg ervoor dat je 

helemaal begrijpt waar het om gaat. Zet sommige delen nooit weg als 
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‘slecht’, want zoiets houdt je alleen maar weg van de aandacht die ook 

deze delen verdienen. Bedenk dat ‘goed’ en ‘slecht’ gewoon maar 

benamingen zijn die iemand gebruikt als excuus om niet de dingen te 

doen die nu eenmaal als basis vereist zijn. 

Toch zou het vrijwel onmogelijk worden voor iemand om een bepaalde stof 

te bestuderen zonder zich eerst voor te bereiden op de basisinformatie over 

dat onderwerp. Je kunt beter maar alle negatieve meningen opzij schuiven 

als je goede resultaten wilt boeken. Dit zal je helpen bij het je voldoende 

prepareren voor diverse deelstudies. Je zult dan extra opgaan in de leerstof, 

je beter kunnen interesseren, en op die manier komt het succes zeker jouw 

kant op. 

Voordelen van jezelf goed voor te bereiden op je examen 

Een goede voorbereiding op je test of examen is veel belangrijker dan je 

misschien gedacht had. Voldoende onderricht in wat je wilt bereiken zal 

een belangrijke invloed hebben tijdens je hele verdere leven, omdat dit 

normaal gesproken de volgende dingen bepaalt: 

• De hoeveelheid geld die je later gaat verdienen. Onderzoek toont aan 

dat degenen die uitblinken in (voor)opleiding categorisch meer dan 

33% meer verdienen dan mensen met een lagere scholing. Al lijkt dit 

misschien niet veel, pak je rekenmachine er maar eens bij en 

vermenigvuldig dan het aantal werkzame jaren dat je denkt vol te 

maken met het netto salaris dat je jaarlijks binnenhaalt, zodat je 

beseft om wat voor enorm bedrag het gaat!  
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• Je levensstandaard gaat omhoog. Meestal bepaalt je inkomen 

factoren als het soort auto dat je rijdt, het huis dat je gaat kopen, en 

het aantal vakanties dat je opneemt. 

• De opleiding van je kinderen. Het is jouw inkomen dat de keuze 

bepaalt waar je kinderen naar school gaan. Met andere woorden: je 

wordt alleen maar beperkt door de hoeveelheid geld die je bezit.  

Vraag jezelf eens af wat nou nog belangrijker is dan de factoren die we al 

opnoemden. Is het jouw vriendenkring, zijn het je nepvrienden of drugs? Of 

anderzijds, is het je lusteloosheid, gebrek aan voldoende motivatie, luiheid 

of je gewenning aan wat je al hebt (comfort zone)? Goed, als je echt denkt 

dat jouw leven, de toekomstig van je kinderen en ook je mate van vrijheid 

de moeite waard zijn, dan zou je echt die voorbereiding serieus moeten 

nemen, om je daarmee goed door de examens heen te loodsen.  

Planning voor de belangrijkste examens 

Een heel jaar vóór je eerste examens 

• Leer eerst alles wat je wilt weten over herinnering en snel opslaan van 

informatie, om je behulpzaam te zijn bij het op de goede manier 

opnemen en onthouden van extra kennis. 

• Zet ook je pleziertjes even stop terwijl je je volkomen richt op je 

studie, helemaal tot aan je examen. Dit betekent gewoon dat je in die 

periode de tijd die je doorbrengt met vrienden tot een minimum 

beperkt, behalve wanneer je samen aan dezelfde studie zit natuurlijk.  
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• Deel je week op in vaste onderdelen. Besteed elke week een bepaald 

aantal uren aan serieus studeren. Kies periodes uit wanneer je niet 

gestoord kunt worden. 

• Deel je studiemateriaal op in kleine, behapbare stukjes. En vier steeds 

het moment als je weer een doelstelling afgerond hebt, want daardoor 

blijf je gemotiveerd om de rest ook te halen. 

• Bespreek alles wat je van plan bent steeds voldoende met je leraren. 

Vraag die mensen ook om begeleiding of advies. Zeker als je 

geconfronteerd wordt met een impasse waarin je vastloopt tijdens het 

hele studieproces. 

Een half jaar voor je eerste examens 

• Leer effectieve manieren om tussendoor even alles los te laten. Als je 

studeert dan kun je dit doen door je helemaal te richten op je 

ademhaling. Je probeert dan een stuk rustiger en ruimer te gaan 

ademen om er zeker van te zijn dat de middenrifspier de maagstreek 

goed masseert. Adem nooit te snel, want dan kun je flauw vallen! Een 

aanrader wat dat betreft is Oasis cd17, Focus (dubbel-cd).  

• Als eerste wil je komen tot iets van vier ademhalingen per minuut. 

Ongeveer zeven seconden in en ook weer zeven seconden uit. Jij als 

examinandus zou deze voortreffelijke ontspannende ademtechniek de 

hele dag door op gezette tijden kunnen uitvoeren. Ook zou je dat 

moeten doen net voor het slapengaan. Maak hier een dagelijkse 

gewoonte van, tot aan de laatste examendagen. 

Drie maanden voor je examens 
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• Op dit tijdstip zou je alle onderwerpen van je studie toch wel 

voldoende hebben moeten bestudeerd. Vanaf nu ga je je storten op 

onderwerpen waarvan je al eerder door had dat je ze lastig kunt 

begrijpen. Je maakt dan een lijst van diverse onderwerpen – of 

onderdelen daarvan – waar je zeker nog aan wilt werken. Vervolgens 

maak je ook een weekschema, om je taken onder te verdelen in 

handelbare deelstudies. 

Eén maand voor je examens 

• Nu is het tijd om ook die stukken grondig te bestuderen, en een soort 

standaardschema te maken, gericht op ook (juist!) die onderwerpen 

waar je moeite mee hebt. Zet het sleutelwoord centraal op papier, met 

daaromheen de daarmee verbonden subtitels. Dan zet je belangrijke 

eigenschappen en aantekeningen direct ernaast.  

Twee weken voor je examens 

• Begin met het oefenen met toepasselijke positieve verbeelding en 

responstechnieken. Maak daarmee plaatjes in je hoofd hoe je wilt dat 

een en ander eruit komt te zien als je succes hebt. Blijf steeds vol 

vertrouwen op een goede afloop, zolang je je aan het voorbereiden 

bent op je eindexamen.     

• Visualiseer jezelf dat je wakker wordt op de dag des oordeels, en dat je 

dan heel zeker van jezelf bent, goed voorbereid en dat je alles aan 

kunt die dag. Zie jezelf dat je gaat zitten en de examenpapieren 

doorleest, en dan al weet dat je uitstekend gaat presteren.  
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• Doe er alles aan om dat stemmetje in je achterhoofd dat je probeert te 

ondermijnen niet meer te horen. Dat stemmetje heeft geen gelijk en 

jij hebt zelf de volledige controle over je leven. 

Eén dag voor je je eerste examen doet 

• Neem voldoende tijd om door de dag heen voldoende rust te nemen 

door bezig te zijn met die ademhaling en je middenrif. Maak je hoofd 

helemaal leeg van negatieve gedachten en probeer je een te maken 

met de leerstof. Het meeste werk heb je achter de rug, dus is het de 

moeite waard om nu voldoende rust te nemen, en ook om mentaal 

voorbereid te zijn om ook nog die laatste hobbel te nemen. 

Een goede inschatting van wat je voorbereid hebt is zeker elk uur waard dat 

je daaraan hebt besteed! 
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Hoofdstuk 7: 

Lichaam, geest en wezen – een overzicht 

 

 

In het vorige hoofdstuk maakten we kennis met simpele technieken die je 

kunt gebruiken om je vermogen te verbeteren om beter te kunnen omgaan 

met de tijd voor je examen(s). Dit zevende hoofdstuk is er specifiek op 

gericht om methoden te leren die je kunt gebruiken om je bewust te worden 

van je hele wezen. Onderwerpen zijn hier: 

� Wat is je innerlijke zelf? 

� Op welke manier wordt jouw persoonlijkheid vormgegeven door dat 

innerlijke zelf? 

� Manieren om je geest en je geheugen te verbeteren, voor een betere, 

meer volledige manier van leven. 
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Gedachten over de persoonlijkheid 

Door de jaren heen hebben verscheidene filosofen en psychologen 

geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag ‘wat is de persoonlijkheid?’ 

en tot op heden is er geen duidelijk antwoord op gekomen, omdat 

verschillende geleerden hun eigen specifieke kijk hebben op dit onderwerp. 

• Er zijn denkers die stellen dat als mensen geboren worden ze nog 

‘blanco’ zijn, dus dat we helemaal gevormd worden door onze 

omgeving en opvoeders. Onze levenservaringen geven samen vorm 

aan onze persoonlijke eigenschappen en eigenaardigheden als we 

later groot zijn. 

• Een andere theorie stelt dat mensen al slecht geboren worden. Dit 

filosofische idee kan samengaan met het bijbelverhaal over de 

erfzonde, en de uiteindelijke val en verbanning van de mens uit het 

Paradijs. Voorstanders van deze stelling denken dat dit de 

belangrijkste reden is waarom kinderen geboren worden met 

zelfzuchtige eigenschappen, omdat ze alleen maar aan zichzelf 

denken. En het is die egoïstische eigenschap die ons ook als 

volwassenen goed van pas komt.  

• Verder waren er geleerden die verkondigden dat ons innerlijke zelf 

volkomen afhankelijk is van de genetische en biologische aanleg die 

we hebben. Deze doemdenkers suggereren dat wij helemaal niets in te 

brengen hebben als het gaat om de richting die onze persoonlijkheid 

kiest, omdat we al ‘geprogrammeerd’ zijn om bepaalde routes te 

volgen. 
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Geest en persoonlijke ontwikkeling  

volgens de klassieke psychoanalyse 

De belangrijkste voorstander van de klassieke psychoanalyse was toch 

wel de Oostenrijkse psychiater Sigmund Freud. Hij stelde dat onze 

persoonlijkheid voornamelijk wordt gevormd door ervaringen uit onze 

kindertijd, die in ons onderbewustzijn gegrift zijn. Mensen hebben geen 

enkele controle over dit deel van het geheugen en ze zijn zich niet eens 

bewust daarvan, ondanks het feit dat het onderbewuste geheugen de 

manier waarop ze zich gedragen bepaalt. Freud verdeelt het geheugen in 

drie gebieden: a) het bewuste deel, b) het ‘voorbewustzijn’ en c) het 

onderbewuste geheugen. 

a. Het bewuste geheugen: hier gaat het om handelingen waar we ons 

mee bezighouden en waarvan we ons helemaal bewust zijn dat ze 

gebeuren, inclusief onze betrokkenheid daarbij. Het is als het ware 

het topje van de ijsberg bij Freud, en dat is maar een heel klein stukje 

van het geheel. 

b. Het ‘voorbewustzijn’: dit is het soort herinnering die er alleen voor 

ons is als we deze nodig hebben. We herinneren ons dingen die alleen 

maar van belang zijn om ons te helpen bij hetgeen waar wij mee bezig 

zijn. 

c. Het onderbewuste geheugen: Hier stelt Freud dat mensen volkomen 

onbewust zijn dat het überhaupt bestaat, laat staan dat het ook 

invloed heeft op ons hele geheugen, ondanks dat het (volgens hem) de 

allergrootste rol speelt bij het vormen van onze persoonlijkheid. 

Bijvoorbeeld: een kindje dat op jonge leeftijd van een tafel viel kan 



48 

 

opgroeien met een onverklaarde hoogtevrees. De volwassene kan dan 

geen enkel verband leggen met iets dat er recent gebeurd is in zijn of 

haar leven. 

Theorie van de persoonlijkheidsstructuur 

De klassieke psychoanalyse onderverdeelt onze persoonlijkheid in drie 

niveaus: a) ons Id, b) ons superego, en c) ons ego. 

A. Id (waar je je mee identificeert): Dit is het gedeelte in ons dat werkt 

volgens het zogenoemde ‘lustprincipe’. Hier gaat het om ‘instant’ 

bevrediging, maakt niet uit wat voor redenering er achter je doen en 

laten zit. Id is ‘oer’, het laagste niveau van mentaal functioneren van 

de mens. Voorbeeld van Id in werking is als een jongeman een meisje 

verkracht, en daarbij totaal niet denkt aan de consequenties die 

zonder meer zullen volgen na zo’n gruwelijke daad. 

B. Het superego: Dit is het gedeelte van onze geest dat functioneert 

volgens het principe van ‘aanleren’. Tijdens ons hele leven hoorden 

we van anderen, of leerden we door ervaring de verschillen tussen 

goed & slecht. Deze ethische aanleg of neiging, deze instelling krijgen 

we door van belangrijke anderen in ons leven, zoals onze ouders, of 

mensen uit ‘de maatschappij’. Het is het gevoel dat dan in ons 

geheugen gegrift staat en ons helpt bij het nemen van belangrijke 

beslissingen in ons leven. 

C. Het ego: Dit gedeelte van onze persoonlijkheid werkt volgens het 

realiteitsprincipe. Het controleert en brengt meer balans in zowel het 

superego als het Id, en het is voortdurend in een conflictsituatie met 
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die twee, en dan vooral met het Id. Het ego werkt heel berekenend, en 

rationaliseert de dingen door na te gaan waar je bezigheden toe 

leiden, niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen die bij het hele 

proces betrokken zijn. 

Aangeleerde verdedigingsmechanismen 

Dit zijn zowel bewuste als onbewuste denkmethoden die we gebruiken om 

meer tot een synthese te komen, om in een optimale toestand te zijn. Om 

onze daden te rechtvaardigen naar anderen toe, of om anderen te plezieren. 

1. Sublimatie: hier probeer je pijnlijke herinneringen of mislukkingen uit 

het verleden te vermijden door ze te vervangen door positievere 

eigenschappen die jou maken tot wie jij bent. Bijvoorbeeld: iemand die 

moeite heeft met het beheersen van zichzelf en inherente woede zou 

bokser of worstelaar kunnen worden. Op zo’n manier zal zo iemand op 

een betere manier zijn of haar woede kunnen uiten, een manier die 

meer geaccepteerd wordt in de maatschappij.  

2. Ontkenning: met deze methode duwt iemand negatieve gebeurtenissen 

uit het verleden ver weg in het onderbewustzijn, en probeert diegene zo 

normaal mogelijk te doen, zelfs als het klip en klaar is dat de dingen 

helemaal niet zo goed gaan. Bijvoorbeeld: een tiener die net een ouder 

heeft verloren (hoe dan ook) kan niet blijven volhouden dat hij of zij 

door zo’n gebeurtenis niet aangedaan is en geen traan laat, maar 

gewoon maar doorgaat met spelen met leeftijdgenootjes en blijft lachen 

alsof er niets gebeurd is. Uiteindelijk zal het ook bij hem of haar gaan 
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wringen, als die vriend(inn)en teruggaan naar hun blije gezinnetjes, en 

de pijn om dat niet te hebben eindelijk doordringt.  

3. Projectie: mensen gebruiken projectie als mechanisme om beter om te 

kunnen gaan met hun eigen tekortkomingen en beperkingen, door ze 

op die manier te bestempelen als minder bedreigend. Bijvoorbeeld: een 

naar figuur die het in de klas slecht doet en groter van gestalte is dan 

klasgenootjes die wel goed presteren kan die anderen, zonder directe 

aanleiding, mateloos irriteren. Of: iemand die net wegens 

bezuinigingen zijn ontslagbrief binnenkrijgt kan de kat van de buren 

een flinke trap geven, gewoon om zich af te reageren, terwijl die kat 

natuurlijk niks met die brief te maken heeft. 

4. Groter maken: in dit proces heb je de neiging om bepaalde dingen of 

gebeurtenissen groter of juist kleiner te maken dan hoe ze normaal 

zouden worden gezien. Bijvoorbeeld: de diagnose kanker, de 

‘vergroter’, kan bij iemand het verkeerde beeld geven dat kanker niet 

zo ernstig is, en dat je uiteindelijk vanzelf ook wel beter wordt, zonder 

goede behandeling. Zo iemand gaat voorbij aan het ervaringsfeit dat 

kanker dodelijk kan zijn als er niet meteen goede medische hulp wordt 

gezocht en gevonden. 

5. Vorming van tegenovergestelde reacties: op zodanige manier dat 

diegene precies het tegenovergestelde zegt dan wat hij of zij eigenlijk 

van plan was/is, gewoon om de ander te plezieren. Bijvoorbeeld: als je 

door een familielid een maaltijd voorgezet krijgt die jij bepaald niet 

lekker vindt, en als die dan vraagt hoe het je smaakt, dan ga je 

hoogstwaarschijnlijk liegen dat je het lekker vindt, gewoon om de 

ander niet te kwetsen. 
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Zelfverwerkelijking in zicht 

Het doel van iedereen is om erachter te komen wat het werkelijke doel is in 

het leven, door in contact te komen met alle gevoelens en zintuigen en door 

optimaal gebruik te maken van wat je om je heen aantreft. Abraham 

Maslow probeerde dit weer te geven in zijn ‘behoeften-piramide’ die 

hieronder staat afgebeeld. 

 

Bron: Wikipedia 

(oranje)  

Zelfverwerkelijking  moraliteit 

     creativiteit 

     spontaniteit 

     probleemoplossing 

     onbevooroordeeld zijn 

                                             acceptatie van ‘wat is’ 

(lila) 
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Respect     zelfwaardering, zelfvertrouwen 

                                             prestatie, respect voor anderen 

                                             respect van anderen 

(blauw) 

Liefde, op de juiste plek   vriendschap, familiegevoel, seksuele intimiteit 

(beige) 

Veiligheid    veiligheid van: lichaam, werk, middelen, 

                                             moraliteit, het gezin, gezondheid, eigendom 

(groen) 

Lichamelijk   ademhalen, eten, drinken, seks, slaap, balans,               

     uitscheiding              

 

Fysiologische behoeften (oranje, onderste laag) 

Dit zijn een aantal basisbehoeften in ons leven. Het zijn de eerste behoeften 

en letterlijk noodzakelijkheden om te kunnen (over)leven als mens. Als aan 

deze dingen niet voldoende kan worden voldaan dan zal je lichaam 

ophouden te bestaan. Water, eten en lucht zijn alle drie metabolische 

vereisten voor ieder mensenwezen om te overleven. 

Ook verschaffen kleren en onderdak ons de essentiële bescherming tegen 

een vijandig klimaat. Onderzoek heeft ook aangetoond dat de intensiteit 

van iemands seksuele driften voornamelijk bepaald wordt door een 

gezonde ‘seksuele wedijver’ onderling, in plaats van het halen van een 

bepaalde score aan kinderen die ‘gemaakt’ worden (iets dat in wezen 

voldoende is om als soort te overleven). 

Behoefte aan veiligheid (lila, tweede laag) 
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Als eenmaal aan hetgeen hierboven staat is voldaan dan is meestal het 

volgende punt waarop je je richt jouw eigen veiligheid. Hier probeer je 

steeds vooraan te staan, en je te laten gelden. Als je lichamelijke veiligheid 

in het geding is, als gevolg van een natuurramp, kindermishandeling of 

ruzie binnen het gezin, dan zul je last hebben van PTSS (posttraumatische 

stress-stoornis), en overdracht van trauma’s kan over meerdere generaties 

gaan. Anderzijds kunnen ook maatschappelijke onrust en onveiligheid, ten 

gevolge van een wereldwijde financiële crisis of vanwege 

inkrimping/afvloeiing van de broodwinner van het gezin, leiden tot 

overmatige stress en wanhoop. De behoefte aan veiligheid kan worden 

onderverdeeld in a) persoonlijke bescherming, b) welzijn en gezondheid, c) 

bescherming tegen ziekten, rampen en andere onwenselijke invloeden, en 

d) financiële gezondheid/veiligheid.  

Aanhankelijkheid en gevoel om ergens bij te horen (blauw, derde 

laag) 

Deze ingewikkelde laag van iemands behoeften ligt op het sociale vlak en 

omvat echte gevoelens om ergens bij te horen. Verder geldt dat de behoefte 

daaraan meestal groter is tijdens de kindertijd. In sommige gevallen kan de 

behoefte zelfs belangrijker zijn dan een echt gebrek aan veiligheid, zoals we 

zien bij kinderen die zich teveel vastklampen aan ouders die hun handen 

niet thuis kunnen houden – een aandoening die we wel het ‘Stockholm-

syndroom’ noemen. Maslow stelde, indien zulke aspecten in de hiërarchie 

ontbreken, als gevolg van verwaarlozing, uitsluiting of uit de weg gaan, dat 

dit negatieve invloed kan hebben op iemands vermogen om op latere 

leeftijd een zinvolle relatie op te bouwen. Bindingen zijn hier op basis van: 
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• Familie en gezin 

• Vriendschap 

• Intimiteit 

Mensen hebben het meestal nodig om een of andere vorm van goedkeuring 

of acceptatie te krijgen, en ook om ergens bij te horen, of dat nu is bij 

grotere sociale bijeenkomsten, zoals clubs of vriendenkringen, of bij kleine 

bindingen als directe partners, mentoren of familie/gezinsleden. 

Als de liefde ontbreekt dan zal betrokkene wegzinken in vergetelheid, 

hopeloosheid, sociale ongerustheid en ziekelijke neerslachtigheid 

(depressie). In sommige gevallen kan de behoefte om ergens bij te horen 

belangrijker zijn dan dingen als lichamelijke veiligheid. Dat hangt af van de 

invloed van druk van buitenaf. Bijvoorbeeld: iemand met anorexia kan de 

behoefte om voldoende te eten negeren, waarbij natuurlijk ook de veiligheid 

van een goede gezondheid onder druk komt te staan. Zo iemand zou dan 

nog liever het gevoel hebben om ergens bij te horen en de boel onder 

controle te hebben dan om voldoende te eten. 

Respect (beige, vierde laag) 

Wij allen hebben een aangeboren behoefte aan respect, en tevens aan 

zelfrespect (zelfwaardering). Dat zorgt ervoor dat een normaal iemand 

volkomen geaccepteerd wil worden, samen met waardering van belangrijke 

andere mensen. De meeste van ons hebben het nodig om mee te doen met 

bepaalde dingen, waardoor we het gevoel krijgen dat we ertoe doen, dat we 

iets bijdragen. We hebben het nodig om onszelf voldoende te waarderen, en 

dat is de reden waarom mensen kiezen voor bepaalde hobby’s of een 
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bepaald vak. Onevenwichtigheid op dit specifieke niveau leidt tot een tekort 

aan zelfwaardering en uiteindelijk tot een minderwaardigheidscomplex. 

Mensen met een lage zelfwaardering hebben steeds respect en goedkeuring 

van de ander nodig. Ze hebben behoefte aan erkenning of eerbetoon, en dat 

is volkomen afhankelijk van hoe anderen hen zien. Onderzoek toont ook 

aan dat mensen met een lage zelfwaardering niet gauw hun kijk op hun 

persoonlijkheid met anderen delen, ongeacht de hoeveelheid roem, uiterlijk 

eerbetoon of respect die ze wellicht krijgen. Bepaalde psychologische 

onevenwichtigheid, zoals depressie, kan er verder toe leiden dat iemand er 

maar niet in slaagt om zichzelf voldoende op waarde te schatten. 

Maslow constateerde dat er twee verschillende soorten behoeften zijn als 

het gaat om ‘waardering’. Het eerste deel heeft te maken met waardering 

(respect), erkenning, roem of aandacht van anderen. De hoger ingeschatte 

laag gaat over competentie (bekwaamheid), onafhankelijkheid, beheersing 

(talent, meesterschap), vrijheid en ook de noodzaak van sterkte en kracht. 

Het gaat meer om die hogere laag van (zelf)waardering, omdat het individu 

erg afhankelijk is van de eigen innerlijke kracht, die grotendeels door 

ervaring wordt opgedaan. Echt gemis daaraan heeft tot gevolg dat je jezelf 

niet goed genoeg vindt – hulpeloos en zwak. 

Zelfverwerkelijking (groen, bovenste laag) 

Hier gaat het om iemands vermogen om zijn of haar volledige potentieel te 

kunnen ontplooien, en ook om het aanboren van een maximum aan aanleg 

en talent, door het ‘ontdekken van het ware zelf’. Maslow beschrijft dit 
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stadium als wanneer iemand ernaar streeft om het hoogst haalbare in 

zichzelf naar boven te halen. 

Realiseer je ook dat zelfverwerkelijking per persoon verschillend is, omdat 

alles afhangt van de doelen die worden neergezet. Bijvoorbeeld: iemand 

kan een sterk verlangen hebben om de allerbeste ouder te zijn voor een 

kind. Aan de andere kant kan iemand ook zelfverwerkelijking zien als het 

kunnen uiten van gedachten en ideeën, meer in de bekende uitingsvormen 

zoals uitvindingen, schilderijen, of ook illustraties of verhalen in 

tijdschriften. 

Geheugen en het leerproces 

Volgens onderzoekers in dit gebied wordt het feitelijke leren typisch gezien 

als een proces in je hoofd. Toch zijn je hersenen een normaal fysiek orgaan 

dat voornamelijk werkt op een elektrochemische en psychische manier. Er 

bestaan bepaalde oefeningen met impulsen en in categorieën die je geest in 

voldoende mate stimuleren, zodat je daardoor ook beter zult kunnen leren. 

Hoe onze hersenen werken 

• Er worden in de hersenen voortdurend nieuwe cellen aangemaakt, 

vanaf onze geboorte tot aan de dood. Dit heeft te maken met ons 

vermogen om te blijven leren, om voldoende ‘bij te blijven’. 

 

• Ieder mens heeft gemiddeld wel iets van 100 biljoen werkzame 

neuronen in de hersenen, waarbij elk daarvan wel 1.000 tot 100.000 

zenuwverbindingen met andere cellen heeft. Er wordt gezegd dat 
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informatie elektrisch wordt doorgegeven door die neuronen, via 

chemische neurotransmitters. Wanneer jij voldoende prikkels 

binnenkrijgt bij het denken, of als je bezig bent met het verzamelen 

van gegevens, dan maken hersencellen chemische stoffen aan die 

zorgen voor een betere hormonale verbinding tussen al die 

celstructuren. 

 

• Onze hersenen verbruiken maar liefst iets van 25% (!) van het totaal 

aan glucose dat je samen met de nodige zuurstof binnenkrijgt. 

Glucose is de belangrijkste ‘brandstof’ voor energie, en het is van 

primair belang voor het voeden van zenuwvezels, voor het beter 

‘herinneren’ van informatie. Via het nemen van samengestelde 

koolhydraten, eiwitten of vetstoffen krijg je normaal gesproken 

voldoende binnen om dit hongerigste orgaan blijvend te kunnen 

voeden. 

 

• Iemands biologische ‘toestand’ zegt niets over de hoeveelheid in 

praktijk gebrachte psychische ervaring. Wanneer iemand 

bijvoorbeeld langere tijd rechtop staat of zit, met voornamelijk 

mentale activiteit, dan is het voldoende om vanuit lighouding een 

paar keer de benen te strekken en te buigen om weer voldoende bloed 

naar het hoofd te krijgen, en om de gedachtefuncties weer goed te 

laten werken.    

 

• Oefeningen die bestaan uit een begrijpelijke combinatie van 

evenwichtscoördinatie en leren (vastleggen en herinneren) van 
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bepaalde ingewikkelde bewegingen zullen zorgen voor aanmaak van 

meer neuronen. Het herinneringsvermogen en het duidelijk 

beheersen van bepaalde informatie kan zeer goed in banen worden 

geleid door toepasselijke oefeningen. Dit komt voornamelijk doordat 

de hersendelen die primair bezig zijn met het bewegen (de motorische 

cortex, het cerebellum en ook de basale gangliën) zowel onze 

lichaamsbewegingen coördineren als ook onze gedachtestructuren, 

via het rangschikken en ordenen van een serie gedachten die 

noodzakelijk zijn voor het denken. 

 

• Er zijn veel onderwijs- en opvoedingssystemen die het klaslokaal zien 

als de beste plek om bezig te zijn met leren en studeren. Toch hebben 

onderzoekers ontdekt dat dat niet zo is, vooral omdat er daar zo 

weinig sprake is van eigen inzet. Bepaalde taken waarbij 

lichaamsbeweging, goede contactuele eigenschappen, en het oplossen 

van problemen nodig zijn kunnen je hersenen opmerkelijk effectief 

trainen, ook op andere plekken!.  

 

• Je kunt ook gebruikmaken van humor (ja ja!) om de hersenen te 

stimuleren, ten gunste van het proces van waarneming, 

gewaarwording en leren. Als er echt genezing moet plaatsvinden dan 

heb je een sterke geest nodig, maar dan moet je ook in je achterhoofd 

houden dat je steeds jouw eigen energie nodig hebt om helemaal 

helder te kunnen zijn, in een omgeving met veel pret (humor, plezier, 

lachen, vermaak)! 
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Tenslotte 

Er wordt wel eens gezegd: ‘we zijn wie wij zijn vanwege de besluiten die we 

tijdens ons leven hebben genomen, en we moeten nooit iemand anders de 

schuld geven voor waar wij nu zijn.’ Het feit dat wij onze gedachten en ons 

geheugen kunnen gebruiken is essentieel voor het bepalen van welke 

richting we in ons leven nemen. 

Hoe ziet jouw persoonlijkheid er uit? 

We zijn niet (alleen maar) introvert of extravert, maar de manier waarop 

wij ons gedragen wordt (min of meer) bepaald door een van deze beide 

categorieën. Introverte mensen hebben de neiging om alles binnen te 

houden en op te kroppen, en ze voelen zich bepaald niet gemakkelijk in 

grote gezelschappen; toch mag je daar niet uit opmaken dat zij ‘slecht’ 

zouden zijn. 

Anderzijds, extraverte types zijn naar buiten gericht en zoeken situaties op 

waarin de aandacht op hen gericht wordt. Ze hebben de neiging om veel 

‘losse’ vriendjes of vriendinnetjes te hebben, in tegenstelling tot de andere 

groep, waarbij juist ‘hechte’ vriendschappen ontstaan met waardevolle 

anderen in hun leven. 

Onderzoek toont aan dat introverten vaak kunstzinnig zijn, en de meeste 

musici, schrijvers en schilders vallen binnen deze categorie. Dan zijn er de 

meer extraverten, die zich beter op hun plek voelen als leiders, en goede 

activisten of politici blijken te zijn, of een of ander beroep hebben met 

aandacht voor het gewone volk.  
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In contact met je verleden 

Of we het nu weten of niet, onze ervaringen uit onze kindertijd zijn van 

grote invloed op de manier waarop wij ons als volwassenen gedragen. Als jij 

vermoedt dat je lijdt aan onverklaarbare psychische afwijkingen, zoals 

fobieën, dan is het aan te raden om hulp en advies te vragen aan een 

ervaren psycholoog, die je wellicht kan helpen. 

Je geheugen verbeteren  

Net als elke andere spier in je lichaam zal ook de geest optimaal kunnen 

functioneren als je op de juiste manier oefeningetjes ermee doet. Mentale 

‘training’, zoals lezen of bepaalde kennisspellen doen (schaken, dammen en 

dergelijke), zorgt voor een goede bloeddoorstroming in je hoofd, en dat zal 

logischerwijs ook zorgen voor een beter geheugen. 

Denk er dus aan om geregeld te oefenen en let ook op je eten en drinken. De 

juiste manier en de juiste hoeveelheid oefeningen heeft invloed op alle 

aspecten van wie je bent – lichamelijk én geestelijk. Bijvoorbeeld: 

regelmatig joggen zorgt voor doorzettingsvermogen, waardoor je ook meer 

discipline krijgt. Daarbij ontwikkel je op lichamelijk vlak sterkere spieren 

en je ademhaling wordt beter. 

Je innerlijke zelf vinden 

Degenen die hun ware zelf vinden en uitleven zitten meestal beter in hun 

vel dan anderen. Hun relaties zijn stabieler en ook gaat hun loopbaan 

eerder op de juiste wijze als ze gepland hebben. Dit hele proces vereist een 

diepgaand proces om erachter te komen waar je kracht en je zwakte liggen, 
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zowel lichamelijk als geestelijk, ook op het emotionele vlak. Pas dan kun je 

gedegen kiezen voor een bepaalde loopbaan of een goede, gezonde relatie. 

In sommige gevallen kan ook spiritualiteit ons helpen om beter in contact 

te komen met onszelf. Als wij geloven in een hoger wezen dan onszelf dan 

zouden we ons kunnen wijden aan het zoeken naar diepere waarden en 

waarheden, met als inspirator dat Opperwezen. Wederom: dit hangt voor 

een groot deel af van de persoon in kwestie en wat zo iemand gelooft. Een 

atheïst zal beslist alle spiritualiteit afwijzen als manier van 

zelfverwerkelijking.  

Wij zijn allen (gelukkig maar!) geschapen en gevormd op onze eigen unieke 

manier, die nooit door iemand anders exact kan worden gekopieerd. 

We zijn het aan onszelf verplicht om dat aspect in ons te ontdekken, om 

daar dan goed gebruik van te maken! 
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