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Proloog

Of Center Point Meditation het antwoord is op al jouw problemen kan ik niet beloven, 
maar ik kan wel zeggen dat het een stap in de goede richting is. Het begrijpen van jezelf 
en jezelf leren kennen lijkt het ultieme doel in het leven van veel mensen vandaag de 
dag. Maar hoe doe je dat in de wereld waarin we nu leven? Er schijnt altijd zoveel te 
gebeuren van alle kanten. Wie heeft er tegenwoordig de tijd om iets te doen zoals medi-
tatie? Waar begin je eigenlijk? 

Dit is waar de magie van Center Point Meditation in beeld komt. Deze techniek is niet 
alleen effectief, het duurt ook minder dan een minuut om het te doen. Dit informatie-
boekje is bedoeld om een basiskennis te geven over een zeer eenvoudige meditatie-
techniek, die onlangs is ontdekt, zodat jezelf kunt gaan onderzoeken en ervaren welke 
kracht Center Point Meditation bezit. Vanuit mijn begrip van dingen in de wereld, 
denk ik, dat de menselijke biologie niet is gebouwd voor alle binnenkomende transmis-
sies, die dagelijks lichaam en geest kunnen binnendringen. Bij elke inkomende gedachte 
of gevoel, zal zich spanning opbouwen in het lichaam, of je het nu leuk vindt of niet. Wij 
zijn dieren op het meest natuurlijke niveau en ons intuïtieve instinct zal altijd actief zijn, 
dus er zal altijd spanning door ons lichaam heenkomen. De geest is ook voortdurend 
actief bezig met denken over het verleden, het heden en de toekomst en dit bouwt ook 
spanning op in het lichaam. Het fysieke lichaam van iedereen heeft een bepaalde limiet 
aan hoeveel spanning het kan vasthouden.  

Nu probeer jezelf voor te stellen, dat jouw lichaam als een beker is welke dagelijks ge-
vuld wordt. De beker kan gevuld worden met verschillende substanties. Vloeibaar en 
droog zoals water, koffie of  suiker en meel. Het maakt niks uit, uiteindelijk zal de beker 
gevuld zijn. En door er meer aan toe te voegen zal de beker op een gegeven moment 
overlopen en wordt het een puinhoop.  Jouw lichaam werkt hetzelfde. Elke dag wordt 
je gevuld met rationele en emotionele zaken wat spanning kan veroorzaken en je het 
gevoel geven, dat je volloopt of zelfs overloopt. Als de beker (spanningsboog) vol is, is 
het lichaam niet in staat zich aan te passen aan stress. Pijn en ongemakken zijn hiervan 
het resultaat. De spanningsboog is bereikt en het lichaam kan zichzelf niet meer gene-
zen. Door Center Point Meditation (CPM) te gebruiken als een mogelijke oplossing om 
je lichaam in staat te stellen onmiddellijk jouw beker leeg te maken, zodat je jouw leven 
kunt blijven leven zonder de spanning die dit moderne leven creëert. Wanneer je de 
principes begrijpt hoe en waarom CPM werkt, zal het je ook de handvaten geven om je-
zelf beter te begrijpen. Door te definiëren wat de spanning in het lichaam, je gedachten, 
je gevoelens of beide veroorzaakt.
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Hoofdstuk 1: “Wie ben ik?”
Mijn naam is Matthew Breske. 

Ik ben, althans gedeeltelijk; een zoon, een broer, een oom, een vriend, een atleet, een dokter 
... Ik ben een mens met veel van dezelfde gedachten, gevoelens en levenservaringen die 
jij, mijn medemens, elke dag hebt. Ik ben ook een optimist, die wordt gedreven door mijn 
gevoel van empathie, een behoefte om van dienst te zijn en de wens om een   bijdrage aan de 
wereld te leveren door mijn werk als een arts in de chiropractie. Wat weet ik? Welnu, in het 
grote geheel van dingen, heel weinig, als je alles wat er te weten is in de wereld overweegt. 
Zeker, in relatie tot kennis is het onderwerp hierin iets dat ik heb leren kennen en ontwik-
kelen, maar het is niet “weten” in de zin van, dat wat ik zal delen een nieuwe “waarheid” 
of “de weg” is. Wat ik weet zijn de tools, technieken, oefeningen, gedeeld op basis van mijn 
praktijk als arts. Maar dat is niet mijn manier om te zeggen dat je alles wat jij weet, dat voor 
jou werkt, moet weggooien. Beschouw dit als een aanbod van een ander hulpmiddel in je 
gereedschapskist met de mogelijkheid dat je het misschien vaker gaat gebruiken.

Door mijn werk als arts in de Chiropractie, heb ik het geluk gehad om met meer dan 100.000 
mensen te kunnen werken en heb ik veel geleerd over het menselijk lichaam en over de 
menselijke conditie. Ik heb veel ervaring opgedaan met enkele geweldige individuen, die 
mij een geheel nieuw perspectief op het menselijk lichaam hebben getoond en de kracht die 
het lichaam feitelijk bezit. Wij weten allemaal dat het zenuwstelsel het besturingssysteem 
van het lichaam is. Je kunt verstoringen in dit systeem hebben door mechanische problemen 
van de wervelkolom, houdingsproblemen, spierspanning, gewrichtsstoornissen en diverse 
andere problemen, die leiden tot een achteruitgang van de functie van het zenuwstelsel, 
wat resulteert in disfunctie in alle andere systemen van het lichaam. Chiropractie behandelt 
deze problemen, wat resulteert in een betere functie van het zenuwstelsel. Dit is wat ik op 
school heb gestudeerd. Vroeger dacht ik dat dit de beste manier was om de gezondheid en 
functie van het menselijk lichaam te verbeteren. Ik had het mis. Er is meer aan de hand dan 
alleen het zenuwstelsel. Ongeveer vier jaar geleden ontdekte ik iets dat mijn leven voor 
altijd heeft veranderd en misschien ook dat van jou zal veranderen. Ik ontdekte een nieuwe 
meditatietechniek, die mogelijk een revolutie zou kunnen betekenen in de meditatiewereld 
zoals wij die kennen. Het kan op zichzelf als een eigen techniek worden uitgevoerd of het 
kan gemakkelijk worden geïntegreerd met de meeste, zo niet alle, huidige meditatietechnie-
ken in de wereld.

Deze meditatietechniek kan een deur openen naar ons ingeboren intuïtieve potentieel dat 
in ons opgesloten zit. Ik ontdekte deze techniek per ongeluk door mijn persoonlijke helen-
de ervaring en deel het nu met mensen, die ik behandel en het heeft tot nu toe een positief 
effect op 100 procent van de cliënten. Ik heb het gevoel dat deze techniek zo belangrijk is, 
dat deze met de wereld moet worden gedeeld. We leven in een wereld waar iedereen zich 
niet verbonden voelt. Los van zichzelf, losgekoppeld van anderen en vooral losgekoppeld 
van de natuur. Het lijkt erop dat iedereen is losgekoppeld van de natuurlijke manieren van 
leven. Maar om je opnieuw met de natuur te verbinden, moet je je eerst opnieuw verbinden 
met jezelf. Dat is wat Center Point Meditation (CPM) voor je kan doen.
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Omdat ik een erg sceptisch persoon ben, wil ik niet geloven dat deze techniek werkt, ik 
wil wéten dat het werkt. Hoe weet je dat iets werkt? Je bewijst het en je laat het zien, zodat 
mensen die niet in dingen als meditatie geloven, niet kunnen beweren dat het niet werkt. 
De waarheid liegt nooit. Om de waarheid van deze techniek te bewijzen, wordt CPM mo-
menteel medisch onderzocht door de Hoge School Zuid in Nederland en heeft het tot nu 
toe opmerkelijke resultaten geboekt. In de toekomst zijn wij van plan om een   volledig uitge-
breid medisch onderzoek op lange termijn uit te voeren, waarin het volledige vermogen en 
potentieel wordt aangetoond van CPM.

Dit boek beschrijft in mijn eigen woorden, gebaseerd op mijn ervaring; wat CPM is, hoe het 
werkt en hoe je dit in je dagelijks leven kunt gebruiken. Het zal bepaalde dingen blootleggen 
over de menselijke conditie die veel mensen vergeten zijn en een nieuwe manier openen om 
je gedachten en gevoelens te begrijpen en hoe krachtig ze zijn in jouw levensuitdrukking.
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Hoofdstuk 2: “Wat is Center Point Meditation?”

Voordat we ingaan op wat Center Point Meditation (CPM) is, moeten we eerst definiëren 
wat meditatie is. Toen ik besloot dit boek te schrijven, stelde ik mijzelf dezelfde vraag.

Van alle websites en tijdschriften die ik heb onderzocht, is dit de beste samenvatting van 
‘Wat meditatie is?’, die ik heb gevonden.

Volgens Swami Rama: direct gekopieerd van:
https://yogainternational.com/article/view/the-real-meaning-of-meditation

(Na elke paragraaf zal ik beschrijven hoe CPM kan worden gebruikt in combinatie met 
traditionele bemiddelingsprincipes en hoe het ook andere principes gebruikt. Je zult mijn 
analyse van Swami Rama’s interpretatie en vergelijking met CPM tussen haakjes zien).

“Meditatie is een woord dat in de moderne wereld losjes en onnauwkeurig is geworden. Daarom is er 
zoveel verwarring over hoe je het kunt beoefenen. Sommige mensen gebruiken het woord mediteren 
als ze denken of overdenken bedoelen; anderen gebruiken het om te verwijzen naar dagdromen of fan-
taseren. Meditatie is echter niet één van deze. “

“Meditatie is een precieze techniek om de geest te laten rusten en een bewustzijnsstaat te bereiken die 
totaal anders is, dan de normale waaktoestand. Het is het middel om alle niveaus van onszelf te door-
gronden en uiteindelijk het centrum van bewustzijn binnenin te ervaren. Meditatie maakt geen deel 
uit van welke religie dan ook; het is een wetenschap, wat betekent dat het meditatieproces een bepaalde 
volgorde volgt, bepaalde principes heeft en resultaten oplevert die geverifieerd kunnen worden. “

(CPM is hetzelfde in de hierboven beschreven definitie, hoewel je sommige dingen een bee
tje anders zult vinden als je verder leest. Maar het algemene doel in zowel traditionele me-
ditatie als CPM is hetzelfde, verbinden met jezelf en het vinden van vrede en inzicht binnen 
in jezelf.)

“Tijdens meditatie is de geest helder, ontspannen en innerlijk gefocust. Wanneer je mediteert, ben je 
volledig wakker en alert, maar je geest is niet gericht op de externe wereld of op de gebeurtenissen 
om je heen. Meditatie vereist een innerlijke staat die stil en eenpuntig is, zodat de geest stil wordt. 
Wanneer de geest stil is en je niet meer afleidt, verdiep je je meditatie.“

(Als je de CPM correct uitvoert, wordt de geest automatisch binnen enkele seconden ge-
stopt. Je kunt zeggen dat de CPM ervoor zorgt dat het geluid van jouw gedachten en ge-
voelens wordt uitgeschakeld en voor een evenwicht zorgt tussen de constante conflicten die 
tussen hen optreden.)

“Vanaf de kindertijd zijn we alleen opgeleid om dingen in de buitenwereld te onderzoeken en te ve-
rifiëren. Niemand heeft ons geleerd hoe we naar binnen moeten kijken, om van binnen te vinden en 
om binnenin te verifiëren. Daarom blijven we vreemden voor onszelf, terwijl we anderen proberen te 
leren kennen. Dit gebrek aan zelfbegrip is een van de belangrijkste redenen waarom onze relaties niet 
lijken te werken, en waarom verwarring en teleurstelling zo vaak de overhand hebben in ons leven. “
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(Bij het uitoefenen van CPM wordt het lichaam gedwongen tot een onbewuste interne be-
oordeling van zichzelf. Tijdens de ervaring probeert het onderbewuste de gedachten en ge-
voelens binnenin uit te balanceren, waardoor er vrede wordt veroorzaakt. Met het lezen van 
dit boek, zal je bewuste geest het begrip verwerven van wat het onderbewustzijn aan het 
doen is tijdens het uitoefenen van CPM. CPM leert je niet alleen hoe je naar binnen moet kij-
ken, het kan begrip creëren voor het interne conflict dat zich continu voordoet tussen jouw 
gedachten en gevoelens.)

“Heel weinig van de geest wordt gecultiveerd door ons formele onderwijssysteem. Het deel van de 
geest dat droomt en slaapt - het uitgestrekte rijk van het onbewuste dat het reservoir is van al onze er-
varingen - blijft onbekend en ongedisciplineerd; het is niet onderhevig aan enige controle. Het is waar 
dat het hele lichaam in de geest is, maar dat de hele geest niet in het lichaam is. Behalve het beoefenen 
van meditatie, is er geen methode om echt de controle over de totaliteit van de geest te ontwikkelen.”

(CPM is gewoon een andere oefening die deel uitmaakt van alle verschillende soorten me-
ditatie. Dit boek is niet bedoeld om te zeggen welke meditatietechniek het beste is. Het toont 
alleen principes van deze techniek en hoe jij het als jouw techniek kunt gebruiken of de 
principes kunt integreren in jouw eigen meditatiepraktijk.)

Het doel van meditatie is om voorbij de geest te gaan en onze essentiële natuur te ervaren - die wordt 
beschreven als vrede, geluk en gelukzaligheid. Maar zoals iedereen die heeft geprobeerd te mediteren 
weet, is de geest zelf het grootste obstakel dat tussen ons en dit bewustzijn staat. De geest is onge-
disciplineerd en weerbarstig en hij verzet zich tegen pogingen om hem te disciplineren of hem op een 
bepaald pad te begeleiden. De geest heeft zijn eigen geest. Dat is de reden waarom veel mensen voor 
meditatie zitten en alleen fantasieën, dagdromen of hallucinaties ervaren. Ze bereiken nooit de stilte 
die de echte ervaring van diepe meditatie onderscheidt.

(Het beste aan CPM is dat de stilte die je wilt bereiken, automatisch en onmiddellijk kan 
plaatsvinden. Daarom is de techniek zo uniek. Als je het op de juiste manier doet, kun je 
direct het beschreven vrede, geluk en gelukzaligheid voelen zonder dat je gedachten en 
gevoelens het proces verstoren.)

“Ons wordt geleerd hoe we ons moeten bewegen en ons gedragen in de uiterlijke wereld, maar ons 
wordt nooit geleerd om stil te zijn en te onderzoeken wat er binnen in ons is. Wanneer we dit leren 
door te mediteren, bereiken we het hoogste van alle vreugden die ooit door een mens kan worden 
ervaren. Alle andere vreugden in de wereld zijn tijdelijk, maar de vreugde van meditatie is immens 
en eeuwigdurend. Dit is niet overdreven; het is een waarheid die wordt ondersteund door de lange 
lijn van wijzen, zowel degenen die de wereld hebben verloochend en de waarheid hebben bereikt, en 
degenen die in de wereld bleven leven en er toch niet door werden beïnvloed.”

“Meditatie is een praktisch middel om jezelf te kalmeren, om jouw vooroordelen los te laten en te zien 
wat er is, openlijk en duidelijk. Het is een manier om de geest te trainen, zodat je niet afgeleid en ver-
strikt raakt in zijn eindeloze wentelingen. Meditatie leert je om systematisch je innerlijke dimensies 
te verkennen. Het is een systeem van toewijding, geen gebod. Je verbindt je aan jezelf, op je pad en 
aan het doel jezelf te kennen. Maar tegelijkertijd leer je om kalm en stil te zijn, het geen ceremonie of 
religieus ritueel te laten worden; het is een universele vereiste van het menselijk  lichaam.” 
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“Leren hoe je stil moet zijn, is de methode van meditatie. Het proces van het cultiveren van stilte be-
gint met het lichaam. In de yoga-traditie laat je je leiden door een bekwame leraar om je hoofd, nek en 
romp recht te houden terwijl je in een meditatieve houding zit (asana). Wanneer je geleerd hebt com-
fortabel te zijn in deze houding, zou je een normale gewoonte moeten hebben om elke dag op dezelfde 
tijd en op dezelfde plek in dezelfde houding te oefenen.”

(Dit is waar CPM een heel andere benadering kiest: zoals hierboven beschreven, stelt het dat 
je recht moet blijven zitten in een meditatieve houding. CPM daagt dit principe uit, omdat 
het mogelijk is dat het menselijk lichaam niet intern gebalanceerd is, dus rechtop zitten en 
mediteren kan behoorlijk uitdagend zijn, CPM houdt in dat je je lichaam fysiek verplaatst 
om de mentale interne onbalans in evenwicht te brengen. Als je dit correct hebt gedaan en 
vaak je positie hebt veranderd, kun je een diepere meditatieve ervaring hebben.)

“Zoek een eenvoudige, overzichtelijke, stille plek waar je niet gestoord zult worden. Ga op de grond 
zitten met een kussen onder je of in een stevige stoel, met je rug recht en je ogen gesloten. Breng ver-
volgens je bewustzijn langzaam naar beneden door je lichaam, zodat alle spieren ontspannen, behalve 
degenen die je hoofd, nek en rug ondersteunen. Neem de tijd en geniet van het proces van het loslaten 
van de spanning in je lichaam. Meditatie is de kunst en wetenschap van loslaten, en dit loslaten begint 
bij het lichaam en gaat vervolgens over naar gedachten.”

(Nogmaals, de positie waarin je mediteert kan variëren in CPM. Het wordt echter aanbe-
volen om de techniek uit te voeren op een stoel zonder rug, zoals een bank; bijvoorbeeld 
voeten op de grond en ogen gesloten. CPM kan ook staand uitgevoerd worden. Alleen dan 
in het begin met de ogen open en na enige oefening met de ogen gesloten. Als je CPM correct 
doet, gebeurt het proces van het loslaten van de spanning in het lichaam automatisch. Het 
onderbewustzijn doet het werk voor jou en dit boek maakt duidelijk wat er precies gebeurt 
tijdens het gebruik van de CPM-techniek.)

“Zodra het lichaam ontspannen en in vrede is, breng je je bewustzijn naar je ademhaling. Merk op 
welk deel van je longen wordt uitgeoefend terwijl je ademt. Als u voornamelijk met uw borst ademt, 
kunt u zich niet ontspannen. Laat je ademhaling voornamelijk komen door de beweging van het 
diafragma. Blijf jouw ademhaling observeren zonder te proberen deze te beheersen. In het begin kan 
de adem onregelmatig zijn, maar geleidelijk aan zal deze soepel en gelijkmatig worden, zonder pauzes 
en schokken.”

“Meditatie is een proces waarbij je jouw volle aandacht geeft aan het object dat je hebt gekozen. In dit 
geval kies je ervoor om bewust te zijn van de ademhaling. Sta jezelf toe om jouw ademhaling op een 
open en accepterende manier te ervaren. Beoordeel of probeer het niet te controleren of te veranderen. 
Open jezelf zo volledig dat er uiteindelijk geen onderscheid meer is tussen jou en de ademhaling. In 
dit proces zullen veel gedachten in je opkomen: “Doe ik dit goed? Wanneer is dit voorbij? Misschien 
had ik het raam moeten sluiten. Ik ben vergeten een belangrijke oproep te doen. Mijn nek doet pijn. 
“Honderden gedachten kunnen voorbij komen en elke gedachte zal een verdere reactie oproepen: een 
oordeel, een actie, een interesse in het verder nastreven van de gedachte, een poging om van de ge-
dachte af te komen.”

(De bovenstaande beschrijving van wat je kunt voelen en waar jij je bewust van wordt, is 
correct. Als je CPM correct doet, verandert je ademhaling helemaal vanzelf. Jouw diafrag-
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ma wordt geactiveerd en jouw ademhalingspatroon verandert. Zoals je later zult leren, is 
het probleem van opkomende (ongewenste) race-gedachten terwijl je mediteert niet het ge-
val bij CPM. De techniek laat het denkend deel (ratio) van de hersenen zwijgen, terwijl 
het wordt uitgebalanceerd door het voelend deel van de hersenen (emotie). Ook duurt een 
CPM-meditatiesessie slechts 10-20 seconden, dus is er echt geen tijd voor race-gedachten. 
Deze techniek heeft veel meer toepassingen, dan alleen het bereiken van een meditatieve 
staat. Het kan worden gebruikt voor het activeren van sterkere, efficiëntere genezingsme-
chanismen van het lichaam, waardoor pijn wordt verminderd en/of geëlimineerd. Tevens 
kan het worden gebruikt voor het verbeteren van het cognitieve denken, creativiteit, empa-
thie en een sterke intuïtie.)

“Op dit punt, als jij je gewoon bewust blijft van dit proces in plaats van te reageren op de gedachte, 
kan jij je bewust worden van hoe rusteloos jouw geest is. De gedachten gaan heen en weer zoals ze 
doen op een avond, dat je niet in slaap kunt vallen. Maar dat is alleen een probleem als jij je identifi-
ceert met de geest en reageert op de verschillende gedachten die het je oplevert. Als je dat doet, word je 
meegezogen in een oneindige wervelwind van rusteloze activiteit. Maar als je gewoon die gedachten 
bijwoont wanneer ze zich voordoen, zonder te reageren, of als je reageert en de reactie bijwoont, dan 
kunnen ze je niet echt storen. Denk eraan - het zijn niet de gedachten die je storen, maar je reactie 
daarop.”

“Wanneer je mediteert, geef je jezelf een innerlijke vakantie.”

(Wat hierboven beschreven is, is correct bij het doen van de meeste traditionele meditatie-
technieken. CPM stelt je lichaam in staat om de meditatieve staat binnen enkele seconden 
te ervaren, zonder de kans dat de extreme gedachten en gevoelens je bombarderen tijdens 
het gebruik van de CPM-techniek. Wanneer je CPM correct uitvoert, gebeurt de innerlijke 
vakantie automatisch.)

“Meditatie is heel eenvoudig. Het is gewoon aanwezig. Je kunt beginnen door naar je ademhaling te 
luisteren, en als er dan een gedachte komt, houd je eraan, merk het op, sta er voor open - en het zal 
voorbijgaan. Dan kun je terug naar de ademhaling komen. Je normale reactie is om te reageren op 
al je gedachten, en dit houdt je altijd bezig in een zee van verwarring. Meditatie leert je aandacht te 
schenken aan wat er zich binnen afspeelt zonder te reageren, en dit maakt het verschil. Het brengt je 
vrijheid van de geest en zijn kronkelende weg. En in deze vrijheid begin je te ervaren wie je bent, los 
van je mentale onrust. Je ervaart innerlijke vreugde en tevredenheid, je ervaart opluchting en innerlij-
ke ontspanning en je vindt een onderbreking van het tumult van je leven. Je hebt jezelf een innerlijke 
vakantie gegeven.”

(Nogmaals, in overeenstemming met de bovenstaande beschrijving; CPM kan worden ge-
bruikt om de innerlijke vakantie veel effectiever te activeren en je zult het direct de eerste 
keer dat je CPM correct doet, ervaren.)

“Deze innerlijke vakantie is geen terugtrekking van de wereld, maar de basis voor het vinden van in-
nerlijke vrede. Leer jezelf om het principe toe te passen van het bijwonen van je wereldse activiteiten, 
zodat je jezelf effectiever in de wereld kunt toepassen. Door het beoefenen van meditatie, kun je leren 
open te staan   voor wat je in je dagelijkse leven te wachten staat en het je volledige aandacht te geven.” 
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“Gewoonlijk reageer je op de ervaringen die voor je verschijnen op ongeveer dezelfde manier waarop 
je op jouw gedachten reageert. Als iemand iets negatiefs tegen je zegt, word je boos of depressief. Als 
je iets verliest, raak je emotioneel van streek. Je humeur hangt af van wat je te wachten staat en als 
gevolg daarvan is je leven net een achtbaanrit. Je reageert voordat je volledig hebt ervaren waarop je 
reageert. Je interpreteert onmiddellijk wat je ziet of hoort volgens je verwachting, angsten, vooroorde-
len of weerstanden. Je kortsluit de ervaring en beperkt je dus tot een of twee geconditioneerde reacties 
in plaats van open en creatief te reageren op een situatie.”

(Als je de principes van CPM begrijpt, kun je de techniek gebruiken wanneer en waar je maar 
wilt. In een stresssituatie of in een stressvolle omgeving kunt je de CPM-techniek onmid-
dellijk gebruiken om jouw mentale toestand te analyseren en eventuele negatieve reacties te 
voorkomen. Je kunt kalm blijven in een stressvolle situatie, waardoor het een zeer krachtig 
hulpmiddel is om je fysieke en mentale bewustzijn en kwaliteit van leven te verbeteren.)

“Maar als je het principe van meditatie toepast op ervaringen die je te wachten staan, kun je volledig 
deelnemen aan wat er gebeurt. Je kunt je eerste reactie bijwonen zonder op je reactie te reageren: “Oh, 
kijk hoe bedreigd ik me daardoor voel.” Sta open voor het ervaren van je reactie en deze zal door je heen 
gaan en andere spontane reacties toestaan   om ook naar voren te komen, dus dat je degene kunt kiezen 
die het meest nuttig is in die specifieke situatie. “

(Nogmaals, de Swami vat het perfect samen en met behulp van CPM kun je het effectief 
gebruiken om te voorkomen dat er negatieve reacties optreden in tijden van nood.)

“Op deze manier is meditatie erg therapeutisch. Het leidt niet alleen tot innerlijke balans en sta-
biliteit, het onthult ook je innerlijke complexen, je onvolwassenheden, je onproductieve reflexen en 
gewoonten. In plaats van in deze complexen en gewoonten te leven en ze uit te leven, worden ze tot je 
bewustzijn gebracht en kun je ze jouw volle aandacht geven. Alleen dan zullen ze zuiveren. “

“Heb geduld en doe je oefening systematisch. Elke actie heeft een reactie. Het is niet mogelijk om te 
mediteren en geen voordelen te ontvangen. Misschien merk je die voordelen nu niet op, maar lang-
zaam en geleidelijk bewaar je de samskara’s (indrukken) in het onderbewustzijn die je later zullen 
helpen.
Als je vandaag een zaadje zaait, oogst je morgen niet het fruit, maar wanneer de tijd rijp is. Het kost 
tijd om resultaten te zien; wees zacht voor jezelf. “

(Center Point Meditation kan in een kwestie van minuten worden geleerd en aangezien dit 
boek niet zo lang is, kan CPM binnen een paar uur begrijpelijk zijn. Je zult vanaf het aller-
eerste begin profiteren van CPM.)

“Meditatie betekent zachtjes alle niveaus van je wezen doorgronden, het ene na het andere niveau. 
Wees eerlijk tegen jezelf. Het maakt niet uit wat anderen zeggen over hun ervaringen - houd je geest 
gefocust op jouw doel. Het is jouw eigen geest die je niet toestaat te mediteren. Om met jouw geest te 
werken, moet je geduldig zijn; je zult geleidelijk met jezelf moeten werken.”

(Hoewel dit klopt voor het beoefenen van traditionele meditatie van 20-30 minuten per ses-
sie, biedt CPM dezelfde voordelen van traditionele meditatie in een tiende van de tijd. Dit 
zal tijdbelemmeringen elimineren die mensen hebben wanneer ze proberen te mediteren.)
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“Sommige van de belangrijkste voordelen van meditatie worden geleidelijk aan bekend en zijn niet 
dramatisch en gemakkelijk waar te nemen.”

(We hebben geconstateerd dat meetbare fysiologische veranderingen in het lichaam zijn op-
getreden bij het uitvoeren van CPM, dus de voordelen worden genoteerd na de allereerste 
CPM-ervaring. Het wetenschappelijk-medische onderzoek is nog in volle gang en vertoont 
op dit moment veelbelovende resultaten. Langdurig onderzoek wordt gedaan om het vol-
ledige potentieel van CPM voor het verbeteren van de menselijke fysiologie begrijpelijk en 
tastbaar te maken.)

“In het begin kun je vooruitgang zien in termen van lichamelijke ontspanning en emotionele rust. La-
ter kun je andere, meer subtielere veranderingen opmerken. Sommige van de belangrijkste voordelen 
van meditatie worden geleidelijk aan bekend en zijn niet dramatisch en gemakkelijk waar te nemen. 
Houd vol in je beoefening en je zult merken dat meditatie een manier is om jezelf te bevrijden van de 
zorgen die aan je knagen. Dan ben je vrij om de vreugde te ervaren om volledig aanwezig te zijn, in 
het hier en nu. “

(Met CPM kun je fysieke ontspanning en emotionele rust voelen na de eerste keer dat je 
het correct doet. Het is een fantastische ervaring en kan ik het alleen maar aanbevelen. Het 
vinden van mentaal evenwicht is erg belangrijk om jezelf te begrijpen. CPM zal het vinden 
en ervaren van  mentale balans gemakkelijker voor je maken, zodat je kunt ondervinden 
hoe krachtig de kennis van je eigen zelf is. Ik wil Swami Rama bedanken voor de voortref-
felijke woorden van wijsheid in de beschrijving in dit hoofdstuk. Op geen enkel moment 
probeer ik in diskrediet te brengen wat hierboven is gezegd. Ik zeg ook niet dat CPM beter 
is dan andere meditatietechnieken. Veel verschillende technieken voor meditatie bestaan   en 
ze hebben allemaal waarde en voordelen voor het menselijk lichaam. Dit boek is slechts een 
beschrijving van één techniek die voor mij werkt net als vele anderen die de CPM-techniek 
al hebben toegepast na mij. Het werkt 100% van de tijd en dit boek is mijn poging om deze 
informatie met jou en de rest van de wereld te delen.)

Nu traditionele meditatie is besproken, zal de rest van het boek een diepgaande beschrij-
ving geven van Center Point Meditation: hoe het werkt, waarom het werkt en hoe het te 
gebruiken.

Center Point Meditation is vrij eenvoudig te leren en te doen, maar is niet zo gemakkelijk te 
beschrijven. Het is eigenlijk best ingewikkeld. Ik ga mijn uiterste best doen om te beschrijven 
wat het is. Zoals ik eerder zei, CMP is iets dat ikzelf heb ontdekt door principes en theorie-
en te combineren die vele verschillende studiegebieden omvatten, waaronder chiropractie, 
bio-geometrische integratie, oosterse geneeskunde, tai chi, chi gong, netwerk spinale ana-
lyse, Somato respiratoire integratie, matrix-energetica , kwantummechanica, biofeedback, 
yoga en reiki. Toen ik merkte hoe de CPM-techniek bij mijzelf werkte, ben ik gestart met het 
toe te passen bij de mensen die bij mij in de praktijk komen. Ik heb opgemerkt, dat het effect 
heeft op iedereen waarbij ik het probeerde en ben vragen gaan stellen over wat ze voelden 
bij het toepassen van de techniek. De antwoorden waren best ongelooflijk. Ik ben een zeer 
sceptisch persoon dus ik wil weten hoe dit werkt en probeer er zelf een zo diep mogelijk 
begrip van te krijgen.
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CPM gaat om balans. Het gaat erom jouw middelpunt te vinden. Of op zijn minst jouw cen-
trum met betrekking tot de principes van Center Point Meditation. CPM is gebaseerd op de 
rechter hersenhelft en linker hersenhelft theorie en het vinden van de balans tussen de twee 
kanten. Sommige onderzoeken hebben aangetoond dat deze theorie een mythe is waarvan 
velen zullen zeggen dat wat ik zeg ongeldig is.

Ik daag dit uit, omdat het onderzoek werd uitgevoerd op de hersenen zelf, niet op de hele 
persoon en niet op het bio-energetische veld dat het menselijk lichaam produceert. De kwan-
tummechanica en de kwantumfysica bewijzen dat dit bio-veld in al het leven bestaat. Som-
mige mensen noemen het de aura, het magnetische veld, of mijn favoriet, het bio-veld. In 
mijn ervaring heb ik geleerd het bio-energetische veld van mensen te beoordelen en ik kan 
het zelfs voelen en manipuleren als ik dat wil. Vanuit mijn ervaring, als je vanuit dit perspec-
tief naar de mens kijkt, blijven de principes van de hersenhelften waar in alle gevallen die 
ik ben tegengekomen. Er is veel onderzoek gedaan naar het bio-energetisch veld dat onze 
lichamen produceren. Ze hebben zelfs speciale camera’s die dit bio-veld kunnen registreren 
en observeren. Door mijn ervaring met het werken met CPM correleren de principes van 
de hersenhelften net zo goed als de principes met betrekking tot de chakra-centra die ons 
lichaam heeft. Met deze techniek verplaats ik het fysieke lichaam van de cliënt binnen zijn 
bio-energieveld en de meditatie wordt ervaren wanneer het linkerbrein en rechterbrein (of 
denkend brein en voelend brein) een evenwichtspunt bereiken. Het is gebaseerd op het idee 
dat ons fysieke lichaam en het gebied eromheen in tweeën gedeeld kan worden: de denken-
de helft en de gevoelshelft. Meestal is de denkende kant de linkerkant en voelt de zijde zich 
aan de rechterkant. Het evenwichtsprincipe is gebaseerd dat onze interne fysieke omgeving 
meer dominantie van de ene of de andere kant kan ervaren. Of je denkt te veel of je voelt te 
veel. De balans houdt in dat je jouw fysieke externe lichaamspositie moet vinden die in de 
tegenovergestelde richting staat van wat er intern gebeurt. Als iemand bijvoorbeeld te veel 
denkt, dan is er een intern linker dominantie. Dan is zijn of haar balanspunt de rechterzijde. 
Hij of zij kan zich dan rustig naar rechts verplaatsen en naar de positie zoeken die de medi-
tatieve staat veroorzaakt. Wanneer je dit specifieke punt vindt, valt er een ontspannen, kalm 
en vredig gevoel over je hele lichaam. Dit gevoel kan niet worden weerstaan, het gebeurt ge-
woon. Het is net zoals Swami Rama zegt: “een innerlijke vakantie.” Deze unieke benadering 
om dit moment van gelukzaligheid te ervaren, heeft vele toepassingen in het verbeteren van 
je gezondheid en je levenskwaliteit.

In de chiropractische school hebben we geleerd dat drie soorten stress ervoor zorgen, dat 
jouw lichaam op een lager niveau functioneert. Lichamelijke, mentale en chemische stress. 
Mentale stress is de stress die het meest verkeerd begrepen wordt, maar CPM het meest kan 
beïnvloeden. Ik wil dat je begrijpt dat mentale stress een combinatie is van stress van jouw 
‘gedachten’ en jouw ‘gevoelens’. Jouw gevoelens zijn ook een combinatie van wat je instinc-
tief voelt in je omgeving, je empathische gevoelens en ook je huidige emotionele toestand. 
Met Center Point Meditation kun je het verschil zien tussen wat een gedachte is of wat een 
gevoel en/of emotie is. In de wereld van vandaag hebben de meeste mensen geen idee hoe 
ze hun mentale toestand moeten begrijpen: ze kunnen het verschil tussen hun gedachten 
en gevoelens niet onderscheiden. CPM is een techniek waarmee je kunt onderscheiden of 
het een gedachte of een gevoel is, dat jouw huidige mentale situatie veroorzaakt en een 
gespannen invloed heeft op jouw fysieke toestand en welzijn. Met betrekking tot de Center 
Point Meditation techniek is er binnen een persoon op elk willekeurig moment één van de 
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vier toestanden van mentale activiteit aanwezig c.q. actief. Ik heb ze het volgende genoemd: 
de Extreme Thinker (ET), de Extreme Feeler (EF), de Extreme Feeling Thinker (EFT) en de 
Balanced Feeling Thinker (BFT). De drie extreme categorieën vertegenwoordigen een disba-
lans en een verkeerd begrip van onze mentale toestand. De meeste mensen in de culturele 
wereld zijn onderverdeeld in een van deze drie mentale toestandscategorieën.

Het eerste dat je moet weten, is welke categorie je bent. Dit kan natuurlijk gedaan worden 
met zelfanalyse, maar omdat de meeste van ons vastzitten in een van de extreme toestanden, 
is het eigenlijk moeilijker om accuraat te doen. Dit is een van de meest interessante dingen 
over CPM, omdat dit je daadwerkelijk kan helpen om dit nauwkeurig uit te zoeken zonder 
mentale vooroordelen. De fysieke veranderingen die CPM in het lichaam creëert, zullen ons 
in staat stellen om onze mentale toestand effectiever te analyseren. Een ander groot voor-
deel van CPM is, dat je er niet in hoeft te geloven om het voor je te laten werken, het werkt 
gewoon. Waarom het werkt, is waar dit boek over gaat.

Het doel van CPM is om uit de Extreme toestand te komen en in de uitgebalanceerde toe-
stand te komen. Deze overgang kan plaatsvinden door over te schakelen naar de Extreme 
Feeling Thinker (EFT) of rechtstreeks naar de Balanced Feeling Thinker (BFT). Iedereen is 
anders, dus deze overgang varieert van persoon tot persoon.

In de volgende hoofdstukken worden de vier categorieën afzonderlijk besproken.
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Hoofdstuk 3: De “Extreme Thinker”

Hoeveel mensen heb je horen zeggen: “Ik denk veel te veel” of “Ik kan mijn denken niet 
uitschakelen” of “Ik kan niet stoppen met denken”? Mensen zeggen dit elke dag tegen mij 
op mijn werk. Dit hoofdstuk licht toe hoe je CPM kunt gebruiken om die stem in je hoofd 
te laten zwijgen die altijd aanwezig lijkt te zijn. Veel hiervan is te wijten aan het feit dat wij 
vergeten zijn hoe wij ons zouden moeten voelen. We zijn vergeten dat we instinctieve, in-
tuïtieve wezens zijn die non-stop voelen, wat er ook gebeurt. Met CPM kun je jouw intuïtie 
(buikgevoel) gebruiken om de gedachten die we hebben te verwerken.

Een manier waarop het denkende brein controle kan krijgen begint op school. De focus 
van de school, vooral deze dagen, is in de eerste plaats bedoeld om een   ‘alleen denkende’ 
toestand in mensen te creëren. De meeste schoolcursussen benadrukken onderwerpen die 
vooral de dominantie van de linker hersenhelft vereisen. De vraag “waarom moet je naar 
school gaan”, wordt beantwoord met het antwoord “zodat je een baan kunt krijgen”. Dit 
antwoord leidt dan tot de volgende reden waarom we te veel denken.

Als we klaar zijn met school, dan komt het extreme denken voort uit het soort werk dat we 
doen. Het meeste werk tegenwoordig spreekt de hele tijd de denkkant van de hersenen aan. 
Werk zo lang genoeg in een omgeving als deze en je stopt met voelen en stopt met het ge-
bruiken van de intuïtieve kant van jezelf. Wanneer mensen lang genoeg in hun linker brein 
zitten, worden ze gemakkelijker gecontroleerd en/of gemanipuleerd, zijn ze competitiever 
en maken ze zich vaak zorgen over de toekomst en/of denken ze aan het verleden. Daarom 
is de Extreme Thinker (ET) waarschijnlijk de meest voorkomende categorie in de culturele 
wereld.

Nog een andere manier waarop je tot de denkwereld gedwongen kunt worden, kan te wijten 
zijn aan emotionele trauma’s die in je leven zijn gebeurd en je onderbewustzijn beschermt 
je tegen het gevoel. Als je vastzit in de denkende kant, leef je constant en maak je je zorgen 
over het verleden en de toekomst. Je gevoelens zijn niet aanwezig omdat je gedachten zo 
druk zijn om te analyseren wat er al in je leven is gebeurd, wat er zou kunnen zijn gebeurd 
of wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. Je bent niet in het hier en nu aanwezig met 
je huidige gevoelens.

In mijn ervaringen met CPM ontdekte ik dat deze mensen altijd pijn of onbehagen hebben 
wanneer ik hun lichaam fysiek naar de linkerkant van hun bio-veld verplaats.

Maar wanneer ik ze naar de rechterkant verschuif, voelen ze gemak en comfort. Ze beschrij-
ven het als een zwevende vrede. Sommigen beginnen te lachen en velen zijn zelfs meteen 
gaan huilen op het moment dat ik hen naar deze vreedzame positie bracht. De linkerkant 
voelt zich ongemakkelijk omdat ze in zichzelf al te veel denken en als ze naar links worden 
gebracht, ontstaat er een gedwongen verbinding met de linker denkzijde en reageert het 
lichaam fysiek door zich ongemakkelijk te voelen. Op het moment dat ik ze naar de rech-
terkant bracht, verbind ik ze met de gevoelskant en dwing ik het lichaam om de mentale 
toestand ervan te voelen en te begrijpen. Dit creëert een balans tussen het denkende interne 
zelf en het fysieke voelende zelf van nu. Door te huilen, wordt er een ontspannen mentale 
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toestand gecreëerd die een oude emotie toestaat die ze onbewust niet willen voelen om ver-
werkt te worden. De emotie, of de energie van het gevoel, had nu beweging; dus E-motion 
(energie in beweging). Het middelpunt (Center Point) is dit punt. Een tiental seconden in 
deze positie is de aanbevolen tijd om te besteden in het middelpunt. Als je langer in het mid-
delpunt (Center Point) verblijft, kun je ongemak voelen door fysiek te lang in een kromme 
positie te blijven. In deze vredige positie analyseert jouw gevoelskant de huidige mentale 
toestand door de gedachten te voelen die de ziekte veroorzaken. Je lichaam zal zich onbe-
wust ontspannen, omdat jouw gevoel je zal vertellen dat de spanning die in je lichaam ont-
staat, afkomstig is van de verontrustende, zinloze gedachten en dat het denken aan dingen 
die je niet kunt beheersen, verspilde energie is en niet zou moeten gebeuren. Dus in essentie 
ben je nu intuïtief aan het voelen en aan het verwerken wat jouw gedachten zijn.

Om samen te vatten: wanneer je pijn voelt in jouw lichaam en het voelt beter wanneer je naar 
rechts schuift en het slechter aanvoelt wanneer je naar links verschuift, bestaat de mogelijk-
heid dat je denkende zelf de spanning creëert die de pijn veroorzaakt. Als je tien meditatie-
sessies naar de rechterkant leunt, (10-20 seconden elk), is je pijn waarschijnlijk verminderd 
of volledig geëlimineerd. Dit zal in hoofdstuk 7 dieper worden besproken.
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Hoofdstuk 4: De “Extreme Feeler”
Heb je ooit een gevoel van binnen gehad en wist je niet waarom jij je zo voelde? Heb jij 
je afgevraagd of het mogelijk is, dat je de gevoelens en/of emoties van andere mensen of 
zelfs dieren kunt voelen? Door observatie van andere dieren weten we dat andere dieren 
met elkaar communiceren zonder te praten. Hoe is dat mogelijk? Intuïtie, telepathie, gevoel 
en aangeboren natuurlijke intelligentie. Denk aan vogels die samen in de lucht vliegen en 
elkaar nooit raken. Dat soort communicatie bestaat bij mensen, maar we hebben het nooit 
kunnen begrijpen omdat we niet geleerd hebben dat dit mogelijk is. Het culturele systeem 
waarin we leven is immers in de eerste plaats bedoeld om ons in de denkende kant te con-
ditioneren. Uiteraard wil de natuur evenwicht en als je de samenleving dwingt tot de ex-
treem-denker-kant, zal deze indirect extreme voelsprieten creëren om zichzelf in evenwicht 
te brengen. Dit is waar het begrip van de Extreme Feeler-categorie begint.

Extreme Feelers (EF) zijn degenen die door sommige mensen als empaat worden be-
schouwd. Op jonge leeftijd zou extreem gevoel de oorzaak kunnen zijn van diagnoses bij 
kinderen zoals autisme, ADD en ADHD. Op volwassen leeftijd kan dit mogelijk leiden tot 
diagnoses zoals depressie, overgevoeligheid, obsessief-compulsieve stoornis, chronisch ver-
moeidheidssyndroom, duizeligheid en angst. De meeste mensen met deze mentale toestand 
hebben nooit geleerd hoe ze hun gevoelens moeten begrijpen. Dus deze mensen denken 
misschien dat ze extreme denkers zijn. Maar in feite zijn het extreme voelers die gewoon de 
gevoelens, gedachten, energie en spanning voelen van alle mensen en dieren om hen heen. 
Zonder te begrijpen dat dit mogelijk is, wordt het na verloop van tijd erg moeilijk voor een 
persoon om te onderscheiden wat van hen zelf is en wat van een ander. Het is belangrijk om 
dit principe te begrijpen bij het oefenen van CPM.

Bij mensen die zich in de Extreme Feeling-status bevinden, zou het verplaatsen naar de rech-
terkant van hun bio-veld meer ongemak, pijn (ongemak) veroorzaken. Dit gebeurt omdat 
het hen meer verbindt met hun gevoelskant en de persoon voelt al te veel. Kort gezegd komt 
dat overeen met “systeemoverbelasting.” Zoals verwacht, zorgt het verschuiven naar links 
voor vrede, comfort en gemak. Dit is het middelpunt waar jij je verbindt met de linker denk-
zijde en je begint logisch je gevoelens te begrijpen. Jouw logica vertelt je dat wat je voelt niet 
van jou is en wanneer naleving hiervan gebeurt, onbewust, laat jouw lichaam de spanning 
wegvallen die het vasthield tegen deze gevoelens. Als de gevoelens aan de andere kant wel 
van jou komen, zal je logica onbewust (natuurlijk) begrijpen dat het volkomen normaal is 
om deze gevoelens te hebben, omdat je een van nature vrij denkend en vrij-gevoelig mens 
bent met het vermogen om beide te doen.

Als je pijn hebt in je lichaam en je voelt dat het wordt verminderd of verdwijnt wanneer je 
naar links verschuift en wordt verhoogd als je naar rechts verschuift en geen positie aan de 
rechterkant vindt die goed voelt, dan ben je hoogstwaarschijnlijk een Extreme Feeler (EF).

Om samen te vatten, wanneer je pijn voelt in je lichaam en het voelt beter wanneer je naar 
links verschuift en het slechter aanvoelt wanneer je naar rechts schuift, dan creëert je intuï-
tieve zelfgevoel de spanning die je pijn veroorzaakt. Als je tien meditatiesessies achter elkaar 
in deze positie leunt (elk 10-20 seconden), zal je pijn waarschijnlijk worden verminderd of 
volledig worden geëlimineerd. Meer hierover zal worden besproken in hoofdstuk 7.
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Hoofdstuk 5:  De “Extreme Feeling Thinker”
In dit hoofdstuk gaan we de Extreme Feeling Thinker (EFT) bespreken. Deze categorie is er 
een waarin mensen worden verward met extreme mentale conflicten. Dit is waar ze de ver-
schillen tussen de gedachten en de gevoelens in zichzelf niet kennen en herkennen.
Het zijn van een Extreme Feeling Thinker (EFT) kan de oorzaak zijn van diagnoses zoals fi-
bromyalgie, chronische pijnsyndromen, depressie en angst. De mentale verwarring binnen-
in jou veroorzaakt extreme spanning in het lichaam, waardoor er pijn ontstaat. De Extreme 
Feeling Thinker (EFT) zal de spanning in het lichaam hebben door te veel denken en te veel 
voelen.
Wanneer je te veel denkt, denk je meestal aan het verleden en de toekomst en hoe langer 
je denkt aan dingen die nu niet gebeuren, hoe groter de kans dat je lichaam reageert op de 
gedachten alsof wat je denkt echt aan het gebeuren is . Wanneer je lichaam reageert op de 
mentale stress, komen bepaalde stresshormonen in de bloedbaan terecht en wanneer er geen 
actieve fysieke stress optreedt, zullen de stresshormonen spierspanning in het lichaam ver-
oorzaken en na verloop van tijd pijn veroorzaken. De Extreme Feeling Thinker (EFT) zorgt 
ervoor dat dit gebeurt door het extreme denken. De EFT zal ook spanning hebben als gevolg 
van te veel gevoel en niet het vermogen hebben om logisch het gevoel dat een omgeving 
kan creëren te verwerken. Een voorbeeld is wanneer je een plek vol met mensen binnenloopt 
en je een slecht gevoel hebt vanbinnen en niet weet waarom. Dit kan gebeuren omdat je de 
spanning van de omgeving en de mensen erin voelt zonder het te weten. Dit komt omdat 
onze instinctieve gevoelens altijd actief zijn, omdat we een levend en ademend dier zijn. 
Wanneer ons instinct de spanning in de omgeving voelt, reageert ons lichaam op precies 
dezelfde manier als het doet met stress door te veel denken, wat uiteindelijk resulteert in 
spierspanning en/of pijn.

In deze categorie kan het bij het uitoefenen van CPM erg moeilijk zijn om de comfortabele 
meditatieve positie te vinden en te vinden welke kant beter aanvoelt. Maar het kan ook heel 
gemakkelijk zijn om vrede aan beide kanten te vinden. Geduldig, langzaam en soepel be-
wegen is erg belangrijk bij het vinden van de juiste positie. Ik wil dat je begrijpt dat mensen 
met de EFT-categorie zowel vreedzame posities aan beide zijden als pijn aan beide kanten 
zullen hebben. Daarom is mijn advies, in het begin, om pijn te gebruiken als onze indicator 
voor het vinden van de beste positie. Kies een plek waar je pijn hebt en analyseer deze door 
rechts en dan links te schuiven en te ervaren welke kant het beter maakt. Zit 10 tot 20 secon-
den in de positie en kom dan terug naar het midden. Het is zeer waarschijnlijk, dat wanneer 
je verandert en je EFT bent, de verschuiving uiteindelijk pijn kan veroorzaken in een ander 
deel van je lichaam. Dit is het teken om terug te gaan naar het centrum (center point) en dan 
de nieuwe pijn te gebruiken die je ervaart bij het vinden van je volgende meditatieve positie. 
In de meeste gevallen betekent de tien sessie-meditatie-ervaring wisselen tussen elke sessie. 
Op een gegeven moment kun je, met oefening, een meditatieve stroom gaan ervaren die van 
de ene naar de andere kant beweegt en die alle pijn in je lichaam vermindert. Hoe meer je 
deze oefening doet, hoe makkelijker het wordt en je zult steeds minder pijn in je lichaam 
ervaren. Als de pijn in het lichaam wordt verminderd en het gemakkelijker wordt om de 
meditatie te doen, dan ben je in de overgang naar de Evenwichtige (Uitgebalanceerde) Staat.
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Hoofdstuk 6: 
De "Balanced Feeling Thinker" en
"Hoe CPM te gebruiken in het dagelijks leven"
Wanneer je genoeg CPM hebt uitgeoefend, beginnen je gedachten en je gevoelens elkaar in 
balans te brengen. Dit gebeurt nadat je, door oefening, inzicht hebt gekregen in wat er pre-
cies aan de hand is met je mentale toestand. Met dit begrip komt controle over jouw eigen 
gedachten en gevoelens, evenals alle sterke punten die de linker hersenhelft (denken) en 
de rechter hersenhelft (gevoel) te bieden heeft. Er zijn veel voorbeelden die ik hierbij kan 
gebruiken, maar in dit boek ga ik slechts enkele manieren beschrijven. Ten eerste zal ik be-
schrijven hoe ik deze techniek in mijn dagelijks leven gebruik.
Sommige mensen zullen misschien zeggen dat ik geen stress heb, omdat mijn uiterlijke hou-
ding niet die van iemand met veel stress weerspiegelt. Laat mij een waarheid vertellen in 
het leven, “als je geen stress in jouw leven hebt dan ben je al dood.” Iedereen heeft stress, 
maar het is de reactie van mensen op stressvolle situaties die stress maken tot wat het is. 
Welke stress heb ik? Ik werk 60-70 uur per week, waarbij ik honderden mensen per week in 
twee verschillende chiropractische klinieken behandel; ik leer twee nieuwe chiropractische 
technieken om anderen beter van dienst te kunnen zijn; ik ben bezig dit boek te schrijven; ik 
ben bezig CPM workshops in 4-5 verschillende landen te organiseren; ik ben bezig met het 
ontwikkelen en onderzoeken van een nieuwe techniek in chiropractie; ik heb drie hernia’s in 
mijn onderrug en jichtige schouders, knieën en ellebogen. Met dit alles gaande, is er helaas 
niet genoeg tijd op de dag om alles te doen wat ik wil doen. Niettemin kan ik niet voorko-
men, dat dit alles mij ervan weerhoudt mijn leven te leven en lief te hebben. Ik laat de stress 
mijn leven niet beheersen. CPM kwam in mijn leven, zodat ik het evenwicht kan bewaren 
met alle gedachten en gevoelens die in mijn leven spelen. 

Hoe gebruik ik CPM? Ik gebruik beide kanten heel vaak gedurende de dag. Wanneer ik 
kritisch moet nadenken over de beste manier om een   cliënt te behandelen, leun ik naar de 
linkerkant en mediteer ik 10-20 seconden om mijn logische kant te activeren en te verster-
ken om de beste oplossing voor de cliënt te vinden. Indirect, terwijl ik dit doe, vermijd ik 
ook om de spanning van de cliënt op te nemen, omdat mijn linker, logische, denkende kant 
mijn lichaam onbewust zal vertellen om alle spanning die de cliënt uitstraalt te laten gaan 
vanwege een actieve rechterkant. Dus ben ik op dit moment ontspannen en ook helder in 
mijn hoofd. Soms moet ik mijn rechterkant meer activeren, bijvoorbeeld wanneer ik de cliënt 
evalueer door te voelen wat structureel uit balans is. Dit stelt me   in staat om mijn gevoel te 
versterken, waardoor ik mijn linker denkende kant blokkeer, zodat ik niet meer weet wat 
ik voel. Op deze manier kan ik een meer accurate beoordeling krijgen van wat ik zou moe-
ten behandelen en het stelt me   ook in staat de spanning en/of angst in de cliënt te voelen. 
Daarna, nadat ik voel wat ik moet doen, vind ik snel mijn rustige positie aan de linkerkant, 
zodat ik met mijn denkende kant kan analyseren wat ik net voelde met mijn geactiveerde 
rechter hersenhelft (gevoel). Dit klinkt misschien heel moeilijk en je denkt misschien dat het 
een lange tijd en concentratie kost, maar met oefenen gaat het heel natuurlijk en duurt het 
maar een paar seconden. Onthoud op dit punt, dat het systeem in balans is. Dus het is heel 
gemakkelijk om zowel de linkere als de rechter hersenhelft heel effectief te gebruiken. Met 
oefenen kun je CPM overal en altijd gebruiken.
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Center Point Meditation kan worden gebruikt om elk beroep in deze wereld te helpen. Stel 
je de mogelijkheden voor. Denk aan de chirurg die de linker hersenhelft moet gebruiken 
voor zijn/haar beoordeling van een patiënt en de rechter hersenhelft om zijn/haar tactiele, 
soepele bedieningsgevoelige kant te versterken tijdens het uitvoeren van de operatie. De 
haarstylist kan deze gebruiken bij klanten, waardoor ze soepeler kan knippen en betere 
resultaten kan behalen. De verpleegster die in de hospice of kankerafdeling werkt, zou het 
effectief kunnen gebruiken om geen spanning op te nemen van de cliënten en de familiele-
den, waardoor ze niet fysiek en mentaal uitgeput thuiskomt.

Nu zeg ik, dat ik een Balanced Feeling Thinker (BFT) ben, maar dat is niet altijd het geval. 
Soms zak ik terug en ga ik weer naar een extreme toestand. Dat is ok, het kan gebeuren. 
Wanneer dit gebeurt, is het een wake-up call voor mij om ervoor te zorgen dat ik CPM elke 
dag gebruik en het geeft me ook de mogelijkheid om een diepere verbinding met mezelf en 
mijn omgeving te creëren.
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Hoofdstuk 7: Center Point Meditation
en pijnvermindering
Het grootste en beste neveneffect van het gebruik van CPM is, dat wanneer je het goed doet, 
je geen pijn hebt en je lichaam zichzelf geneest met meer effectiviteit. 

Stel je een Extreme Thinker (ET) voor. Een persoon, die de hele dag achter een computer 
zit, werkend met getallen en 100% van zijn linker hersenhelft (denkende kant) gebruikt. Je 
kunt je voorstellen, dat hij spierspanning in het lichaam zou kunnen hebben en het is zeer 
waarschijnlijk, dat hij pijn heeft en mogelijk ook hoofdpijn heeft. Om deze spanning en pijn 
te verminderen, hoeft hij alleen maar zijn CPM-positie aan de rechterkant (gevoel) te vinden 
gedurende 10-20 seconden en te genieten van de vakantie. Hij zou dit minstens tien keer 
achter elkaar moeten doen. Het is zeer waarschijnlijk dat -nadat hij klaar is- zijn pijn en 
spanning aanzienlijk verminderd zijn of dat het weg is. Hoe gemakkelijk is dat?

Stel je nu de Extreme Feeler (EF) voor. Laten we zeggen, dat deze persoon als verpleegster in 
het ziekenhuis bij de kankerafdeling werkt. Laten we ook zeggen, dat haar moeder bij haar 
thuis woont en lijdt aan Alzheimer en als ze niet werkt, zorgt ze voor haar moeder. Laten we 
bovendien zeggen, dat een van haar twee kinderen de diagnose autisme heeft. Dit is nogal 
stressvol voor iemand om mee om te gaan. Haar primaire motivatie in haar leven is om voor 
haar klanten, haar moeder, haar kind en de rest van het gezin te zorgen. Ze heeft constant 
pijn in haar lichaam. Het is waarschijnlijk dat ze een Extreme Feeler (EF) is en door al de zorg 
die ze voor anderen heeft, ze onbewust de spanning van haar cliënten, haar moeder, haar 
autistische kind en de rest voelt en mogelijk op zich neemt. Wanneer andere mensen en/of 
dieren pijn lijden, zorgt onze natuurlijke menselijke intuïtie ervoor dat we instinctief deze 
pijn en dit lijden ook voelen. Als iemand zich volledig kan inleven in de mensen in zijn of 
haar leven, kunnen de pijn en het leed van deze mensen onbewust reflecteert worden op de 
verzorger. Dit leidt ertoe dat de verzorgende onbewust spanning opneemt in zijn of haar li-
chaam zonder enige fysieke redenen waarom. Het verdient aanbeveling om als Extreme Fee-
ler (EF) minstens tien keer achter elkaar een paar minuten de CPM-positie aan de linkerzijde 
(de denkrichting) te vinden. Dus wordt de EF-persoon aangeraden om het comfort aan de 
linkerkant te vinden gedurende 10-20 seconden en dan terug te keren naar het centrum voor 
een paar seconden en dit 10 keer te herhalen. Het is zeer waarschijnlijk dat zijn of haar pijn 
aanzienlijk wordt verminderd of dat deze daarna niet meer aanwezig is. Dit gebeurt omdat 
het onderbewuste en de logica van de linkerkant van het bio-veld logisch verwerkt, dat de 
persoon spanning ervaart die niet eigen is. Het komt van buiten hun lichaam en hun bio-
veld. Wanneer het onderbewustzijn via CPM-training verbinding maakt met dit gebeuren, 
verlaat alle spanning die niet van de persoon zelf komt automatisch het lichaam, waardoor 
mentaal evenwicht en vrijheid van pijn en spanning wordt gecreëerd.

Met betrekking tot de Extreme Feeling Thinker (EFT) is er meestal veel gaande in het leven 
van de persoon zelf en is het heel gemakkelijk om al deze dingen spanning in het lichaam te 
laten creëren. EFT’s hebben spanningen veroorzaakt door gelijktijdig te denken en te voelen 
in de uitersten. Sommige dagen kan het voelen alsof ze door een bus geraakt zijn. Dus, als 
je algehele pijn en spanning hebt en niet meer kunt ontspannen, gebruik dan CPM om het 
te beoordelen. Bijvoorbeeld als je pijn in de nek hebt en je naar rechts leunt en het voelt be-



Center Point Meditation© - “een unieke meditatie ervaring” - Dr. Matthew J. Breske

19

ter, en als je naar links leunt en het voelt slechter dan wordt de pijn veroorzaakt door jouw 
gedachten. Je gaat dus naar rechts totdat de pijn afneemt. Maar als je dit doet, kunnen er 
verschillende dingen gebeuren. Soms moet je een paar keer naar rechts gaan, voordat de 
pijn verdwijnt. Wat ook vaak gebeurd is, dat als je naar rechts schuift, na 10 seconden, je pijn 
kunt voelen in een ander deel van je lichaam. Dan moet je die pijn beoordelen met CPM en 
meestal is de vreedzame CPM-positie dan aan de andere kant. Dit komt heel vaak voor bij 
mensen met de mentale toestand van de Extreme Feeler Thinker (EFT). Uiteindelijk zal je 
10-20 seconden verschuiven naar de ene kant, dan de andere, dan minstens 10 keer heen en 
weer. Met oefenen, voel je uiteindelijk een bepaalde stroom in je en de bewegingen komen 
van nature en je voelt je uiteindelijk heel vredig heen en weer stromen, totdat al je pijn en 
spanning is ontrafeld en aan je lichaam ontsnapt. Dit is hoe ik CPM gebruik om de pijn te 
helpen die ik in mijn lichaam voel, omdat ik ook een Extreme Feeling Thinker ben.

Ik ga echter nog een keer over de pijnbeheersingstechniek. Het is niet het makkelijkste om te 
begrijpen, dus een kleine herhaling van de techniek kan waardevol voor je zijn.

1. Extreme Thinker (ET). Als je naar rechts leunt en de pijn vermindert, terwijl als je naar 
links leunt, de pijn erger wordt, dan wordt de pijn waarschijnlijk veroorzaakt door je 
linker hersenhelft (denkkant).  Wanneer je in de rustige positie aan de rechterkant zit, 
verbind jij je met jouw intuïtieve (gevoels) kant en deze verschuiving balanceert de pijn 
en spanning die de linker hersenhelft (denkkant) creëert. Naar links verschuiven zorgt 
alleen maar voor een te grote systeemoverbelasting. Dus om dit te gebruiken, moet je 
eerst je pijn in een normale houding beoordelen of een beweging doen die de pijn ver-
hoogt. Zoek vervolgens de CPM-positie aan de rechterkant en voer vervolgens de bewe-
ging uit om te zien of de pijn afneemt. Als dat zo is, bent u in de juiste positie. Blijf hier 
10-20 seconden of totdat je ergens anders pijn voelt. Ga terug naar het midden. Analyseer 
nu jouw pijn. Als het er nog steeds is, zoek dan een andere CPM-positie die zich pijnloos 
en goed voelt. Als je aan de andere kant geen comfortabele houding kunt vinden, ben 
je op dit moment een Extreme Thinker (ET). Ga door met het uitvoeren van CPM gedu-
rende de dag totdat je de rustige CPM-positie aan de linkerkant vindt. Zodra je de rust 
voelt aan de linkerkant, verwerk je intuïtief je gedachten en verwerk je jouw gevoelens 
logisch. Als je de CPM aan de linkerkant na een paar sessies vindt, ben je waarschijnlijk 
een Extreme Feeler Thinker (EFT).

2. Extreme Feeler (EF). Als je naar links leunt en de pijn vermindert, terwijl als je naar rechts 
leunt, de pijn erger wordt, dan wordt de pijn waarschijnlijk veroorzaakt door je rechter 
hersenhelft (gevoelskant). Wanneer jij je in de rustige positie aan de linkerkant bevindt, 
verbindt jij je met jouw logische (denk) kant en deze verschuiving balanceert de pijn en 
spanning die de rechter hersenhelft (gevoelskant) creëert. Naar rechts verschuiven zorgt 
ervoor dat er een systeemoverbelasting plaats vindt. Dus om dit te gebruiken, moet je 
eerst jouw pijn in een normale houding beoordelen of een beweging doen die de pijn 
verhoogt. Zoek vervolgens de CPM-positie aan de linkerkant en voer vervolgens de be-
weging uit om te zien of de pijn afneemt. Als dat zo is, ben je in de juiste positie. Blijf hier 
10-20 seconden of totdat je ergens anders pijn voelt. Ga terug naar het midden. Analyseer 
nu jouw pijn. Als het er nog steeds is, zoek dan een andere CPM-positie die zich pijnvrij 
en goed voelt. Als je aan de andere kant geen comfortabele houding kunt vinden, ben je 
op dit moment een Extreme Feeler (EF). Ga door met het uitvoeren van CPM gedurende 
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de dag totdat u de rustige CPM-positie aan de rechterkant vindt. Zodra je de vrede aan 
de rechterkant voelt, verwerk je jouw gevoel en verwerk je je denkvermogen intuïtief op-
nieuw. Als je na een paar sessies de CPM aan de rechterkant vindt, bent je waarschijnlijk 
een Extreme Feeling Thinker (EFT).

3. Extreme Feeling Thinker (EFT). Als je pijn hebt en vanaf het begin een pijnvrije en rus-
tige houding aan beide kanten kunt vinden, zou je een Extreme Feeling Thinker (EFT) 
of een Balanced Feeling Thinker (BFT) kunnen zijn. De pijnmanagementtechniek werkt 
voor beide hetzelfde. In dit deel is het mogelijk dat je jouw pijn kunt elimineren met de 
CPM-techniek. Als je bijvoorbeeld pijn in de nek hebt wanneer je het hoofd naar rechts 
draait, en het voelt beter wanneer je jouw lichaam naar links en naar rechts verplaatst, 
kies dan eerst een kant en mediteer 10-20 seconden in die positie. Kom naar het midden 
en evalueer je pijn opnieuw. Ga dan naar de andere kant en herhaal hetzelfde. Het is 
waarschijnlijk dat jouw pijn na twee sessies met 10-30% is afgenomen. Dus herhaal in dit 
geval totdat de pijn op een bevredigend niveau is.

4. Als je veel pijn hebt en de pijn naar verschillende delen van het lichaam gaat, moet je 
elke nieuwe pijnsensatie als je CPM-positie-indicator gebruiken. Je moet blijven zoeken 
totdat je een punt vindt waarop je geen pijn meer hebt in andere gebieden. Op dit punt 
ben je in balans. Je verwerkt jouw gevoelens met jouw logica en verwerkt jouw gedach-
ten met jouw intuïtie.
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Hoofdstuk 8: Geavanceerde CPM-technieken
Center Point Meditation is wanneer je balans bereikt in je mentale toestand door je in staat 
te stellen intuïtief jouw gedachten te verwerken en jouw gevoelens logisch te verwerken. 
Mijn aanbeveling is dat je, nadat je alle principes van CPM hebt begrepen, het op een dieper 
niveau probeert te gebruiken om een beter begrip van jouw interne omgeving te krijgen. Een 
paar voorbeelden zijn:

1. Als je naar links leunt en meer pijn hebt en je naar rechts leunt en geen pijn hebt, creëren 
de gedachten jouw pijn. Probeer in de juiste CPM-positie intuïtief te analyseren welke 
gedachten je hebt en die je mogelijk pijn bezorgen. Stel jezelf vragen. “Is dit iets dat 
ik kan beheersen?”, “Is het iets dat me nu op nuttige wijze van dienst is?”, “Kan ik de 
spanning die door mijn gedachten gecreëerd is, loslaten, zo niet waarom?” De handeling 
van het intuïtief verwerken van iemands gedachten is een zeer krachtige ervaring. Het 
kan je boos maken, bang maken of verdrietig maken, maar probeer te begrijpen dat het 
normaal is omdat je op dit moment jouw juiste (gevoel) kant versterkt.

2. Als je naar rechts leunt en meer pijn hebt en je naar links leunt heb je geen pijn, dan 
creëren de gevoelens in en uit je omgeving je pijn. Probeer in de linker CPM-positie op 
een logische manier te analyseren welke gevoelens je hebt en die je mogelijk pijn kun-
nen bezorgen. Nogmaals, stel jezelf logische vragen. “Komt dit gevoel van mij of mijn 
omgeving?” “Als het van mij komt, is het iets dat ik normaal kan begrijpen, omdat ik 
een natuurlijk mens ben die in staat is om gevoelens te hebben, waardoor mijn lichaam 
ontspannen kan blijven ongeacht van mijn emotionele toestand? “” Als het niet van mij 
komt, waar en/of van wie kan het vandaan komen? “” Begrijp ik dat het mogelijk is 
dat wat ik voel van buiten mezelf komt en er is geen logisch punt om me fysiek te laten 
beïnvloeden, dus ik zal me ontspannen met dit begrip? “Deze handeling van het logisch 
verwerken van jouw gevoelens is ook een zeer krachtige ervaring. Door jouw eigen ge-
voelens logisch te beoordelen, leer je indirect de mentale toestand van andere mensen 
te begrijpen. Zoals je concludeert dat het gevoel dat je hebt niet van jou en van iemand 
anders komt, kun je je daadwerkelijk beter inleven in mensen. Door je eigen innerlijke 
mentale conflict te begrijpen, begin je te begrijpen dat een soortgelijk conflict bestaat in 
alle mensen om je heen. Door te begrijpen dat je niet de enige bent die te maken heeft 
met interne conflicten, zal je mensen vanuit een ander perspectief gaan zien en ermee 
omgaan.

3. Als je mentaal in balans bent en je de CPM-principes begrijpt, kan alles in je leven ver-
anderen. Je interacties met mensen zullen aanzienlijk veranderen. Wanneer je in een ge-
sprek bent, kun je CPM oefenen door naar links of rechts te leunen tijdens het luisteren 
en te zien wat je beter voelt. Kijk dan of het hetzelfde voelt als je spreekt. Als je de wil-
dernis in gaat, zie je hoe mediteren naar rechts verschilt van links. Raak een boom aan 
en leun naar links en rechts en zie wat er anders is aan die twee. Je kunt jezelf en jouw 
omgeving constant analyseren en beoordelen. Met zelfbegrip komt het begrip van an-
deren effectiever en als vanzelf. En als jij jezelf begrijpt, begrijp je de natuur het meest 
effectief. Wanneer jij jezelf en jouw omgeving op de natuurlijke manier begrijpt, zal jouw 
hele wereld veranderen.
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4. Bring the Pain: deze techniek zal uitsluitend in workshops worden gegeven, maar een 
beetje zal hier worden beschreven. Wanneer je deze techniek doet, ga je in wezen het 
tegenovergestelde van wat eerder is beschreven toepassen. In plaats van te schakelen 
naar pijn, vraag ik je om naar de meest pijnlijke positie te gaan die je kunt vinden. Nu zit 
je hier 5-20 seconden (soms is 5 seconden lang genoeg omdat pijn geen plezier is).Na je 
gewenste tijd in de pijnlijke positie, ga je snel naar een positie die de pijn, die je voelde, 
aanzienlijk verminderd of laat verdwijnen. Ga nu 10-20 seconden in deze positie zitten. 
Direct na deze sessie ga je terug naar de pijnlijke positie om te beoordelen wat anders 
is. Als je dit op de juiste manier doet, kan de pijn in die positie na slechts één sessie tot 
50 procent worden verminderd. Dit is een zeer geavanceerde techniek en ik raad aan 
om een   begeleide CPM-workshop bij te wonen voordat je deze techniek uitprobeert. 
De voordelen van deze techniek zijn de vermindering van pijn met hoge intensiteit in 
slechts enkele minuten. Tenzij het volledig wordt begrepen, kan het zeer moeilijk zijn om 
de gewenste resultaten te verkrijgen.

5. Het belangrijkste doel van CPM is om te leren jouw gevoelens logisch te begrijpen en 
jouw gedachten intuïtief te begrijpen. Dit is de stelling die je niet moet vergeten bij het 
beoefenen van CPM. Het zal je bevrijden van de mentale gevangenis die de maatschap-
pij en cultuur hebben gecreëerd.
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Hoofdstuk 9: Wat te doen met deze informatie
Begrijp alsjeblieft, dat ik niet met je praat als een expert in meditatie. Ik heb deze techniek 
Center Point Meditation genoemd, omdat deze sterk lijkt op meditatie. Het middelpunt 
komt van het vinden van jouw centrum binnen het bio-veld om het vredige gevoel te berei-
ken dat meditatie jou kan geven. Op basis van hoe deze techniek werkt en de posities die 
nodig zijn om het vredige gevoel te bereiken, kan deze techniek worden geïntegreerd in al je 
huidige meditatietechnieken die je momenteel gebruikt. Een vriend van me vroeg me van-
daag, “Vertel mij in vijftien woorden of minder wat Center Point Meditation is?”

Eerlijk gezegd, vond ik het echt moeilijk om de vraag te beantwoorden op het moment 
dat ik dit boek aan het schrijven was. Maar ik ben tot het volgende gekomen: “CPM is een 
techniek om jouw gedachten en gevoelens in balans te brengen door jouw mentale toestand 
onbewust en bewust te begrijpen.” 

Nu, wat te doen met deze informatie? Oefen de techniek zo veel en zo goed mogelijk. Kom 
naar een CPM-workshop, zodat ik en de uitstekende instructeurs kunnen laten zien en leren 
hoe CPM op de juiste manier beoefend kan worden. En hoe je zonder begeleiding de juiste 
posities kunt bereiken. We zullen ook in staat zijn om alle vragen te beantwoorden die je 
hebt met betrekking tot de techniek en/of de principes ervan. Ik denk dat sommige mensen 
in staat zullen zijn om deze techniek te doen en de voordelen ervan te ervaren zonder naar 
een workshop te komen, maar de meeste mensen vinden het misschien moeilijk, omdat het 
uitermate uitdagend is om in dit boek efficiënt te beschrijven hoe je het echte effect kunt 
ervaren dat CPM te bieden heeft. 

Ik wil Swami Rama en alle mensen bedanken die mij hebben geïnspireerd, mij hebben ge-
steund en mij hebben geholpen bij het schrijven over Center Point Meditation. Ik hoop voor 
de mensen die dit boek lezen, dat het doel en de boodschap duidelijk wordt gedemonstreerd 
en begrepen. Ik kijk er naar uit om iedereen te ontmoeten die dit leest en het interessant 
vindt en meer wilt weten. Ik ga ook actief op zoek naar nieuwe leraren om de magie van 
deze techniek naar de rest van de wereld te verspreiden. Mensen die anderen CPM willen 
leren, zullen volledige ondersteuning krijgen van mij en de instructeurs. Samen kunnen 
we balans creëren in deze onevenwichtige wereld. Het interne mentale conflict dat in ons 
ligt, moet getemd en begrepen worden om de wereld een betere plek te maken. Zelfbegrip 
en eigenliefde is het begin hiervan. CPM is een manier waarop je de reis naar zelfbegrip 
kunt beginnen en de verloren verbinding met jezelf kunt vinden. Door terug naar jezelf te 
verbinden, kom je weer in verbinding met anderen, en dit leidt tot de verbinding van de 
mensen met de natuur en herstelt de balans die nodig is om van deze wereld een betere plek 
te maken.

Nogmaals bedankt dat je de tijd hebt genomen om dit boekje te lezen.
Ik hoop je snel te zien bij een workshop.




