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Geweldig dat je dit E-boek hebt aangevraagd!   

 

Je hebt te maken met pijnklachten en je hebt een belangrijke motivatie om daar 

weer vanaf te komen. Je wilt je weer lekker vrij voelen, weer je eigen gang 

kunnen gaan en met alles gewoon weer meedoen.   

  

Zou het niet fijn zijn om te ontdekken dat er een oplossing is?   

  

Stel je voor dat je allerliefste wens zomaar uit zou komen, dat je van je pijn 

afkomt en weer normaal door het leven kan gaan.  

Wat zou dat voor je betekenen?  

In mijn ziekteverleden en in mijn eigen herstelproces heb ik ontdekt hoe ik van 

mijn pijnklachten af kon komen.  

Hoe gebruik je de kracht van je lichaam, je natuurlijk herstelvermogen en je 

ongekende vermogens voor je lichamelijk herstel, je relaties, je werk, de 

kwaliteit van alle dag, je toekomst en je geluk?   

  

In dit E-boek krijg je antwoord op de vraag: “Wat heb je nodig om van je 

pijn af te komen?”  

 

Hoofdstuk 1: Leer er maar mee leven 

  

Voor veel mensen met pijnklachten is de reguliere gezondheidszorg een 

doodlopende steeg. Mensen met pijnklachten horen van de dokter vaak: “leer er 

maar mee leven” en worden naar huis gestuurd.  

Als je pijnklachten hebt door artrose of posttraumatische dystrofie kan dat “er 

mee leren leven” grote en negatieve gevolgen hebben voor de rest van je leven.   

Herken je jezelf in één of meer van de volgende situaties:   

• Je moet aan anderen hulp vragen of zij je willen helpen met „eenvoudige‟ 

dingen zoals boodschappen doen, koken, je veters strikken. Je bent niet 

meer in staat te leven zonder de mensen of hulpmiddelen die je steunen.   

• Je bent snel moe en je loopt vaak tegen je grenzen aan. De kwaliteit van 

je dagelijks leven gaat er sterk op achteruit.  Je kunt niet meer even naar 

de markt of met je vriendinnen de stad in. Eén van mijn cliënten vertelde 

dat zij inkomsten verloor omdat zij jarenlang een aantal dagen per 

maand niet in haar eigen bedrijf kon werken door haar pijnklachten.  
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• Je pijnklachten maken je minder mobiel en beïnvloeden het contact met 

familie en vrienden. Je zegt steeds vaker “nee” tegen verjaardagen, op 

de koffie gaan of lekker uitgaan.   

• Ondanks hun goede bedoelingen ervaar je dat andere mensen zich niet 

goed kunnen inleven in jouw omstandigheden. Daardoor hebben ze 

minder begrip voor je situatie. Om jezelf te beschermen neem je meer 

afstand, wat tot isolatie kan leiden.   

• Je hebt het gevoel dat je je altijd moet aanpassen. Je bent al minder 

gaan werken of je bent zelfs helemaal gestopt. Je hebt het gevoel dat je 

je vrijheid inlevert en je je onafhankelijkheid langzaam kwijtraakt.  

• Je voelt je eenzaam omdat je met pijnklachten zit waar je niet goed met 

anderen over kunt praten. Je voelt je een zeur. Je hebt een gevoel van 

verlies door wat je kwijt bent aan persoonlijke contacten en dingen waar 

je van geniet in het leven.   

• Je bent boos dat dit je overkomt en je voelt je op jezelf teruggeworpen. 

Je voelt je niet goed behandeld door de dokter en je hebt het gevoel dat 

mensen waarvan je het liefste wilt dat ze je steunen, je lastig vinden.   

Ik weet er alles van, ik heb het ook meegemaakt en heb er middenin gezeten.  

 

Hoofdstuk 2: De kleine olifant  

In landen waar ze olifanten trainen voor hun zware werk gebruiken ze een hele 

gemakkelijke en effectieve methode. Als de olifant een baby is, binden ze hem 

vast aan een boom met een touw om zijn poot. Als hij nog klein is en niet zo 

sterk leert hij al in een vroeg stadium dat hij niet kan ontsnappen. Zijn lichaam 

en zijn geest raken gewend aan het touw om zijn poot.  

  

De olifant groeit en wordt groter en groter. Ze binden hem nog steeds vast aan 

de boom met een touw om zijn poot. Omdat de olifant gewend is aan het touw 

om zijn poot, probeert hij niet te ontsnappen. Wij weten natuurlijk allemaal dat 

hij sterk genoeg is om zich los te trekken. Maar de olifant zal dit niet doen.  

  

Zelfs wanneer er een crisis is. Bijvoorbeeld het inmiddels bekende verhaal van de 

volwassen olifant die met een touw vastgebonden stond aan een boom vóór een 

gebouw dat in brand stond. De olifant was heel bang voor het vuur, maar kon 

niet vluchten. Dat was niet eens een mogelijkheid voor de olifant omdat het 

touwtje hem altijd nog “gevangen” hield.  
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In het korte filmpje wat ik heb gezien van dit verhaal zag een man wat er aan de 

hand was. Hij maakte het touwtje los en toen pas kon de olifant hard wegrennen 

voor het vuur…  

Wat is jouw touwtje aan je been dat je “gevangen” houdt?  

   

Zonder touwtje  

Als ik je zou laten zien dat er veel meer mogelijk is dan de reguliere 

geneeskunde kan bieden, zou je dan bereid zijn om daar open voor te staan? 

Zowel mijn cliënten als ik zelf hebben aan den lijve ondervonden dat er andere 

manieren zijn om van pijn af te komen dan pijnstillers en operaties.  

 

Hoofdstuk 3: Wil je het zo houden of wil je iets veranderen? 

   

Om van je pijn af te komen is het heel belangrijk dat je jezelf de kans geeft om 

te herstellen en te kiezen voor een optimale gezondheid. Vraag jezelf af of je 

ECHT van je pijn af wilt. Pas als het antwoord op die vraag “ja” is, wordt het 

interessant. Zou je dan ook geïnteresseerd zijn in andere, nieuwe 

mogelijkheden? 

Je hebt vast al ongevraagde adviezen gekregen van mensen. Mensen die je 

vertellen wat je moet doen of wat je juist niet moet doen, mensen die door hun 

eigen bril kijken. Dat doen deze mensen uiteraard met een goede intentie en dat 

is prima. Maar uiteindelijk ben jij degene die de keuze maakt en beslissingen 

neemt over jezelf en je toekomst.  

Je moet wel, want anderen hebben niet meegemaakt wat jij meemaakt en 

kunnen niet goed beoordelen wat goed is voor jou. Jij bent de enige die weet wat 

je nodig hebt. Wat er ook gebeurt, luister in alle omstandigheden naar je intuïtie, 

je innerlijke stemmetje en je buikgevoel.  

Dat je twijfel ervaart is goed.   

Twijfel is een waarschuwing dat er iets is dat je nog niet kent. Het vertelt je niets 

meer of minder dan dat er iets is dat je nog niet weet. Realiseer je dat twijfel 

over welke stap je moet nemen je veel energie kan kosten. Twijfel kan je 

verlammen. Het gevaar is dat je kan blijven hangen in het gevoel van twijfel.   

 

Je moet er wel een beetje eigenwijs voor zijn en wat lef voor hebben, 

maar je overtuigingen blijken keer op keer de basis te zijn voor herstel 

en een leven lang goede gezondheid.    

Een overtuiging is een aanname. Een aanname die je gedachten en je gevoelens 

stuurt. Overtuigingen hebben daarom grote invloed op ons welzijn en 

gezondheid. Overtuigingen bepalen hoe we onszelf zien, hoe we reageren op 

anderen en welke betekenis we geven aan onze ervaringen.  
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Waar komen onze overtuigingen vandaan?  

Overtuigingen nemen we over van mensen die we zien als een model, die we als 

een autoriteit hebben aangenomen. Dat kunnen onze ouders zijn, onze 

grootouders, de leraar op school, onze vrienden en vriendinnen, de dokter, een 

politicus, maar ook het popidool, of de zangeres, artiest of voetballer die je zo 

bewondert.   

Juist omdat ze een allesbepalend effect kunnen hebben op je dagelijks leven is 

het van belang om te onderzoeken welke overtuigingen eigenlijk kloppen, welke 

bij je passen en welke niet. Welke blijken achteraf toch niet waar? 

 

Wat is het ergste dat er kan gebeuren als je de knoop doorhakt en een 

stap neemt? Als je in beweging komt zal je merken dat je twijfel als sneeuw 

voor de zon verdwijnt. Je bent dan iets aan het ontdekken en dat is echt. Zolang 

je twijfelt, is het nog niet echt. Je klampt je vast aan de voorstelling die je hebt 

gemaakt van wat er zou kunnen gebeuren als…..het mis gaat.  

Als het je bevalt, is het een goede stap geweest. Als het je niet bevalt, is het ook 

een goede stap geweest, want nu weet je meer over wat niet voor je werkt.   

Welke stap je ook zet, het is altijd een goede stap. Vertrouw erop dat je gevoel 

je vertelt wat je nodig hebt en wat niet.   

Laat angst je niet verlammen, maar gebruik het als raadgever.   

 

Hoofdstuk 4: Geef jezelf toestemming 

  

Als je leeft met pijn wil je niets liever dan hiervan herstellen. Ik kan me dan ook 

voorstellen dat je eerste reactie zal zijn: “Toestemming geven om te herstellen? 

Natuurlijk geef ik mezelf toestemming aan mezelf, ik wil niets liever!”.   

Op bewust niveau is dit voor iedereen waar. Om dit te verduidelijken, lees je op 

de volgende pagina’s een aantal voorbeelden van overtuigingen.    

In de linker kolom lees je de „belemmerende overtuigingen‟. Deze overtuigingen 

nemen wij vaak over van anderen tijdens onze opvoeding. Deze overtuigingen 

werken voor veel mensen goed en dat is prima.   

Maar dat geldt niet voor iedereen. Zeker niet voor mensen die te maken hebben 

met pijnklachten en door de dokter met een kluitje in het riet zijn gestuurd.   

Bekrachtigende overtuigingen zijn overtuigingen die je open stellen voor meer 

mogelijkheden en je herstel ondersteunen. In de rechter kolom lees je de 

„bekrachtigende overtuigingen‟.  
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Belemmerende 

overtuigingen over herstel 

Bekrachtigende 

overtuigingen over herstel 

Niets kan mij nog helpen. Ik kan herstellen, ik wil 

herstellen en ik verdien het om 

te herstellen. 

Ik heb geen wilskracht dus ik 

kan niet herstellen.  

Mijn geest is sterker dan mijn 

lichaam. 

Ik heb teveel klachten om 

volledig te kunnen herstellen.  

Ik zorg stap voor stap voor 

herstel van mijn klachten.   

Als de dokter geen werkzame 

medicijnen of therapieën heeft, 

kan ik niet herstellen. 

Ik heb respect voor de reguliere 

geneeskunde, kies mijn eigen 

weg en vind zelf een effectieve 

behandeling. 

Ik heb niet meer de energie om 

te herstellen.  

Ik kan leren om mijn energie zo 

te verdelen dat ik kan 

herstellen.  

Ik heb geen hoop meer op 

herstel want ik heb alles al 

geprobeerd. 

Ik laat me niet ontmoedigen om 

een oplossing te vinden.  

Het herstelproces is lastig Ik kan stap voor stap herstellen 

en genieten van het 

herstelproces 

De dokter zegt dat ik er mee 

moet leren leven, dus heeft het 

geen zin om te zoeken naar 

oplossingen voor herstel.  

Ik vertrouw erop dat er een 

oplossing voor mij is.  

Alternatieve geneeswijzen zijn 

niet altijd betrouwbaar.  

Mijn intuïtie weet wat het beste 

voor mij is en ik kies de 

geneeswijze waarbij ik me goed 

voel.  

 

 

 

Hoofdstuk 5: Neem het heft in eigen handen! 

  

Als je pijn hebt is het begrijpelijk en zelfs normaal om je verdrietig, boos en 

gefrustreerd te voelen. Het kan heel verleidelijk zijn om anderen de 

verantwoordelijkheid te geven voor je pijnklachten en de consequenties daarvan. 
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Veel mensen met pijnklachten wachten (soms zelfs hun hele leven) op anderen 

om hun pijn te verlichten of zelfs helemaal te weg te halen. Ze wachten op hun 

familie om hen te steunen, aan te moedigen of aan te sturen.  

 

Ze wachten op de fysiotherapeut, die immers moet zorgen voor (tijdelijke) 

verlichting van de pijnklachten. Ze wachten tot liefdadigheidsfondsen genoeg 

geld hebben ingezameld om meer onderzoek te doen. Ze wachten tot de 

wetenschap eindelijk een nieuw medicijn ontdekt heeft.  

   

Zolang je wacht en je je passief opstelt geef je de controle over je gezondheid en 

je pijnklachten weg. Als je de controle voor jouw omstandigheden weggeeft aan 

anderen zal er weinig veranderen en wordt je gevoel van machteloosheid en 

onvermogen steeds groter.  

  

Het heft in eigen handen nemen voor je herstel betekent dat je een belangrijke 

beslissing neemt: jij bent verantwoordelijk voor het herstelproces en je vertikt 

het om je slachtoffer te voelen van de omstandigheden. Je overtuigingen heb je 

al in kaart gebracht. Je weet nu dat er altijd meer mogelijkheden zijn dan je 

denkt, op elk moment en in alle omstandigheden. Als je ze maar wilt zien.   

Controle nemen is ook je waardigheid behouden en niet je lot afwachten. 

Iedereen heeft het recht en de vrijheid om beslissingen te nemen over zijn eigen 

omstandigheden.  

  

Neem de beslissing dat jij degene bent die de eindcontrole heeft over je eigen 

gezondheid en herstel. Dat is een INNERLIJK BESLUIT, een afspraak met 

jezelf.   

   

Want niet de dokters, je naasten of de maatschappij, maar jij hebt uiteindelijk 

als enige de controle over je eigen gezondheid. Jouw beslissingen bepalen de 

snelheid van je herstel en daarmee de kwaliteit van je dagelijks leven, je geluk 

en je toekomst.  

  

Hoofdstuk 6: Je kunt dus van je pijn afkomen 

De basis van mijn werk is dat ik bepaalde blokkades kan voelen die pijn of ziekte 

veroorzaken. Deze blokkades horen niet in het lichaam thuis.  

Mijn belangrijkste taak is om het lichaam vrij te maken van deze blokkades, 

zodat je lichaam kan terugkeren naar een natuurlijke balans en weer kan 

herstellen.  

Dit soort blokkades kun je vergelijken met een computervirus dat je computer 

beschadigt. Een computervirus is een schadelijk softwareprogramma dat zich 
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nestelt in een bestand op je harde schijf waardoor je computer niet meer goed 

werkt. Soms zelfs zonder dat je je daarvan bewust bent.  

Mijn werk kun je vergelijken met het gebruiken van een antivirusprogramma, 

waardoor je computer weer virusvrij is en optimaal functioneert.  

Voor de behandelingen maak ik gebruik van diverse behandelingsmethoden: 

* Kruidengeneeskunde: werken met de kracht van natuurlijke kruiden: 

behandelingen met kruiden op de huid, om het natuurlijk herstelvermogen en de 

kracht van het lichaam te versterken. 

* Diverse massagetechnieken die gericht zijn op ontspanning, balans en 

bevordering van de natuurlijke vermogens van het lichaam. 

* Werken met genezende handen. 

 

Als je voelt dat je hulp nodig hebt om van je pijn af te komen, laat mij je 

dan helpen en maak een afspraak voor een intake.  

 

Telefoonnummer praktijk: 06-24733688.   

 

 

Tot ziens!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wim Beek 


