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JOUW HUIS 
�  

Waarom 

“ Een Overlever. Zo durf ik een deel van mijzelf best wel te noemen. Vanuit heel mijn 
familiesysteem is mij dit meegegeven. Diepe, diepe dalen en ook pieken heb ik mogen ervaren. 
Echter ik ging door. Ik wist vaak niet beter.
 
Totdat ik de juiste mensen op mijn pad mocht ontmoeten. Zij hebben mij inzichten gegeven in wie 
ik nog meer ben. Hoe onder andere het universum, de natuur, ons lichaam en ons brein in elkaar 
zit. Dit voelde werkelijk als thuiskomen. 
 
Het ervaren van jouw en mijn dagelijkse leven wordt mede bepaald door onze eigen bouwstenen. 
Ons Fundament van Ervaringen!
 
Ik heb geleerd dat het daadwerkelijk mogelijk is dit Fundament te (her)structureren..
 
Deze kennis wil ik aan iedereen beschikbaar stellen! "
(Ronald Osephius)

Fundament 
Het fundament van veel van jouw beslissingen, gedrag, reacties, gedachten, emoties (lees 
ervaringen) van nu wordt al op jonge leeftijd opgebouwd.
 
Al in de buik van jouw moeder ontstaan jouw ervaringen. Deze ervaringen en het door jou 
aangeleerde gedrag vormen hele belangrijke bouwstenen van het fundament van jouw huis. 

De bouw van jouw huis vindt eigenlijk plaats in de volgende fases:
 

0-9 maanden

0-3 jaar

3-6 jaar
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6-12 jaar

12-16 jaar

16-18 jaar (tot deze leeftijd is gedefineerd door Dr. Bruce Lipton 1)

18-21 jaar (toegevoegd door Praktijk Osephius naar aanleiding van diverse casussen)

21-25 jaar (= trage boom theorie volgens neuropsycholoog Jelle Jolles)

� 1 Dr. Burce Lipton De biologie van de overtuiging  ISBN 978 90 202 8451 5
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Elke conclusie/samenvatting van een ervaring wordt (zeker gedurende de genoemde 
periodes) als onderdeel van jouw Fundament van Ervaringen in jouw onderbewuste 
opgeslagen als een bouwsteen!

Bouwstenen 
Als jij kijkt naar het plaatje van jouw huis, waarin jouw Fundament van Ervaringen is 
opgenomen, dan zal jij zien dat er verschillende soorten bouwstenen zijn: 

Neutrale (blanco).
Positieve (groen).
Negatieve (rood).
Zwarte bouwstenen of Verborgen pagina’s of Blinde vlekken (zwart). 

De neutrale en positieve ervaringen/bouwstenen worden uiteraard door jouw systeem 
opgeroepen. Dit zijn (magische)ervaringen waar jij nog graag aan terug denkt/voelt/wilt 
ervaren. Deze voeden jouw gezonde delen.

Echter het zijn de negatieve en zwarte bouwstenen die meer aandacht van jou vragen. 
Vooral omdat de mens van nature negatief is ingesteld. Het zijn vooral de zwarte 
bouwstenen die jou onbewust laten reageren op bepaalde signalen (lees triggers of 
symbolen). Omdat het onbewust gebeurt, kan jij jouw gedrag, gedachten, gevoel en/of 
lichamelijke reactie vaak niet plaatsen. 

Brain, Body en Spirit 

Jouw bouwstenen worden in jouw huis opgeslagen. Lees hier Brain en Body. Welke ingedeeld 
kunnen worden in een bewustzijn en onderbewuste. Echter jouw huis bestaat ook uit een 
Spirit. Hoger Bewustzijn. Jouw Hogere Zelf. Divine. Of hoe jij het wilt noemen. Zie hiervoor 
uitleg Brein.

Deze drie bij elkaar wordt door Praktijk Osephius jouw systeem\de persoon genoemd!

Elk signaal (reuk, geluid, tast, smaak, beeld) dat bij jou binnenkomt, gaat richting jouw 
bewustzijn, onderbewuste en hoger bewustzijn. Echter deze signalen komen vaak niet bewust 
binnen bij jou. En eigenlijk is het ook logisch dat veel triggers/signalen/symptomen jou niet 
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bewust bereiken. Ons 
bewustzijn-systeem is namelijk 
niet zo snel in het oppakken 
van signalen. 

Tevens blijkt dat door de jaren 
heen bij veel mensen het 
instinct minder lichamelijk 
ervaren wordt, waardoor jij 
ook minder bewust bent van 
c.q. de lichamelijke signalen 
niet (h)erkent en zodoende 
meegaat in jouw 
onderbewuste. Peter A. Levine 
heeft aan het (h)erkennen van 
de lichamelijke signalen en het 
herstel veel aandacht 
geschonken 2 

Het plaatje hiernaast toont dit 
heel fraai. Er komt een vraag 
(lees signaal) bij jouw systeem 
binnen. 

Jouw bewustzijn heeft een 
verwerkingssnelheid van 40 
bits per seconde. Tevens zijn 
veel mensen nog niet getraind 
in het bewust ervaren van 
(lichaam)signalen waardoor 
het signaal doorgaat.

Jouw onderbewuste heeft een verwerkingssnelheid van minimaal 40 miljoen bits per 
seconde. Dus pakt het veel sneller op. 

� 2  Peter A. Levine De stem van je lichaam ISBN 978 90 6963 974
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Jouw hoger bewustzijn is ongelimiteerd. Echter door de jaren heen hebben veel mensen 
zichzelf afgeleerd “te luisteren” naar hun intuïtie en instinct en laten zich zo leiden door hun 
onderbewuste.

Hierdoor wordt dan ook wel gezegd dat onder andere door deze redenen 1-5 % bewust 
gebeurt en 99-95 % onbewust. 

En omdat jouw onderbewuste eerder door jou wordt ‘geraadpleegd’, zijn het onder andere 
jouw zwarte bouwstenen, die opgeslagen zijn in jouw onderbewuste, die onbewust enorme 
invloed op jouw dagelijkse reacties c.q. gedrag hebben. 

Ze worden ook wel oude ongeaccepteerde (pijnlijke)ervaringen genoemd.

Oude ongeaccepteerde (pijnlijke) ervaringen 
Om zeer uiteenlopende redenen zijn er bouwstenen die in jouw Fundament van Ervaringen 
negatief en/of als zwart door jou opgeslagen worden. Dit zijn ervaringen voor jou die niet 
positief zijn afgemaakt. Eigenlijk wacht jij nog steeds onbewust op een goede afloop. Vaak ben 
jij jou daar helemaal niet van bewust dat dit nog in jouw systeem speelt.

De oude ongeaccepteerde (pijnlijke) ervaringen zijn onder te verdelen in;
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Gekwetst

Niet vervulde…
* Liefde
* Aandacht
* Waardering
*…. Bewijs bestaansrecht

Trauma

Onmacht/Controleverlies….
* Misbruik
* Pesten
* Ongeval
*… Onafgemaakte afweerresponsen (zie uitleg Afweersysteem)

Ziele

Onafgemaakte…
* Levenslessen
* Geraakt tot in de ziel
* Afgesloten contracten
*…. Vorige levens (hiervoor verwijst Praktijk Osephius altijd door)

Systemisch

Familieperikelen
* Geheimen
* Zwaar lot
* Culturen
* … gaat soms 4-7 generaties terug
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Gekwetste oude ongeaccepteerde (pijnlijke) ervaringen 

Op het moment dat jij bent verwekt, begint jouw ontwikkeling. Sterker nog. De manier 
waarop jij bent verwekt, kan al veel zeggen over jouw ontwikkeling. Systemisch wordt vaak 
gevraagd: “Ben jij uit liefde geboren?”

Als rijstkorrel krijg jij al mee in wat voor omgeving jij opgroeit. Hoe voelt jouw moeder zich. 
Hoe betrokken is jouw vader. Welke gedachten en emoties gaan er allemaal door hen heen. 
Welke muziek is er tijdens jouw groei. Wordt er bewogen. Is er werkelijke ontspanning. Hoe 
voedt jouw moeder zich? Jij pakt dit allemaal op als zijnde “zo hoort het”.

In de vijfentwintigste week in de buik van jouw moeder zijn jouw hersens al zo ontwikkeld 
dat jij ook daadwerkelijk registreert. Jouw impliciet (lange termijn)geheugen!

En op een bepaald moment mag jij geboren worden. De manier waarop dit gaat, is 
medebepalend hoe jij jou nu voelt/gedraagt/denkt. En dan ontwikkel jij jou verder gedurende 
de periodes die eerder bij jouw huis zijn genoemd. 

In deze ontwikkeling is het belangrijk hoe er gereageerd wordt op jouw signalen. Als jij huilt, 
ben jij dan gehoord? Als jij jouzelf ontwikkelt, ben jij dan gezien? Weet jij werkelijk hoe het is 
om liefde te ontvangen? Wat is überhaupt liefde voor jou? Hoe betrokken was iedereen met 
jou? Of jouw bestaan op deze aarde werd/wordt waargenomen?
Met andere woorden hoe veilig & vertrouwd was de omgeving voor jou en werden jouw 
behoeften daadwerkelijk ingevuld, zodat jij vanuit al jouw kracht bewust kon groeien?

Veel van de ouders voeden hun eigen kinderen onbewust op vanuit hun eigen angst en 
onmogelijkheden. Ze weten niet beter. Hoeveel zeggen niet dat ze het nu echt anders zullen 
doen dan hoe hun ouders het hebben gedaan? Denk bijvoorbeeld aan de vader en moeder 
waarvan het kind voor het eerst alleen naar school gaat. “Kijk je uit met oversteken. Wees je 
voorzichtig wanneer…. Pas je wel op. Je eet wel alles op etc.” Echter de volgende dag wordt de 
boodschap opnieuw meegegeven. En waarschijnlijk een aantal dagen achter elkaar. Wordt er 
dan eigenlijk tegen het kind gezegd dat het enorm dom is? Want de boodschap blijft maar 
herhaald worden.

Het zelfbeeld van het kind wordt (door ontbreken van vertrouwen) naar beneden gehaald! 
Het gevoel en gedachten omtrent (zelf)afwijzing wordt gevoed op deze manier.
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Daarbij wordt veel van jouw ontwikkeling door jou opgepakt door aangeleerd gedrag. Er 
wordt zelfs door diverse onderzoekers aangegeven dat ook hier de 80:20 regel geldt. 80 
procent aangeleerd en 20 procent door uitleg. Door zelf voelen, ruiken, horen, proeven en 
vooral zien, heb jij jouw systeem ontwikkeld. De omstanders hebben het vaak geeneens 
door hoe het kind hen spiegelt/kopieert. 

’Pappa ik lijk steeds meer op jou!’ 

“Mijn zonen konden dit prachtig tonen. Als ik zakelijk belde, moest ik altijd druk heen en weer 
lopen. Adrenaline was toen nog mijn voeding. Ondanks hun acht jaar leeftijdsverschil deden beiden 
hetzelfde. Toen ze eenmaal een telefoon in hun handen kregen en zelf nog maar net konden 
lopen en hun woorden nog veel gebrabbel waren, ‘liepen ze drukdoende’ te bellen door de kamer. 
Misschien was het gebrabbel ook wel een spiegel voor mij ;-)?” 
(Ronald Osephius)

En elke keer als jij als kind een vraag/behoefte had, die onbeantwoord bleef, bleef jij vragen. 
Tot een moment dat jij ‘dit gevecht’ stopte. Echter diep van binnen blijf jij nog steeds hopen 
op het antwoord en/of de invulling van jouw vraag/behoefte. Als kind wist jij niet beter want 
deze mensen waarvan jij houdt moesten toch kunnen geven, wat jij van hen verlangde?

Denk maar eens aan die kinderen waarvan jij wist dat de ouders daarvan echt niet deugden. 
Er geen liefde was. Wat jij ook zei, deze kinderen zouden/zullen altijd hun ouders altijd 
beschermen. Want misschien ooit/eens wordt hun vraag/behoefte (in dit geval om liefde) 
beantwoord!

Tot aan de dag van vandaag ben jij onbewust met deze oude ongeaccepteerde 
(pijnlijke)ervaring bezig en wacht jij op antwoord/invulling. Op het bewijs van jouw bestaan!

Echter mede door de onbeantwoorde vragen/behoefte ben jij een negatief geloof over 
jouzelf gaan opbouwen. Wat ook wel door anderen remmende en/of belemmerende 
overtuigingen worden genoemd. Kortom negatieve overtuigingen. Want ja, als jouw (door 
jou gewenste veilige) omgeving het jou niet kon geven, ben jij het dan wel waard? Mag jij dit 
dan nu wel krijgen/voelen etc.? Is het dan wel veilig & vertrouwd als jij ergens anders naar 
toe gaat/komt?

Jij bevestigt op dat moment jouw negatieve zelfbeeld en gaat daar onbewust ‘naar’ leven. Het 
(zelf)afwijzen wordt door jou door dagelijkse patronen bewerkstelligd.
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Dit negatieve geloof en jouw oude ongeaccepteerde (pijnlijke)ervaringen komen als 
bouwstenen in jouw onderbewuste te zitten. Diverse methodes bestaan er om ze op een 
juiste manier te herplaatsen in jouw Fundament van Ervaringen. 

Trauma oude ongeaccepteerde (pijnlijke)ervaringen 

Wanneer jij jouw vingerkootje bezeert, wordt dit door sommige mensen al als een trauma 
omschreven. Het trauma (of traumata) dat hier wordt bedoeld, heeft vooral te maken met 
Immobiliteit.

Jouw systeem is door een bepaalde (pijnlijke)ervaring ‘tijdelijk’ overgegaan tot de meest 
primitieve reactie die jouw reptielenbrein voor jou ‘op dat moment’ kan doen om te 
overleven. 

Bevriezen 
Tijdens dit bevriezen gebeuren er in jouw systeem allerlei automatische handelingen, laten 
‘wij’ het de bibliothecaris van jouw hersenen noemen, met als doel jou te beschermen. Zie 
uitleg Brein.

Echter tijdens deze handelingen vergeet de bibliothecaris van jouw hersenen één belangrijke 
handeling. Namelijk het complete beeld inclusief gevoel, reuk, geluid, smaak en gedachten bij 
elkaar op te slaan en hieraan een label te hangen, zijnde een herinnering, met wat het precies 
is, waardoor jij het kan accepteren. Eigenlijk wordt het door jouw bibliothecaris geeneens 
vergeten. 

Jouw bibliothecaris van jouw zoog- en reptielenbrein is zo ingesteld om alle benodigde 
energie ergens anders heen in jouw lichaam te sturen. Hierdoor kunnen veel mensen met 
een trauma niets of niet alles herinneren. Met voordeel dat er doorgeleefd kan worden.

Ondanks dat men hier dan over wilt praten en het beeld duidelijk wilt krijgen. De woorden 
zijn er gewoonweg niet! Daarnaast zijn de woorden, die bij het betreffende gevoel horen, 
’ons’ soms niet geleerd.

“Ik heb hier even geen woorden voor!”
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“Wel eens een hersenschudding gehad? En dan geprobeerd alles weer terug te halen? 

Ik wel. 

Indoor skiën. Op de lopende band mijn kunstjes tonen. Harde muziek en de mat waarop je skiet 
heeft een speciale geur. Vooraan iemand aan het skiën. En ik achteraan. Degene vooraan was of 
beter of leuker of beiden, want de aandacht van de leraar, die ook de noodknop hanteert, ging 
minder naar mijn kunsten. Totdat mijn linker en rechter ski besloten met de achterkant over elkaar 
te gaan. Ik kan jou garanderen dat jij dan echt afgeschoten wordt. Bijna negentig graden de lucht 
in, waardoor dan jouw achterhoofd vrij snel de baan raakt. En nog een keer. En nog een keer. In 
een tijd dat helmen nog voor ‘mietjes’ waren. Bij de derde keer was de noodknop gevonden en lag 
ik daar. Echter de eerste keer van de band raken, ben ik totaal kwijt. Ook dat men naar mij toe 
kwam, ik naar een auto ben gebracht en dat ik in het ziekenhuis aankwam. 

Dat er foto’s zijn gemaakt, geloof ik omdat ik ze gezien heb. In een rolstoel zittend, zeg ik opeens: 
‘Hé dat is mijn hoofd!’ waarop de arts begint te lachen en zegt: ‘Goh er is iemand teruggekomen’ 

Maanden moest ik mij van mijzelf alles weer herinneren. Moest alles boven water komen. 
Echter dat is mij niet meer gelukt. Alleen soms als ik iets speciaals ruik, in de buurt van de baan 
kom etc. komt spontaan stress en/of alle gevoelens weer naar boven.

Vergelijk het met dat jij en ik aan het fietsen zijn. Heerlijk weer. Het is gezellig. Wij hebben er de 
gang in. Wij komen buiten de stad en rijden op een klein landweggetje. Wij ruiken het gras en 
horen de koeien in de wei. De wind gaat door ons gezicht en lachen hard om iets grappigs wat jij 
net hebt verteld. Ik wijs jou opeens op een konijn dat oversteekt. Jij ziet het. Wilt reageren echter 
voordat jij het weet, lig jij hard op de grond. Met heel veel pijn. Het moment tussen konijn en 
vallen, is weg. Echter als jij gras ruikt, een konijn ziet op een landweggetje is de kans groot dat 
opeens het ongeluk en/of de pijn weer even helemaal terug is bij jou.

Tijdens mijn opleiding kwam zo’n voorbeeld duidelijk naar voren. Een cursist met blond haar liep in 
een rode broek met zwarte trui. Prachtige combinatie. Alleen niet voor een mede-cursist. Die vroeg 
direct waarom deze als een boef gekleed ging. ‘Iedereen die zich zo kleedt, zijn geen betrouwbare 
mensen’ was de uitleg.
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Na een opstelling en het contact maken met de emoties kwam naar boven dat de mede-cursist 
als kind getuigen was geweest van een brute overval, waarbij ze in levensgevaar was geweest door 
een blonde overvaller met zwarte trui en rode broek. 

Door zichzelf stil te houden, had ze het overleefd.” 
(Ronald Osephius)

Trauma kan door jou op diverse manieren verwerkt/opgeslagen worden. Echter immobiliteit 
(bevriezen) is een beetje zoals met verstoppertje;

“Blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Houd je adem in en stik niet!”

Bij immobiliteit ben jij “muisstil” en houdt jij verlamd jouw adem in of adem jij juist veel meer. 
Dit is helemaal afhankelijk van de situatie. 

Jouw oudste brein, het reptielenbrein, heeft zich om te overleven aangeleerd te vechten en 
uiteindelijk te vluchten. Dit worden ook wel actieve afweerresponsen genoemd. Echter als 
jouw reptielenbrein constateert dat het elimineren van de bron van dreiging (vechten) en  
ontsnappen niet mogelijk is (vluchten) dan kiest het “tijdelijk” voor bevriezen.  2

Bevriezen wordt vaak vergeten als een overlevingstechniek. Denk bijvoorbeeld aan de uitleg: 
“Ik trad even uit mijzelf” of “Ik was als een standbeeld” of “Ik deed net alsof ik dood was”

Bevriezen als overlevingsfunctie:

Een laatste toevlucht.
Een bepaalde mate van onzichtbaarheid.
Het vergroot de overlevingskansen van andere betrokkenen.
Een toestand van diepgaande gevoelloosheid.

� 2 Peter A. Levine De stem van je lichaam ISBN 978 90 6963 974 
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In de natuur zijn goede voorbeelden te zien van bevriezen. Denk bij een laatste toevlucht 
bijvoorbeeld aan het spelletje kat en muis. De muis die “doodstil” ligt om hierna te vluchten. 
Ook de buidelrat is hier een specialist in. Door niet te bewegen, neemt de agressie van de 
aanvaller af. 

Bij onzichtbaarheid is in de natuur bewezen dat bepaalde aanvallers stilliggende dieren 
gewoon weg niet zien liggen. Door opeens neer te vallen, schrikt dat de aanvaller soms af 
waardoor de rest van de kudde kan vluchten. Een voorbeeld van overlevingskansen.

En onderzoek heeft bij gevoelloosheid aangetoond dat jouw systeem een grote hoeveelheid 
van endorfine bij bevriezen aanmaakt. Door deze eigen morfine is elk wezen in staat, 
ondanks zwaar letsel, te vluchten.

Echter jouw systeem heeft als doel om uiteindelijk te vluchten en het ontsnappen te vieren. 
Alleen als het bevriezen gepaard gaat met angst en jij dient tegen jouw zin in de ervaring te 
ondergaan (jouw actieve afweerresponsen kunnen niet afgemaakt worden. Zie 
Afweersysteem) dan blijf jij in jouw immobiliteit en ontstaat trauma! 

Sommigen zullen het trauma ver wegstoppen anderen zullen het zich naar hun gevoel 
herinneren. Echter als het succesvol afmaken van de actieve afweerresponsen is uitgebleven 
dan blijven onbewust gedachten, emoties, lichamelijke reacties, beelden en gedrag horende 
bij het trauma in jou terugkeren. Alleen vaak kan jij het niet bewust plaatsen bij het trauma. 
En onbewust wordt jij slachtoffer en dader.

Jij zit dan in een angstcyclus, die de zwarte bouwsteen in jouw onderbewuste beschermt met 
de gedachte: 

“Dit nooit meer!”

Door vooral vanuit veiligheid & vertrouwen contact te leren maken met jouw lichamelijke 
reactie(s) kunnen deze zwarte bouwstenen/verborgen pagina’s/blinde vlekken alsnog de 
juiste neutrale of zelfs positieve plek, zonder angst, in jouw Fundament van Ervaringen krijgen.  
Dit wordt ook wel herprogrammeren en/of heronderhandeling genoemd.

Ronald Osephius Inspirator is een handelsnaam van;

Praktijk Osephius
Dr. Albert Schweitzerdreef 357
Residence ’t Leije Lant
Telefoon 010 - 761 1882
ING Bank NL66 INGB 00060.25.539
Twitter : @ROSephius
Facebook: RonaldOsephiusInspirator
KvK te Rotterdam 52334058

3146 AP  Maassluis
Ingang Karveel

Mobiel 06 - 21 55 66 00 (Spreek bij  geen gehoor a.u.b. bericht in)
Paypal  ronald@ronaldosephius.nl

Aangesloten bij Solopartners onder lidnummer 104635
LinkedIn: ronald-osephius/37/71b/aba 

BTW 127164960B03



Uitleg:

 

FUNDAMENT VAN ERVARINGEN Pagina   van   13 25
versie 02

Ziele oude ongeaccepteerde (pijnlijke)ervaringen 

Ken jij dat gevoel dat jij jou tot in jouw ziel geraakt/gekwetst voelt? Dat jij aan bepaalde 
ervaringen gewoon geen woorden kan geven? Ooit wel eens de uitspraak, of vergelijkbare, 
gehoord of zelf gezegd;

“Dat eeuwige gezeur. Wanneer houdt het eens op!”

Misschien is het jou wel eens verteld of heb jij het gehoord over armoede contract, zwijg 
contract, bescherm contract, oude belasting etc. Contracten die jouw ziel eventueel 
getekend zou hebben.  “Ik zal nooit rijk worden” “Dat is voor ons niet bestemd” “Ik weet niet 
beter” “Het lijkt wel alsof er een vloek is uitgesproken”.

Of zijn er bepaalde films, historische feiten en/of bepaalde verzamelingen die jou enorm 
aanspreken/aantrekken en/of die jij absoluut niet kan verdragen. 

Al deze gedachten, emoties, gedrag en/of lichamelijke reactie kunnen dan te maken hebben 
met jouw ziel. 

Er zijn heel veel richtingen die zich bezig houden met de ziel. Wanneer cliënten binnen 
Praktijk Osephius hier verdere (diepgaande)inzichten in willen hebben dan wordt er altijd 
doorverwezen naar specialisten waarmee samengewerkt wordt. Zielen kwesties is werkelijk 
een vak apart. Binnen Praktijk Osephius houden wij ons vooral bezig met nu en de daarbij 
behorende methodes om te transformeren.

Echter onafgemaakte zielen kwesties kunnen als zwarte bouwstenen in jouw Fundament van 
Ervaringen zitten. Door ook, vooral met jouw lichamelijke signalen, contact te leren maken, 
kunnen ook deze bouwstenen getransformeerd worden.

Systemisch oude ongeaccepteerde (pijnlijke)ervaringen 

Jij behoort toe aan diverse systemen. Denk hierbij aan familie, vrienden, werk, vereniging etc.  
Binnen deze systemen zijn diverse gebeurtenissen. Pas, kort geleden, langer geleden, 
generaties en zelfs eeuwen terug. Bepaalde gebeurtenissen zijn bewust of onbewust buiten 
jouw eigen systeem (lees geheugen) gehouden. Tenminste dat wordt vaak gedacht
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Iedereen zit wel eens in een conflict. Met een vraag waarom. Kunnen bepaalde 
gebeurtenissen maar niet afsluiten. Vinden iets vreemd of begrijpen het gewoon niet. Worden 
er (onbekende) spanningen gevoeld. Zijn er geheimen of ervaringen waar wij ons liever niet 
meer aan herinneren en/of herinnerd willen worden. Lichamelijke- geestelijke- of 
gezondheidsklachten. 

Kortom iedereen stelt zichzelf zo af en toe een vraag hoe het komt dat? 

Jij kan jouw vinger er maar niet opleggen. 

Jij toont gedrag wat zou horen bij de omschreven gekwetste en/of trauma ongeaccepteerde 
(pijnlijke)ervaringen, alleen jij kan jou totaal niet herinneren of er daadwerkelijke sprake is van 
één van deze twee ervaringen.

Er kan dan sprake zijn van een systemische oude ongeaccepteerde (pijnlijke)ervaring!

Jaren onderzoek heeft uitgewezen dat uit liefde de mens tot veel in staat is. De liefde in het 
familiesysteem gaat hierin heel ver. Veel generaties zijn zelfs uit liefde bereid veel van elkaar 
(verborgen) te dragen. Deze informatie zit volgens de wetenschap vooral opgeslagen in jouw 
spiegelneuronen! 3 

Echter vanuit de kwantumfysica wordt aangegeven dat wij allen verbonden zijn door energie. 

Zoals Einstein al schreef; ‘Alles is energie’. Dat deze (energie)lijntjes verbonden zijn aan aan 
veld van informatie. Het zogenaamde Wetende veld. Jung beschreef dat als het collectief 
onbewuste. Rupert Sheldrake heeft hiervoor een begrip geïntroduceerd. 

Morfische velden 
In Morfische velden bevindt zich bepaalde informatie die onafhankelijk van tijd en afstand is. 
Door onze lijntjes (misschien zelfs wel door onze spiegelneuronen) kan contact gelegd 
worden met deze overal beschikbare informatie. Informatie omtrent jouw systeem, 
organisatie, vereniging etc.   
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Zo krijg jij dus binnen alle systemen kenmerken\informatie, ontstaan uit vroege 
gebeurtenissen, die voor gewoon worden aangenomen. Zoals……….

“In onze familie zijn wij niet gewend (over zoiets) te praten”

Echter dit gaat niet over families alleen. Ook binnen (familie)organisaties, verenigingen etc. zijn 
er gebeurtenissen die “verzwegen” zijn/worden. Alleen ook hier is dan deze gebeurtenis als 
een ongeaccepteerde (pijnlijke)ervaring in jouw Fundament van Ervaringen geplaatst.  4

Met andere woorden als jij naar een persoon kijkt, staat daar eigenlijk niet alleen de persoon 
zelf met zijn of haar systeem. Neen, daar achter staan diverse gekoppelde systemen. Ouders, 
Opa’s, Oma’s, Overgrootouders, (sociale) Organisaties etc.! En al deze systemen hebben 
systemische gebeurtenissen inclusief oude pijnen/ongeaccepteerde ervaringen opgeslagen in 
het Morfische veld. 

Vaak worden deze systemische oude pijnen/ongeaccepteerde ervaringen een zwaar lot 
genoemd. Omdat het door de generaties heen (onbewust) meegedragen wordt.

Onderstaand een opsomming van veel voorkomende voorbeelden van een zwaar lot:

Vroege dood en miskramen.

Dood in het kraambed.

Zwaar ongeval of ziekte.

Zware mishandeling of incest en/of sexuele intimidatie.

Lichamelijke of geestelijke handicap.

Zelfmoord.

Slachtoffers van misdrijf.

Opsluiting (gevangenis, concentratiekamp, consequent in bijv. kast etc.)

Alle soorten oorlogsverleden, collaboratie en verzet.
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Homoseksualiteit.

Uitsluiting uit de familie.

Psychiatrische patiënten.

Faillissementen.

Emigranten.

Onechte geboortes.

Kinderen die vroeg aan pleegouders of verwanten afgestaan werden.

Het niet mogen trouwen/omgaan met werkelijke geliefde.

Adoptie.

Scheiding.

Iemand die zonder noodzakelijke reden vroeg naar een kostschool werd gestuurd.

Iemand die uit zijn geboortestreek verdreven werd of moest vluchten.

Iemand die ouders heeft met verschillende nationaliteiten.

Iemand die nooit het ouderlijke huis kon of mocht verlaten.

Zie ook de oefening Genogram maken voor verdere toelichting!

Dat systemische gebeurtenissen veel verder doorwerken, vooral in families, dan dat jij jou 
misschien realiseert, hebben onder andere Franz Ruppert en Ingrid Dykstra specifiek 
uitgezocht.  

Vooral verborgen pagina’s/zwarte bouwstenen worden door hen (systemisch) toegelicht. 
Franz Ruppert spreekt hier over bindingssysteemtrauma.  5

De 1e generatie maakt 1 of meerdere trauma’s mee die ongeaccepteerd ervaringen zijn. De 
2e generatie raakt hiermee verstrikt, wat een symbiosetrauma genoemd wordt. Uit liefde wilt 
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het kind het trauma van de 1e generatie onbewust “dragen”. Echter ook dit trauma blijft een 
oude pijn/ongeaccepteerde ervaring waardoor de 3e generatie automatisch dit trauma 
draagt. Dus vaak ben jij jou niet bewust van de oorzaak van jouw onbewuste gedrag/patroon 
en/of overtuiging. Totdat hier inzicht in wordt verstrekt door middel van systemische 
methodes. 

Ingrid Dykstra heeft zich gespecialiseerd in het systemisch werken met kinderen en jongeren. 
 6 

Zij heeft in haar vele werkjaren ontdekt dat psychische problemen, eetstoornissen of ander 
ongewoon gedrag van kinderen en jongeren wijzen op een verstoring van het familiesysteem.  
Dat uit liefde kinderen onbewust heel ver gaan om oude pijnen/een zwaar lot uit het 
familiesysteem zelf te dragen. Door onder andere systemische opstellingen kan dit inzicht 
naar boven komen en daadwerkelijk worden getransformeerd.

� 3 Bert Hellinger De verborgen dynamiek van familiebanden ISBN 978 90 6963 475

� 4 Jan en Elvira Velsen 3-Dimensionaal systemisch werk Uitgegeven door Velsen & Partners

� 5  Prof. Dr. Franz Ruppert Bevrijding van Trauma, Angst en Onmacht ISBN 978 94 6015 081 4

� 6 Ingrid Dykstra Familieopstellingen met kinderen en jongeren ISBN 978 90 202 6062 5

Jouw Geloof 
Bij Bouwstenen is terug te lezen dat deze het Fundament van jouw Ervaringen van jouw huis 
vormen. Ook in welke periode jouw fundament voornamelijk wordt gerealiseerd. 

Elke conclusie/samenvatting van een ervaring wordt vanuit jouw Fundament van Ervaringen 
in jouw onderbewuste opgeslagen als een positieve of negatieve overtuiging! Zijnde jouw 
geloof over jouzelf.

Waarbij negatieve overtuigingen vaak worden onderverdeeld in remmende en 
belemmerende overtuigingen.

En bij elke overtuiging sla jij onbewust een hoofdgedachte, een emotie, een gedrag, beeld en 
een lichaamsreactie in jouw systeem op. Zie ook Circles of Believe.
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Mahatma Gandhi heeft omtrent jouw geloof en jouw overtuigingen ooit een quote 
geschreven.  

“Je overtuigingen worden je gedachten

Je gedachten worden je woorden

Je woorden worden je daden

Je daden worden je gewoonten

Je gewoonten worden je waarden

Je waarden worden je lot“

**Waarbij Lot nog wel eens vertaald wordt in Bestemming. 

Helaas zitten de meeste mensen meer in hun negatieve overtuigingen, zijnde nocebo’s 1 

(negatieve gedachten die de werkelijkheid worden), dan in hun positieve overtuigingen. Wat 
binnen Praktijk Osephius vaak benoemd wordt als ons negatieve geloof over onszelf.

Denk bij negatieve geloof onder andere aan:

Het lukt mij toch nooit.
Dat overkomt mij altijd.
Het wordt toch niks.
Ik heb echt STRESS.
Ze begrijpen mij niet.
Ik ben heel alleen.
Luisterden ze nu maar eens een keer naar mij.
Wij zullen het financieel nooit goed hebben.
Het is niet belangrijk wat ik vind.
Ik ben nu eenmaal (dood)moe.
Ik moet het altijd goed doen.
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Wanneer heb ik nu eens geluk.
Ik heb al jaren die lichamelijke klacht(en).
Vul hier jouw eigen Overtuigingen in…….

Negatief Geloof 
Diverse onderzoeken wijzen uit dat nare ervaringen meestal meer indruk maken, aangezien 
jouw hersenen meer zijn ingesteld op vermijden dan benaderen. Onder andere 
hierdoor creëer jij rondom jouw bron, jouw zijn, gedurende eerder genoemde periode een 
negatief geloof over jouzelf! 7

 
Jij programmeert eigenlijk jouw onderbewuste met negatieve gedachten en emoties, zijnde 
belemmerende/remmende overtuigingen. In jouw kindertijd heb jij hier geen invulling in 
weten te krijgen en heb jij het zodoende niet kunnen accepteren c.q. een positieve plek 
kunnen geven. 

Dit worden ook wel KIEMGEBEURTENISSEN genoemd.

Echter bij elk signaal (lees trigger) dat jij opvangt, gebeurt er iets waar onze hersenen al 
miljoenen jaren zijn op ingesteld. Namelijk vanuit ons overlevingssysteem, onze maskers, 
bespeuren onze hersenen sneller negatieve informatie dan positieve. 8

 
Dus wordt volgens jouw negatieve overtuiging jouw negatieve geloof bevestigd. Deze 
bevestiging roept dan een bepaalde reactie op. Want vanuit dat geloof heb jij hele mooie 
mechanismes gebouwd om jouw oude (pijnlijke)ervaringen niet nogmaals te hoeven beleven. 
Dit werkt als een afweersysteem. 9

Binnen Praktijk Osephius wordt de theorie erop nagehouden dat om elke oude, niet 
geaccepteerde, (pijnlijke)ervaring een afweersysteem zit. Zie hiervoor uitleg Afweersysteem.

Alsof alles in het nu door jou onbewust vergeleken wordt met jouw negatieve verleden!
 
Waardoor jouw toekomst altijd hetzelfde als jouw verleden lijkt........... Hierbij uitgaande van 
jouw overlevingssysteem/belemmerende of remmende overtuigingen
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Er wordt dan wel gesproken over het feit dat jij op jouw pad met jouw rug naar de 
toekomst staat.

Tijdens jouw pad de toekomst in, komen er allerlei leermomenten (uit het verleden) voorbij. 
Echter wanneer jij ze niet als leermomenten ervaart, zouden ze wel eens jouw valkuilen 
kunnen worden. Ook wel gaten genoemd. Een hoofdreden van niet ervaren, kan jouw 
negatieve geloof over jouzelf zijn. Namelijk deze valkuilen bevestigen jou dat het jou 
vanzelfsprekend tegenzit. Jij gaat er dan in nu van alles aan doen om alsnog de gaten van het 
verleden gevuld te krijgen. Hetgeen jou nooit zal lukken.
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In de Praktijk noemen wij dit eerder stenen of keien waarover jij struikelt c.q. die jou de weg 
blokkeren. Waardoor jij achteruit kijkt om er achter te willen komen, waarover jij gevallen 
bent.

Hierdoor blijf jij achterom kijken. Of sterker nog. Draai jij jou om naar het verleden toe. Het 
zijn de bouwstenen van oude pijnen uit jouw verleden die jou de weg vooruit blokkeren.

� 1Dr. Bruce Lipton De Biologie van de Overtuiging ISBN 978 90 202 8451 5

� 7 Jan Geurtz Verslaafd aan liefde ISBN 978 90 263 22297

� 8 Rick Hanson Boeddha’s Brein ISBN 978 90 259 6174 9

� 9 Ingeborg Bosch De herontdekking van het ware zelf ISBN 978 90 450 2981 8

Blokkade 
Onderweg op jouw pad kan jij ervaren dat er bij jou een blokkade optreedt. Andere 
woorden hiervoor zijn ook gijzeling, weerstand of negatieve overtuiging. Sommige zeggen 
ook wel eens dat jou een spiegel wordt voorgehouden. 

Echter de spiegel is vaak de trigger/signaal/symbool om jouw daadwerkelijke reactie/blokkade 
te activeren. Deze spiegels en/of triggers blijven maar voorbij komen net zolang totdat jij er 
werkelijk iets positiefs mee doet. 

Over voorbij komende spiegels en spiegels überhaupt heeft Willem de Ridder in zijn boek  
Handboek Spiegelogie 10 een mooi voorbeeld gegeven;

Het gaat in zijn boek onder andere over positieve affirmaties/cosmic ordering en dat jij 
hierop dan kan wachten. Echter hij behandelt hierin ook de spiegels die jou voorgehouden 
worden.

“Toen de bisschop van Limburg dit hoorde, werd hij reuze enthousiast. Hij begreep het totaal. Hij 
hoefde dus nooit meer iets te doen, God zou alles voor hem regelen, want daar kwam het toch 
wel op neer. Hij nam meteen het besluit zich daar resoluut aan te houden. Toen brak er een 
rivierdijk door en overstroomde Limburg. Hij stond tot aan zijn middel in het water, maar scheen 
zich niet druk te maken. Er kwam een reddingsboot voorbij, maar hij weigerde in te stappen, met 
de mededeling dat hij niets hoefde te doen, omdat God alles zou regelen. Het water bleef echter 
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stijgen en spoedig stond het water tot aan zijn borst. Weer kwam er een boot voorbij, maar weer 
weigerde hij in te stappen. Hij had immers zijn lot in Gods handen gelegd. Toen het tot aan zijn 
lippen gestegen was, kwam er een derde boot voorbij, maar zijn vertrouwen was rotsvast, hij 
hoefde niets te doen. Tot zijn grote woede verdronk hij echter en nogal kwaad verscheen hij voor 
de troon van God. 
‘Wat is dat nu voor gezeik, God! Ik vertrouw je volkomen en je laat me gewoon verzuipen!’ (dit is 
de taal van Willem ;-)) God fronst zijn wenkbrauwen:

‘Hoe kom je erbij, ik heb drie boten langs gestuurd.’”
(Willem de Ridder)

Omtrent spiegels geeft Janita Venema ook heel veel uitleg in haar boek Het fluisterkind 11 

De subtitel zegt bijna al genoeg; ‘Leren luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen 
heeft.’ 

Janita geeft aandacht aan het Innerlijke kind. Hetgeen Velsen en Rupert ook doen. Echter die 
delen dit nog eens op in drie delen, welke binnen Praktijk Osephius gehanteerd worden. Zie 
uitleg Werkmethode. Het innerlijke kind en het fundament dat in de kinderjaren wordt 
gelegd en waarbij onze kinderen dagelijks onze spiegels zijn en ons boodschappen 
verstrekken. 

Ook zij spreekt over blinde vlekken, welke als lichamelijke ongemakken naar boven kunnen 
komen. Zie ook verderop het spreekwoord en de oefening Emoties (h)erkennen. 

Ze spreekt tevens over een horizon blik. Jouw waarheid. Opgebouwd uit jouw ervaringen. 
Zoals de Tolteken dat in het Vijfde inzicht 12 zo mooi omschreven hebben. Jouw waarheid is 
altijd voor jou de waarheid. Dus elke waarheid is de waarheid!

Fantaseren is haar omschrijving voor positieve overtuigingen/cosmic ordering. De 
onzichtbare lijntjes zijnde bewustzijn en onderbewuste en de lijntjes naar het Wetende Veld 
of Morfische veld.

Echter als jij nog steeds niet wilt horen. De spiegels niet ziet, dan komt het bekende 
spreekwoord aan bod:

“Wie niet horen wilt, moet maar voelen!”
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Met andere woorden blokkades kan jij voelen. 

Sterker nog; vaak is het jouw intuïtie die jou al een signaal hebt afgegeven. Jouw innerlijke 
mentor heeft jou allang aangesproken. Echter vanuit ons negatieve geloof is het luisteren naar 
de innerlijke mentor ons een beetje verleerd. En als jij dan niet luistert, dan kan jij altijd nog 
voelen.

Bij een blokkade kan jij jou een riviertje voorstellen wat mooi stroomt. Bomen, planten en 
bloemen groeien er prachtig en de dieren voelen er zich werkelijk thuis. Puur natuur. Echter 
als jij langs het riviertje loopt, zie jij opeens daar een grote steen/takken en tegenwoordig 
zelfs plastic in liggen. De rivier is geblokkeerd. Het stroomt niet meer zoals in het begin van 
het riviertje. De natuur is vanaf die blokkade niet zo fijn als daarvoor. Zo kan jij onder andere 
een blokkade bij jou (h)erkennen. 

Wanneer jij iets gezegd wordt en/of overkomt en jij merkt (lichamelijk) dat het ergens in jou 
stokt/blokkeert, dan is er duidelijk sprake van een oude pijn. 

zijnde een Blokkade 

Het kan dus gebeuren dat jouw rivier heel lang “normaal” stroomt. En dan opeens….. 
stroomt het een stuk minder. 

Het valt ook uit te leggen met een trechter vol met bouwstenen uit jouw fundament. 

Op een bepaald moment komt een bouwsteen vast te zitten en loopt het niet meer zoals jij 
gewend bent. Het stroomt nog wel. Jij functioneert vaak nog wel. Alleen het zou zoveel beter 
kunnen stromen bij jou. Of als het al een tijd vastzit, denk jij dat jij ‘normaal’ functioneert, 
terwijl eigenlijk jouw systeem vastzit/blokkeert. 

De steen die ‘de boel’ blokkeert, houdt dan vaak ook andere bouwstenen tegen.

Door op zoek te gaan welke bouwsteen de doorstroom blokkeert en deze te vergruizen, 
stromen vaak automatisch andere negatieve bouwstenen door. 
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Of is er een ander bouwsteen die op dat moment voor een blokkade, gijzeling, weerstand of 
overtuiging zorgt. Dan kan het proces herhaald worden. Zie ook uitleg Afweersysteem. 

Om goed aan negatieve overtuigingen te werken, is het belangrijk om eerst het fundament 
te doen herstellen/steviger te maken. Dit kan door middel van het opsporen van eventuele 
blokkades in jouw fundament. Zie ook Basis.
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Eenmaal het fundament veranderd/geherprogrammeerd, zal jij merken dat het transformeren 
van andere remmende en/of belemmerende overtuigingen, patronen, het aangaan van 
relaties en de wijze van communiceren jou steeds makkelijker afgaat.

Jij wordt steeds meer jouw ware zelf door bewust te groeien vanuit jouw innerlijke kracht!

� 10 Willem de Ridder Handboek Spiegelogie ISBN 90 72455 45 2

� 11 Janita Venema Het Fluisterkind ISBN 978 90 202 02977

� 12 Don Miguel Ruiz Het vijfde inzicht ISBN 978 90 202 04322
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