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Toeval of niet, na terugkomst van onze vakantie, waarin we 
de laatste dagen een indrukwekkende bijeenkomst mee 
hadden gemaakt met dr. Joe Dispenza in Basel, ontving ik 
een mail van Pascale Bruinen met de vraag om samen te 
werken. In het beeldgesprek dat we kort daarop hadden, 
bleek haar verhaal naadloos aan te sluiten bij de lessen die 
we hadden geleerd bij Joe Dispenza. 
Essentie: wij hebben een ongekend groot potentieel om te 
herstellen van binnenuit.

In het boek dat Pascale mij toestuurde, beschrijft zij op een 
heel prettige en toegankelijke manier haar eigen helings-
proces, afgewisseld met vele wetenschappelijke artikelen 
waarin haar ervaringen worden bevestigd en met veel 
praktische tips voor mensen om de kennis direct zelf in 
hun eigen leven toe te passen. Hoewel zij laat zien hoe 
groot ons zelfherstellend vermogen is, wijst zij er ook heel 
duidelijk op dat de gewone geneeskunde, de huisarts en 
medisch specialist, ook een essentiële rol spelen bij de 
behandeling van ernstige aandoeningen. Een integrale 
aanpak dus! 

Wat mij ook erg aansprak, zijn de vele treffende spreuken 
bij ieder hoofdstuk, zoals deze uitspraak van Hippocrates. 

Iedereen heeft een arts in zich, een heler. 
De natuurlijke genezende kracht in ieder van ons  
is de grootste kracht om gezond te worden.
    Hippocrates 

Pascale Bruinen was tot enkele jaren geleden officier van 
justitie in Maastricht. Over haar werk schreef zij columns 
in een groot Nederlands dagblad en later een boek (Mijn 
eerste lijk is gelukkig vers, 2015). Een jaar later verscheen haar 
tweede boek, Het jaar van de uil, waarin zij op een heel 
bijzondere manier haar innerlijke reis beschrijft naar 
aanleiding van het stervensproces van haar vader en de 
rouwperiode die daarop volgt. Kort daarop blijkt dat er iets 
groots in haar buik zit dat daar niet thuishoort. Ze wordt 
op de lijst voor een spoedoperatie gezet want haar arts 
weet niet of het goed- of kwaadaardig is, totdat ze op de 
operatietafel ligt. In de tweeëneenhalve week wachtperiode 
tot aan haar ingreep gaat ze intensief aan de slag met de 
mind-body technieken die zij zich heeft eigen gemaakt, 
met name meditaties, affirmaties en visualisaties waarbij 
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ze zich inprent en levendig voorstelt dat de operatie goed 
gaat, ze de best mogelijke uitslag krijgt, na afloop geen 
pijn heeft en heel snel herstelt. Na haar operatie krijgt ze 
inderdaad de best mogelijke uitslag (goedaardige cyste van 
de eierstok) en ervaart ze geen enkele pijn. Ze heeft dan ook 
geen enkele keer hoeven drukken op de morfinepomp en 
heeft zelfs nog geen paracetamol gehad. Bovendien is ze 
razendsnel hersteld. 

Aan de hand van wetenschappelijke artikelen, praktijk-
voorbeelden en haar eigen proces laat Pascale zien hoe 
onze gedachten, gevoelens en overtuigingen invloed 
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hebben op ons lichaam, zowel in negatieve als positieve 
zin, op onze gezondheid en zelfs onze levensduur (lengte 
van de telomeren). 
Geest en lichaam vormen één geheel en zijn innig met 
elkaar verbonden: mind over matter. 
Stap voor stap neemt zij de lezer mee in haar proces, 
waarbij zij bij iedere stap uitgebreid ingaat op wetenschap-
pelijke bewijzen voor wat zij beweert. Zij gaat diep in op 
placebo- en nocebo-effecten – in feite bewijzen voor de 
kracht van onze geest – en laat zien hoe deze kennis 
gebruikt kan worden voor optimaal herstel.
In het laatste hoofdstuk van deel I, De innige verbonden-
heid van geest en lichaam, bespreekt Pascale verschillende 
meditatie- en visualisatietechnieken, niet alleen bij kanker 
maar ook bij allerlei andere ziekten. Daarbij noemt zij, 
naast wetenschappelijke onderzoeken en voorbeelden uit 
de praktijk, ook de indicaties en contra-indicaties. Niet 
alles is goed voor iedereen.
Goed om te benadrukken is dat er nooit sprake is van 
schuld bij ziekte. Wij creëren negatieve gedachten of 
negatieve patronen niet bewust. Die ontstaan door wat er 
in ons leven gebeurt en hoe wij daarop reageren. Het mooie 
is dat Pascale Bruinen met dit boek wel mogelijkheden aan-
reikt om negatieve gedachten en patronen bewust te 
worden, los te laten en om te zetten in heilzame.

Deel II van het boek, Optimaal integraal! Handleiding, 
vormt een praktische handleiding voor het dagelijks leven. 
Hierin vat zij alle adviezen en wijsheden op een liefdevolle 
manier samen in de volgende hoofdstukjes:

 1. Liefdevolle zelfzorg
 2. Beschouw jouw lichaam als bondgenoot
 3. Zoek overal naar vreugde
 4. Wees dankbaar 
 5. Identificeer je niet met je diagnose en prognose
 6. Creëer je eigen positieve realiteit
 7. Ga de natuur in
 8. Eet en drink gezond
 9. Ga zoveel mogelijk in de zon
 10. Zoek kalmerende en vertrouwen gevende geuren
 11. Probeer je operatie zo positief mogelijk te benaderen
 12. Zoek steun
 13. Organiseer een dagelijks knuffelmoment
 14. Leesboeken over de grenzeloze kracht  

van de menselijke geest
 15. Luister naar vrolijke muziek
 16. Behoud je gevoel voor humor
 17. Ga mediteren
 18. Doe affirmaties
 19. Doe visualisaties

Zelfherstel van binnenuit vormt de basis van wat Pascale 
Bruinen biedt in haar Academie voor Zelfherstel (www.

academievoorzelfherstel.nl): hoe kun je op een verantwoorde 
manier de eigen regie nemen over je gezondheid. 

Dit prachtige boek kan ik aanraden aan iedereen die op 
zoek is naar een gezond(er) leven en meer levensvreugde, 
ook aan professionals die op zoek zijn naar meer tools om 
hun cliënten/patiënten (en zichzelf !) verder te helpen in 
hun helingsproces. Niet alleen als boek om te lezen maar 
ook als naslagwerk om regelmatig te raadplegen.  n

 


