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Door: 
Wassili Zafiris en Bart

Als Bart* te horen krijgt dat hij een 
bijzonder agressieve vorm van blaaskanker 

in een vergevorderd stadium heeft en zijn 
prognose allesbehalve rooskleurig is, komt 
hij in zijn zoektocht naar genezing terecht 

bij coach en NLP-trainer Wassili Zafiris. 
De voorgestelde reguliere behandeling is 

immers zo invasief en heeft zoveel impact 
op de rest van zijn leven, dat hij eerst wil 

onderzoeken of en wat hij zelf kan 
bijdragen aan zijn genezing. 

Wassili stelt een speciaal en nieuw 
ontwikkeld coachtraject voor. Wat amper 

iemand verwacht, gebeurt. Bart wordt 
schoon verklaard. Een inkijkje in de 

indrukwekkende techniek van Wassili en 
het bijbehorende verhaal van Bart.

Nieuwe ontwikkelingen hebben me altijd geïnteresseerd. 

Ik hou ervan te vernieuwen, maar ook met vernieuwing 

in aanraking te komen. Zeker wanneer ze menselijk groei 

effectiever maken. Na bijna 25 jaar vele duizenden cliën-

ten te hebben begeleid, weet je ook wat de beperkingen 

van een methode zijn. En ik had in al die jaren een groep 

cliënten begeleid, waarbij ik zelf niet helemaal tevreden 

was over het resultaat. Terugkerende, lang bestaande 

problemen. Issues waarvoor mensen soms zelf al de ene 

na de andere training hadden gevolgd en elke keer dach-

ten het gouden ei te hebben gevonden. Om de zoektocht 

enige tijd later weer te beginnen. Sommige issues zijn 

moeilijk te veranderen, dat weet elke doorgewinterde 

NLP-coach of therapeut. Maar waarom eigenlijk?

Diepte
Het antwoord op die vraag kwam in 2017 toen ik op een 

congres een neurowetenschapper sprak die me vertelde 

over een geheel nieuw inzicht over hoe emoties ontstaan. 

En wat ze vertelde, resoneerde meteen bij mij. Emoties 

worden gemaakt door hoe het brein voorspelingen gene-

reert. Ons brein is immers voortdurend aan het voor-

spellen wat er gaat gebeuren. Ik ging naar huis met een 

hele hoop neurologische informatie en las alles wat los en 

vast zat over deze nieuwe ontdekking. Diep van binnen 

voelde ik dat dit klopte en dat dit wel eens de missing link 

zou kunnen zijn waar ik al zo lang naar op zoek was. Toen 

ik begon te begrijpen hoe onze emoties gemaakt worden 

in de neurologische zin van het woord, stelde ik mezelf 

als taak om deze biologische kennis te vertalen naar ‘het 

gesprek’. De afgelopen jaren ben ik bezig geweest om 

helder te krijgen welk soort vragen ik zou moeten stellen 

om het interne proces zo nauwkeurig mogelijk te model-

leren. En ik begon zeer bijzondere resultaten te behalen. 

In korte tijd ontstond er een diepte die ik niet eerder zag 

bij cliënten. Er kwamen oorzaken aan het licht die de 

cliënten en ik niet hadden verwacht. Ik zag mensen soms 

letterlijk voor mijn ogen hun issues transformeren, soms 

in één gesprek. En niet cosmetisch of een beetje. Nee, het 

probleem was gevoelsmatig verdwenen.

Nieuwe methode
Onder de indruk van mijn ervaringen besloot ik al 

mijn cliënten met mijn nieuwe methode te begeleiden: 

RETeC of Relatie Emotie Therapie en Coaching. RETeC 

is aanvankelijk op twee processen gericht: persoonlijke 

emotionele regulatie én relationele emotionele regulatie. 

Waarom? Het lijkt erop dat juist in interactie onze diepste 

gevoelens aangeraakt worden, zowel in positieve, als in 

negatieve zin. Omdat ik besefte dat er enorm veel men-

Een beter mens
Wonderbaarlijke genezing, 
spontane remissie, 
of zelfhelend vermogen?
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Profit en de RETeC methode.
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RETeC Foundation in 2023
30, 31 maart en 1 april 

29, 30 juni en 1 juli 
28, 29, 30 september 

RETeC is een nieuwe methode van coaching en therapie 
die gaat over individuele en relationele emotionele regulatie. 

Themas van de training zijn:
 Individuele en relationele emotionele regulatie, gebaseerd op 

nieuw neuro-wetenschappelijk onderzoek over 'hoe onze emoties 
gemaakt worden". Een zeer effectieve methode om gevoelens 

die onszelf en onze relaties belemmeren te veranderen.
Doe mee! 

RETeC will change the way you think change works!

RETeC Foundation: 3-daagse training voor NLP-ers, coaches en therapeuten

www.wassilizafiris.nl/trainingen/relatie-emotie-therapie-en-coaching
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sen met relatieproblemen rondlopen, wilde ik specifiek 

bij deze groep een verschil gaan maken. En zo denk ik er 

nog steeds over. Tegelijkertijd gebeurde er iets wat ik voor 

kennis aannam. Mijn cliënten en studenten begonnen 

aan te geven dat ze zich gezonder, fitter en opgeluchter 

voelden dan ooit tevoren. Ik ervoer dat zelf ook zo, want 

ik heb RETeC ook uitvoerig op mezelf toegepast. 

Zelfheling
Ik begeleidde zelden ernstig zieke cliënten, die verwees ik 

meestal door. Maar ik heb wel interesse in heling, omdat 

ik zelf ook met een chronisch probleem rondliep en mijn 

ex-partner een voorstadium van kanker had. Ik bleef 

zelf zoeken en heelde jaren geleden eerst mezelf van een 

behoorlijk verzwakt immuunsysteem. Dit was opmerke-

lijk, want ik had dit al sinds mijn dertiende. De metho-

den die ik toen ontwikkelde, waren een doorbraak voor 

mezelf, maar ook voor mijn niet zieke cliënten, omdat 

ze ook uiterst effectief bleken voor andere problemen. 

Dit inspireerde mij om deze technieken door te blijven 

ontwikkelen. Toen mijn ex-partner een voorstadium van 

kanker bleek te hebben en de oncoloog zei dat het erop 

of eronder zou zijn, heb ik een aantal nieuwe technieken 

ontwikkeld die mijn ex zeer consequent is gaan toepas-

sen. Bijvoorbeeld de techniek waarbij ik ‘de ziekte’ scheid 

van de persoon en de persoon zelfs van het lichaam. Een 

indringende methode want wij associëren ons fysieke 

lichaam als ‘ik’. Tegelijkertijd bleven wij onder de (overi-

gens uitstekende) begeleiding van de oncoloog en samen 

besloten we niet meteen medisch in te grijpen. Onder zijn 

toeziend oog zijn wij doorgegaan met de mentale metho-

den. Negen maanden later bleek er geen spoor meer te 

vinden van de onrustige cellen en hoefde ze niet meer 

te worden geopereerd. Deze technieken heb ik alleen in 

kleine kring gedoceerd als NLP- en heling/gezondheids-

methoden. Ik gebruikte ze zelf, voor cliënten en intimi. 

Totdat Bart* mij berichtte.

Immuunsysteem
Zijn verhaal was intens en ik stelde in het eerste gesprek 

voor dat we niet met heling zouden gaan werken, maar 

met emotionele regulatie én dat hij zeker in nauwgezet 

overleg met zijn artsen moest blijven. In mijn achterhoofd 

had ik wel al bedacht dat ik technieken in huis had waar 

ik in geloofde en die ik hem mee wilde geven. Maar in dit 

geval wilde ik me richten op iets waarvan ik wist dat het 

hem zeker zou helpen: een gezondere emotionele regula-

tie. Wanneer die zou zijn verbeterd, zou hij zich ongeacht 

het medisch verloop, in ieder geval beter voelen, betere 

beslissingen kunnen nemen en meer vertrouwen kun-

nen voelen. Bart was akkoord en we spraken af om tien 

weken lang sessies te plannen van een uur. Ik adviseerde 

Bart om zich te verdiepen in het immuunsysteem met 

als doel om een helder beeld te krijgen van verschillende 

lichaamseigen processen om ziekte aan te pakken. Deze 

kennis kun je later gebruiken bij eventuele visualisaties. 

Zo heb ik hem na enkele gesprekken tijdens een hypnoti-

sche inductie laten visualiseren dat een kudde koeien in 

zijn lichaam aan het grazen was. Dit oneindige grazen zou 

dag en nacht doorgaan en deze koeien aten uiteraard elke 

zieke cel op die niet in het lichaam thuishoorde. 

Emotionele deregulatie
Wanneer je zo’n dramatische diagnose krijgt, snap je 

dat iemand veel emoties ervaart. En dat komt goed uit, 

want met RETeC sporen we de oorsprong van emoties 

nauwkeurig op. Je werkt dan direct met de oorsprong 

van emoties, je lichamelijke gevoelens. En niet zomaar 

lichamelijke gevoelens, maar orgaangevoelens, viscera-

le gevoelens. Gevoelens die voor het emotionele brein 

cruciaal blijken te zijn. Zo ook bij Bart. Wekelijks doken er 

nieuwe emoties op die we terug traceerden naar eerde-

re ervaringen. Telkens weer eindigend met een nieuw 

gevoel dat tot een nieuwe voorspelling leidde. Met RETeC 

zorg je ervoor dat de gevoelens die nodig zijn, ontstaan. 

Het brein gaat daar automatisch voorspellingen uit gene-

reren. Voorspellingen creëren onze emoties, dus nieuwe 

voorspellingen creëren nieuwe emoties. Ik zag Bart bin-

nen enkele weken opknappen, een frissere blik krijgen. 

Ondertussen begonnen we met specifieke technieken 

om de ‘ziekte te scheiden van het zelf’, waarbij je je er dus 

niet meer mee identificeert. En met een techniek die ik 

gemodelleerd heb op basis van taoïstische geneesheren, 

waarbij je de ziekte als het ware ‘achterlaat’. Daardoor 

ontstaat het gevoel dat de ziekte geen onderdeel meer is 

van het ‘nu’. Deze en andere technieken hadden tel-

kens een diepgaand positief effect en zorgden voor een 

volledig veranderd gevoel. En altijd weer eindigend 

met een RETeC-proces om de emotionele deregulatie te 

herstellen. Ik denk nu dat dat het belangrijkste is in elk 

coaching- of therapeutisch proces. Omdat je onbewuste 

fysiologisch-emotionele processen transformeert.

Niet traceerbaar
Na zeven weken zei Bart tegen mij dat hij ineens minder 

naar het toilet hoefde (bij invasieve blaaskanker is het 

normaal dat je veel plast). Een paar dagen erna zou hij 

voor controle naar het ziekenhuis gaan. Daar deed de 

arts een endoscopie, met voor Bart een ongelooflijk goed 

resultaat. De tumor bleek vijftig tot zeventig procent 

kleiner te zijn geworden. Precies drie weken later, bij de 

tiende coachsessie, bleek na nauwkeurig onderzoek dat 

de kanker vrijwel volledig was verdwenen. Het laatste 

stukje tumor, slechts twee millimeter groot, werd ope-

ratief verwijderd. Daarna was er geen spoor van kanker 

meer te vinden. Bart blaakt inmiddels van gezondheid en 

ik begeleid hem nog steeds. Er duiken namelijk regelma-

tig nieuwe emoties op die we met RETeC transformeren 

naar gezondere voorspellingen. Een veel voorkomende 

emotie bij (ernstige) ziekte is de angst dat de ziekte terug-

keert. Bart heeft deze angst na zijn herstel een paar keer 

ervaren, maar dankzij RETeC kunnen wegnemen.

Getransformeerder patronen
Sinds ik met RETeC werk, heb ik bij zeker 95% van mijn 

cliënten zeer diepe patronen weten te transformeren. 

Patronen die veel invloed hadden op de keuzes die 

cliënten maakten in hun leven. Keuzes die bijvoorbeeld 

betrekking hebben op werk, relaties of gezondheid. De 

opluchting die ik zie bij mijn cliënten is veelzeggend. Het 

grote verschil met mijn vroegere werk is dat de gevoelens 

die tot dan toe iemands beslissingen bepaalden, zo veran-

derd zijn dat iemand soms compleet andere beslissingen 

neemt en maakt. En dit doet zonder moeite, op een na-

tuurlijke manier, zonder dat de oude gevoelens ooit weer 

naar boven komen. 

Heeft dit Bart zijn levenskeuzes beïnvloed? Ik denk het 

wel. Niet alleen door dit ingrijpende proces, maar ook 

omdat RETeC de basis van je levensbeslissingen beïn-

vloedt, namelijk hoe jij je voelt!

Ik kan elke coach of therapeut adviseren om te leren wer-

ken met RETeC, direct met het emotionele brein. Je leert 

hoe het emotionele brein werkt en hoe je met onbewuste 

levensbepalende gevoelens kunt werken in jezelf en je 

relaties. Zoals ik nu tegen iedereen zeg: 

This will change the way you think change works. n
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Toen ik Wassili mailde en hem vertelde dat 

ik hulp nodig had op het gebied van men-

tal coaching, kon ik gelukkig snel bij hem 

terecht. Hij begon niet met het onderwerp 

genezing, maar sprak over hoe je met je ge-

voelens om kunt gaan in geval van ziekte en 

leven-of-dood situaties. Wassili benadrukte 

dat ik voor het medische deel van mijn be-

handeling bij artsen en ziekenhuizen moest 

zijn. Hij zou onder meer een door hemzelf 

ontwikkelde methode gaan gebruiken, 

waarmee je de oorsprong van emoties kunt 

traceren en die vervolgens kunt beïnvloeden. 

Deze methode heet RETeC, kort voor Relatie 

Emotie Therapie en Coaching. Daarnaast 

wilde hij verschillende andere technieken 

inzetten, ook grotendeels door hemzelf ont-

wikkeld, die erop gericht zijn om fysieke he-

ling te stimuleren. De RETeC-methode kwam 

in de praktijk voor mij vaak neer op gesprek-

ken met uitleg en veel vragen van Wassili 

over mijn gevoelens en verwachtingen. Die 

gevoelens werden bij elk gesprek een beetje 

anders als gevolg van de vragen en mijn ant-

woorden. Nare, negatieve emoties transfor-

meerden naar fijne, positieve gevoelens. 

Tijdens elke sessie, tijdens elke verandering, 

ontstond daarbij een bepaalde zin, een ‘spon-

tane’ uitspraak. De opdracht was telkens om 

het nieuwe gevoel thuis vast te houden en de 

bijbehorende zin uit te spreken. 

Eén van die zinnen ‘ik word een beter mens’ 

ontstond bij de allereerste afspraak. Uitein-

delijk had ik zo een hele verzameling korte 

zinnen die de verandering van mijn gevoe-

lens uitdrukten. 

Visualisatie
Ook hielp Wassili mij met visualisaties. Hij 

vroeg mij hoe ik kanker in gedachten ver-

beeldde. Ik zei het te zien in termen van on-

willig personeel dat zijn werk niet goed heeft 

gedaan, waardoor de tumor een kans kreeg. 

Volgens hem een goede metafoor. Hij wees 

erop dat veel mensen het zien als een strijd, 

een gevecht, of zelfs een oorlog. Maar dan ga 

je een gevecht aan met je eigen lichaam, een 

gevecht dat je niet kan winnen. De metafoor 

van een werkgever – mijn brein – en onwillig 

personeel – een immuunsysteem dat steken 

laat vallen – was prima. Andere vergelijkin-

gen zijn ook goed, zolang het maar niet gaat 

om een gevecht met jezelf.

Ik kreeg huiswerk: zoek uit hoe het lichaam 

van nature tumorcellen aanpakt en pro-

beer dat voor jezelf zo eenvoudig mogelijk te 

visualiseren. Internet maakte al snel duide-

lijk hoe een en ander in het lichaam werkt. 

Ik begon meteen met me voor te stellen hoe 

bepaalde cellen in mijn lichaam ongewenste 

kankercellen opspoorden en verteerden. Ik 

ging ook bijbehorende woorden uitspreken, 

die aanvankelijk nauwkeurig uitdrukten wat 

mijn lichaam te doen stond. Zo zei ik bijvoor-

beeld hardop tegen mezelf: immuunsysteem, 

spoor alle kankercellen in mijn lichaam op 

en vernietig ze! Spoor de kankercellen op 

in mijn blaas en schakel ze uit. En: spoor de 

kankercellen op in mijn prostaat en laat ze 

verdwijnen. Of woorden met een dergelijke 

strekking. Deze boodschap zei ik elke dag 

urenlang tegen mezelf. Thuis staand voor de 

spiegel, buiten op straat of wandelend door 

het park. Urenlang, elke dag weer. Al snel 

was ik veranderd in die man die constant 

tegen zichzelf zat te praten. Het kon me niks 

schelen wat andere mensen daarvan vonden. 

Ik was bezig met de belangrijkste missie van 

mijn leven: genezen! En ik was bereid om 

alles te doen wat daarbij zou kunnen helpen.

Ik versus niet-ik
Bij één van de sessies leerde ik om onder-

scheid te maken tussen ik en niet-ik. Simpel 

gezegd, mijn schoenen en al mijn spullen, 

die zijn niet-ik. Mijn lichaam, mijn geest: 

wel-ik. Mijn ziekte: niet-ik. Dit onderscheid 

maken, vond ik aanvankelijk best lastig om te 

leren. Die ziekte zat per slot van rekening in 

mijn lichaam. De kankercellen waren mijn 

cellen. Maar je wilt natuurlijk helemaal niet 

dat dergelijke cellen deel van jou uitmaken. 

Na een poosje lukte het me alsnog om wel 

duidelijk het onderscheid tussen ik en niet-ik 

te maken. Wat daarbij hielp was stoppen met 

dingen kritisch proberen te beredeneren en 

beargumenteren en in plaats daarvan te ac-

cepteren dat de ingezette techniek zou gaan 

werken. Gelukkig kon ik dat inderdaad. 

Het verhaal 
van Bart

“Voor de duidelijkheid: 
met dit verhaal wil ik 

op geen enkele manier 
suggereren dat je zal 

genezen van kanker als je 
doet wat ik heb gedaan. 

Bij deze ziekte geeft 
niemand garanties, ik doe 

dat dus ook niet. Ik ben 
ervaringsdeskundige, die 

ervaring betreft alleen 
mijzelf. 

Mijn verhaal heb ik 
geschreven ter inspiratie. 

Als ik hiermee iemand 
kan helpen om die helse 

tijd net iets beter door te 
komen, dan is dat voor 

mij een prachtig 
resultaat."
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Onderscheid maken tussen ik en niet-ik 

bleek al snel veel belangrijker dan ik had 

gedacht. 

Wassili vertelde me over een keer dat hij in 

China was en daar in een ziekenhuis tao-

istische artsen zag die stonden te chanten 

bij een patiënt die net een zware operatie 

had gehad. Hij vroeg wat ze aan het chan-

ten waren. Ze vertelden de patiënt dat hij al 

beter was, dat hij al was genezen. Dit gegeven 

gebruikte Wassili voor een techniek die mij 

hielp om de ziekte gevoelsmatig achter mij te 

laten. Dat deed ik door mij een voorstelling 

te maken van mijzelf als een zieke persoon 

(mijn oude ik) en die persoon vervolgens in 

gedachten achter mij te laten. Naarmate dat 

vaker gebeurde, zag ik mijn zieke zelf daad-

werkelijk steeds verder achter mij staan, tot 

er in mijn gedachten wanneer ik over mijn 

schouder keek, niet meer dan een stip aan de 

horizon achter mij zichtbaar was, een stip die 

uiteindelijk verdween. Dit ging soms gepaard 

met intense emoties. Dan zag ik met tranen 

in mijn ogen mijn zieke zelf steeds kleiner 

worden, terwijl mijn geloof dat ik echt zou 

gaan genezen steeds sterker werd. 

Een beter mens
Ik kreeg de vraag voorgelegd hoe ik mijn 

toekomstige ik zag. Spontaan was mijn ant-

woord: ik zie een beter mens. Daarmee be-

doelde ik niet eens een gezonder mens, maar 

een beter mens als persoon. Laten we zeggen 

iemand die geleerd heeft van een ernstige 

ziekte en daardoor op positieve wijze is ver-

anderd. Wassili zag wel meteen de dubbele 

betekenis en gaf mij als opdracht mee om die 

woorden thuis te herhalen. Eerst zei ik tegen 

mezelf dat ik een beter mens zou worden, 

dat ik zou genezen. Na een tijdje veranderde 

dat in de boodschap dat ik een beter mens 

was, dat ik was genezen. Ook deze boodschap 

bleef ik urenlang elke dag tegen mezelf zeg-

gen. Ter ondersteuning hing ik overal in huis 

briefjes op met dezelfde boodschap, zodat 

ik die zag als ik in de spiegel keek, de afwas 

deed, achter mijn bureau zat, in bed lag. Zo 

nam ik die boodschap bewust en ook onbe-

wust waar. Die luidde inmiddels: Ik ben een 

beter mens. Mijn brein geneest mijn lichaam 

en blijft mij genezen.

De focus lag steeds op het genezen van mijn 

lichaam. Maar het werd voor mij daarnaast 

steeds duidelijker dat het ook ging om men-

tale genezing. Mijn geest, mijn ziel moest ook 

beter worden. Ik als persoon moest beter 

worden. Want ik ben meer dan mijn lichaam. 

Ik ben meer dan mijn brein. Zo bezien is 

genezing niet compleet als het niet het geheel 

betreft. Het gaat ook om balans, het bekende 

‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. 

Tijdens een gesprek met een kennis die 

nog niet wist dat ik ziek was, merkte ik dat 

er spontaan nog iets was veranderd. Voor-

heen was mijn formulering eenvoudig: ik 

heb kanker. Deze keer zei ik echter: ik word 

behandeld voor kanker. Voor mij was dat een 

belangrijk moment. Ik was niet langer mijn 

ziekte, ik had een ziekte. Die paar woorden 

maakten een enorm verschil. Het voelde als 

een volgende grote stap op weg naar gene-

zing.

De kracht van herhaling
Vanuit mijn werk als copywriter voor een 

marketingbureau was ik beroepshalve be-

kend met de kracht van herhaling. Herhaal 

steeds dezelfde boodschap en vroeg of laat ga 

je geloven dat het waar is. Houd de bood-

schap simpel en blijf deze herhalen. Dat is 

wat ik trouw deed. Ik bleef dan ook doorgaan 

met het herhalen van de boodschap, elke 

dag, urenlang, wanneer ik maar kon. Soms 

fluisterend, soms op spreektoon, soms luid-

keels, een enkele keer bijna schreeuwend. In 

gedachten tijdens het winkelen, in de tram of 

wanneer ik even niet de aandacht van voor-

bijgangers op mij gevestigd wilde hebben. En 

’s nachts wanneer ik sliep. Ik herinnerde me 

iets over onbewust dingen waarnemen in je 

slaap en sprak dezelfde boodschap in op mijn 

telefoon. ’s Nachts liet ik deze boodschap heel 

zacht in een loop afspelen. Zo kreeg ik dag en 

nacht te horen dat ik beter zou worden, of dat 

ik al beter was.

Wassili stelde eerder een andere metafoor 

voor en vertelde dat er door Japanse collega’s 

goede resultaten waren bereikt met het beeld 

van grazende koeien die langzaam maar 

zeker de tumor opaten tijdens het grazen. 

Dat beeld, daar kon ik wel wat mee. Mijn opa 

was boer, en al woonde ik al het grootste deel 

van mijn leven in Amsterdam, ik hou van het 

platteland. Ook de koeien gaf ik mondeling 

opdracht om de tumor op te eten. Tot mijn 

verbazing ging het beeld een eigen leven lei-

den. Naarmate de weken voorbijgingen kwa-

men er steeds meer koeien bij, tot ik op een 

punt kwam dat mijn blaas in mijn gedachten 

onzichtbaar was, want volledig overwoekerd 

door grazende koeien. Uiteindelijk waren 

er overal in mijn lichaam koeien actief. In 

gedachten was de horizon achter mijn blaas 

een massieve zwart-witte muur van koeien 

geworden.

Verandering!
Terug in de buitenwereld. De preoperatieve 

immunobehandeling was bijna voorbij en 

ik kreeg een scan om de resultaten te beoor-

delen. De tumor was niet groter geworden, 

maar ook niet kleiner. Dat was niet vol-

doende om de oorspronkelijke voorgestelde 

operatie af te lasten. Dus wilden artsen me 

toch opereren. Ik was doodsbang. Mijn be-

handelaar stelde voor om ook even met een 

camera in mijn blaas te kijken. Ik denk dat 

hij mij daarmee de noodzaak van die zware 

operatie met eigen ogen wilde laten zien. 

Een kleine week voordat dit zou gebeuren, 

besloot ik om de boodschap aan mezelf aan 

‘Nare, negatieve emoties 
transformeerden naar fijne, 
positieve gevoelens’
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We zijn verheugd om weer een najaarscongres 
te kunnen organiseren op 
zaterdag 26 november 2022. 

Het thema van het congres is ‘KLEUR!’

Kleur als visuele prikkel, kleur bekennen,
kleur om te voelen en gekleurde meningen. 
Breng kleur in je leven, in je presentatie of 
presentie. 
Kleur als stemmingmaker.
Wel of geen kleur op je wangen. 
Kleur geeft kleur aan het leven en voor 
ons aan het najaarscongres.  

We ontvangen je graag op onze nieuwe 
congreslocatie: 

Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg
www.kontaktderkontinenten.nl

Ook benieuwd naar welke workshops we 
hebben? Voor het programma en inschrijvingen 
ga naar:

www.nvnlp.nl – evenementen – congressen

te passen. De controle in het ziekenhuis zou 

op een donderdag plaatsvinden. Op de zater-

dag ervoor begon ik tegen mezelf te zeggen 

dat ik op donderdag genezen zou zijn. Deze 

boodschap herhaalde ik voortdurend, maar 

nu bijna non-stop de hele dag door. ’s Nachts 

speelde mijn telefoon het bericht steeds op-

nieuw af. Overdag herhaalde ik de woorden 

bij alles wat ik deed. Ook nu weer soms in 

gedachten, soms fluisterend, soms pratend, 

soms luidkeels.

Al maandenlang werd ik elke nacht vijf, zes 

keer wakker om te plassen. Toen ik deze keer 

op maandagochtend wakker werd, besefte 

ik plotseling dat er iets was veranderd. Die 

nacht was ik maar twee keer wakker gewor-

den om te plassen. En dat bleef zo! Meestal 

twee keer, soms zelfs maar een keer. Het 

kon niet anders dan dat dit een heel goed 

teken was! Het betekende dat ik echt aan het 

genezen was! Die donderdag in het zieken-

huis werd dit bevestigd. De arts keek met een 

camera in mijn blaas en wat bleek: een paar 

weken na de scan was de situatie radicaal 

veranderd. De tumor was vijftig tot zeventig 

procent kleiner geworden! 

Tranen van geluk
De datum voor de operatie kwam naderbij. 

Nog een scan volgde, om nauwkeurig vast te 

stellen waar tumor zat, en om te kijken of er 

geen uitzaaiingen waren. Het resultaat deed 

me weer in tranen uitbarsten. Maar deze 

keer tranen van geluk. De tumor was zo goed 

als verdwenen!

Ik liet het ziekenhuis weten dat ik afzag van 

de operatie. Dat vonden ze niet per se een 

goed idee, simpel gezegd onder het motto: 

zonder blaas kan je geen blaaskanker krij-

gen. Maar ik hield vol, mijn blaas ging niet 

verwijderd worden. Wel stemde ik in met 

een kleinere operatie, omdat er toch nog een 

verdacht plekje in de blaas was gezien. Dat 

plekje werd verwijderd. De verdenking bleek 

terecht, het ging om kwaadaardige cellen, 

maar het was een stukje van slechts een paar 

millimeter. Er werd verder niks verdachts 

aangetroffen.

Ik beschouwde mezelf als genezen! Niet alle 

artsen waren het daarmee eens. Misschien 

was er nog sprake van onzichtbare onmeet-

bare microcellen in de blaaswand. Voorge-

steld werd om daar proactief op te reageren 

met maar liefst 25 bestralingen. Met gega-

randeerde bijwerkingen. Die bestralingen 

heb ik geweigerd. Ik liet het ziekenhuis weten 

dat ik pas wil praten over behandelingen die 

permanente schade veroorzaken als het gaat 

om kiezen tussen leven of dood. 

Op het moment van dit schrijven ben ik een 

half jaar verder. Twee keer controle in het 

ziekenhuis gehad, en beide keren gezond ver-

klaard. Er werd geen spoor van kanker aan-

getroffen in mijn lichaam! En ondertussen 

blijf ik trouw doorgaan met de boodschap-

pen aan mezelf. De laatste versie van mijn 

mantra: Ik ben een beter mens. Mijn brein 

en mijn lichaam genezen mij permanent. Die 

boodschap hangt nog steeds overal bij mij 

in huis. Ik herhaal hem niet meer urenlang 

elke dag. Maar wel met enig regelmaat. Als 

een reminder voor mijn brein, mijn lichaam, 

mijn immuunsysteem. Een reminder dat ze 

24/7 alert blijven en hun werk doen: mij in 

leven houden, mij gezond houden.” n

*Uit respect voor zijn privacy, is de naam Bart 

gefingeerd.

Naschrift van Wassili
We zijn nu al 8 maanden verder nadat bij 
Bart voor het eerst werd vastgesteld dat 
er geen kanker meer te bespeuren viel. 
Hij stuurde mij onlangs nog het volgende 
bericht: “Dag Wassili, vanmorgen de uitslag 
van de scan en andere onderzoekjes gekre-
gen. Alles goed!”


