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'Genezen door liefde'! Een groot aantal wetenschappelijke of 
sceptische geesten denken bij het lezen van deze woorden 
misschien wel  'dat in deze gekke tijden blijkbaar alles kan 
worden beweerd... Het is toch niet omdat Jezus ooit zei: 
"Ga, je geloof heeft je gered" dat we ons nu ook moeten 
inbeelden dat liefde echt kan genezen!’ 
En toch... Die logische denkers die zo overtuigd zijn van 
Newtons principes, zouden versteld staan van de vele metho-
des die zijn ontwikkeld door experts in dit domein en ook 
van de effecten die ze veroorzaken! Wij hopen dat dit werk-
schriftje – een samenvatting van en praktische kijk op de ont-
dekkingen van dokter Leonard Laskow – je ervan kan overtuigen 
hoe krachtig liefde kan zijn en hoe liefde jou en anderen in je 
omgeving kan helpen genezen...

Wat is liefde eigenlijk? 
Het staat vast dat liefde zich niet schuilhoudt in:

 Q  Angsten: je onderwerpen aan de verlangens van 
een ander uit angst hem of haar te verliezen.  
Je gevoelens niet durven uiten en je behoeften 
negeren om conflicten te vermijden.

 Q  Ondoordachte opofferingen: alles geven zonder 
aan jezelf te denken en zo jezelf verliezen. 
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 Q  Doelbewuste daden: iemand helpen, een geschenk 
of compliment geven of gewoon aardig zijn met de 
bedoeling liefde terug te krijgen.

 Q  Ontkenning van jezelf voor anderen: jezelf verraden, 
negeren of wegcijferen om anderen plezier te doen...

 Q  Pogingen om de ander te veranderen opdat hij of zij 
beter wordt en/of beter in onze dromen past.

 Q  De hoop dat iemand de leegte kan vullen of meer 
liefde te geven heeft dan je zelf kunt bieden.

 Q  Een onmogelijke liefde die jou geen intimiteit te 
bieden heeft...

Het is echter niet zo gemakke-
lijk om de verschillende soorten 
liefde te bepalen...

Wat als... liefde begint bij leren 
houden van jezelf?

En wat als... liefde gewoon een 
kwestie is van frequenties en energieën die harmoniseren en 
elkaar versterken, zodat wij ons volledig en één voelen?
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Wat als... liefde opnieuw resoneert met een persoon, als ze 
ontvankelijk is voor zijn of haar frequentie?

En wat als... houden van betekent dat 
je in een staat van onvoorwaardelijke 
liefde verkeert waarin je energie zodanig 
sterk vibreert dat je net als de grote 
genezers erin kunt slagen om je één 
te voelen met om het even wie om zo 
te kunnen bijdragen tot zijn of haar 
psycho-emotionele en/of lichamelijke 
genezing? 

Houden van, is dat misschien het talent om 
te creëren, om de band in stand te houden 
die leidt tot eenheid en verbondenheid? 

Genezer worden betekent dat je dichterbij komt 

te staan bij die universele, creërende kracht die 

we liefde noemen, om jezelf opnieuw uit te vinden, 

universeel te worden en één te worden met God. 

Barbara Ann Brennan, 

Licht op de Aura,  Altamira-Becht
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Dokter Leonard Laskow*– de man wiens bevindingen de basis 
vormen van dit boekje – had een fantastische carrière in de 
allopathische geneeskunde tot hij op een dag getuige was 
van een spontane genezing. Hij twijfelde aan zijn definities van 
ziekte, gezondheid en genezing en besloot om naast zijn taak 
als arts ook de genezingskrachten van zijn patiënten te sti-
muleren door de energie van de liefde.
Dertig jaar lang bestudeerde hij de effecten van hartcoheren-
tie (een coherent hartritmepatroon) en van de energetische 
frequentie die liefde is op het lichaam en de gezondheid.
Om zijn eigen methodes voor genezing, die hij Holoenergetics© 
noemt, op een wetenschappelijke manier uit te bouwen en te 
valideren, besloot hij om zelf proefkonijn te zijn in onder-
zoeken die werden uitgevoerd door verschillende universiteiten. 
Zijn onderzoek bestond voornamelijk uit het meten van de 
impact van de energie van de liefde op het elektromagnetische 
veld en op de genezing van ziektes.

*  Dokter Laskow schreef het boek Healing With Love en stond 
aan het hoofd van de afdeling Gynaecologie van het ziekenhuis 
in Monterey. Hij gaf les aan de Universiteit van Californië 
(San Francisco), is medeoprichter van de American Board of 
Integrated Holistic Medicine, maakt deel uit van het weten-
schappelijke comité van het Institute Heartmath en is ook con-
sultant in de gedragstherapie en energetische geneeskunde in 
Ashland (Oregon). Hij geeft wereldwijd lezingen en seminars en 
ook workshops over Holoenergetics©.
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Een korte schets van zijn opvattingen

‘Tijdens mijn werk als chirurg beschouwde ik “genezing” 
als het herstellen van onze natuurlijke staat van eenheid. 
Onze individualistische en hyperrationele maatschappij 
moedigt de illusie aan van een scheiding, met name het 
geloof dat onze geest gescheiden werkt van ons lichaam, 
dat de mensen geïsoleerd naast elkaar leven enz. Zonder 
het te beseffen verspillen heel wat mensen een aanzienlijke 
hoeveelheid energie om die scheiding in stand te houden en 
dat leidt vaak tot spanning, pijn en ziektes. Het concept 
‘holoenergetische genezing’ is erop gericht de mens te 
verzorgen door die illusie van scheiding op te heffen, en dan 
vooral door liefde, bewustzijn en universele energie.
In de holoenergie is onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en 
anderen een cruciaal aspect in de genezing.
Liefde is niet alleen voor dichters en spirituele types! Het 
is een middel dat het natuurlijke genezingsproces stimu-
leert. 
Ik heb in laboratoria ervaren dat een goed gerichte 
liefdesenergie tot resultaten kan leiden die ik nooit 
voor mogelijk had gehouden... Liefde kan bacteriën in 
petrischaaltjes laten stoppen met woekeren, kan de helices 
van ons DNA uit elkaar halen en weer met elkaar verbinden, 

kan de groei van kankercellen in cultuur 
afremmen enz. De holoenergetische 
geneeskunde heeft echter niet de 
bedoeling de plaats in te nemen 
van de westerse geneeskunde 
die zo belangrijk is voor de 
behandeling van acute ziektes, 
ernstige infecties, trauma’s 
enz. Ze wil wel aantonen dat we 
ons vermogen tot zelfgenezing 
aanzienlijk kunnen verhogen 
door verschillende benaderingen 
te combineren.’
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Al gedurende enkele decennia worden de wetenschappelijke 
bewijzen voor de stelling dat ieder mens zijn gezondheid kan 
beïnvloeden steeds talrijker. Wat in wetenschappelijke kringen 
vroeger een ‘wonderbaarlijke genezing’ werd genoemd, is in feite 
niets meer dan het resultaat van een mens die in staat is om 
zijn genezingsvermogen zelf te stimuleren. (Er is bijvoorbeeld 
aangetoond dat de hoeveelheid natural killers, de schoonmaak-
cellen die toxines en zieke cellen*uit ons lichaam verdrijven, 
toeneemt en dat die cellen ook doeltreffender werken als we 
ons goed voelen of liefde ervaren**.)

*Enkele wetenschappelijke referenties op dit gebied:
- Psychosomatic Medicine, 1975
- The Journal of Immunology, 1985
- Science, 1984
- The New England Journal of Medicine, 1991
- Het werk van de dokters David Servan en Thierry Janssen
- Onderzoeken en werk van Richard Davidson, professor Psychiatrie 
en Psychologie, die met Daniel Goleman samenwerkte aan Harvard, 
directeur is van het Laboratory for Affective Neuroscience in het 
Waisman Laboratory for Brain Imaging and Behavior en van het Cen-
ter for Investigating Healthy Minds.
- Onderzoeken en werk van Jon Kabat-Zinn, oprichter en directeur 
van het Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Soci-
ety aan de Universiteit van Massachusetts. Oprichter en voormalig 
directeur van de Stress Reduction Clinic. Emeritus hoogleraar in 
de geneeskunde die heel veel heeft bijgedragen tot de moderne ge-
zondheidszorg dankzij zijn onderzoek naar de wisselwerking tussen 
lichaam en geest om zo de genezing te bevorderen.

**  De ontdekkingen in de psychoneuro-immunologie (wetenschap die de 
impact bestudeert van psychische gebeurtenissen op het immuun-
systeem) hebben aangetoond dat ons immuunsysteem op elk moment 
onderhevig is aan onze gedachten en emoties; deze ontdekkingen 
hebben stap voor stap geleid tot een nieuwe tak van de geneeskunde 
die zich bezighoudt met het verband tussen lichaam en geest. 
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We leven in een uitzonderlijke tijd in die zin dat de 
vernieuwende kijk op onze gezondheid ook steeds 

meer invloed heeft op hoe we naar onze 
ziektes kijken. Dit werkschriftje is een 
hulpmiddel voor iedereen die zelf ook 
verantwoordelijk wil zijn voor zijn 
levenskwaliteit en zijn persoonlijke 
verwezenlijking.  Ons lichaam is een 

tempel: het voelt onze vreugde, verwerkt 
ons verdriet en steunt ons bij het berei-

ken van onze doelen. Het is onze taak om ons 
lichaam alert, vol energie en in optimale conditie te houden.

Zo zag dokter Laskow bijvoorbeeld dat, wanneer iemand zich 
in een bijzondere toestand bevindt die hij ‘transpersoonlijke 
uitlijning’ noemt (zie oefening nr. 4), er resonantie plaatsvindt 
tussen de curven van het eeg*, ecg** en emg***.

*  Een elektro-encefalografie (eeg) meet de elektrische activi-
teit van de hersenen.

**   Een elektrocardiogram (ecg) is een grafische voorstelling van 
de curve van de hartslag.

***  Een elektromyogram (emg) is een weergave van de elektrische stro-
men in een samentrekkende spier die ons in staat stelt het peri-
fere zenuwstelsel, de spieren en de neuromusculaire juncties te 
bestuderen.

VREUGDE
VERDRIET

DOELEN
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Dat proces zorgt ervoor dat die persoon in een staat van 
coherentie is waardoor zijn organisme harmonieuzer 

wordt.
Op dat moment verandert de verbindingshoek 
tussen de twee waterstofatomen (H2O) in het 
lichaam van 105° naar 109° en dat heeft invloed op 

de eigenschappen van het water. Zowel de pH, 
de oplosbaarheid, het lichtabsorptievermogen als 

de oppervlaktespanning verandert.
Wanneer iemand echte liefde ervaart of heel veel energie 

heeft, wordt zijn vibrerend vermogen zo groot dat er resonan-
tie kan plaatsvinden tussen de persoon en het voorwerp van 
zijn aandacht. Hij zal zich er één mee gaan voelen.
Er worden dan een heleboel hormonen, met name de zoge-

noemde ‘gelukshormonen’, afgescheiden 
die bijdragen tot de gezondheid: oxyto-
cine, dopamine, serotonine enz.

Deze veranderingen kunnen allemaal 
worden geïnduceerd door bepaalde 
menselijke gedragingen zoals gecon-
centreerd nadenken, openstaan, willen 

Als de geest rustig wordt 

en het hart openstaat, 

dan wordt de pracht van 

de mens – in zijn meest 

perfecte vorm –  

eindelijk onthuld. 

Dokter Leonard Laskow

201506_cahier_amour_druk.indd   10 1/07/15   15:19




