Bruce Liptan is celbioloag en
hijwos tat in de herÍst van
1985 hoagleraor bíologie
odn de medische foculteit in
Wisconsin. Hijvoelde zich echter
onlevreden en angelukkig met
de monier vdn lesgeven. De
troditionele opvottíngen over de
bialogie bepetkten hen in zijn
wete

n s c h a p pe I ij ke e n

Íí I as afi sc h e

kijk op het leven en zijn drong
daorndar onder2oek te doen.

on

anjuist en zelÍbeperkend en nookt
vera nde ring en onnaqelij k.
ln 20 joar wetenschoppelijk
anderzaek heeft Lipton de
bevestiging gevanden von deze
ontde kki ng e n h ij canstoteert

dat de'nieuwe biologie'de nens
de magelijkheid geeft om neer
vreugde en bevrediging te vinden

lnleiding
Liptan onderzocht en ontwikkelde
een nieuwe visie ap hae cellen hun
fysiologie en qedrag reqelen. Het
leven van de celwordt volgens zijn
inzichten bestuurd door de Íysieke
en energetische amgeving von de
cel en niet zozeer alleen doar de
genen! Deze reoctie ap signalen
uit de omgevinq staot hooks op
het'dogma' von de bialogie,
nanelijk de avertuiqing dot het
Ieven wordt bestuurd door de

het geheim vàn het lêven was
ontsluierd; het centrêle dogma
vên de moleculaire bio ogle was
geboren. Aanvankeljlk ging nren er
a een van uit dat DNA de fysieke
kênmerken bepaalt, mêar ater
zag men dat DNA ook nv oed
uitoefent op emohes en gedrag,

vosthouden aan deze oude
overtuiqingen is volgens Lipton

Lipton had inmiddels min of
meer wanhopig ziln baan in

ln 1953 hebbên Watson ef Crick
de structuur en de funche van
de dubbe e DNA he ix ontdeki.
Men I ng ervan uii dat hiermee
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Wlsconsin opgezêgd en woondê
op de Cariben. Hijontdekte daêr

de'nieuwe biologiê' waarbij
het meest kenrÍerkend was,
dat genen êan- en uitgêzet
moeten worden om te leiden
tot bijvoorbêeld een ziekte. Dit
verschijnse wordt'epigenêbcê'
8€noemd: de Íudie van
molêcu aire mêchën sm€n wêarbij
de om8eving de êctv teit vèn
dê genen bestuu rt. Epigefeuca
bestLrdeert dus het vakgebled
van niet genetische, maar wel

overêríbare facroren.
Het mense ijk lchaam bevat
50 biljoen cellen met een

gezamen jke strategiê en een
gezamenlijk doel: over even I
Lipton constêteerde dat daartoe
e€n ingenieus systeem van
sênrenwerking en d iffe re ntiatie
noodzakelijk én werkzaam is. Deze
visie betekent een omÍnezwaai
van een redLctionistische,
wetenschappelijke kijk op het
ieven naar een Írleer spirituele

opvatting. De mêns

is geen
biochemische machinê, maêr
geschapen naar het bê€ld van

overgeleverd aên je genetisch

'aêngezet'. En omgevingsfactoren
hebben hierop dus invloed.

God...

De nieuwe bio ogie gêat ervan ult
dat genen worden geactivêerd,
aan- en uitgezet, als ze door
iets worden getriggerd. Ter

Het magische membraan

De int€llig€nte ce'len
Lipton is in zijn onderzoek de
cel en als'miniatuurmensen' gaan

vergelijking: de autosleutel

is

beschouwen, (Overigens noemt
men dit'antropomorfisme' en
dit wordi in wetenschappelijke
kringen als een doodzonde

noodzakelijk om de auto te aten
rijden, rnaar hêeft met het rijden
zelf niets te makenl
Eiwitten worden samengesteld

Elke cel is een intelligent wezen

uit aÍninozuren en vorrnen als
het ware de grondsioffen van het

dat zelfstandig kan overleven,
bezield met intentie en doe.
Een mooivoorbeeld is de
beschermende imÍnuunreactie die
volgt op het uitschakelen van een
virus.
ln de loop van de evo utie worden
cellen steeds lntelligenier.
Eencelligen gaan meercellige
ko onies vormenj sociaal
interactieve enkelvoudige cellen
gaa n sterk georganiseerde
verbanden vorrnen van biljoenen
cellen, elk met een eigen
taak. De bio ogische noodzaak
toi overleving noopt tot een
gestructureerde omgeving wêarin

Enerzijds bepaalt de volgorde
van de verschillende aminozuren
het fysieke patroon, anderzijds
is de interactie van de
e ektromagnetische lading

tussen verbonden aminozuren
van belang en ze werken als een
soort magneten op elkaar in. Zo

vouwen de verschillende êiwitten
zich in diverse vormen en krijgen
zodoende verschillende functies.

Deze opvatting staat loodrecht

Er zijn onvoldoende genen
beschikbaêr om de complexiteit
van de rnens te kunnen verklaren,
De mens en het fruitvliegje
bijvoorbee d hebben nagenoeg
hetzelfde genetische patroonEÍ zijr dus andere verklaringen
nodig over hoe het leven wordt

op de ideeën van DaÍwin: hij

bestuurd.

de werklasten doelmatig zijn
verdeeldr differentiatiel

vindt dat evo utiê ióêv. is ên
in de natuur is de sirijd om het
bestaan (survival of ihe fi ttest) van
levensbelang.

50laar eerder had de Frênsman
Jean Baptiste de LaÍnarck de
evolutie als een weienschappelijk
feii vastgesteld, maar deze
opvatting werd door de Kerk
afgewezen ên veroordeeld.
Lamarcks opvêttingen zijn
in de n;euwe biologie en
de systeembiologie ldie de
relaties van groepen en soorten
organismen bestudeert) weer
nieuw even ingeblazen.
De Gaia-opvatting dat de aarde
één interactief levend organisme
is, woÍdt steeds rneer omarmd,
We zien bijvoorbee d dat ineÍêpen
in het regenwoud gevolgen
hebben voor de hele biosfeerl

'Het is de orngeving, domkopl'
Wetenschappelijk bewijs van
epigênetica.Darwin beweert dat
de genen de bioloeische functies
besturen in p aatsvan de invloed
van de omgeving daarop. Dit is
eieenlijk een vorm ván slachtoffer
denken, Ie bent volkornen

Lipton beschrijft in ?ijn boek
dat verwijdêring van de celkern
van de cel niet direct eidt tot
afsterving vên de cel, maar dat het
wêl voorkomt dat hij zich verder
kan de en; de celkern is dus a s het
ware de geslachtsklier van de cel.
Dit zet de functie van het DNA in
een heel ander daglichtl
De epigenetica beschrijft dat
omgevingsinvloeden, Waaronder
voeding, stress en emotie, de
genen beïnvloeden/ zonder
de genetische blauwdruk te
veranderen. De daardoor
opiredende veranderingen, zo
hebben epigenetici ontdekt,
kunnen zeker aan toekomstige
generaties worden doorgegeven?

net zoals d€ DNA-blauwdruk via
de dubbele helix dat doet.

Eiwitten zijn hierbij erg belangrijk:
ze bedekken het DNAen moeten
door signalen uit de orngeving
ertoe worden bewogen, om
zich los te maken van het DNA,
waardoor het kan worden
afgelezen voor reproductie.
Op dezê rnanier wordt een gen

Het celmembraan is het
daadwerkelllke brein achter het
functioneren van de celen de
werkelijke besturing van het
ce even; Lipton spreekt van het

'celmem-brein'l
Dit celÍnembraan moêt
doorlaatbaar zijn om voedjns
en energie op ie kunnen
nemen en afvalstoffen kwijt

ie kunnen. Polaire en apolêjre
moleculen zorsen voor een
al dan niet doorlaaibare
barrière. Er zijn talrljke integrale
nrembraaneiwitten bij betrokken,
te verdelen in 2 hoofdgroepen:
receptoreiwiiten (hei eewaar
zijn, de 'zintuigorgên€n' van de
cel, afgesternd op de functie)
en effectoreiwitten (de actie,
bljvoorbeeld tra ns p o rteiwitte n ).
Samen vorÍnen zij een stimulus

responsmechanisÍne.
De receptoren reageren op
signa en uit de omgeving en
worden door de wisselende
e ektromagnetische lading actief

of inactief en kunnen stoffen
dus in of uit de cel laten. De
transPorteiwitten zorgen voor
het daadwerkelijk transport
van moleculen en informatie
van en naar het celmembraan
(kanaa eiwitten), het effectoreiwit
van het cytoskelet zorgt voor
de vorm en beweeglijkheid van
de cellen en de derde groep

eÍfectoreiwitten, de enzVmen,
zorsen voor hei aÍbÍeken of
synthetiseren van molecu en.

Effectoreiwitten kunnen genen
achveren en dus het DNA aflezen.
Het DNA bestuuÍt niet de cel,
rnaar het celmembraar staat op
intelligente wijze in wisselwerking
met de omgeving, Het
celrnembraan is een homoloog
voor êen cornputerchip,
Gegevens worden in de cell
computer ingevoeÍd vla de
meÍnbraanreceptoren en deze
zetten de effectoreiwitten aan tot
actie.
We zijn zelf de bestuurders
van ons eigen functioneren.
Of zoals Lipton zegti'Wij zijn
in staat de gegevens die we in
onze biocornputer invoeren aan
te passen, zodat we Íreester
worden vên ons lot en niet langer
slachtoffer zijn van onze senenl'
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Ontdekking van de kwantumfysica
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Wanneer bijvoorbee d een tumor
voelbaar wordt is er êl een proces
aan voorafgegaan van verstoring
op molecu air en energeísch
niveau in en rond de cellen. De
noodzaak van eÊn samenwerking
tussen Newtoniaanse en
kwantumfysische geneeskunde zal

Het'plêcebo eÍÍêct' kan beter
het'overiuiglngen effect' worden

Overigens is het interessant om te
constatêren dêt dê conventionele
geneeskunde wel gebruik maakt
van op kwantumfysica gebaseerde
energiescanners zoals CAT , PET
en MRI-scanappar.tuur. Een
opname bijvoorbeeld van een
borst met daarin een zichtbare
tumor is imners een energetr'sche
weergave van de werkelijkheid en
niet de borsi zelf!

genoemd, omdat de kíêcht
van de geest in staat ls om het
genezend verrlrogen vên lichaaÍf
en geest aên te zeften. llet is een
op energle gebaseerd instrument
zonder neveneffectenl
Wanneer de geesl zlch bezighoudt
rnet negatiêve suggêstiÊs, kan
dit de gêzondheid lchaden; de
negatieve gevolgen worden
'nocebo effect' genoemd,
de macht van de negatreve
overtuiging. Lipton geeft ons in
overweging te bedenkên wat het
kên bêtekênen wanneer i€rna nds
hoop wordt onderÍn jnd wanneer
hij hoort dat hij nog 6 maanden te

Harmonische, constructieve
energle draagt bijaan eezondheid

Einstein zeial:

doeltreffende manier om rnateÍie
te beinv oeden dan gebruik maken
van chemische stoffen.
Positieve gedachten hebben
een positief effect op
gedrag en gênen, mits ze in
overeenstemming zijn met de
onderbewusie programm€ring.
Zelfondermijnende ondeÍbewuste
programmering moet worden

E=

mc'zenerCie is

ook gêest (energie) en ichaam
(mêierie) zijn on osmakelijk
verbondên en kunnen niet
sescheiden worden behandeld,

hoezeer de westerse geneeskunde
dat ook heeft eeprobeerd.
Conveniionele onderzoekers
hebben de rol die energie spee t
in gezondheid en ziekte vo komen
genegeerd.
Het bestuderen van afzonderlijke
cellen of chemische bouwstenen
zegt niets over het netwerk
van interacties en onderlinge
communicêtiê tuss€n de fysleke
deLen en de enerslevelden die het

Vanuit deze kwantumgedachte is
er dus een andere manier nodig
voor het begrilpen en behandelen
van ziektenj het lichaam is
méér dan een'fysieke machine'.

biologisch f unctionerenl Daarom
kunnen we oude reacties op
elk moment wijzlgent we zltten
niet vast aan onze genen of aan
zelfondermijnend gedrag

duidelijk zilnI

'Nu zie je het, nu zie je het nietl' is
de aard van de kwantumfysica.
De Newtoniaanse biologie kan
geen verklaring vinden voor veel
(paranormale) verschijnselen,
zoê s spontêne genezingen,
occulie verschijnsêlên of
acupunctuur Ze worden
seneseerd of afsedaan als
'kwakza verij'.
atomen bestaan echter niet alleen
uit iasibêre mêterie, maar ook uit
onzichtbare ênergiel
materie, veÍmenigvuldigd met de
ichtsne heid in het kwadraat. Dat
wil zeggen dat het universum één
ondeelbaar dynamisch geheel is
waarin energie en materie zo sterk
zijn verstrengeld dat ze onmogelijk
als onafhankelijke e ementen
kunnen worden beschouwd..-

beter overtuiqÍner€, noemen en
deze overtuigingen besturen ons

en destructieve, defaitistische,

negatieve energie eidt tot
uitputting en ziekte. Bruce Lipton
pleit ervoor om ons hiervan
bewust te zijn en ons eigen geluk
te scheppen door positieve
gedachten.
De biologie van de overtuiging
Gebruik maken van energie is een
effectieve re, snellere en meer

herschreven, wi en positjeve
gedachten in het bewuste ook
daadwerkelijk krachtig genoeg
kunnen zijnl lnstincten en
aangeleerde ervaringen bepalen
voor een groot deel de shmulusrespons acties, ondanks alle

positief geformuleerde affirmahes

Overiuigingen werken als filters
op de manier waarop je de wereld
en de werkelijkhe d beziet. Ên je
biologisch functioneren past zich
aan deze overtuiglngên aan

Je overtuigíngen

worden je geddchten,
je gedochten
worden je woorden,
je woorden
worden je daden,
je daden
worden je gewoonten,
je qewoanten
worden je woorden,
je woarden
worden je lot.

en gedachten.
De ?eest' is niêt geconcentreerd

in het hoofd, Ínaar is via
signaalmolecu en in het hele
lichaam aanwezig. Emotjes
ontstaan niet a een via feedback
van de infonnatie uit de omgeving
van het lichaam, maarvia
zelíbewustzijn en zelf reflectie kan
de geest de hersenen gebruiken
om emohes op te wekken en het
systeem te doorkrulsen én te

wijzieenl
Percepties kun je volsens Lipion
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De groeivan de mens en zijn

cellen
Om te floreren, moeten we niet
aleen stressoren uitschake en,
maar ook achef op zoek
Eaan naar een vreugdevo ,

liefdevo, vervu end even dat
groeiprocessen stimLr eeÊ.
Er zijn twee
beschermingssystenren in
het lichaam actief voor dÊ
lnstandhoud ng vên het l€ven:

Hei eerste systeem, de HPA as,

bestuurt de vlucht/vechtreàcties.
Deze levensondersteunende
functies worden tijdens
(chronische!)stress op een laag
pitje gezet en stressreactjes
remmen zodoende gÍoei en
verstoren de productie van vitale
energieÍeserves. Stress maakt
dom en verhindert he der en

zogenaamde'impLiciet geheugen'.
De kwaliteit van leven in de
moederschoot is van grote invloed
op een lêiÊre ontwikkeling
van ziektes zoals diabetes.
hartproblemen of zwaarLijvigheid.
ouders kunnen erfelilke
verênderingen uit hun leven
op hun kinderen ovêrbrengenZuigelingen hebben een voedende
omgevlng nodig om de genen te

Lipton beschrijft dat er naast de
bewust€ geest nog een andere
kracht is die het leven mede
bestuurt; het onderbewusie

die even niei oplet, neemt hêt
onderbewuste het over De strijd
Ínet het onderbewuste aangaan
is nutteloos, nieuwe methodes
vanuii de nieuwe blologie
steLlen een verbinding voor
tussen energie en gedachten, de
'energetische psychologie'.
Beter zou het zijn, dat aanstaande
ouders zich realiseren hoe
belangrijk het is oÍn bewusie
ouders te zijn en het genetische
en creatjeve potentieelvan hun
kinderen ie (laten) verwezenLijken.
Eni groeivan babv's én
volwassenen wordt het best

bevorderd door...Liefdel

en deze bLljkt zelfs sterker te

zijn dan de bewuste geest. Met
kÍnesiologie is dit zichtbaarte
maken. Hij beschrijft de werking
van kinêsiologie als volgt:
Wanneetje bewuste geesl een
overtuiging heeft die in strijd
is met een eerder geleerde
'woarheid' die in de anderbewuste
geest is opgeslogen, uit dit
verstondelíjke conflict zich ín de
vorm von een verzwakking van de
spieren van je lichoam.
Het tweede systeem is het

Elementaire gêdragingen,

iÍnmuunsysteem dat het lichaarn
beschermt tegen ziektekiemen
en and€Í€ indringers. Dit vraagt
een enorm groot aandêelvan de

overtuigingen en houdingen die
we blj onze ouders waarnemen,
worden vastge egd als synaptische
banen in onze onderbewuste
geest. Wanneer ze daar eenmaal

beschikbare lichêaÍnsenergie, die
hierdooÍ dus niet voor andere

fun.iiês bês.hikbaar

is.

Angst en stress belemmêren
groei; controle krijeen over onze
angsten zorgt dat we de controle
over ons leven hervinden. of
zoals President Roosevelt zei: 'We
hebben niets om bang voor te
zijn, behê ve de angst zelf!'
Bewust ouderschap, ouders als
genetisch ingenieurs
ouders hebben een
overweldigende inv oed op
de geeste ijke en lichamelijke
eigenschappen van de kinderen
die zijgrootbrengen. Deze invloed
{nurture) gaai veel verder dan
de gênetische aanleg (n.ture)
en begint al voor de geboorte,

in de prenatale fase, door het

Epiloog, wetenschap en de Geest
zoals we a eerder zagen, werken
cellulaire gemeenschappen
harmonieus samen en ontstaan
er ?iekten zoals kanker wanneer
deze samenwerking wordt
verstoord. Dit is een anêlogie
mei de menseliike samenleving:
à leen wannêêrwe Êrkennen dat
we door steun te bieden aan alles
en iedereen op deze planeet,
in p aatsvan het laten gelden
van het recht van de sterksten,
kunnen we een hogere sport oP
de evolutionaire ladder bereiken .
De domeinen tussen de
wetenschap en de Geest werden
eeuwen geleden/ in de dagen van
Descartes, gesplitst-

slêgen ze te herprogrammeren,

Wanneer de rationele wetenschap
en de spiritualiteit weêr
verbonden worden, zullen we een
betere wereld kunnen scheppen!

uitspraken als 'je bent een dorn
kind','wasje maar nooit sêboren',
'le zu t nooii lets bereiken',
worden in de vroegejeugd als
feiten in het onderbewusie
gÊheugen opgeslagen, omdat
het kritische denkvermogen nog
niet voldoende is ontwikkeld om
dergelijke uitspraken ie relativeren

conclusie
lk vind dit eên zeer fascinerend
en belangwekkend boekl Het
is heel ioegankelijk geschreven
met veeL verduidelijkende
voorbeelden en lk denk dat het
voor de klnesiologischê praktijk
veel kan toevoegen, zeker in het
kader van 'comrnunlceren met het

en op waarde te schatten.

onderbewuste'l

?ijn vastgelegd, besturen ze ons

biologisch functioneren voor de
rest van ons leven, tenzijwe er in

De onderbewuste gêest kunnen
we beschouwen als een soort
programmeerbare'harde schiif ',
waarop onze levenservaringen
zijn opgeslagen. De onderbewuste
geest is als het ware de
automatische piloot, de bewuste

geest daarentegen dê ha nd matjge
besturing. Van de 20 miljoen
prikkels die je onderbewuste
waêrneemt, drlngên er slechts
40 doortot het bewuÍziln. Deze
twee werken als een dj/namisch
duo samen; de bewuste geest

biedtons devrije wil, maara
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Een rnust

voor

iedereen die geinteresseerd ls in
de filosofie van hei genezen.
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