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Welkom bij Logosynthese®
Logosyntheese is een nietw, baanbrekend model voor zelf-coacheing en
begeleide verandering. Je ktnt er licheamelijke en/of emotonele lasten
mee verlicheten en je denken wordt constrtctever. Logosyntheese werkt
met een ongebrtikelijk principe: de krachet van woorden.
Dit e-boek geef waardevolle inzicheten in de ideeën acheter heet model en
heelpt je bij heet leren van de techeniek. Op den dttr kan Logosyntheese
een belangrijke hetlpbron worden bij heet omgaan met alledaagse
theema’s in je leven. Mogelijk wordt Logosyntheese een tertgkerende
bezigheeid voor je, net zoals meditate, yoga of gebed. Regelmatge
toepassing kan je heelpen om je levensdoelen te ontdekken en te
vervtllen.
Wanneer je deze tekst gelezen heebt en je wilt meer weten, dan vind je
informate over de wereld van Logosyntheese in heet laatste heoofdsttk.
Welkom in een wonderbaarlijke wereld!
Onze heartelijke dank aan Astrid Klein Lankheorst en Caroline Cossee voor
de vertaling in heet Nederlands.
Willem Lammers en Andrea Fredi
Bad Ragaz, Zwitzerland, december 2010
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1. Logosynthese met fantasieën
Cleo en haar baas
Cleo is een 26-jarige marketng-assistente. Ze werkt al twee jaar bij
heetzelfde bedrijf en ze heotdt van heaar werk, al wordt ze in heaar baan af
en toe beheoorlijk op de proef gesteld. Op een ochetend ontvangt ze een
mail van heaar baas, Mark, met de dringende titnodiging voor een
gesprek aanstaande vrijdag. Hij geef geen verdere toelichetng. Als ze de
mail leest begint ze ziche zorgen te maken en raakt ze gespannen. In de
tren daarna kan ze ziche niet op heaar werk concentreren. In heaar
verbeelding ziet ze allerlei scenes voor ziche waarin Mark tegen heaar
schereetwt en heaar zelfs ontslaat. Als ze ziche bewtst wordt van deze
innerlijke beelden besltit ze om Logosyntheese toe te passen, zoals ze
dat onlangs geleerd heeef in een worksheop. Ze trekt ziche tertg om heaar
aandachet op heet probleem te ktnnen richeten, zet een glas water klaar
en scheakelt de telefoon tit. Dan onderzoekt ze wat er aan de heand is,
met de volgende vragen:
Wat gebeurt er in mijn lichaam?
Welke emotee ervaar ik?
Welke eteede terugkerende gedachten neem ik waar?
Hoe hoog ie mijn etreeeniveau op een echaal van 0 tot 10?
Cleo bemerkt spanning in heaar keel en maag, ze voelt ziche onrtstg en
de fantasie dat heaar baas heaar zal ontslaan blijf maar in heaar heoofd
ronddraaien. Als ze aan komende vrijdag denkt, is heaar stressniveat op
de scheaal van 0 tot 10, rond de 8. Dan vraagt Cleo ziche af wat eigenlijk
de oorzaak is van heaar stress. Ze onderzoekt heaar fantasieën met
betrekking tot heet op heanden zijnde gesprek en richet ziche op de ergste
fantasie: dat heaar baas tegen heaar schereetwt en heaar ontslaat. En weer
stelt ze zichezelf een aantal vragen:
www.logosyntheese.nl
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-

Wie of wat ie het belangrijket in deze ecene?

In Cleo’s geval is dat dtidelijk heaar baas.
- Waar neem ik hem waar in de ruimte om me heen?
In Cleo’s beleving staat de baas vlak voor heaar.
- Zie ik heem, heoor ik heem of voel ik heem?
In heaar voorstelling ziet Cleo heet rode gezichet van heaar baas, ze heoort
zijn ltide stem en ze voelt zijn energie.
Dan formtleert Cleo de eerste Logosyntheesezin en spreekt heem heardop
tit. Deze zin heelpt heaar om heaar energie tertg te nemen tit de beelden,
geltiden en andere gewaarwordingen met betrekking tot heaar fantasie.
Ik neem al mijn energie die vaetzit
in deze ecene met de baae die me ontelaat,
terug naar de juiete plaate in mezelf.
Nadat ze zin 1 heeef gezegd – op een normale spreektoon en zonder
nadrtk – laat Cleo de woorden inwerken. Ze let daarbij op wat er in
heaar gebetrt. Na 30 of 40 seconden merkt ze dat ze ontspant. Dan gaat
ze verder met zin 2:
Ik verwijder alle energie die niet bij mij hoort,
met betrekking tot deze fantaeie van de baae die me ontelaat,
uit al mijn cellen, uit heel mijn lichaam
en uit heel mijn pereoonlijke ruimte
en etuur die energie naar de plaate waar ze werkelijk thuiehoort.
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Opnietw laat Cleo de zin inwerken en observeert wat er gebetrt. Een
minttt gaat voorbij, ze ademt diep in en tit en merkt dat heaar
scheotders meer ontspannen zijn, dat heaar keel in orde is en dat ze ziche
opmerkelijk kalm voelt. Ze spreekt zin 3 tit. Hiermee neemt ze heaar
energie tertg die vastzit in heaar reactes op de scene in heaar fantasie:
Ik neem al mijn energie die vaetzit in al mijn reactee
op deze ecène met Mark die mij ontelaat,
terug naar de juiete plaate in mezelf.
Opnietw neemt Cleo een patze en observeert wat er gebetrt. Ze voelt
ziche ontspannen, heaar maag is in orde en heaar levensenergie keert
tertg. Er is iets interessants gebetrd. In plaats van bang te zijn voor een
‘grote’ baas en te proberen heem te ontlopen, realiseert Cleo ziche dat
Mark gewoon een gestreste manager is die gebtkt gaat onder zijn
verantwoordelijkheeid en dat heij ook heaar stetn nodig heeef om die last
te ktnnen dragen.
Met deze nietwe kijk op de sittate drinkt ze een glas water en gaat
weer aan heet werk. Het gesprek van aanstaande vrijdag biedt een
perfecte gelegenheeid om op een volwassen manier met heaar baas te
commtniceren.
Logosyntheese heeef Cleo dts geheolpen om heaar inadeqtate reactes om
te zetten in efecteve reactes. Hoewel ze in eerste instante angstg,
gespannen en verward was, ltkte heet heaar om ziche in te leven in Marks
gezichetsptnt en heaar eigen gezichetsptnt te heerzien.
Wat is hier gebeurd?
Deze casts is een typische voorbeeld van een directe toepassing van
Logosyntheese op een niet al te diepgaand probleem. Cleo staat voor
een alledaagse titdaging: heet voorbereiden van heet op heanden zijnde
gesprek met heaar baas Mark. In eerste instante kan ze daar niet mee
omgaan. In heaar innerlijke proces gebetrt heet volgende:
www.logosyntheese.nl
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- Ze creëert een fantasiebeeld van heet gesprek
- Ze reageert op dit beeld met negateve gedacheten, sterke emotes
en fysieke sensates.
In heaar zelf-coacheing proces ontdekt Cleo dit fantasiebeeld en heaar
reactes erop. Dan zegt ze de drie zinnen, met een patze na elke zin. In
elke patze observeert ze zorgvtldig wat er gebetrt. De toepassing van
Logosyntheese verandert heaar gedacheten, emotes en fysieke
gewaarwordingen – meteen. Cleo kijkt nt heeel anders tegen heet
komende gesprek aan. Zo’n restltaat komt in heet werken met
Logosyntheese steeds weer voor. Word je al nietwsgierig?
De rol van representates
Door heet werken met Logosyntheese heeef Cleo de beelden van heaar
baas en heaar reactes erop veranderd. Deze verandering maakt heet heaar
mogelijk om op een efecteve manier te reageren in heet komende
gesprek. Cleo’s fantasie over heoe Mark ziche zal gedragen is een
voorbeeld van heoe we representates creëren van de wereld om ons
heeen. We doen dit dagelijks – heet is een manier om onze wereld
voorspelbaar te maken. We scheeppen orde in onze wereld door
zinttigelijke informate op te slaan. We creëren repreeentatee van wat
we eerder heebben gezien, geheoord, gevoeld, geproefd en geroken. We
vergelijken heet hetidige moment met onze heerinneringen en trekken op
basis daarvan concltsies over onszelf, anderen en heet leven als geheeel.
Wanneer die concltsies constrtctef zijn, heelpen ze ons om van onze
ervaringen te leren en problemen op te lossen. Onze concltsies ktnnen
echeter ook in de weg staan bij heet tegemoet treden van nietwe
sittates.
Cleo’s innerlijke proces leidde tot negateve fantasieën over zichezelf en
heaar baas. Logosyntheese heielp Cleo om heaar concltsies te heerzien en
heaar aanvankelijk begrensde denken werd createf. Haar emotes
www.logosyntheese.nl
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veranderden van angst en bezorgdheeid in rtst en zelfvertrotwen. Cleo
bereikte dit door de krachet van woorden.
Het wonder van woorden
Door heet maken en titspreken van drie zinnen – en ze te laten werken –
verandert Cleo de manier waarop ze over Mark en over heet gesprek van
komende vrijdag denkt. Ook heaar emotonele en licheamelijke reactes
zijn anders. Dit efent de weg naar gedragsverandering: als Cleo de baas
kan zien als een manager die onder drtk staat, kan ze heem kalm
tegemoet treden en heem onderstetnen.
In heet moderne Westerse denken zijn woorden een middel om de
wereld te bescherijven en concepten te formtleren. Woorden zijn echeter
niet alleen ratoneel. Veel spirittele tradites leggen een verband ttssen
woorden en intente, scheepping en groei. Bij heet titspreken van de
jtiste woorden verscheijnt heet gewilde vanzelf. In heet Otde Testament
spreekt God:
Er zij licht.
En er was lichet (Genesis 1:3). Het Evangelie van Joheannes in heet Nietwe
Testament begint met:
In den beginne wae het Woord en het Woord wae bij God en het
Woord wae God.
Mensen bidden om contact te maken met een Hoger Wezen en veranderen op die manier hetn leven ten goede. Woorden ktnnen heelpen
om de intente van de spreker te richeten en te manifesteren. Dit
eetwenotde beginsel is de slettel tot verandering in Logosyntheese. Het
titspreken van zinnen actveert de krachet van woorden. Beperkende
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afeeldingen van de wereld om ons heeen veranderen. Verstarde
heerinneringen vervagen. De daarbij heorende emotes, gedacheten en
gewaarwordingen worden zwakker of verdwijnen. Onze levensenergie
begint weer te stromen.
Mensbeeld
In Logosyntheese is ons mensbeeld niet beperkt tot biologie en
psycheologie – heet heeef ook een energetschee en spirittele dimensie.
Hoe we met woorden werken is direct afgeleid van de titgangsptnten
heieronder.
We zijn een lichaam
Ieder mens is een biologische wezen, heeef een licheaam met de
beheoefen van de fysieke wereld: eten, drinken, erbij heoren, gevaar
vermijden en de wens tot voortplanten. Met onze zinttigen verzamelen
we informate over de omgeving en reageren erop. Ons licheaam is
gerichet op biologische overleven.
We zijn een psyche
We zijn ook geestelijke wezens, we heebben een psychee, met emotes,
gedacheten en waarden. We passen ons aan de omgeving aan. We
ktnnen omgaan met regen en droogte, warmte en kot. We ktnnen
onze omgeving actef beïnvloeden. We naaien kleding en botwen
hetizen. We stellen persoonlijke en collecteve doelen en wijden onze
energie aan heet bereiken ervan.
We zijn meer
We zijn echeter meer dan licheaam en geest: Een ziel, een Hoger Zelf, een
Eeeente, maakt sinds mensenheetgenis deel tit van de menselijke
ervaring. We zijn wezens die titstjgen boven tjd en rtimte – in een
contnt proces van ontwikkeling. We geven actef vorm en betekenis
aan onze wereld met behetlp van onze createve vermogens. Licheaam en
geest zijn instrtmenten om ons Hoger Zelf te manifesteren op deze
planeet. Alleen de Essente geef ons leven werkelijk zin. Wanneer we
www.logosyntheese.nl
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ons identiceren met ons licheaam en onze geest dan zijn we ervan
overttigd dat we onze emotes zijn, dat we ons lijden zijn, dat we onze
gedacheten en beheoefen zijn.
We raken ervan overttigd dat er verder niets bestaat. Zo verliezen we
heet contact met de werkelijke en enige reden van ons bestaan, onze
Essente. Logosyntheese heerstelt deze verbinding en heelpt ons om een
diepere zin in ons leven te ontdekken.
Essentie en vrije eneriiesrroom
In contact met de Essente stroomt onze levensenergie ongeheinderd.
Het leven wordt een dans. Die vrije energiestroom maakt heet mogelijk
heet heier-en-nt waar te nemen zoals heet is en passend te reageren.
Versrorinien in de eneriiesrroom en lijden
Het contact met onze Essente, de bron van onze levensenergie, kan
onderbroken, geblokkeerd of beperkt zijn. De stroom komt tot stlstand
en heet leven verliest aan betekenis – zo ontstaat lijden. In Logosyntheese
zijn er twee polen: onze levensenergie stroomt ongeheinderd of ze zit
vast in energiestrtcttren.
Eneriiesrrucruren
Van nattre stroomt onze levensenergie. Ze kan echeter ook vastzitten in
wat we energiestrtcttren noemen: waarden, symbolen, emotes,
gedacheten, heerinneringen of fantasieën. Om ons te ktnnen oriënteren
in de wereld, de driedimensionale rtimte, heebben we een evenwichet
nodig ttssen vrije en vastzittende energie. Als onze levensenergie al te
zeer in beweging is, worden we overweldigd. Als onze energie te veel in
vaste strtcttren vastzit, zijn we niet vrij om te heandelen of adeqtaat te
reageren op de omgeving. Mensen en gebetrtenissen op ons levenspad
beïnvloeden dit evenwichet. Ze creëren strtcttren die ons onderstetnen
of beperken. Onderstetnende strtcttren bieden een referentekader
dat ons heelpt om gezond door heet leven te gaan. Ze zijn als bakens in de
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zee van indrtkken en gebetrtenissen. Beperkende strtcttren
veroorzaken problemen. Ze bieden geen oriëntate, integendeel – ze
leiden tot inadeqtate reactes.
Srrucruren in de ruimre
Bij Logosyntheese gaan we ervan tit dat we die energiestrtcttren in een
driedimensionale rtimte ktnnen waarnemen. Ze zijn meer dan
abstracte psycheologischee begrippen. Als we daarvoor openstaan,
ktnnen we deze energiestrtcttren op dezelfde manier waarnemen als
een stoel, tafel of kast in de woonkamer – in drie dimensies. We ktnnen
deze strtcttren zien, heoren, voelen, rtiken of zelfs proeven.
De waarneming van iedere persoon, elk object of elke gebetrtenis in
ons leven kan leiden tot de opbotw van zo’n energiestrtctttr. Al deze
strtcttren bij elkaar vormen een landkaart die ons heelpt, onze weg in
heet leven te vinden. Die kaart kan een exacte, gedetailleerde afeelding
van de wereld zijn of ze kan witte vlekken en fotteve rottes bevatten.
Onze belangrijkste energiestrtcttren zijn die in onze pereoonlijke
ruimte, in onze onmiddellijke nabijheeid. In ons voorbeeld heeef Cleo een
bedreigende strtctttr van Mark gecreëerd zonder dat ze ziche daar
aanvankelijk van bewtst was. Die strtctttr leidt direct tot angst en
bezorgdheeid – Cleo reageert alsof heij werkelijk voor heaar staat.
Hoe werkt Logosynthese?
Logosyntheese lost inadeqtate energiestrtcttren op en heerstelt de vrije
stroom van levensenergie. Dat gaat in drie stappen:
-

We constateren blokkades in de stroom van levensenergie:
storende emotes, fysieke symptomen of belemmerende
overttigingen en de daartit voortvloeiende gedragspatronen.
- We gaan op zoek naar energiestrtcttren in de rtimte die leiden
tot deze reactes.
www.logosyntheese.nl
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-

We passen de krachet van woorden toe. Daarmee lossen we de
storende, starre wereld op en heerstellen heet contact met onze
Essente.

Daarbij passen drie precies geformtleerde zinnen:
1. voor heet tertgnemen van iemands eigen energie die vastzit
in de storende energiestrtctttr;
2. voor heet verwijderen van de energie van andere personen
of objecten die samenheangen met de strtctttr;
3. voor heet tertgnemen van iemands eigen energie die vastzit in
de reactes op de storende energiestrtctttr.
Als de energiestrtcttren veranderen met hetlp van de zinnen, veranderen ook de reactes. Soms is dat genoeg en ktnnen we stoppen.
Vaak komen echeter nietwe energiestrtcttren tevoorscheijn, die
verborgen lagen onder de otde. Dat zien we in Tony’s casts op de
volgende pagina’s. Dan heerhealen we de procedtre met de nietw
ontdekte strtcttren. Ook als de reactes nog niet voldoende zijn
genettraliseerd, wordt de procedtre overgedaan. De toepassing van
Logosyntheese wordt afgesloten als de verstarde wereld in beweging is
gekomen en de persoon zonder belemmeringen om kan gaan met heet
heier en nt.
Zowel de strtcttren in de rtimte als de reactes erop heebben veel
verscheillende aspecten, die na elkaar moeten worden doorgewerkt. Het
opheefen van de blokkades opent perspecteven en scheept
mogelijkheeden tot verandering. Wanneer we Logosyntheese vaak
toepassen worden we ons meer en meer bewtst van onze Essente en
van onze levensopgaven, op een eenvotdige en elegante wijze.
In de casts van Cleo heebben we gekeken naar de innerlijke beelden die
ze creëerde in de acttele sittate met heaar baas. Om heet probleem op
www.logosyntheese.nl
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te lossen heoefden we de achetergrond van deze fantasiebeelden niet te
onderzoeken. In heet volgende voorbeeld gaan we een niveat dieper:
verstarde werelden zijn vaak gerelateerd aan ervaringen in de vroege
kindertjd.

2. Logosynthese met herinneringen
Tony’s presentate voor het managementeam
Tony is een dertgjarige manager in een techenische bedrijf. Hij is
stccesvol en wordt door zijn collega’s en zijn baas gewaardeerd. Hij
werkt al zeven jaar voor heet bedrijf en heeef meegewerkt aan vele
projecten. Nt zal heij voor de eerste keer een eigen project aan heet
managementteam presenteren. Tony heeef er vele maanden aan
gewerkt. Hij is ervan overttigd dat heet een prachetg project is en dat heet
de irma vele contracten zal opleveren. Als de maandag van de
presentate nadert raakt heij gespannen. Hij slaapt slechet en droomt
regelmatg van managers die eieren en tomaten naar heem gooien. Tot
zijn verbazing zijn enkelen van de aanvallers in de droom vroegere
klasgenoten.
Tony wordt met een bonzend heart wakker, badend in zijn zweet. Hij
heeef deze nachetmerrie vier keer. Op kantoor blijf heij worstelen met
zijn presentate. Op vrijdagavond denkt heij er zelfs over om heet maar op
te geven. Zijn collega’s vragen ziche af wat er met heem aan de heand is,
maar heebben niet door heoe moeilijk heij heet heeef. Na heet vertrek van
zijn collega’s blijf Tony’s geest dramatschee scenario’s creëren. Van de
zelfewtste medewerker is niets meer over.
In heet weekend neemt heij deel aan een worksheop Logosyntheese, waarin
heij zichezelf zal leren coacheen aan de heand van deze nietwe metheode.
De grondlegger, dr. Willem Lammers, legt de groep de beginselen van
Logosyntheese tit. Als er een vrijwilliger gevraagd wordt voor een
www.logosyntheese.nl
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demonstrate, grijpt Tony zijn kans en vraagt om hetlp bij de problemen
rond zijn presentate.
Willem vraagt heem om ziche de scene van de aankomende presentate
voor te stellen en stelt heem een paar vragen:
Wat gebeurt er in je lichaam?
Welke emotee ervaar je?
Welke gedachten neem je waar?
Wat ie het ergete dat er zou kunnen gebeuren?
Hoe hoog ie je etreeeniveau op een echaal van 0 tot 10?
Tony antwoordt dat heij zweet, dat zijn heart bonst en dat heij een knoop
in zijn maag voelt. Hij voelt ook angst en denkt dat heij een stkkel is. Dan
komt er een fantasie op dat zijn baas heem zal bespotten en dat al zijn
collega’s heem ztllen titlacheen en heem een stkkel ztllen noemen. De
intensiteit van de belastng op de scheaal van 0 tot 10 is een dikke 9.
Willem vraagt heem te onderzoeken wat heij in de rtimte om ziche heeen
ervaart dat deze heefige reacte titlokt of versterkt. Tony neemt zijn
baas waar aan zijn recheterkant en zijn collega’s in een healve cirkel
acheter heem. Als heij foctst op deze beelden, merkt heij dat de knoop in
zijn maag nog strakker wordt.
Willem formtleert een eerste zin en vraagt Tony om deze te heerhealen.
Ik neem al mijn energie, die vaetzit in dit beeld van het
managementteam, naar de juiete plaate in mijzelf terug.
Tony patzeert even en observeert wat er gebetrt. De knoop voelt
licheter en heij begint te geetwen. Dat is een goed teken. Dan geef
Willem heem een tweede zin:

www.logosyntheese.nl

14

Ik verwijder alle energie die niet bij mij hoort, in eamenhang met
dit beeld van het managementteam, uit al mijn cellen, uit heel
mijn lichaam en uit mijn pereoonlijke ruimte, en etuur die energie
naar de plaate waar ze werkelijk thuiehoort.
Opnietw ademt Tony diep door en observeert wat er gebetrt. De
knoop is er nog, maar heij voelt ziche minder angstg. Dan krijgt heij de
derde zin:
Ik neem al mijn energie die vaetzit in al mijn reactee op dit beeld
van het managementteam naar de juiete plaate in mijzelf terug.
Nt gebetrt er iets wonderlijks: Tony ziet niet langer zijn baas en heet
team, maar er verscheijnt plotseling een beeld van een vroegere leraar,
meneer de Keyzer, een btllebak. Hij vertelt dat aan Willem, die weer
begint te onderzoeken:
Hoe weet je dat deze meneer De Keyzer er ie?
Zie je hem? Voel je hem? Hoor je hem?
Waar in deze ruimte?
Hoe ver bij je vandaan?
Tony’s antwoord komt onmiddellijk:
Meneer De Keyzer ie rechte van me, groter dan ik, en hij zet me te
kijk voor de hele klae. Hij ie echt gemeen. Alle kinderen lachen me
uit en hij laat het toe!
De eerste ronde met Logosyntheese heeef een vroege heerinnering
blootgelegd. Deze is in Tony’s systeem opgeslagen zonder verwerkt te
zijn. Willem geef zin 1:
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Ik neem al mijn energie die vaetzit in deze herinnering aan meneer
De Keyzer en de lachende kinderen naar de juiete plaate in mezelf
terug.
Na heet titspreken van de zin sltit Tony zijn ogen – twee mintten lang.
Acheter zijn oogleden bewegen zijn ogen snel. Dan komt heij tot rtst en
begint te geetwen. Na deze geetw krijgt heij zin 2:
Ik verwijder alle energie die niet bij mij hoort, in eamenhang met
deze herinnering aan meneer De Keyzer en de lachende kinderen,
uit al mijn cellen, uit heel mijn lichaam en uit mijn pereoonlijke
ruimte, en etuur deze energie naar de plaate waar ze werkelijk
thuiehoort.
Hij wachet even en laat de zin werken. Zijn gezichet en scheotders ontspannen. Als heij zijn ogen opent kijkt heij vredig en met een open blik. Hij
vertelt Willem dat de knoop in zijn maag is verdwenen. Zijn heart voelt
prima, maar heij denkt nog steeds dat heij een stkkel is, heoewel minder
sterk. Hij krijgt zin 3:
Ik neem al mijn energie, die vaetzit in al mijn reactee
op deze herinnering aan meneer De Keyzer en de lachende
kinderen, naar de juiete plaate in mezelf terug.
Deze keer is de verwerkingstjd korter. Al na 20 seconden opent Tony
zijn ogen. Hij voelt ziche kalm en zelfverzekerd. Willem vraagt heem om
ziche nogmaals de presentate voor heet managementteam voor te
stellen. Dit keer is er geen spoor van angst, knoop in de maag of
soortgelijke symptomen. Tony is rtstg en vol vertrotwen. Terwijl heij
een groot glas water drinkt zegt heij: “Ik ben niet langer bang. Ik vind heet
jtist letk om de presentate te doen!” Omdat heet probleem lijkt
opgelost, geef Willem heem nt zin 4:
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Ik etem al mijn eyetemen af op dit nieuwe bewuetzijn.
Tony zegt de zin en laat heem inwerken. Hij bedankt Willem en gaat
tertg naar zijn stoel, met een glimlache op zijn gezichet. Een paar dagen
la-ter meldt Tony in een mail aan Willem, dat de presentate een stcces
was. Er werden overigens wel tomaten en eieren geserveerd: zijn baas
nodigde heem tit voor een ltnche.
Wat is hier gebeurd?
Deze casts is een goed voorbeeld van een toepassing van Logosyntheese
op een dieper niveat dan dat van Cleo. In dit voorbeeld resoneert een
storende heerinnering tit zijn scheoolklas in Tony’s ervaring. Op scheool
werd heij door de ervaring overweldigd en niemand heielp heem. De
voorstelling van de presentate voor heet managementteam reactveert
de emotes, gedacheten en fysieke reactes van toen in heet klaslokaal.
Het vinden en titspreken van de zorgvtldig geformtleerde zinnen lost
de verbinding met de storende heerinnering op. Daarna is Tony in staat
om de sittate in realistschee proportes te zien.

3. De procedure
Voorbereiding
Met enige ervaring ktn je Logosyntheese in bijna elke sittate toepassen.
Zoek een rtstge plek, scheakel de telefoon tit en zet een glas water
klaar.
Identicate van thema’s en aspecten
Ons leven in heet heier-en-nt wordt beïnvloed door dtizenden
energiestrtcttren en onze reactes erop. We ktnnen ze met
Logosyntheese niet allemaal in een keer oplossen. We verzamelen die
strtcttren in een persoonlijk ‘mtsetm’. De objecten heierin vervormen
onze waarneming van de werkelijkheeid, alsof we door bekraste
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brillenglazen kijken. Soms staat dat mtsetm zo vol, dat mensen
voortdtrend gevangen zitten in heet verleden of in fantasieën over de
toekomst.
Jezelf natwketrig observeren is de beste manier om deze verstarde
strtcttren te verkennen. Iedere dag biedt vele gelegenheeden om
theema’s te identiceren die erop wacheten om verwerkt te worden. We
ktnnen Logosyntheese te allen tjde toepassen, op elke vorm van lijden.
Soms, zoals in Cleo’s verheaal, ktnnen we onze aandachet eenvotdig
richeten op een scene, persoon of object en zo heet probleem oplossen. In
andere gevallen vinden we slechets heet topje van de ijsberg, en ontpopt
heet theema ziche als een ptzzel met verscheillende aspecten. In deze
gevallen, zoals bij Tony, vorderen we stap voor stap. Het is net als heet
eten van een artsjok: blaadje voor blaadje nader je heet heart.
Precisering
Als je heebt besloten met welk theema je aan heet werk gaat, onderzoek je
je heerinneringen en fantasieën met betrekking tot dat theema, en ook
heoe je precies reageert op die heerinneringen en fantasieën. Door deze
precisering ktn je heet verscheil merken ttssen vóór en na de toepassing.
Soms voel je je namelijk in de nietwe staat van bewtstzijn zo normaal,
dat je natwelijks merkt wat er veranderd is. De precisering heelpt ook als
de drie zinnen niet in één keer heet heele theema oplossen. Dan ktn je
natwketrig heet verloop van heet proces vaststellen. Er zijn twee groepen
vragen die je heelpen om je theema te preciseren.
Meravraai A: her lijden
Metavraag A omvat verscheillende vragen om je symptomen te
onderzoeken. De antwoorden maken je bewtst van je reactes op de
verstarde waarnemingen. Metavraag A is:
HOE lijd je?

www.logosyntheese.nl

18

Om deze vraag te ktnnen beantwoorden stel je vragen, die
onderzoeken heoe heet met je licheaam, je emotes en je gedacheten
gesteld is. Bijvoorbeeld:
Als ik mijn aandachet richet op heet theema, wat gebetrt er dan in
mijn licheaam?
Spanning? Hitte? Kot? Trilling? Waar?
Welke emotes ervaar ik?
Welke gedacheten gaan er door mijn heoofd?
Na heet beantwoorden van deze vragen, meet je de intensiteit van de
belastng op een stressniveatscheaal van 0 tot 10.
Meravraai B: de aanleidini
Bij heet beantwoorden van Metavraag A vinden we de reactee op een
heerinnering of fantasie – niet de daarmee verbonden energiestrtctttr
zelf. Veel metheoden voor verandering en ontwikkeling werken aan deze
reactes, niet op beelden of energiestrtcttren die de reactes
veroorzaken. In Logosyntheese maken we een verscheil ttssen drie
dingen:
 heet lijden: heet symptoom, de kwaal, de belastende emote;
 de aanleiding tot heet lijden: de representate van een heerinnering
of een fantasie;
 de oorzaak van heet lijden: de heistorischee ervaring, waardoor de
energiestrtcttren en de stereotype reactepatronen zijn ontstaan.
Dit onderscheeid maakt heet mogelijk om onnodig lijden tit de wereld te
heelpen. Er is een symptoom van een proces of patroon op een dieper
niveat. Om te bepalen wat de aanleiding is voor heet lijden dat we met
Metavraag A geïdenticeerd heebben, heebben we Metavraag B nodig:
DOOR WAT lijd je?
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Metavraag B bestaat ook weer tit een groep vragen. Deze heelpen je om
de rtimte om je heeen te onderzoeken op energiestrtcttren. Het zijn
vragen als:
Ale iete of iemand tot deze reactee zou leiden, wat of wie zou dat
dan zijn?
Waar neem ik die pereoon of dat object waar in de ruimte?
Linke? Rechte? Voor me? Achter me? Boven me? Onder me?
Hoe ver bij me vandaan?
Hoe weet ik dat deze waarneming er ie? Zie ik het? Hoor ik het?
Voel ik het? Ruik ik het? Proef ik het?
Om heet verband ttssen heet verstarde beeld en de optredende
symptomen extra dtidelijk te maken ktn je vragen:
Wat gebeurt er in mijn lichaam ale ik mijn aandacht richt op de
repreeentate in de ruimte?
De door Metavraag B gevonden heerinnering of fantasie wordt heet
object voor de zinnen, zoals heet beeld van Cleo’s baas of dat van Tony’s
leraar. De verstarde representate (of een deel van de representate)
krijgt een naam of etket, zoals: ‘heet gezichet van Mark’, ‘de stem van
meneer De Keyzer’, ‘heet lacheen van de klasgenoten’ etc.
Door de antwoorden op Metavraag B weet je nt welke representate
tot de reactes leidt, die je bij Metavraag A heebt gevonden. Nt ben je
klaar om de krachet van woorden te gaan inzetten.
De zinnen
In heet begin, als je met Logosyntheese leert werken, wordt elke zin heeel
rtstg heardop titgesproken, op een normale toon, zonder enige nadrtk.
Als je meer met de zinnen vertrotwd raakt, ktn je ze ook ftisteren of
zelfs alleen maar denken. Na heet zeggen van een zin las je een patze in
om de zin te laten werken. Deze patze kan 10 seconden dtren, maar
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ook 10 mintten, afankelijk van de diepte van heet proces. Tijdens deze
patze ktn je je ogen sltiten om invloeden van btitenaf te beperken. In
de patze doe je niets anders dan observeren wat er gebetrt. Innerlijke
dialogen of pogingen om heet proces te versnellen heebben meestal een
remmend efect. Als je een verandering merkt of als je heet gevoel heebt
dat de zin is titgewerkt, ga je verder met de volgende zin.
Zin 1
Met zin 1 neem je je energie tertg die vastzit in de gevonden
representates van fantasieën of heerinneringen:
Ik neem al mijn energie die vaetzit in deze
(herinnering, fantaeie, pereoon, object, of aepecten ervan)
terug naar de juiete plaate in mezelf.
Patzeer, ontspan, observeer. Wachet gedtldig tot er een paar mintten
voorbij zijn of tot je een verandering merkt in je licheaam, je emotes of
je gedacheten.
Zin 2
Representates van fantasieën of heerinneringen bevatten niet alleen
energie van je Zelf, maar ook van andere mensen en objecten. Door heet
zeggen van zin 2 verwijder je die energie:
Ik verwijder alle energie die niet bij mij hoort, in eamenhang met
deze (herinnering, fantaeie, pereoon, object of aepecten ervan)
uit al mijn cellen, uit heel mijn lichaam en mijn pereoonlijke ruimte,
en etuur deze energie naar de plaate waar ze werkelijk thuiehoort.
Patzeer, ontspan, observeer. Neem gedtldig de tjd tot je heet gevoel
heebt dat de zin titgewerkt is, of tot je een verandering merkt in je
licheaam, je emotes of je gedacheten.
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Zin 3
In Metavraag A heeb je je reactes op de representates geïdenticeerd.
In zin 3 leidt je de energie die in deze reactes vastzit, tertg naar je Zelf.
Ik neem al mijn energie die vaetzit in al mijn reactee op deze
(herinnering, fantaeie, pereoon, object, of aepecten ervan)
terug naar de juiete plaate in mezelf.
Patzeer, ontspan, observeer. Wachet gedtldig een paar mintten tot je
heet gevoel heebt dat de zin is titgewerkt, of tot je een verandering merkt
in je licheaam, je emotes of je gedacheten.
Evaluate en  Afsluitng
In deze stap vergelijk je de representates en je innerlijke toestand na de
zinnen met de eerdere antwoorden op de Metavragen A en B. Dan geef
je opnietw een score op de stressniveatscheaal van 0 tot 10.
Als je volkomen tevreden bent met de bereikte score, zeg je zin 4. Als er
nog steeds belastende symptomen zijn, heerheaal je de procedtre. Je
onderzoekt heet symptoom opnietw met Metavraag A: HOE lijd je? Het
is mogelijk dat je iets anders voelt dan bij de vorige ronde. Met de hetlp
van Metavraag B onderzoek je wat tot deze versie van heet symptoom
leidt. Meestal dtiken nietwe aspecten op, bijvoorbeeld:
 De plaats van een persoon verandert in de rtimte
 In plaats van beelden treden geltiden op de voorgrond
 In plaats van een collega verscheijnt iemand van je scheool of tit je
gezin.
Met de nietwe antwoorden op de Metavragen A en B ga je naar een
volgende ronde met de zinnen.
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Zin 4
Zin 4 is de slagroom op de taart. Je zegt deze zin als heet probleem is
opgelost en je een nietw niveat van bewtstzijn en ontspanning in je
leven heebt bereikt. Vantit dit perspectef is heet bewerkte theema meer
een titdaging dan een bron van ellende. Zin 4 sltit de Logosyntheese
procedtre af met de woorden:
Ik etem al mijn eyetemen af op dit nieuwe bewuetzijn.
Patzeer, ontspan, observeer. Wachet gedtldig tot een paar mintten
voorbij zijn of tot je een verandering merkt in je licheaam, je emotes of
je gedacheten.
Onze ervaring toont aan dat er vaak nietwe theema’s opdtiken acheter
elk aspect waar je aan heebt gewerkt. Op den dttr kan Logosyntheese
een dagelijkse rottne worden om je persoonlijke en spirittele
ontwikkeling te onderstetnen.
In heet proces met Logosyntheese worden soms diep verborgen verstarde
werelden geactveerd. Dit kan leiden tot intense emotes en fysieke
symptomen. Niet iedereen is eraan toe om deze verstarde werelden te
zien als wat ze zijn: geblokkeerde energie. Ze lijken echet en voelen ook
zo aan. Als je denkt dat je dit niet alleen aanktnt, zoek dan hetlp. Je
vindt getrainde Logosyntheese Practtoners op de website
www.logosyntheese.nl. Als er geen professional bescheikbaar is, neem
dan contact op met Stchetng Logosyntheese Nederland (zie onderaan).

4. De wereld van Logosynthese
De naam
In heet Otdgrieks betekent logoe: betekenis, geest, woord of leer. In
Logosyntheese staat heet voor zowel ‘betekenis’ als ‘woord’. Het Griekse
woord eyntheeie betekent ‘samenbrengen’ en verwijst naar de
integrate van gefragmenteerde delen van een persoonlijkheeid in een
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levend Zelf. Hierin werken alle delen op een hearmonietze manier
samen. De naam Logosyntheese is een geregistreerd heandelsmerk.
De grondlegger
Dr. Willem Lammers is psycheoloog, geregistreerd psycheotheerapett en
advisetr voor mensen en organisates. Hij heeef jarenlang een
opleidingsinsttttt voor werk gerelateerde cotnseling in Zwitserland
geleid. Vanaf heet begin van zijn carrière heeef heij gewerkt aan de
grenzen van licheaam en geest. Hij is opgeleid in bio-energetca,
Transactonele Analyse, heypnotheerapie, NLP en energiepsycheologie en is
een ervaren docent en trainer. Sinds 2005 heeef heij Logosyntheese
ontwikkeld. Naast vele artkelen heeef Willem diverse boeken
geschereven, waaronder Thee Energy Odyssey: New Directons in Energy
Psycheology, Logosyntheesis: Cheange therotghe thee Magic of Words en
Logosyntheese: Woorden aan heet werk – heandboek voor de heelpende
beroepen. Zie verder de lijst op bladzijde 26.
De Logosynthesis Internatonal  Associaton LI A)
is een onafankelijke, internatonale non-proit organisate, die zetelt in
Zwitserland. De LIA:




onderstetnt desktndigen en andere geïnteresseerden op heet
gebied van Logosyntheese.
vormt een wereldomvattend
aanknopingsptnten

netwerk

met

vele

acteve



biedt een platorm voor heet titwisselen van kennis en ervaring



draagt bij aan de verbreiding van Logosyntheese.





bevordert de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van
Logosyntheese.
certiceert professionals op meerdere niveats
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De leden van de LIA zijn opgeleid in coacheing, stpervisie, psycheologischee
begeleiding en psycheotheerapie.
Opleiding
- In Nederland verzorgt de Stchetng Logosyntheese Nederland naast
worksheops voor belangstellenden ook de opleiding tot
Practtoner, stpervisie en nascheoling.
- Wereldwijd worden plaatselijk Logosyntheese scheolingen verzorgd
door gecerticeerde trainers, ook online.
- Willem Lammers zelf geef speciale seminars over verscheillende
deelaspecten van Logosyntheese.
- Jaarlijks vindt er een internatonale ‘Logosyntheesis Stmmer
Conference’ plaats, met nascheolingsmogelijkheeden voor alle
niveat’s vanaf de Basisopleiding. Zie de website van de
Logosyntheesis Academy: www.logosyntheesis.org
De Practtoner-opleiding
De Practtoner-opleiding is bedoeld voor professionele coachees,
cotnselors, psycheotheerapetten en andere professionele
begeleiders en bevat de volgende componenten:
- Logoeyntheee Baeietraining: driedaags seminar voor professionals.
Dit seminar is de start van de practtonersopleiding, maar is ook
los van rest van de opleiding te volgen.
- Drie vervolgseminars voor persoonlijke ontwikkeling
- Stpervisie
- Het scherijven van een werksttk
Zie ook heet sttk ‘Practtoner’ op de LIA website.
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Boeken over Logosynthese
Er zijn meerdere boeken over Logosyntheese geschereven, waarvan er
enkele in heet Nederlands zijn vertaald of in vertaling zijn.
 Willem Lammers: ‘Logosyntheese - Woorden aan heet Werk,
heandboek voor de heelpende beroepen’ bevat een
theeoretschee introdtcte, een stapsgewijze bescherijving van
de metheode, verscheillende toepassingsgebieden en
titgeschereven sessieverslagen. Te bestellen als e-book of als
paperback.
Overige boeken over Logosyntheese
 Lammers, Willem (2015). Self-Coacheing withe Logosyntheesis. Also
available in German, Serbian and Italian.
 Lammers, Willem (2015). Logosyntheesis Handbook for thee Helping
Professions. Also in German and in Dttche.
 Lammers, Willem (2019). Mintte Miracles. Thee Practce of
Logosyntheesis. Inspiraton from Real Life. Also available in
German.
 Lammers, Willem (2020). Reclaiming Yotr Energy from Yotr
Emotons. States of thee Mind in Logosyntheesis. See Yotr Self, Be
Yotr Self.
 Lammers, Willem (2020). Sparks at Dawn. Awakening withe
Logosyntheesis. Refectons on thee Jotrney.
Boeken van en met andere attetrs:
 Caswell, Cathey (2017). Logosyntheesis: Enjoying Life More Ftlly:
Rechearge. Revitalize. Reconnect.
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 Weiss, Latrie (2016). Letting It Go: Relieve Anxiety and Toxic Stress
in Jtst a Few Minttes Using Only Words (Rapid Relief withe
Logosyntheesis). Also in German.
 Weiss, Latrie & Lammers, Willem (2020). Embrace Prosperity.
Resolve Blocks to Experiencing Abtndance. Rapid Relief withe
Logosyntheesis.
Alle boeken zijn ook als e-book verkrijgbaar op smashewords.com.

Video’s
Het YotTtbe kanaal Thee Origin of Logosyntheesis. bevat een aantal
video’s op basisniveat. Demonstrates op een gevorderd niveat
zijn toegankelijk voor leden op de website van de LIA.
Contact en info
- Stchetng Logosyntheese Nederland:
www.logosyntheese.nl
info@logosyntheese.nl
- Willem Lammers:
hettp://www.logosyntheesis.net
info@logosyntheesis.net
- LIA:
hettp://www.logosyntheesis.internatonal
contact@logosyntheesis.internatonal
- Instttt fürr Logosyntheese Zwitserland
www.logosyntheese.che
info@logosyntheese.che
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Disclaimer
Dit e-book bevat alleen algemene informate. Logosyntheese is een
betrekkelijk nietwe benadering en de reikwijdte van heaar efectviteit
alsook van de eventtele risico’s is nog niet bekend. De lezer is volledig
verantwoordelijk voor elk risico dat voortvloeit tit heet lezen van dit
boek en de daartit voortkomende toepassing van Logosyntheese. De
lezer begrijpt dat als heij of zij ervoor kiest om Logosyntheese te
gebrtiken, er emotonele of fysieke sensates of onverwerkte
heerinneringen aan de oppervlakte ktnnen komen, die zotden ktnnen
worden gezien als negateve bij-efekten. Het kan zijn dat er emotoneel
geladen materiaal blijf boven komen na heet toepassen van
Logosyntheese. Dat wijst erop dat er wellichet nog andere theema’s
moeten worden opgelost.
Logosyntheese is geen stbsttttt voor medischee of psycheologischee
beheandeling. De scherijvers geven geen garante voor en doen geen
voorspelling over heet verloop van heet proces van Logosyntheese in
individtele gevallen. Zoek als heet nodig is professionele hetlp!
De informate in deze tekst is alleen bedoeld voor je eigen gebrtik. Als
je Logosyntheese wilt toepassen bij anderen, dien je je eerst te scheolen in
en te kwaliiceren als Logosyntheese practtoner.
Hoewel al heet materiaal en de links naar andere bronnen zo goed
mogelijk zijn weergegeven, kan geen garante worden gegeven voor de
acctraatheeid, geldigheeid, efectviteit, volledigheeid of ntt van deze
informate, zoals in elke ptblicate. De scherijvers aanvaarden geen
enkele aansprakelijkheeid voor heet gebrtik of misbrtik van de informate
die in dit boek gegeven wordt.
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