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Abdominale Brein
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Inleiding
ln het 19e eeuwse boek Abdominal
Brain" wordt een uiteenzetting gegeven
over de abdomina e ganglla en de
mog€ jkheden om gemoedstoestanden
en gezondheid tê beïnvloeden. Het
blljkt dat ons darmstelsel een volledig
êigen geheugen heeft met een e gen
denkvennogen. Door het pionierswerk
van Dr Michael D. Gershon M.D. weten
we dat de ingewanden een eigen
"brein" hebben, hoe bizar dat ook mag
klinken. le'buikgevoel' heefi meer
intêlllgentie dan je hart. De z€nuwen
van de darmen hebben, behalve het
brein, eên grotere capaciieii om te
'voeiÊn, leren en denken'dan welk
ander gedeelte van het zenu\Á/stelsel
ook. Het darmstelsel is het enige
orgaan dat een Íntrinsiek zenLrwstelse
heeftj het enierische zenuwstelsel,
dai in staat is reflexen afte wikkelen
zonder eniee input van hersenen of
ruggenmerg. Deze viscerale reflêxen
kunnen je gemoed en gezondheid
beïnvloeden en doen dat ook.

Het Enterische Zenuw Stelsel{EZS)
Het enterische zenuwstelsel (het
zenuwsteLselvan de ingewanden) is
een oorspronkelijk gedee te van het
zenuwstelsel dat tot voor kort werd
beschouwd als êen klein gedeelte
van het autonome zenuwstelsel.
ons enterische zenuwstelsel is zeer
uitgebreld;eÍ zijn meer dan honderd
miljoen zenuwcellen in een menselijke
dunne darm aanwezig, ongeveer
ge ijk aan het aantal zenuwcellen
in het ruggenmerg. Teldaarbij oP
de zenuwcellen in de slokdarrn.
maag, pancreas en dikke darm en

Richard Duree
je ziet dat we meer zenuwcellen in
ons verteringsstelsel hebben dan in
ons ruggemerg en in de restvan het
perifere zenuwstelse . ln feite is het
zo dat a een de hersenen een grotere
capaciteit hebben voor het verwerken
Het EZS gebruikt alle groePen
neurotransmitters die in het
brein woÍden aangetroffen.
NeurotransÍnitters zljn de
boodschappers die de zenuwcellen
Bebru Len voor cornmuni..tje met
êlkáêr en met de ce en in het chaam
waar zij verantwoordelijk voor zijn.
De veelvoud aan neuÍotransmitters

in de lngewanden wijst erop dat
de inforÍnatie van de ceLlen van
het enterlsche zenuwstelsel net zo
complex is als die van het breiÍr zeLí
Het enterische zenuwstelsel produceert
ongeveer 85% van alle serotonine
in het menselijk lichaarn, hei brein
ongeveer s echts 1%l
ln de vijftiger jêren ontstond de
theorie dat serotonine, een mono_
amine-oxidase, waarschijnlljk een

.

Hiêronder staat een aantaL zaken d
we weten over serotonine:
. Leiders en anderen die een posi-:'
gevoel van eigenwaarde hebben,
b ijken twee keer zoveel serotonjr:
in hun bLoed te hebben dan men!:mêt een laag zeiÍbeeld.
. A!s passieve mannen een hogere
dosering serotonine ln hun b oea
krijgen, worden ze zekeÍder en
presteren ze betet
Een laag serotoninegehalte in het
brejn gaat ha nd in hand met agÍe..
en impulsief gedrag.
. onderzoekers in Zweden hebben
een verband gevonden tussen ee.
lage serotoninewaarde en suÏcidagedrag.
. Patiênten die waren opgenomen
voor depressies en die de aagst
geteste serotonlnewaarden haddê_
dedên een meeÍ gewelddadlge

.

ze

.

neurotransmitter is en dat problemen
met seÍotonine aan de basis
kunn€n liggen van schizofrenie en
andere psvchische aandoeningen.
ÍegenwoordÍg wordt er vanuit gegaan
dêt serotonine een stof is die een
belangrijke rolspeelt bij meniale
onbalansen en bjj het creéren van
geluksgevoelens. De theorie is dat het
nret goed functroneren vèn serotonine
àls neuroirànsmltter n het bÍein ondêr
andere depressie kan veroorzaken-
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fmoordpoging. (Bijvoorbeeld

gebruik van jachtgeweren in PLaat:
van sLaappl en).
Wetenschêppers van de lJniverslte:
in Helslnki hebben de labwaarden
van moordenaars geanalyseerd êl.
rappodeerden dat psychopêien eÊ_
opva end lageÍ serotoninêgehalt€
hebben dan de paranoÍde person€-

.

of controlepersonen,
Serotonine is essentieelvoor het

.

voor bij depressieve mensen met
laag serotoninegeha teHet serotoninesvsteem ls
verantwoordelijk voor het stabie
houden van de stemÍnlng.

slapen; s aapstoornlssen komen v€.

Omdat het enterische zenuwst€lsel
nlet spreekt met woorden, gaat

ê.-

_-:
-eesie van zijn'denken' angs
: : :agplijks bewustzijn heen. De
:..!:nden kunnen we tot ons
: :,, -nzilf doordringên, bijvoorbeeld

r:'

:

zJUrbranden, kraÍnpên, disrree

I :: nitrpatie ofandere algemene
:_::nrakken in het onder jí

_:-.iènte

ingewanden voe en

: _::rzoek heeft aangetoond dat

: _:_.veer 40 procent van de panénten,

::: :ên internlst bezoekt, komt voor
::::'tr lntestinalê problemen. De helft

:-

.eze mensen heêft'functione e'
De ingewanden doen het nlet
r
mêar
nlemand weet waaÍom. Er
:.:
: ;:Ên anêtomÈche of chemische
::;.:iÊn te vinden.

,:-ien.

: .. r a ln de Verenigde Staten is het
: .: bare darmsyndroom (lBS, één
:_

r:

aandoeningên die funchone e
jkinCen genoemd worden)

:._-:iw

:':-.!!oordelijk voor driê en

een

,'- jo€n artsconsulten perlaar
l:: ::i :ret op de zevende plaats op
:. ::- ijkr€ rang ijst van dlagnoses
- r=

. S en naar schêtting vindt 90%

j_ r: .nensen met deze aêndoening
: - :.lpiomen niet ernstig genoêg
: - -:dlsche hu p in te roepÊn. A s

-:- r-i we zou doen, vindt hêt
: : -:::e dee dat de behandÊling

,-..: llks effectieí is geweest en
:,: :_:-êen volled ge 8enêzing h€êft

-::.::
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het k opt dat het brein invloed
j - :o€fefen op het gedrêg van
:- r:'ren, kunnen de ingÊwanden
.- nrê redden zondervanvar
nrpulsen te krijgen. Eén tot
-:
:ulzend zenuwvezels verbindên
=: :-:in met de honderd miljoen
-.'..êllên ln de dunne darm. Die
r:rd m joer zenuwcellen zijn
i' ltaat om volledig zelfstandig te
::
::.nêren/ ook als elke verbinding
:: -.r brein verbroken is. Desondanks
- :: med cier pas on angs ln gaan
:dat het mogelijk zou kunnen
::t ziektes ontíaan door de
::_ <oatronên' van de darmên

:
:': .
::
.:
!:

:

:.:.

::,rrlijk wordt de stem van hei brein
_:rrd in de darmen, maar niet via
:;
::_ j recte verblnding met edeÍ lid
:_ rÊt €ftêrische systeem. Als het

: ::iíÊ
-::

Het enterische zenuwste sel kên, als
enlge, ontsnappen ult dê functionele
hiêrarchie die Langley heeft
vastgesteld. Technisch gezlen ls hei
êntêrischê zenuwste sel onderdeel van
het perjfere zenuwstelsel, maar dat is
al een trij aanname. Alles ls onderdeel
van het perifere zenuwste selais
het Ínaar zenuw is en niet brein of
ruggenmerg. n tegenstelling tot de
rest van het peÍlfere zenuwstelse volgt
het enterische zenuwstê sel niet pêÍsé
de commando's op die het ontvangt
vên het brêin of het rugeenmerg,
noch stuurt hêt a e informatie die het
ontvángi door. Hêt EZS kan, als het
daarvoor k est, infornratie veTwerken
dle zijn e gen receptoren zelfstandig
oppikken en reageÍên op basis vên
dle informatie en effectoren activerên
die a een door het EZS Cecontrolêerd
worden. Het EZS is dus gêen s aêfvan
het brein, rnaar een onafhankelijk
bewustzijn in het zenuwsysteem
van hêt ljí Hêt kan als het ware de
anarchist zijn a s hêt daarvoor kiest.
Het is het enige ondêrdee vai het
perifere zenuwstelse dat ervooÍ kan
kjezen niet naa r de pijpen te dansen
vêf het brein of het ruggenmerg. Hei
leert zljn eiger essen en êrvaart zijn
eigen realiteit.

Omdat het EZS min of meer zêlfstandlg
kan functioneren, mag aangenomen
worden dat hei moge lik is voor het
breln van de ingewanden dat hel
ook zijn eigen psychonêurose en
gerelateerde fysieke problemen heeft .
lnzicht komt wanneer ziêkten word€n
begrepen. Het niet goed functioneren
van het enterlsche zenuwstêlsel
kên misschien resistentie bieden
voortherapieen die gercht zijn op
hêt hoofd. Toch ls het denkbaar dat
problemen in de darmen invloêd
hebben op wêt er gebeurt in het hoofd.
Thêrapiê gericht op de darmen kan
mogelijk veranderins brengen in de
abdominale geesi. Een mênier om met
het 'buikgevoel' te werken, is gebruik
te maken var de N.E.P- reflexên,
(Neuro Energehsche Psychologie)
waarvan Vele direct werkên op het
enterische gang lon {en dêar wordt
uitgebreid op lngegaan in de cursus
N.E.P.3, het Abdomina e Brein).

bujkgebied, begin dên met een N.E.P
enterische enersiêbalans.

Protocol N.[.P. EÍrteric Releas€
Technlque, êen slmpele procedure met
Davis Duree Refl êxtêchnlekef :
1.P aatsje hand rond de navelvan dê

testpersoon, doe een "shock tap"
(stevige druk)en test.
2.A sje een ndjcatorueranderine krljgt,
test je angzaam rond de náve , rnet
een spiraa beweging naar buitên toe

(zie tekenins).
3.Als je een zwakke splertest krijgt,

duw in dat sebied stevis in de buik
en houd mêtje andere hand de
schouder vast, boven op dê bovenste
Trapezius, zo dichi moge llk tegên de

wervelkolom

aa n.

Houd deze punten vast en praat
met de c lênt over het onderwerp
totdat er een pu saUe komi in
het buikgang ion. Fet pLrnt datle
vasthoudt, wordt dan vaak zachter
Of bij het natesten blijki dat je hêt
punt ang genoeg hebt vastgehouden,
doordat de lS nu sterk iest.
5. Herhaêl deze procedure totdat
je geen punten rondoÍn de navel
meervindt die zwaktesten op dit
4.

gedêelte vên de enterische

i- -,vce en geen directe verbinding
_:..en
met het bre n of ruggemerg,

:

:

het brêin ên hêt ruggenmerg.

uide ljk dat het onmogelijk is
.: :. ïpathisch of parasympathisch tê
:. - Ên. Om deze reden heefi J .N.
: -: êy, een Engelsman die ln 1927
_
:. .oek the Autonomic Nervous
..-.]l publiceerdê (wat nog steeds
i:dndaardwerk is), een derde tak
.. -:'oduceerd in zijn definihe van het
: -. r_ome zenLWstelse , namelijk het
.=_ sche. Het enterische zenuwstelse
. _:!:r i t van het sympatische en
:: yr'rpêtrsche door zijn anatomische
d

::-

:

r- '-rcnone

e onaÍhanke ijkheld van

Neb jê ooit een buikgevoe eruaren? le

hebt zonder twijfel meegemaakt dat je
darmen van tijd tot tijd tesen je praten.
ln alle jaren dat wij nu wêrken met het
enterlsche systeem hebben we hêel
veel opnrerkelilke veranderirgen gêzien
bij nrênsen door cebruik te maken van
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Als clièntên binnenkomen mei
een br€ed scalê aan sympiomen,

depresslevê klêchten, angst,
darmproblêmen en gew

Sevoel/dat ze toeschrijven aan het
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