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 E-BOEK STOPPEN MET ROKEN

Hypnose, Healing &
Touch of matrix

              

Met tenminste één geheim wat alles kan veranderen.



Herken jij dit als roker?
•Dat je voordat je er erg in hebt  je sigaret al weer tussen je vingers hebt zonder dat je daar

over nadenkt, gewoon vanuit automatisme?

• Dat bepaalde momenten, plekken en mensen jouw trek in een sigaret beïnvloedt?

• Dat je al vaak hebt proberen te stoppen maar telkens toch weer begint?

• Dat je daardoor het vertrouwen begint te verliezen dat je ooit zal stoppen?

• Dat je telkens denkt…dan en dan stop ik…of als deze situatie voorbij is stop ik…dan stop ik

echt!

• Dat je je schaamt vanwege het slechte voorbeeld dat je geeft?

• Dat je eigenlijk walgt van je eigen adem?

• Dat vervelende hoestje, dat maar niet weg wil?

• Dat je kleren altijd naar rook ruiken?

• Dat je tanden eerst geler worden en zelfs hier en daar bruin van het teer?

 • Dat je een slechte conditie hebt en veel minder lang kunt volhouden tijdens bewegen dan

anderen dat kunnen?

• Dat wanneer je iets actiefs doet je piept tijdens het ademen?

• Je soms bijna geen adem meer kunt halen en je jezelf hoort piepen?

• Dat je huid steeds droger en grauwer wordt?

• Dat je jaarlijks eigenlijk al snel € 1500,- tot € 2500,- oftewel een complete vakantie kwijt
   bent aan die sigaretten?



Wat is het grote geheim achter het succesvol stoppen met

roken? Dat is dat ALLES wordt geregeld door ons brein en in dit geval door ons

onbewuste. Het grote geheim achter het stoppen met roken is dat het net als bij

afvallen, net als het hebben van angsten en andere psychische klachten, puur

gedrag is. Gedrag wat voortkomt uit ons onbewuste en dat onbewuste voert gewoonweg uit.

En je kunt wel 10 jaar lang op 1 januari het goede voornemen hebben om minder

te eten, minder te snoepen, meer te bewegen of te sporten… maar daarmee probeer

je met je bewuste je onbewuste te beïnvloeden.

Om te kunnen begrijpen hoe je invloed kunt uitoefenen op je

onbewuste zal je eerst wat meer te weten moeten komen over hypnose en NLP.

Roken is 95% gedrag 



Rokers denken dat het hen rust oplevert. Het tegendeel is echter waar. Een roker heeft

namelijk van een uur ongeveer vijf minuten rust. Dat is wanneer hij of zij aan die sigaret zit te

zuigen. En zelfs dat is niet helemaal hoe het werkelijk is, het brein komt al in rust vlak voor de

sigaret wordt opgestoken. Door de gedachte....dus in werkelijkheid heb je de sigaret niet

nodig voor die rust. Daarentegen vanaf het moment dat die sigaret uit gaat begint de onrust

en die wordt in toenemende mate opgebouwd. Totdat…. Inderdaad, de volgende sigaret. Een

niet-roker heeft van dat uur echter het gehele uur rust. 

Eén van de grootste misverstanden
 

Rust….door het roken...
Dit is één van de grootste misverstanden.

DENKEN DAT ROKEN JOU RUST OPLEVERT.



Waar helaas maar weinig mensen aan denken is dat je bij het stoppen met roken kiest
voor een toekomst met de mensen om je heen, de mensen die van je houden, de
mensen waarvan je houdt. 
Je kiest ervoor dat je met hen herinneringen gaat creëren. 

Andersom kies je bij elke sigaret dus ook voor een toekomst zonder hen. Of eigenlijk

maak jij de keuze dat zij een toekomst zonder jou in gaan. Sorry hoor, maar is dat niet een

beetje egoïstisch? 

Heb je je dit eigenlijk ooit beseft?

Nu is het al eerder genoemd, maar het gaat je natuurlijk heel veel geld opleveren. Althans, we

weten allemaal dat wanneer je het niet daadwerkelijk opzij zet het wel op gaat aan iets

anders. Maar heb je al eens uitgerekend wat je uitgeeft aan sigaretten? Een doorsnee roker

rookt 5 pakjes per week. Dit kost dan al snel ruim € 2000,- per jaar. Ervanuit gaande dat

iemand zo’n 70 jaar van zijn leven rookt betekend dit dat je je gehele leven € 140.000,-

uitgeeft aan sigaretten!

Waar jij als roker niet altijd aan denkt
 



Inmiddels alweer jaren geleden kreeg ik interesse in innerlijke processen. Processen zoals
waarom ervaart de ene persoon iets anders dan de ander, bij een zelfde situatie en
waardoor reageert iemand anders. Door deze interesse heb ik allerlei opleidingen en
trainingen gevolgd. Ik wilde graag helpen maar merkte dat niet iedereen openstond voor
alle methoden/technieken. Ik ben mij  verder gaan scholen op  verschillende methoden.  Ik
had interesse voor NLP en hypnose en mijn aandacht werd naar hypnose getrokken. Het
mooie was dat tijdens de opleiding ook veel NLP  werd gebruikt en een onderdeel is van
hypnose,
NLP is Neuro Linguïstisch Programmeren. Neuronen zijn de bouwstoffen van je hersenen.
Zij zorgen er onder andere voor dat jouw ervaringen door middel van je zintuigen (horen,
zien, voelen, ruiken en proeven) worden opgeslagen.  Hierdoor zijn bepaalde gevoelens
vaak gekoppeld aan een ervaring. 
Linguïsme is taal en communicatie. We communiceren de hele dag. Soms onbewust maar
vaker bewust. Je onbewuste neemt meer waar dan je bewuste. Bij hypnose wordt je
kritische brein, het 'ja maar stemmetje' even uitgezet waardoor we met het onbewuste
brein kunnen praten. Het gedeelte die veel meer informatie heeft opgeslagen dan jouw
bewuste brein.  Hier zal ik verder op ingaan op de volgende pagina.

 Gebruik van taal tijdens hypnose
 



Als je naar een ijsberg kijkt zal je misschien weten dat de berg boven water vele malen kleiner
is dan wat er onder het wateroppervlak zit. Je kunt je brein vergelijken met een ijsberg. Je
bewuste brein zit boven het oppervlak en je onderbewuste onder de oppervlakte.  Je
onbewuste brein kan veel meer informatie verwerken per seconde dan dat het bewuste brein
dit kan. Om zo goed mogelijk te functioneren zal ons bewuste brein  weglaten, generaliseren
en vervormen. Ik zal dit even verduidelijken. Ik liep gisteren in het park. Wat weet jij dan
eigenlijk? Heel weinig. Want met wie liep ik daar of was ik alleen? Hoe zag het park eruit, wat
deed ik daar etc...Zelfs bij het benoemen van deze vragen zal ik nog veel weglaten want als je
alles wat je ziet, hoort, voelt, ruikt en proeft zou moeten opnoemen dan ben je wel even bezig.
Jouw onbewuste brein verwerkt meer informatie dan dat je bewust doet. Nu een voorbeeld
van generaliseren. Je leert fietsen met je bewuste brein, je bent bezig met sturen en met de
trappers en opletten. Zodra je kunt fietsen kun je  het op allerlei fietsen. Het fietsen heb je dus
gegeneraliseerd. En dan nu vervormen, we vervormen heel vaak. Dat vervormen doet iedereen
met eigen invulling. Als iemand iets zegt zal je dat op jouw manier interpreteren waardoor jij
het oppakt zoals jij het hebt ingevuld. Dat betekent overigens nog niet dat degene die iets
tegen jou zei ook datzelfde bedoelde... Bedenk maar eens aan welke kleur je denkt bij groen.
Het kan zomaar zijn dat iemand anders aan een andere kleur groen denkt. Het woord is het
zelfde maar de invulling niet. Zo ontstaan ook veel miscommunicaties en oude opgeslagen
emoties. Vaak werd het anders bedoeld dan hoe we het hebben ingevuld.

 De kracht van het brein
 



Je bent misschien al eerder gestopt met roken maar hoe kan het dan dat je weer terug valt in je oude

gedrag? Het is gedrag en dit gedrag wordt aangestuurd vanuit je onbewuste brein. Het is

geautomatiseerd gedrag. Van baby af aan gaat datgene je leert naar het onbewuste brein, het wordt

geautomatiseerd, om genoeg ruimte te houden voor je bewuste brein om goed te functioneren. Je

denkt er gewoon niet meer over na. Zo werkt ons brein om je te ontlasten maar in het geval  van

roken is het niet zo handig. 

Je denkt er ook niet over na welke spieren je gebruikt en moet aanspannen als je opstaat en gaat

eten, dat regelt het onbewuste.… gelukkig is dit volledig geautomatiseerd en hoef je er alleen maar

aan te denken, je intentie om het te doen en dan regelt je onbewuste de rest. Zo zie je dat

automatiseren van je brein heel effectief is maar dat het in bepaalde gevallen misschien niet zo

handig is. Gelukkig kun je contact maken met het onbewuste en het veranderen.

Het onbewuste brein is daardoor de exact de plek waar we de verandering moeten maken. En

helaas zit ons bewuste, onze logica en redenatie ons daarbij in de weg. Met hypnose zet je het

bewuste even op een pauze bankje zodat je met het onbewuste in contact kunt komen, met het

onbewuste kunt communiceren en daar ook de nodige verandering kunt maken.

Ab Dijksterhuis, auteur van het boek het slimme onbewuste, schreef in zijn boek dat ons onbewuste

een rekenkracht heeft van 11,2 miljoen bits per seconde. Ons bewustzijn doet zijn werk met

maximaal 60 bits per seconde. Nu begrijp je waarschijnlijk dat er verschil is in stoppen op wilskracht

of door het onbewuste de benodigde verandering te laten maken.

 Beïnvloeden van je gedrag 
 



Wanneer er een emotie of zwaarwegend gevoel achter het veranderde gedrag zit verscholen kan het  

zijn dat sommige mensen bijvoorbeeld wel ineens stoppen met roken, van hun verslaving af raken of

ander gedrag doen. Omdat de emotie achter het veranderde gedrag een  soort van kernbom in het

onbewuste heeft veroorzaakt waarbij er tevens een nieuwe kracht is ontstaan. Bijvoorbeeld de kracht

om te blijven leven, te kunnen genieten van bijvoorbeeld kinderen, kleinkinderen, goede vrienden of

andere belangrijke personen in hun leven. Deze nieuwe kracht is dan verantwoordelijk voor het

ontstaan van een nieuw neurologisch pad en het nieuwe gedrag.

Het tweede geheim achter succesvol stoppen met roken is daarom ook geest over de materie. 

Alle lichaamsfuncties, al ons gedrag maar ook de koppeling met gevoelens, herinneringen en

emoties. Onze mind is krachtig en door beïnvloeden van de onbewuste mind kun je gedrag

veranderen. ( zie ook de Secret of de wet van de aantrekkingskracht).

Er speelt ook een andere invloed mee. De energetische invloed. Alles is energie. Onze gedachten,

geluid en lichtgolven, het is energie. De Japanse onderzoeker Masaru Emoto onderzocht het

geheugen van water. Hij testte 2 potten met water. Tegen de ene pot sprak hij liefdevol en tegen de

andere pot sprak hij lelijke woorden. Hij liet het water bevriezen en er waren duidelijk andere

resultaten van de manier hoe het water er uit zag. Bij de vriendelijke pot water ontstonden mooie

ijsbloemen maar bij de lelijke woorden waterpot ontstonden grillige figuren. Dit zelfde soort

onderzoeken zijn ook met planten gedaan. Woorden  en intentie bevatten energie en hebben een
uitwerking. Onze gedachten hebben dus veel invloed. 

 Beïnvloedingskracht
 



 Even een overzicht ter vergelijking
 



Ontwikkeling met passie.

Jaren voelde ik mijn minder en niet goed genoeg. Ik had weinig vertrouwen in wat ik deed  en of dit

wel goed genoeg was.  Wie zat er op mij te wachten?

Het is geen gemakkelijke weg geweest maar mijn ervaringen hebben bijgedragen in wie ik nu ben.

Het door mij gekozen en gelopen pad was zeker geen gemakkelijk pad en ik heb veel eenzaamheid

gekend, en mij ook vaak onbegrepen gevoeld. Ik begrijp nu dat dit allemaal te maken had met mijn

innerlijke ont-wikkeling en dat alles wat ik ervaarde mij iets wilde vertellen. 

Juist omdat ik dit proces zelf heb doorgemaakt begrijp ik goed wat voor effect het op je levensgeluk

en vertrouwen kan hebben. Ik weet welke verandering je kunt doormaken en gun jou ook meer

innerlijke rust waardoor alles in je leven gewoon makkelijker gaat. 

Mijn pad begon met dat Ik het graag anders wilde. Maar hoe?

Ik begon met Reiki en daardoor veranderde al veel in mijn leven. Ik kon door middel van de Reiki

energie veel onbalans weer terug in balans brengen. Daarna ben ik ook andere vormen van healing

gaan leren en wanneer ik mij niet lekker voelde herstelde ik mijn balans met behulp van de healing

energie.  Ondanks dat ik dat deed en de energie mij goed hielp raakte in nog steeds regelmatig in

onbalans. Elke keer dat dat gebeurde ben ik gaan onderzoeken wat er precies binnen mij gebeurde.

Wat zorgde ervoor waardoor ik mij niet fijn voelde of geïrriteerd voelde? Door op te letten in dat

moment kwam ik erachter dat in mijn buitenwereld iets gebeurde wat mij beïnvloedde. Ik besefte mij

dat ik niet veel invloed had op mijn buitenwereld. 

 Even iets over mij
 



Ik had wel invloed op mijn gevoel en hoe ik ermee omging. Ik ging de irritatie of datgene wat mij uit

balans bracht zien als een aanwijsstok wat er in mijn innerlijk afspeelde. Ik onderzocht het thema wat

zich in mijn buitenwereld liet zien en keek naar mijzelf hoe dit thema speelde bij mij. Wat liet het mij

zien, wat vertelde het mij?Ik ging steeds meer zien dat mijn reactie te maken had met wat ik in mijn

leven had meegemaakt en dat ik van daaruit reageerde. Ik reageerde vanuit oude patronen en

pijnen. Deze pijnen en patronen hadden een bepaald reactie programma binnen mij geactiveerd

waardoor ik steeds opnieuw deze pijnen opnieuw ervaarde, getriggert door een nieuwe situatie. Je

kunt het een beetje vergelijken met een computer. Een computer volgt instructies op van een

programma.

Zodra het programma niet voldoet halen we het eraf en laden een nieuw programma die wel

werkt of beter werkt. Het gekke is dat onze hersenen ook programma’s hebben en dat we

deze instructies ook opvolgen. Maar wat doen we met de programma’s die niet goed werken

of ons belemmeren. We laten ze vaak zitten en lopen steeds als een rode draad door ons

leven tegen dezelfde soort issues aan, wel verpakt in een nieuwe situatie, maar terug te

leiden naar hetzelfde thema.Met behulp van meditatie, healing, Touch of  matrix, Access Bars

en hypnose heb ik veel niet werkende programma’s geherprogrammeerd of opgelost.

Ik sta daardoor heel anders in mijn leven. En help je graag op jouw pad. Op mijn website kun

je nog verder lezen over mij.

 Even iets over mij, vervolg
 



Wil jij een ex-roker of een niet-roker zijn?

Ik heb zelf nooit gerookt en ben een niet roker. Ik heb geen enkele behoefte aan sigaretten en denk

er ook niet aan. Mijn doel is om jou een niet roker te laten worden, 

Een ex roker of iemand die gestopt is kan ook weer beginnen want voor hoelang ben je gestopt. een

niet roker zal nooit beginnen want voor een niet roker bestaat de eerste sigaret niet.

 Een niet-roker denkt niet aan sigaretten, heeft geen triggers meer, voelt niet die behoefte. Roken en

sigaretten zijn geen onderdeel van hun leven. Een ex-roker ervaart echter bij elke trigger die

behoefte nog. Er zijn zelfs verhalen van mensen die na 30 jaar nog steeds die behoefte hebben. En

dat, terwijl ze al 30 jaar geen sigaret meer hebben aangeraakt. Bijzonder toch?! Maar laten we eerlijk

zijn, zou je dat willen?

Lijkt mij niet. Wat je wilt is een niet-roker zijn en het liefste vanaf het eerste moment.

Wanneer iemand bij me voor een één-op-één sessie komt, heb ik kort daarna nog even contact.

Onlangs had ik contact en hij gaf aan dat het eigenlijk boven verwachting goed ging, het kostte ze

hem helemaal geen moeite om eraf te blijven. Hij was in eerste instantie best sceptisch maar was 

 eigenlijk al niet-roker vanaf dag één!

Ik geef altijd aan dat het nicotine monster in coma is gebracht en dat voor een niet roker die eerste

sigaret niet bestaat! Want weet je, vanaf het moment dat je een niet-roker bent en je overweegt er

toch één op te steken, zonder dat je de behoefte of trigger ervaart dan is dat simpelweg een domme

keuze. Dan maak je letterlijk de keuze om je eigen gezondheid in de prullenbak te gooien, dan maak

je letterlijk zelf de keuze om je lichaam te vergiftigen!

 Ex roker of niet roker?
 



 Wat zit er eigenlijk in?
 

 

In sigaretten zitten zo’n 600 chemicaliën, 56 zware metalen en 36 soorten gif, waarvan nicotine het
meest krachtige en vernietigende gif is. In mijn sessies kom ik hier altijd nog even op terug. Naast
Nicotine hebben teer en koolstofmonoxide grote gevolgen voor het lichaam. Hier ga ik in mijn sessies
altijd nader op in omdat velen geen idee hebben wat deze stoffen met het lichaam doen.
Opvallend is dat er ook suiker in zit. Ook hier speelt de industrie handig in op de heersende
suikerverslaving in de wereld. In 56% van alle supermarktvoeding zit suiker verwerkt, aldus
Foodwatch. 

In ieder geval zorgt de extra suiker voor extra moeilijkheid om van die peuk af te komen. Ons lichaam
is namelijk gewend geraakt aan die suiker en maakt telkens extra insuline aan. Wanneer je
vervolgens stopt met roken is je lichaam nog steeds gewend aan die hoge bloedsuikerspiegel en
hoge aanmaak van insuline met tot gevolg dat je onbewust op zoek gaat naar andere middelen waar
suiker in zit. Voedsel dus! Binnen de stoppen met roken sessies met Hypnotherapie gaan we hier
nader op in om de onbewuste trigger naar suiker te veranderen zodat je na het stoppen met roken
niet naar suikerrijk voedsel loopt te graaien. 



 Wat zit er eigenlijk in? vervolg.
 

 

Je wilt je rookgedrag waarschijnlijk toch niet vervangen voor eetgedrag? Daarom… dus.... ook dat
pakken we aan! Dit heeft tot gevolg dat je bloedsuikerspiegel en insulineniveau op een natuurlijke
manier dalen en weer een gezond niveau krijgen.

Naast het feit dat er suiker in sigaretten zit blokkeert nicotine ook het vrijkomen van het hormoon
insuline. De glucose (suiker) wat in je bloed zit wordt dan minder snel opgenomen in je lichaam. Je
hersenen registreren deze aanwezigheid van glucose in je bloed wat vermindering van eetlust tot
gevolg heeft. Ook is bekend dat nicotine je metabolisme (spijsvertering) verhoogt. Je verbruikt dus
meer energie. Bij een stoppen met roken sessie wordt hier op onbewust niveau ook aandacht aan
besteed met uiteindelijk tot gevolg dat je insuline en bloedsuikerniveau lager worden en weer in
evenwicht komen.

Zoals aangegeven is nicotine een zwaar gif. Hoe giftig ga ik hier niet op in behalve dan te zeggen dat
de hoeveelheid nicotine van een sigaar een kleuter kan doden. Tijdens de sessie ga ik hier wel
verder op in en vertel wat er nog meer in zit en wat dit met jou doet.



 Rokersbrein werkt anders
 

 

Uit onderzoek via een beursspel is gebleken dat het brein van een roker anders werkt dan van een
niet roker. De deelnemers mochten speculeren met 100 dollar. Ze speculeerden terwijl hun
hersenactiviteit werd gemeten. Er bleek dat rokers bepaalde informatie negeren. Bij het nemen van
beslissingen houden ze rekening met hun winst en verlies van dat moment. Ze namen de resultaten
van het verleden niet mee. Deze informatie kwam wel bij ze binnen. Op het moment dat de rokers de
beslissing namen werd de informatie uit het verleden vlak voor het beslissingsmoment geblokkeerd.
Niet rokers waren zich uiteraard net zo bewust van deze informatie en trokken daar wel lering uit. De
informatie, uit voorgaande beslissingen werd wel meegenomen binnen de totstandkoming van de
nieuwe beslissingen. Zij leerden dus van het verleden, dat wat rokers niet deden. Wat betekent dit
dan? Kijk je naar informatie rondom roken dan wordt het ineens duidelijk dat rokers prima weten dat
roken slecht voor hen is, welke gevolgen het voor hen heeft. Maar, vlak voor het moment dat ze
besluiten een nieuwe sigaret op te steken wordt deze informatie niet meegenomen binnen de keuze
om wel/geen nieuwe sigaret op te steken wat het automatische proces van het opsteken van een
sigaret dus in stand houdt. Waar we het hierbij over hebben zijn allemaal bewuste processen. Het
onbewuste wordt hierin feitelijk niet betrokken. In hypnose worden alle hersengebieden betrokken bij
het gehele proces. Het gebied dat verantwoordelijk is voor gevoelens en emoties en de kleine
hersenen die verantwoordelijk zijn voor het gedrag. Juist door die combinatie kan de informatie niet
worden geblokt zoals uit bovenstaand onderzoek blijkt en komt het wel binnen in het onbewuste
waardoor die in staat is het oude gedrag te veranderen zonder dat je daar veel moeite voor hoeft te
doen. De zogenaamde ‘trigger’ verdwijnt hierdoor.



Er zijn  diverse manieren om te stoppen met roken. Natuurlijk ben ik als hypnotherapeut een fan

van hypnose, dat is logisch. Er is ook een onderzoek geweest in 1970, destijds heeft Alfred J.

Barrios literatuuronderzoek gedaan naar de effectiviteit van therapie... waaruit bleek dat hypnose

met minder sessies heel effectief is... (zie overzichtje). Maar jij bent degene die de keuze moet

maken.

Er is één voorwaarde voor succes, op welke manier je ook probeert te stoppen:

Dit is een echt belangrijk onderdeel. Iemand die moet stoppen voor iemand anders zal

waarschijnlijk een ex-roker worden en geen niet-roker. Je stopt dan voor de ander op basis van

wilskracht. En bedenk als je ergens mee stopt kan je ook weer beginnen. Het grote verschil met

gestopt zijn en een ex roker zijn ten opzichte van een niet roker kun je misschien wel voorstellen.

Iemand die nog steeds excuses verzint heeft grote kans ex-roker te worden in plaats van een

niet-roker. Iemand die denkt, ik stop na dat feestje is enkel aan het uitstellen. Die wil eigenlijk nog

niet stoppen. De sigaret heeft dan nog een bepaalde waarde of een bepaalde functie in zijn/haar

leven. Zodra hetgeen het stoppen je oplevert of een combinatie daarvan de overhand neemt dan

ben je er klaar voor. Er moet een soort van ‘klik’ in je zelf plaats vinden. Je moet er gewoon

helemaal klaar mee zijn. Heb jij die klik? Dan moet je NU actie ondernemen, op welke manier

dan ook!

 Er is één voorwaarde voor succes
 



• Meer geld

• Een betere gezondheid

• Mooiere huid en nagels

• Meer conditie

• Niet meer dat gehoest

• Meer lucht bv. bij het sporten

• Wittere tanden

• Meer tijd

• Vul zelf maar aan…en kijk ook eens wat het betekent voor je dierbaren.

Allemaal waar!  Maar wist jij ook dat je na vijf jaar 50% minder kans op hart-

en vaatziekten hebt. Na 10 jaar is je hart weer zo gezond als iemand die nooit

gerookt heeft. Daarnaast krijgt natuurlijk je gehele lichaam veel meer zuurstof,

worden je bloedvaten weer wijder waardoor je hart minder hard hoeft te werken.

Wat levert stoppen jou op ?
 Heb je je dat al eens afgevraagd? Heb je je wel eens

afgevraagd wat het stoppen met roken je oplevert? De meeste mensen komen dan
met voorbeelden als:



1. Sta eens stil bij waarom je wilt stoppen.
Mensen die spontaan stoppen laten niet altijd de ware reden van hun stoppen zien. Het kan 

 te maken hebben met gezondheidsvoordelen of bv geld wat je er mee bespaard. Ga op

onderzoek uit welke lichamelijke gevolgen door blijven roken heeft voor jouw. Zo kun je het

principe terugvinden dat nicotine na ongeveer een week uit je lichaam is en dat het daarna 

 nog een gedragsverandering betreft. Deze gedragsverandering wordt dan verslaving

genoemd. Vanuit het principe dat gedrag iets  is wat je doet. Kun je het ook niet meer doen.

Het lastige aan dit verhaal is dat het onbewust gedrag is en ons onbewust is gewoon lastig te

veranderen. Maar het kan zeker wel! Welke emoties zitten aan dit gedrag gekoppeld?

 Wat betekent dit voor je directe omgeving? Bedenk je eens dat jouw keuze ervoor zorgt dat

de mensen die van je houden, die om je geven, jou langer om hun heen hebben. Wat doet dat

met je? Voel je hier emoties bij?

2. Vraag je je eens af hoeveel van de sigaretjes je nou echt lekker vindt.
Zijn ze nou echt lekker? Wat levert het roken je dan eigenlijk nog op? Na het lezen van dit e-

boek is het meeste al behandeld.  Welk voordeel van roken is er dan nog over?

Tips die je gaan helpen
 



Tips die je gaan helpen
 

 

3. Bedenk je bij elke gedachte dat het niet meer hoeft.
Je hebt feitelijk altijd een keuze. Bedenk je, wanneer je in het begin nog regelmatig moet denken
aan sigaretten (of eigenlijk het gedrag) dat je keer op keer eigenlijk gewoon een keuze maakt.
Bedenk je dat je het feitelijk wel mag maar niet hoeft. Dat je het niet nodig hebt en elke keer koppel
je positieve toekomstbeelden/gedachten aan de keuze om geen sigaret op te steken. Je zult merken
dat de gedachten na enkele weken vanzelf wegvloeien.

4. Vervang je gedrag voor ander gedrag (behalve eetgedrag)
Het rookgedrag is jarenlang geconditioneerd aan bepaalde plekken, bepaalde personen, bepaalde
momenten, bepaalde emoties, bepaalde gevoelens, bepaalde situaties. Al die momenten moeten
weer opnieuw geconditioneerd worden aan nieuw gedrag en dat kost veel tijd en energie wanneer je
het op bewuste kracht wilt doen. Je brein moet nieuwe verbindingen maken ( synapsen). Het is aan
te raden om bij de gedachten iets anders te doen. 
Ga een klein blokje om, loop de trap een paar keer op en af, neem een glas water of kauw op
zoethout of kauwgom. Kauwgedrag kan wel leiden tot een hongergevoel dus doe dit enkel wanneer
je de gedachte aan een sigaret krijgt. 
Kies je voor beweging...dan heb je dubbel effect.
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5. Drink veel water!
Water is heel belangrijk. Het zorgt er letterlijk voor dat je jezelf schoon spoelt. Op celniveau bestaan
we niet voor niets voor het grootste gedeelte uit water. Water spoelt de gifstoffen uit je lichaam en
reinigt op celniveau. Stel je voor dat elke slok water die in je lichaam komt alle behoefte aan nicotine
en suiker wegspoelt. Alsof het een waterval is die alles schoonspoelt. Onze gedachten zijn namelijk
krachtiger dan we denken. Dr. Usui Emoto heeft zijn leven gewijd aan water en het feit dat water een
geheugenfunctie heeft waardoor gedachten invloed op jou hebben. 

6. Ga op tijd naar bed!
En dan wel om te slapen. Tijdens je slaap werkt je lichaam hard om alle 4000 chemicaliën, 56 zware
metalen en meer dan 30 soorten gif uit je lichaam te krijgen. En hoe eerder de nicotine uit je lichaam
is hoe minder last je van die gedachte en/of ontwenningsverschijnselen hebt. Dus pak je nachtrust!

7. Eet gezond!
Om de ontgifting te ondersteunen beperk de inname van snelle koolhydraten (suikers) en vergoot de
hoeveelheid groentes. Eet eens vaker een maaltijdsalade met verse komkommer, tomaatjes en bak
er desnoods een visje of kipfilet bij. Eet ’s avonds tijdens het diner een grotere portie groente in
plaats van aardappels of rijst (snelle koolhydraten). 
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8. Focus je op iets anders.
Focus, daar waar je je aandacht op richt, is vaak de oorzaak van vele problemen in ons leven.
Wanneer je stopt met roken is het handig om bezig te zijn. Zoek  afleiding en verleg je aandacht en 
 focus. Je  bent daardoor afgeleid waardoor het  makkelijker is om je gedrag te veranderen naar niet
roken. Ik snap best dat je niet 24 uur per dag iets anders kunt doen maar wees je bewust van je
gedachten en juist op de momenten dat je gedachten van je oude gedrag hebt, ga dan iets anders
doen en zorg dat je bent afgeleid. Je brein zal daardoor ook afgeleid blijven en gaat de focus weg
van de sigaret.

9. Beweeg!
Ga meer bewegen, ons lichaam heeft gewoon beweging nodig. Bij beweging zorg je ervoor dat je
hart sneller moet pompen, er wordt meer zuurstof door je lichaam heen gepompt waardoor je
organen meer zuurstof krijgen en dus ook sneller zullen ontgiften. Ook omdat het stoppen met roken
je stofwisseling vertraagt los je hiermee de tijdelijke extra kilo’s ook op.

10. Drink geen alcohol
Alcohol staat er om bekend dat het rookgedrag aanwakkert. Wees je ervan bewust dat alcohol je
rem vermindert en daardoor een negatieve invloed heeft op jouw rookgedrag.
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11. Vermijd de triggers op het gedrag
Zoals al eerder aangegeven kent rookgedrag veel triggers waarop het onbewuste direct reageert en
overgaat tot actie. Vermijd die triggers zoveel mogelijk zolang je af en toe nog gedachtes hebt aan
een sigaret. Vermijd dus die mensen waar je normaliter mee rookt (leg het ze wel even uit, is wel zo
aardig), vermijd plekken, vermijd situaties. Vermijd gewoon alle zaken die je normaal gesproken
triggeren.
12. Beloon jezelf met iets leuks
Stel doelen voor jezelf en beloon jezelf met iets leuks. Je gaat nu gewoon echt heel veel geld
overhouden/besparen door niet meer te roken. Daar kan toch wel wat leuks vanaf omdat jij de
fantastische keuze hebt gemaakt om te stoppen? Koop  iets leuks voor jezelf  en geef jezelf een
compliment of spaar voor iets bijzonders. Of koop eens iets leuks voor je partner en geef hem of
haar een compliment. Hoe leuk is het dat je nu wat geld overhoud en er iets leuks mee kunt doen? 
13. Doe het samen!
Stop samen met iemand die je vaak ziet. Helemaal super zou het zijn wanneer je het met je partner
doet. Steun elkaar daarin. Zet door, geef niet op! Jij bent sterker dan die stinkstok van 450
chemicaliën, 56 zware metalen en meer dan 30 soorten gif! Jij bent sterker dan het grote risico op
kanker, hartfalen of een andere vreselijke ziekte!  Weest trots op elke dag en merk vooral hoe het
elke dag steeds een stukje makkelijker gaat. Hoe je elke dag minder aan sigaretten hoeft te denken,
minder triggers ervaart. Nogmaals, wees trots en dankbaar voor het feit dat je gestopt bent en een
niet roker bent!
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 Samenvattend kun dus concluderen dat:
• de meeste standaard stopmethodes een behoorlijk laag maar ook behoorlijk verschillende
stoppercentages laten zien.
• dit kan ook voor hypnose gelden aangezien er op veel verschillende manieren hypnose toegepast
kan worden.
• roken grotendeels gedrag is, voortkomend uit het onbewuste deel van ons brein
• het brein van een roker anders werkt dan van een niet-roker waarbij informatie anders wordt
verwerkt.
• en dat we in staat zijn om deze informatie toch mee te nemen in de keuze om wel of geen nieuwe
sigaret op te steken waardoor het gedrag direct veranderd
• dat simpelweg middels hypnose bereikt kan worden
• roken negatieve gevoelens maskeert door aanmaak van dopamine
• je geen lange lijdensweg hoeft af te leggen om te stoppen met roken
• dit gewoon binnen drie tot vier uur tijd en één sessie kan. Het percentage zelfs nog hoger wordt na
een eventuele tweede sessie voor die paar die na één sessie toch niet zijn gestopt
• ‘Cold Turkey’ stoppen een bijzondere laag slagingspercentage heeft
• zelfs met behulp van nicotine vervangende middelen of antidepressiva dit nog erg laag is

Mijn doel is om zoveel mogelijk mensen te helpen om een niet roker te zijn
Wil je stoppen met mijn hulp? klik hier. 

https://almadonkervoort.nl/contact/


Ontspanning
en rust voor

een fijn leven.
Beweging, meditatie en rust maar ook het oplossen
van je innerlijke belemmeringen en overtuigingen

brengt balans in je leven.



4.

Gezonde leefstijl omvat meer dan een niet
roker te zijn. Ontspanning speelt ook een

grote rol .

Ontspan regelmatig voor meer innerlijke rust en geniet
van wat je allemaal hebt, kijk wat jou iets brengt, zie het

positieve  en zie jouw kansen en mogelijkheden. Gun
jezelf eens een hypnose of een healing sessie voor meer

rust in je leven.



Schoonheid &
              SpiritualiteitAlma

Ik heb dit E- book voor jou gemaakt. Ik hoop dat je meer inzicht hebt

gekregen over stoppen met roken om vanaf nu een niet roker te zijn. 

En dat, als je werkelijk wilt, je kunt veranderen. 

Heb je hulp nodig om een niet roker te zijn. Ik help je graag. Neem contact op via mijn

website 

https://almadonkervoort.nl/contact

Vond je de informatie waardevol en wil je weten wat ik nog meer doe of wil je mijn blogs

lezen ga naar mijn website https://almadonkervoort.nl 

 

 Groetjes 

            
        A

lma

https://almadonkervoort.nl/contact/
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