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1.1

Inzicht en helderheid

Werk aan verlichting van psychische en lichamelijke 
pijn en klachten. Door deze psychische en 
lichamelijke signalen niet te negeren maar ermee te 
gaan werken, is verlichting van pijn en klachten 
mogelijk.

Hoewel voor veel mensen kanker verontrusting brengt, 
wordt een genezingsproces niet versneld door het te 
onderdrukken, of ertegen te vechten. 
De normale reactie is er zo snel mogelijk vanaf te willen 
zijn. Onbedoeld negeer je dan de dieper gelegen 
oorzaken. Vanzelfsprekend is het verstandig om op het 
medische vlak adequaat te reageren.  
Het proces van herstel kun je verder ondersteunen en 
versterken door je open te stellen voor de diepere 
oorzaken en daarmee te gaan werken. Dit werk helpt je 
helder te blijven en de kracht te hebben om aan die 
diepere oorzaken te werken.  
Daarnaast brengt het je energie; en helpt het om de 
effecten van bijwerkingen te verminderen.

Verlichting van pijn, klachten en 
symptomen

1.2

Het gaat een stuk beter met mij. 
Sinds vrijdag voel ik mij minder 
moe en verscheen er weer een 
lach op mijn gezicht. Merk dat ik 
elke dag vooruit ga en meer 
energie krijg.

Op vrijdag merkte ik ook dat ik 
minder pijn aan mijn rechter 
onderarm had, iets waar ik al 
maanden last van heb. Het 
doemdenken heeft plaats gemaakt 
voor positiviteit. Enorm fijn dat dit 
door jouw behandeling allemaal in 
gang gezet is!

1. Effecten

De hoofdpijn is er inderdaad niet 
meer. Heel af en toe een vleugje 
aan de rand. Dat werkt als 
reminder (dat ik er niets van hoef 
te vinden) en verdwijnt dan ook 
snel weer. Het was erg fijn, jouw 
behandeling. 

Ik heb je behandeling als bijzonder 
en zeer intensief ervaren. De 
afgelopen dagen heb ik heel veel 
gehuild en voelde ik mij misselijk 
en druk in mijn hoofd. Het punt dat 
duidelijk werd is voor mij erg 
moeilijk, ik heb hier nog nooit aan 
gedacht, maar er vallen heel wat 
zaken op zijn plek.

Bedankt voor de inzichten en je 
liefdevolle behandeling.

Ik voel me minder moe en een stuk 
stabieler nu. Opmerkelijk maar wel 
heel fijn. Dank je wel weer voor 
jouw hulp. Zou zomaar kunnen dat 
ik daarom nu beter voel hoe het in 
me is, dan voor de start vd sessie.
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“Ik heb de mooie gesprekken en de 
behandeling enorm fijn ervaren zo 
vlak voor de operatie. Voelde echt 
de warmte, kracht en liefde in mij 
komen Dank voor dit alles. “

1.3

De ziekte accepteren en eraan voorbij gaan maakt 
een einde aan innerlijke strijd en daarmee 
energieverlies. Bewuste en onbewuste 
belemmeringen behoren dan tot het verleden. 
Hierdoor komt meer levensenergie en kracht vrij en 
ook de energie waarmee je je belemmeringen 
onbewust in stand hield.  
Je leven wordt ondanks je ziekte niet meer alleen 
bepaald door ziekenhuis bezoeken, je vindt ook 
energie om te leven en weer dingen te doen.

Door dit werk nemen negatieve bijwerkingen van 
medicijnen, chemo of infuus in veel gevallen af. Dit 
geldt ook bij operaties of andere ingrepen.

1.4

Voor iedereen zijn de resultaten van dit werk anders. Iedereen heeft iets anders nodig. 
Dit werk ontstaat door het te doen. We kunnen niks forceren.  

In het volgende hoofdstuk lees je waarom.

Met mij gaat het best goed, tot nu 
toe weinig bijwerkingen van de 
chemo tabletten. 

Toename innerlijke kracht en 
levensenergie

Ondersteuning medische en 
therapeutische trajecten

Ik kan dus stellen dat de impact van 
de laatste immuun behandeling, 
mede dankzij jouw behandeling 
minimaal is. Dat geeft vertrouwen 
naar de toekomst! Blij mee. 
Overigens had ik de dag na jouw 
behandeling voor het eerst in 
maanden weer eens zin om iets te 
ondernemen. Gewoon naar de 
supermarkt dus niets geks, maar 
het gevoel ergens zin in te hebben 
was fijn. Dus het gaat goed met mij. 
Dank je wel daarvoor.
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Als je de uitslag krijgt dat je een (agressieve) vorm van kanker hebt, gebeurt er 
innerlijk veel. Je wordt je bewust van de situatie waarin je verkeert. Veel mensen 
zullen ongeveer zo reageren: 

“Ik wil gezond zijn en geen kanker hebben. Ben ik wel in staat er iets tegen te doen? 
Ik kan ook verliezen?” 

We kennen dit allemaal. Ziek zijn en innerlijke strijd is niemand vreemd. 

Kanker en strijd2.1

De tegenstelling in jezelf ‘Ik ben ziek en wil gezond worden’ veroorzaakt strijd en daarmee 
conflict. Je komt in een toestand van overleven. Je wilt de ziekte proberen te verwijderen 

of overheersen met medische trajecten en therapie. Onderdrukking van diepere oorzaken 
en strijd leiden tot energieverlies, vernietiging, bitterheid en verdriet. Met dit werk is het 

mogelijk aan deze strijd voorbij te gaan; en te ervaren wat dat je brengt!

2. Werking
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Zolang als je ziek bent en je ziekte niet kunt accepteren, word je een 
tegenstander van je ziekte. Je blijft dan strijden. 
Het is dan niet mogelijk om tot inzicht te komen. Onbewust blijf je het 
bekende herhalen, bijvoorbeeld jezelf disciplineren, vluchten naar het 
volgende, enzovoort. 
Dat maakt je star, mechanisch, verdoofd en afhankelijk. Het draagt op het 
bewuste vlak niet bij aan groei of het wegnemen van innerlijke 
belemmeringen, het leidt tot stilstand.

2.2 Innerlijke strijd op zijn einde

Voorbijgaan aan strijd 
Je behoefte om te vechten tegen de ziekte leidt binnen de 
kortste keren tot stilstand. Als je echter je gevoel en toestand 
vol en rechtstreeks ervaart en accepteert dat het zo is, is het 
mogelijk eraan voorbij te gaan. 

Als jij je ziekte kunt accepteren dan is transformatie mogelijk. 
Dan is er een overschot aan energie en kan er gebeuren wat 
mogelijk is. 

2.3

Los van dat je voelt dat het beter gaat en je meer energie hebt na een sessie, is het 
wegvallen van belemmeringen voor velen een nieuwe gewaarwording. Dat betekent dat je 
een soort rust, geluk of vrede ervaart, die meestal niet te relateren is aan herinneringen of 

het verleden. Je kent het niet en toch is het eigen. Deze gewaarwording is voor veel 
mensen diep bevrijdend.
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3. Werkvormen
Mogelijkheden

Dit werk vindt plaats in verbinding. Dit kan via aanraking maar ook op afstand (via een 
Zoom meeting). In de regel kun je stellen dat het werken via aanraking intenser en 
fysieker werkt. Als je een agressieve vorm van kanker hebt, is het zeker aan te raden 
om naar de werkruimte te komen. Afspraken kun je boeken op www.wouterbosch.nl. 

Er bestaat ook een mogelijkheid dat er bij je thuis gewerkt wordt, echter alleen als het 
niet anders kan. Hierover vindt van te voren afstemming plaats. Je kunt dit aanvragen 
via de site www.wouterbosch.nl. 

Als je vragen hebt kun je via de site een bericht achterlaten of direct een email sturen 
(info@wouterbosch.com) en word je zo spoedig mogelijk teruggebeld of gemaild.

Ook al lijkt het alsof je niks hoeft te doen. De resultaten van het werk zetten je 
innerlijk in beweging. Dit betekent dat je anders in het leven zult gaan staan. 

Meer bij jezelf en vrijer van de belemmeringen uit het verleden.

Van de week erg gekwetst door mijn zus, zij gaf oordeel over mij wat 
betreft ziek zijn. Ik barste uit in huilen. Dat kan ik nu. Het voelde voor mij 
heel fijn dat ik nu wel mijn emotie aan haar kon laten zien en voelen.

Over dit werk

3.1

3.2

Een sessie verloopt eenvoudig. Als je op afstand werkt vindt er een kort gesprek plaats 
via Zoom, waarna ik op afstand met je werk. Ik voel je spanningen en pijn en de kleinste 
nuances daarin. Hiermee werk ik. Je kunt gedurende deze tijd jezelf waarnemen of een 
korte wandeling maken. Aan het einde van de sessie wisselen we ervaringen uit. 

Als je in de werkruimte werkt, dan praten we een tijdje met een kop koffie of thee erbij. 
Vervolgens raak ik je rug en je hoofd aan met mijn handen. Hierbij kun je zitten of 
liggen. Kleren blijven aan. Indien zinvol wordt er systemisch gewerkt.

Zoom Werkruimte Thuis
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Dit ben ik

Wouter, dat ben ik geboren in 1971 in De Lutte in Nederland. Ik studeerde Biomedische 
Werktuigbouwkunde aan de Universiteit van Twente en vervolgens ben ik in het corporate 
bedrijfsleven gestapt. Meer dan 10 jaar heb ik voor multinationals projecten uitgevoerd in 
binnen- en buitenland. Samen met anderen heb ik in deze tijd boeiende transformaties 
begeleid voor verandering van structuur en ontwikkeling van leiderschap en cultuur. 

Daarna ben ik naar Tsjechië getrokken. In Praag heb ik een bureau voor coaching 
opgericht en later werd ik directeur van een internationaal opererend Tsjechisch 
productiebedrijf. 

Na vervolgens een korte tijd in Rome gebivakkeerd te hebben, heb ik mij in 2012 weer in 
Nederland gevestigd. Hier ben ik mij gaan bekwamen in systemisch werk. Hoewel ik sinds 
mijn kinderjaren mensen energetisch help, heb ik daar in 2012 mijn werk van gemaakt. 
Alles om mensen en collectieven te begeleiden bij het bevrijden van belemmeringen en 
het nieuwe mogelijk te maken.

3.3

Wouter, enorm bedankt voor je 
behandeling en gesprek, fijn dat je er tijd 
voor had. Heeft mij goed gedaan.

Ik blijf na jouw werk de liefde in mij voelen, 
dit geeft zoveel kracht waardoor ik mij 
ondanks de chemo nu best goed voel.

Het gaat goed met mij. De hoofdpijn is weer 
weg inmiddels en ik heb wat meer energie 
dan tot nu toe. Dank je wel lieve man

Lieve Wouter het gaat heel goed met mij. Donderdag lekker geluncht buitenshuis, 
gisteren een uurtje gepraat met 2 buurvrouwen en vannacht weer eens een hele 
nacht geslapen. Voel me lekker en kom kennelijk een beetje uit mijn cocon!

Ik wil je ff laten weten dat ik me heel fijn voel en lekker 
aan de wijn zit! Ik kan zelfs beter ademhalen. Ik voel me heerlijk vrij en blij!

Gaat heel goed met mij! Voel me lekker, zoals 
toen er niets aan de hand was! Dank je wel

www.wouterbosch.nl 
06 1490 5671 

info@wouterbosch.com 
Torenallee 28-22, 5617 BD, Eindhoven
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Tot slot

• Je hoeft niet te begrijpen hoe het precies werkt. Dat is werkelijk niet  
noodzakelijk. Voordat je het weet zet dit je ook weer vast. Je weg gaan  
en het leven ervaren zoals het is, is het allerbelangrijkst.  
Dit werk helpt je daarbij. 

• Het werken op energetische en systemische wijze kan volledig parallel  
aan medische en therapeutische trajecten en ondersteunt deze vaak. 

• Ook in gevallen waarbij kanker tot overlijden leidt helpt dit werk  
om het leven vredig los te laten. 

• Ik werk ook met kinderen. Als je een ouder of voogd bent, neem dan contact op via de 
website www.wouterbosch.nl. 

• Dit werk is niet te forceren. Effecten zijn daarom voor iedereen anders en worden 
aangereikt in de mate waarin dit mogelijk is. Het kan voorkomen dat een sessie zeer 
intens is. Dit is vaak ook nodig om een ommekeer tot stand te brengen. Pijn kan tijdens 
de sessie tijdelijk toenemen, maar dit is nooit een probleem. Als we kunnen werken 
zolang nodig is, is het einde van een sessie altijd vredig. 

• De whatsapp en email berichten gebruikt in deze brochure zijn afkomstig van mensen 
die (agressieve) vormen van kanker hadden en met mij gewerkt hebben.

3.4
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