Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze of –vorm,
elektronisch of mechanisch, worden vermenigvuldigd of
verzonden, daarbij inbegrepen middels fotokopiëren, opname of
gebruik van informatie opslagsysteem, voor welk doeleinde dan
ook zonder de expliciete toestemming van Tom Mickers

Mindkunde deel I - Hoe werkt het systeem mens?
Alles wat je moet weten om jezelf succesvol aan te sturen.

INHOUD

Mindkunde deel I - Hoe werkt het systeem mens?............................................................................... 2
Proloog .................................................................................................................................................. 3
Bestuurder ............................................................................................................................................. 5
Mindkunde ............................................................................................................................................ 7
Het universum ....................................................................................................................................... 9
Lichaam, Mind, Toeschouwer.............................................................................................................. 11
Evolutie ................................................................................................................................................ 13
Bewustzijn............................................................................................................................................ 15
Instinct ................................................................................................................................................. 17
Echt en bedacht ................................................................................................................................... 20
Positief en negatief .............................................................................................................................. 23
Verandering en stabiliteit .................................................................................................................... 26
Angst .................................................................................................................................................... 28
Richting – Actie – Kijk .......................................................................................................................... 30
Vaardigheid.......................................................................................................................................... 31
Contact ................................................................................................................................................ 32

Wij mensen bevinden ons in de unieke positie om bewust onze omgeving te ervaren en te beïnvloeden. Nog
nooit eerder in het bestaan van onze planeet was er een zintuigelijk wezen dat zich zo doelgericht en bewust
kon voortbewegen als de mens. Deze enorme kracht stelt de mens in staat om zijn omgeving en zichzelf te
modelleren.
Jij hebt de macht om het leven aangenaam te maken!
Lees in dit kleine boekje welke krachten je als mens direct kunt aanwenden om je leven te veraangenamen.
Het is inspirerend, krachtig, leuk en bovenal direct toepasbaar!

Tom Mickers

Proloog
Er was eens een tijd (lang geleden), waarin het leven simpel en gelukkig was. Een tijd waar het verstand nog
niet zover ontwikkeld was en dingen werden aangepakt op het moment dat ze voorbijkwamen. Zorgen,
irreële angsten en twijfels waren voor het beperkte verstand nog niet mogelijk.
Nu leven we in een tijd van ontwikkeling. De mens is het toonbeeld van evolutie; op dit moment zijn wij
mensen (voor zover bekend) het meest geavanceerde ‘product’ van de evolutie op aarde. Ons verstandelijk
vermogen is ongekend hoog. Eén van de grootste verschillen tussen mens en dier is de mogelijkheid om
bewust onze omgeving te beïnvloeden; dit kunnen we dankzij ons verstandelijk vermogen. De kracht van ons
verstand en verbeeldingsvermogen is zo groot dat we het niet altijd onder controle hebben. Eén van de
grootste problemen van de huidige maatschappij (irreële angsten) is dan ook direct toe te schrijven aan onze
verbeeldingskracht.
Verbeeldingskracht en denkvermogen bieden veel mogelijkheden. Mensen kunnen ten opzichte van dieren
bijvoorbeeld het verleden projecteren op de toekomst. Wij mensen kunnen plannen maken en organiseren.
Onze communicatie is verfijnd en indrukwekkend. Ons menselijk inschattingsvermogen en de mogelijkheid
om nieuwe dingen te creëren is ongekend hoog; onze industrie is daar een voorbeeld van.
Dit vermogen brengt ook een aantal aandachtspunten met zich mee. Onze verbeeldingskracht en ons
denkvermogen is zo sterk dat we het niet (altijd) in bedwang hebben, dit zorgt voor verschillende
stoornissen, wanneer je als mens niet precies weet hoe je jezelf succesvol aanstuurt. Het resultaat hiervan is
duidelijk merkbaar en zichtbaar; op dit moment hebben ongeveer 1,1 miljoen mensen in Nederland last van
angststoornissen. Dit betekent dat 14% van de bevolking angst ervaart zonder dat hier een reële (lees:
werkelijke) aanleiding voor is. 650.000 mensen in Nederland hebben een stemmingsstoornis en de
consumptie van antidepressiva is in de laatste 10 jaar met 300% gestegen. 5% van de jeugdigen is
gediagnosticeerd met ADHD. Kortom, er is een kleurrijke en talrijke verschijning aan klachten die hun
oorsprong vinden in de manier waarop we de wereld zien en onze gedachten gebruiken (bron: Centraal
Bureau voor de Statistiek CBS).
Het goede nieuws is dat jij je verbeeldingskracht en denkvermogen (die de ‘waanbeelden’ veroorzaken) direct
kunt beïnvloeden en de kracht hiervan kan aanwenden om jouw leven op een positieve manier vorm te
geven. Het verbeeldingsvermogen zorgt voor angst óf voor nieuwe mogelijkheden; jij bent degene die
bepaalt welke van de twee het wordt. Jij bent de eigenaar van het meest geavanceerde biologische voertuig
(je lichaam) dat uitgerust is met een onvoorstelbare intelligente boordcomputer (je denkvermogen).
Dit kleine boekje is de ingang die jij nodig hebt om de volle potentie uit jouw menselijk systeem te halen. Jij
bent de bestuurder, jij hebt het vermogen en de ervaring; dit boek geeft jou de inspiratie die je nodig hebt om
jouw invloed op jouw leven te versterken. ‘Waar een wil is, is een weg; waar kunde is, is (daad)kracht!’

If you can notice it, you can change it!

Bestuurder
Als eigenaar van een krachtige Mind en een multifunctioneel voertuig, beschik je over de kracht om je leven
te vormen. Met een concrete doelstelling, een heldere kijk en gerichte actie beïnvloed jij jouw omgeving in de
richting die jij voor ogen hebt.
Je omgeving voorziet je van mogelijkheden; dit zijn de onbewerkte bestanddelen van je leven. Wanneer je
jouw omgeving beïnvloedt op een opbouwende manier, zal de kwaliteit van je mogelijkheden toenemen.
Mensen om je heen zullen profiteren van jouw heldere zienswijze en onzelfzuchtige drijfveren. Gewapend
met zelfbewustzijn ontwaar je de onbewuste gedachten die jouw zelfbeeld vertroebelen. Je wordt opnieuw je
eigen beste vriend. Je zal trots zijn op je mentale vaardigheid en je acties zullen je behoeften bevredigen.
Als vakman in jezelf, zijn problemen werkelijk uitdagingen die je de mogelijkheid geven je vakmanschap te
verbeteren.
Je hebt de volgende gereedschappen tot je beschikking om je leven direct te veraangenamen:

Voordat je begint met het
gebruiken van deze
invloedrijke powertools is
het van belang de
handleiding te lezen die het
gebruik van het
gereedschap bewust maakt.
Zodat je als een ware
vakman je leven vorm kunt
geven als ontwerper,
uitvoerder en consument
van je eigen product.
Laten we starten met een
overzicht van de realiteit
waarin we functioneren.
Wat is ons werkveld, welke
materialen hebben we tot
onze beschikking en hoe
sturen we ons systeem
mens effectief aan?

Deze korte inleiding verschaft je het inzicht wat je nodig hebt om beter te functioneren als mens. De eerste
stap naar Mindkundigheid.

Mindkunde
De vaardigheid waarmee jij intentie omzet in gedrag is iets wat je net als wiskunde en aardrijkskunde kunt
leren en verbeteren. Iedereen met een wil kan zijn Mind kundig maken.
Om je een beknopt beeld te geven van de processen die ik toeschrijf aan je Mind volgt een korte opsomming.
-

Plannen: het strategisch plaatsen van acties in tijd.
Visualiseren: het levensecht voorstellen van iets wat (nog) niet werkelijk is.
Leren: het leggen van verbanden en het categoriseren van informatie
Coachen: jezelf aanmoedigen en aansporen, belang verduidelijken en vergroten.
Analyseren: het onderscheid maken, het zien van detail.
Interpreteren: waarneming vergelijken met ervaring en hieruit conclusies trekken.
Instrueren: jezelf opdrachten geven, gericht uitvoeren.
Reflecteren: het terugkijken op een ervaring en hieruit een voornemen voor verbetering stellen.
Sturen: bewust keuzes maken, en gedrag evalueren op basis van je doelstelling.

Je kunt starten met het bewust vergroten van je Mindvaardigheid wanneer je inziet dat jij hier met je
toeschouwend en initiërend vermogen invloed op hebt. Je vergroot je vaardigheid enkel door het toe te
passen. Vaardigheid betekent bekwaam en kundig zijn: met goed (gewenst) resultaat.
Je wordt Mindkundig door middel van oefening op de 3 verschillende gebieden die gezamenlijk je succes
bepalen:
Houding: De manier waarop jij in het leven staat (kijk)
Kennis: De informatie en inzichten die je gebruikt om jezelf aan te sturen (richting)
Vaardigheid: Je ervaring in het toepassen van nieuwe inzichten (actie)

Het universum
Wij mensen komen steeds sneller, steeds meer details te weten. We bouwen apparatuur die onze zintuigen
versterkt en zelfs over grote afstanden transporteert. Desalniettemin weten we bar weinig over de essentie
van het leven. We weten even weinig over de werking van het heelal als over de werking van onze hersenen.
De wetenschap schat in dat ze grofweg 5% weet, de rest is vooralsnog ondoorgrondelijk.
We leven in een universum met twee soorten energie. De ene soort is zichtbare energie, de andere soort is
onzichtbare energie. Het is wetenschappelijk bewezen dat deze twee energieën bestaan. De waarneembare
energie is alles wat we met onze zintuigen (of apparatuur die onze zintuigen versterkt) kunnen waarnemen.
Voorbeelden hiervan zijn planeten, sterren, licht, etcetera. Wij kunnen zien en meten waar planeten zijn, hoe
zwaar ze wegen, hoe snel ze zich voortbewegen en het resultaat van de invloed die ze op elkaar hebben
(bijvoorbeeld zwaartekracht).
De tweede vorm van energie is onzichtbare energie. Dit is onzichtbaar, het enige dat gemeten kan worden is
het resultaat van deze onzichtbare invloed. Zoals Einstein lang geleden al voorspelde, moet er een
‘voortbrengende’ energie zijn. Hij noemde dit een kosmologische constante. Inmiddels is de technologie
dusdanig verbeterd en de theorieën en berekeningen zijn enorm geavanceerd. Toch is de vraag: ’Wat is
onzichtbare energie?’ is nog verre van beantwoord. De knappe koppen op deze wereld (o.a. NASA) hebben
uitgerekend dat het heelal slechts voor 5% uit zichtbare energie bestaat. Ze schatten in dat 70% bestaat uit
onzichtbare energie (dark energy) en 25% uit onzichtbare materie (dark matter). Ze weten niet wat het is, ze
komen stukje bij beetje wel te weten wat het niet is.
Voor ons is het belangrijk om te erkennen dat er zichtbare energie is én onzichtbare energie, welke enorm
veel invloed uitoefent op dat wat zichtbaar is. Met andere woorden: Wanneer je enkel in materie gelooft,
beperk je je tot 5% van de werkelijkheid. Dit wil niet zeggen dat je alles moet geloven. Een feit blijft ook dat
we alleen kunnen meten en ’zeker kunnen weten’ dat wat meetbaar is.
Het universum in het klein
Het meetbare deel van mensen is grofweg hetzelfde. We hebben allemaal eenzelfde soort lichaam, we
hebben allemaal dezelfde soort zintuigen, we hebben allemaal soortgelijke emoties en we denken op een
soortgelijke manier. Het enige wat ons aanzienlijk van elkaar doet verschillen, is de manier (lees: intentie)
waarop we ons gedragen: de keuzes die we maken en de waarden die we hanteren. Dit onzichtbare deel van
ons heeft net zo'n grote invloed op ons lichaam als de onzichtbare materie op de planeten in ons universum.
De manier waarop je bent, maakt ons zo verschillend. Jij bent de sturende onzichtbare energie. De juiste
vraag is niet ‘wie‘ of ‘wat‘, maar ‘hoe’ ben jij?

Dit is pagina 9 van 32.
De rest van dit E-book ontvang je als lesmateriaal dat onderdeel is van de MINDKUNDE cursus.
Start woensdag 30 oktober 2013 19:00 tot 22:00 te UDEN
Voor inschrijving en informatie kunt u terecht bij Tom Mickers 0619904849
Of kijk op www.tommickers.com

