De "Gut Brqin"
Als de "Gut Brqin" het voor het zeggen heeÍt!
"Wenn dos Bouchhirn dos Geschehen diktieri!" door Honspeter Eckordl
Broinconfere nce 2OO2 i n Kirchzo rlen.

Vertoold door: Joosl Wolter en RuÍh Wolter

tocus op de dormen en de relolie tussen dormen en hersenen
Sinds een ioor of viiftien buigen neurologen zich
over de neurologische processen von hel moogdorm-konool.
De belongriikste uitkomst von de onderzoekers
lol dusver is dot het moog-dorm-konool voor
hel grootste deel zelfstondig functioneert; dus
builen het Centrole Zenuwstelsel om en dot het
Centrqle Zenuwslelsel veel directer met de dormen verbonden is don oorspronkeliik gedocht
werd.
Hier een oontol feiten en potronen die onze
gedochten wot beter loten focussen op dii wonderboorliike systeem, dol zo long niet de oondocht heeft gekregen dot het verdient.
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ln de loop von 75 ioor goon er bii een mens
meer don 30 lon voedsel en vloeisloffen door
de dormen.

70 o/o van de cellen von ons ofweersysteem
vind ie in en rond de dormen. De dorminhoud bevot een sliimerig brouwsel von voedselreslen, sliim en gistende stoffen - een
gevoorliik porodiis voor bocleriën en
schimmels.

ln onze dormen leven 500 verschillende
soorten bocteriën, potentieel dodeliike
orgonismen. De dormwonden vormen een
zeer effeclieve borrière tegen vreemde
indringers. De helft von de ontlosting bestoot
uit dode bocteriën die de dormwonden niet
hebben kunnen posseren (geweigerd door te
loten).
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De dqrmen worden omgeven door

milioen zenuwcellen die de dormen
omhullen ols een kous. Dit ziin meer
zenuwen don er in het gehele ruggenmerg te
vinden ziin!
Het oonlol is ook in vergeliiking met de 2000
oxonen in de Nervus Vogus, die noor het

dormzenuwslelsel leiden, exlreem grool.
Bii de ontwikkeling von het ruggenmerg bii
de foetus bevindt zich de ene helft in het
hoofd en de ondere helft in de buikholte. ln
de eerste moonden von de zwongerschop
ontwikkelen deze beide delen zich even snel
en lol een even grole omvong.
Het is opvollend en verrossend dot er meer
zenuwsignolen von de buik noor het hoofd
(goy"l gezonden worden don ondersom.
Hel conioct tussen de "lweeling",
'dormen-hersenen', wordl ols een soort
siondleiding onderhouden door hel
ruggenmerg en de Nervus Vogus.
(oon deze stondleiding wordt de zgn.
"hersenpocemo ker" oo ngesloten).
Aonwijzingen voor een verwontschop iussen
hoofd en buik ziin er genoeg. Ze spreken
dezelfde tool.
Cehypen, molecuulopbouw, receptoren en
werking von stoffen ziin zowel in de dormen
ols in de hersenen vriiwel dezelfde.
Bii Alzheimer en Pqrkinson poliënten vindt
men vqok heizelfde soort weefselschode in
hel hoofd ols in de "Gul Broin". Ditzelfde
geldl voor "de gekke koeienziekte" BSE.
De "Gut Broin"is ononlbeerliik voor lichoom
en ziel. Het is een bron von stoffen die nodig
ziin voor de werking von onze hersenen,
zools serotonine, dopomine etc. De "Gut
Broin" is een reusochlige chemische fqbriek
die minstens 40 von deze sloffen (neurotronsmitters) oonmookt en exoct reguleert.
Deze sioffen worden ook in verbond
gebrocht met verschillende
gemoedstoestonden.
95o/o von de neurolronsmitter serotonine
wordl in de dormen oongemookl en
opgeslogen.
Speciole zenuwcel len gebruiken serolonine
ols berichtenbode die onder ondere de
peristoltische reflex op gong brengt.
Geneesmiddelen voor de psyche (psychoformoco) werken ook op de dormen. En hoe!
Lichoomseigen stoffen ziin in onderzoek ols
mediciin. Het spiisverteringshormoon
secreline wordt b.v. uitgetest ols geneesmiddel. Hiermee denkt men oulistische kinderen
te kunnen helpen.
Besloonde middelen legen migroine
kolmeren ook rommelende dormen.
Norcose-middelen hebben een kolmerende
werking bii dorm-ontstekingen.
Anti -depressivo veroorzoken spi isverteringsstoornissen of worden in heel kleine
hoeveelheden toegediend om een spostische
dorm weer in bolons te brengen.

ln hei midden von de I9e eeuw ontdekte de
Duitse neuroloog Leopold Auerboch een
netwerk von twee logen zenuwcellen en zenuwbonen in de dormwond.
Deze logen liggen lussen lwee spierlogen in.
Het hele dormsysleem von de slokdorm tot de
onus is bekleed met dil netwerk von zenuwen.
Een soort netkous.
ïoenteriiid hod Auerboch geen idee von het feit
dot hii een onovertroffen zelfstondig zenuwstelsel hod ontdekl: de Cenlrole Computer von
de spiisvertering die uil "sensorische neuronen"
besiqot. Voelsprieten !
Een netwerk dot soort en hoeveelheid inschot
von de somenslelling von het voedsel, zoulgeholte, hoeveelheid woler elc.
Bovendien regelt het de opnome en uiischeiding
von hei voedsel.
Hel controleert ook het zeer gevoelige evenwicht tussen remmende en prikkelende neurolronsmiliers, stimulerende hormonen en
beschermende uitscheidi ngen.
De "Gut Broin" conlroleeri het voedsel op een
zeer doelmotige monier en biino zonder
denkhulp von buitenof.
Milioenen chemische sioffen moelen onderzoch+
worden, milioenen gifstoffen herkend en tolloze
gevoren overwonnen, en dot door middel von
hei intiemsle en grootsle rqokvlok von de mens
met de buitenwereld: de longe iunnel die vqn
mond lot onus gool.
Deze 'tunnel' is zo goed gemookt dqt er tonnen
voedsel doorheen kunnen zonder schode oon le
richfen, mits wii zorgvuldig mel onszelf en onze
dormen omgoon.

De "Gut Broin" orgoniseerl de striid tegen de
gevoorliikste binnend ringers, de micro-orgonismen, die ols het wore symbiotisch mel ons
somenleven, mei milioenen onze dormen bewonen, moor net zo min door de dormwond
mogen komen ols ol die orgonismen die we elke
dog in grote hoeveelheden noor binnen slikken.
(Bii een persoon mel een "lekke dorm" ofwel
"Gulleok" loot de dormwond ollerhonde gevoorliike stoffen posseren. Het systeem deugt don
niet meer.)
Een groot oonlol ofweercellen is doorom zeer
direct verbonden met de "Gut Brqin".
Zii leren hel verschil "goed en kwood". Deze
informolie wordl ook opgeslogen en weer
opgeroepen ols dit nodig is.
Veel goot buiten onze hersenen om. Als er een
gifstof in het lichoom komt voell de "Gul Broin"
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hei gevoor ols eerste en zendl onmiddelliik signolen uit noor de hersenen.

ln noodsituolies moelen de hersenen er op
voorbereid ziin de persoon zich bewust te loien
worden von de loestond von ziin dormen en
geposl le reogeren op de situotie, n.l. door
broken, verkrompen of leegmoken von de dormen.

Als men op een klein stukle dorm drukt don
reogeert de dorm oltiid met golfochtige bewegingen die de dorminhoud in eén richting
duwen, von de mond noor de onus: de perisioltiek von de dormen.
Het bosisritme von de dikke dormbeweging
wordt oongegeven door de troge golven von de
glodde spieren.
Over het olgemeen heeft het door Auerboch

gevonden nelwerk, genoomd de

Plexus

Myentiricus, een remmende invloed op die golfbewegingen von de zenuwen en dus op de
beweging von de dormen.
Om het tronsporl door de longe dorm mogeliik
te moken wordl de één no de ondere, remmende en ocliverende, schokelkring in werking
gezei.
Deze kringen ziin slechts een poor mm. long en
liggen ols krolen oon een ketting gerongschiki.
Hel Cerebellum (kleine hersenen) is verontwoordeliik voor een zeer gevoelig en exocl
ofgestemd evenwicht in dit proces von ironsport,
evenols voor de opnome en ofstoling door de
dormwond.
Als hel remmende systeem le veel reml ontspont
de dormwond zich zodonig doï deze verlomd
liikt (zools biiv. bii olgehele norcose of plootseliike verdoving). ln dit gevol nemen de sensoren geen sponning in de dormwond woor. De
gevolgen doorvon kunnen chronische verstopping oí duideliik hoorboor rommelende dormen
ziin.
Als doorenlegen het slimulerende sysieem ie
sterk werkt is hei resultoot een versnelde dormofvoer woorbii het woler niel longer
opgenomen wordl door de dormwond. Dif leidf
lot diorree.
Wonneer de dorminhoud geen peristoliische
beweging oproept, kun ie door met de vuist te
drukken op de buik de betreffende spiergroepen
prikkelen. Hier kun ie ook gebruik moken von de
methodes uit de Neurole Meridioon Kinesthetiek,
nomeliik NMKS. De technieken von NMKó
dekken olle terugkoppelingsmechonismen von
hel ruggenmerg en het Cenirole Zenuwstelsel.
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Hoe verder men in hei dormslelsel komt des te
zwokker wordt de invloed von de hersenen.
De mond, delen von de slokdorm en de moog
kunnen nog steeds tot op zekere hoogte (zii het
tiidelilk) gestuurd worden door de hersenen.
Achter de uitgong von de mqog neemt een
onder orgoon de besturing over. Hier beslist de
"Gul Broin" over wonneer, woor en wol er
gebeurt. Pos oon het einde von het dormslelsel
bii rectum en onus, voorol bii de kringsluitspier
heeft het Centrole Zenuwstelsel weer enige
bewuste conlrole.

ln 1917 werd voor het eerst de uitkomsi von een
beslissend experimenl gepubliceerd woorbii de
Duitse formocoloog Poul Trendelenburg een
slukie coviodorm in een voedings-oplossing
hing.

Het preporool overleefde zo goed in deze
kunstmotige omgeving dot het bleef functioneren zonder het dier. Toen de dorm
geprikkeld werd door erin te blozen reogeerde
deze met een gecoórdineerde golf von
spiersponning en onlsponning. Het geiloleerde
stukie dorm wos dus in stool de verhoogde druk
door het blozen te signoleren en er op te reogeren door een perisloltische beweging in te
zetten.

De "Gut Broin" is meer don olleen moor een
druk, doelmotig, gegevensverwerkend middelpunl.

De "Gul Broin" is mochtig omdol deze zelf
gegevens kon verzomelen en de controle heeft
over kettingreoclies die niet moeten worden
onderschol. Het instrueert de noostliggende
orgonen, coórdineert de ofweer legen infeclies
en coórdineert spierbewegingen. Hel moet snel
beslissingen kunnen nemen op bosis von opgeslogen kennis. Het is een functioneel orgoon dol
verschillende loestonden moel woornemen en
door odequoot op moet reogeren.
En hei is een grote chemische fobriek die minstens 40 neurotronsmilters produceert en reguleert. Deze moleculen ziin ols woorden in de
gecompliceerde tool von de zenuwcellen.
Het "iweede brein" heeft olles wol een volledig
zenuwsysteem nodig heeft.
Wetenschoppers ols Michoel Gershon, die ontdekte dot 90 Yo vsn de neurotronsmitter serolonine in de dorm gemookt wordt, zijn ervon overtuigd dot de "Gul Broin" kon denken.
Juist doorom is het tot op de dog von vondoog
een uiterst moeililke onderneming om dormen

mer 1 te ziin.
Noodsituolies ols hevige piin of exomenongsl
voelen we in het midden von het lichoom. Als
het Centrole Zenuwstelsel bewust of onbewust
de lost von sponning en ongsl woorneemt, doel
dit een beroep op de "Gut Broin", door gespecioliseerde immuuncellen in de dormen.
Deze cellen scheiden onlsiekingsregulerende
hormonen of, zools hislomine. Deze hormonen
prikkelen en octiveren don zenuwcellen in het
spiisverteringskonool die de spieren doen
somenlrekken. Dit heefl weer krompen en diorree lol gevolg, die don weer nieuwe stress
veroorzoken.
De kringloop bii "high level stress" of chronische
permonente ongst goot een eigen leven leiden.
Deze permonenle oonslog mel slressstoffen kon
zelfs biidrogen lol hel vernietigen von hersencellen in de Hippocompus.
Volgens neuro-wetenschopper Emeron Meyer,
resulteert dit uiteindeliik in een meelbore
ofnome von de omvong von bepoolde delen von
het limbische sysleem en de frontole lob.
Dit is overigens ook een verschiinsel dot wordt
woorgenomen bil depressieve mensen.
Sponningen von vroeger ziin in de hersenen en
in de dormen ingebrond, en die bepolen de
gevoeligheid von de'dorm-hersen-verbinding'
voor heel ie verdere leven. Modern hersenonderzoek zools dol o.o. door de Duitse professor Gerord Roth is gedoon, heeft oongeloond
doi er meer verbindingen ziin lussen de ofzonderliike delen von de hersenschors onderling,
don mel de dieper gelegen delen von hel brein.
Dit betekent dot de hersenschors in hoge mote
op zichzelf stoot.
Alle denkresulloten von de hersenen worden
echler eersl vergeleken en geioelsl mel de
gevoelens en ervoringen in de oude hersencentro (deze stoon bekend ols limbisch en mesolimbisch systeem).
Dit gebeurt voordol beslissingen oon de ondere
inslonlies worden doorgegeven.
De hersenschors werkt dus op volle toeren,
moor communiceerl oltiid eerst met "beneden",
de gevoelens (gut feeling), voordot men overgool lot hondelen.
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tronsplonteren. Hei groie oontol vreemde
zenuw- en ofweercellen die met het donororgoon overgebrocht worden possen zich (ols ze
dot ol doen), moor heel moeiliik oon het
lichoom von de onlvonger oon.
Doorom ziin medici beholve voor ernstige
ofslotingsverschiinselen ook bong voor psychische irriloties en reocties.

Een voorbeeld: Een kind werd met

een

onvolledige slokdorm geboren. Om de boby te
redden werd met een stukie dorm von de boby
de slokdorm gereporeerd. Nu dertig ioor loter
moet deze persoon nog sieeds vook overgeven,
wol tot veel keelpiin leidt, en er is grole weerstond tegen slikken.
Het slikken wordt normool gesproken door het
Centrole Zenuwslelsel gesluurd. Klopl de coórdinotie niet, don goot het zelfstondige sluk slokdorm "dworsliggen" en trekt somen of onlspont
zich op een ondere monier don gewenst.
De "Gul Broin" kon net doen of hii gek is. ln de
communicotie von onder noor boven, moor
meer nog qndersom, kunnen er misverstonden
onlsloon.
De "Gul Broin" is het don niel eens mel de
hersenen of omgekeerd.
Meer don viiftig verschillende ziekten worden
oon deze miscommunicotie ïoegeschreven.
De meeste berichten von onder noor boven
nemen we nouweliiks bewust woor. Wel b.v.
honger, dorst, misseliikheid of piin. Chronische
dormklochten worden echter, door de verminderde weerslond, veel beter woorgenomen en
beheersen in loenemende mote hel "welbevinden" von de betrokkene. Gevoelens worden niel
meer gefilterd. Dit leidt tot veronderingen in de
hersenoctiviteil, zools depressies en ongsloonvollen.

ffis nomdzmkeEEfrke lr€rgissnffi$ Ën de eoa'Ëex
ln de hersenschors, bevinden zich 50 tot 100

Korlom: de "Gut Broin" heeft het don voor hel

biliord zenuwcellen die door een trilloen

zeggen.

synopsen (contoctpunten) met elkoor verbonden

Hoe kon een dergelilke belongriike verdedigingslinie von de psyche zo ineen storten?
Constont opgelegde slress schiinl oorzook num-

ziin.

De monier woorop de hersenschors legen
zichzelf proot is milioen keer slerker don de
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inpuï von de zintuigen of de uiting in het
gedrog. De hersenschors sloot op zichzelf, en
beleeft "opstiigende gevoelens" ols zijnde von

Ëen und*r s00rt ri*e{t'ErrÊ*eÍ'ï
Er ontsloot hierbii niet olleen de typische reoc-

Als het nodig is blokkeert de "Gul Broin" de
prikkels vonuil het Centrole Zenuwslelsel noor
de zenuwknopen en stuurl ziin eigen prikkels

tiviteit woorbii een reoctor reoctieve delen
verzwokl en buiten gevecht steli. Er kon ook een
onder soorl reocliviteil onisioon: een schiinreoctiviteit woorbii b.v. een neurolronsmilter wel
genoeg geproduceerd zou kunnen worden
moor dol een neuron een ondere neurolronsmilter in te grote hoeveelheden produceert,
woordoor de eerste neurotronsmitter relotief in
le kleine hoeveelheden oongemookt wordt.
Hierdoor onlstqol onbolons. Een voorbeeld: Een
leerling steekt oltiid de hond op, of ziin onfwoord nu fout is of niel. De leerling ernoost
weet heï goede ontwoord wel, moor koml er
niet toe ziln hond op te steken.
Deze vormen von reocliviieil lref ie ohiid bii
zoken von geliike oord. Vqn hormoon tot hormoon, von neurolronsmitter tol neurotronsmitter, von ominozuur toi ominozuur, moor ook von
offirmotie lot offirmotie.
Hetzelfde geldt von neurotronsmitter "hersenen"
tot neurotronsmitter "hersenen", en neurolronsmitter "Gut Broin" tot neurolronsmitier "Gul
Broin", omdot ook hier de "Gut" ols outonoom
denkend wordl behondeld.

noor het hele dormslelsel.
Kort gezegd: De "Gut Broin" heeft het voor het
zeggen, en bepoolt wol er gebeurt.

spel.
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Schiinbore ontogonisien, zools
pothie, verschuiven de werking.

zichzelf . Deze illusie is noodzokeliik. Deze zelfde

illusie bestool ook in de betrekking mel de "Gul
Broin". De meesle boodschoppen ziin olomtegenwoordig, moor we ziin ze ons gewoon niel
bewust; beholve in hel gevol von olorm-signolen ols duizeligheid, piin en overgeven.
90 Vo von de prikkeloverdrochten tussen de
"Gul" en hel Centrole Zenuwstelsel dient de
overdrochi von "opsliigende gevoelens" noor het
Centrole Zenuwstelsel.
Als de rotio (Centrole Zenuwstelsel) niet longer
communiceerl met het gevoel ("Gut Broin") kon
de uilwisseling (ritme) niet longer plootsvinden.
De twee centro goon don zoveel mogeliik
outonoom ie werk (poloriteit).

"Het tweede brein is uniek" vindt de
en neurobioloog

Amerikoonse onderzoeker
Michoel Gershon.

Echte onlogonislen zelten hun ogonist buiten

in de homeo-

Hei begrip poloriteit duidt op het besloqn von
twee polen. Deze polen kunnen zonder elkoor
niel besloon. Zonder duisternis geen licht en
zonder licht geen duisternis.
Deze poloriteil besïqot ook "onder" (dormen,
"gul broin") en "boven" (hersenen, centrole
zenuwstelsel) in heï lichoom.
Alleen wonneer yin en yong in bolons ziin in de
relotie lussen dormen en hersenen kunnen ze
een eenheid vormen.
Als voorbeeld: te weinig seroionine in de hersenen leidt tol onrusi, nervosileit, ogressie, verslovingsgedrog, en verhoogde kons op
migroine-oonvollen. Serotonine in de hersenen
heeft een kolmerend effecl, moor serolonine in
de dormen leidt tot neryeuze dormen.

Nog niet zo long geleden hebben neurologen,
wooronder Mortin H. Teicher (professor in de
psychioirie oon de Horvord Medicol School) ontdekt dot personen die in hun kindertiid ziin misbruikt een hyperoctieve omygdolo hebben door
een ongeremde oonmook von Acetylcholine.
Acetylcholine in de hippocompus echter kon ols
een longe termiin potentie werken.
GABA (Gommo-Amino Bolerzuur), de meesl

ls de vroog vonuil het ene ospecl beonlwoord
don moet ook de vroog von de ondere kont
bekeken worden.
Zo toetsen de hersenen lelkens in de dormen of
hun uitkomst (voorstelling von zoken) wel
overeenkomt met die von de dormen.
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belongriike neurotronsmitier die de oonmook
von de elekïrische ociiviteit von de neuronen

"Gul".
Als we deze plooties kennen - en door helpt de
welenschop ons bii - don kunnen we deze
beelden legenover elkoor stellen. De onbolonsen von de teslpersoon zullen ons vertellen
woor de oorzook zil.
De correciie zol niet olleen op slructureel, moor
ook op chemisch en emotioneel niveou ziin
uitwerking hebben.

zou kunnen remmen is hierdoor buiten werking
gesield.
Door ons werk ols theropeuïen weien we dot er
veel vormen von misbruik ziin: fysiek, emolioneel, seksueel, en mentool.
Dif leidde lol de veronderslelling dot het
fenomeen von een hyperoctieve omygdolo ook
bii ondere vormen von zwoor misbruik - ook bii
volwossenen - te vinden zou ziin.
Wonneer ie bii het lhemo "misbruik" de omygdolo triggert en de onderliggende neurolronsmilier Acetyl-choline mel de (schiin)reoctiviteitmode toelsi met GABA, loot dit zien dot GABA
geen kons kriigt zich le monifesleren door het
vuurwerk von de Acetyl-choline. Wonneer deze
GABA voor longere riid onderdrukt wordt don
zullen de GABA-receploren in de omygdolo
veronderen en leidt dit tot excessieve ociiviteil.

Als wii begriipen dot de "Gut Broin" qulonoom
denkt, ziin eigen beelden ontwikkelt en een
echle gespreksporlner is... ols wii meer oondocht zouden schenken oon onze "Gul"-emoties
en deze zouden proberen te begriipen... ols wii
onze eenheid met meerdere oulonome cenïro
zouden overzien, don luki het ons misschien in
ons eigen midden le leven. Don hoeft onze "Gul
Brqin" ons niel door ollerlei ongemokken ie
loten zien dol er in de communicotie 'onderboven-onder' iels oon de hond is.

kiik op een hehqndeling oÍ behundelingsmethode
Wonneer we onze dormen zouden respecteren
-ons uitersle in ons, ons innerlijke cenlrumzouden we geen problemen hebben "boven "
iets te bewerkstelligen en "onder" iels te remmen of omgekeerd.
Wot wii onszelf met onze voeding, onze eetgewoonlen of door onze levensloop oondoen, ireft
Een undere

-odvertenlie-

ons direcl.
Zodro de problemen lichomeliik worden, goon
ook onze geesieliike voeding en geesteliike
levensloop onze spiisveriering en ons dormsysteem beïnvloeden en oontosten.

Zo kon de novel chokro in onbolons roken mel
ziin tegenovergeslelde chokro, de keel chokro.
De novel chokro heeft ols themo; verdriel verwerken; piin, ziekte en onmochi losloten; in het
eigen centrum leven, terwiil de keel chokro stool
voor communicotie - ook mel onszelf, begrenzing, luisteren en zich uiten.
Elke hoofd chokro heeft een legenovergeslelde
chokro.
Allhons, ze liiken legenovergesteld moor
hebben heel veel gemeenschoppeliiks.
ln de kinesiologie is hei erg belongrijk te welen
welke beelden bii een probleem horen. Een hormoon, een neurotronsmitter, een chokro, een
symptoom, een tekortkoming; dit ziin ollen
beelden met een verschillende inhoud.

De serolonine in het Centrole Zenuwsielsel
stond voor iels onders don de serotonine in de
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