HOOFDSTUK 1
Inleiding
Op het eerste zicht is deze titel nogal opzienbarend, zelfs een
beetje ongeloofwaardig. In een tijd waarbij medici en
slaapspecialisten beweren dat zowat 1 op de 5 mensen wel
eens tijdelijk of langdurig te maken heeft met
slaapproblemen, beweren dat slecht slapen niet bestaat….
Eigenlijk zit het zo: we zijn niets anders dan natuur en onze
natuur WIL ‘s nachts slapen, dat zit verweven in ons eigen
bioritme, verbonden met de cyclus van dag en nacht.
Niemand die dat kan ontkennen.
Maar als we de omstandigheden van die slaap maar genoeg
bemoeilijken, wordt slapen herleid tot proberen te slapen, en
gezond blijven tot proberen gezond te blijven.
Het is vooral de plek waar we slapen die door onnatuurlijke
en natuurlijke omstandigheden dermate kan worden
gestoord, dat slapen niet meer lukt. Vooral heden ten dage.
Ongeacht het nuttige werk van slaapspecialisten,
slaaptherapeuten en slaapcoaches wil dit boek verder gaan
waar die mensen stil staan en stil staan waar zij aan voorbij
gaan: het wil de plek waar je slaapt meer dan ooit onder de
aandacht brengen.
Eén derde van héél ons leven verblijven we op 2 tot 3
vierkante meter op deze aardbol, zijnde ons bed. Op die plek
willen we ’s nachts compenseren, harmoniseren en
vitaliseren voor al datgene wat we overdag hebben
geconsumeerd en waarmee we overdag werden
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geconfronteerd. Als dat op die plek niet meer of onvoldoende
lukt, raken we uit evenwicht.
Slapen is en blijft ont-spannen, en al wat ons daar op-spant, is
daarmee in tegenstrijd.
In de laatste 30 jaar had ik het voorrecht zo’n 2500
slaapplekken te mogen onderzoeken naar zowel natuurlijke
alsook onnatuurlijke stralingen.
Van uit die optiek is dit boek géén her-schrijven van wat in zo
veel publicaties en/of radio-en tv-programma’s al over het
thema slaap en slaapproblemen werd gebracht.
Nee, het is een schrijven. Nieuw en origineel over het belang
van de plaats waar je slaapt.
De dieren in de vrije natuur “kiezen” hun slaapplek en wij
vleien ons achteloos overal neer waar de architect ons bed
heeft getekend. Zonder de vraag te stellen of die plaats daar
wel voor geschikt is of… dat er iets mee dient te gebeuren.
Graag wil ik die kennis delen met eenieder die met
slaapproblemen geconfronteerd wordt, hetzij in eigen
persoon, hetzij als geïnteresseerde of belanghebbende in de
wereld van de slaap in brede zin.
Het feit dat er steeds meer en meer mensen maar geen
oplossing ten gronde vinden voor hun slaapprobleem, heeft
me alleen maar gesterkt om deze kennis te publiceren in
boekvorm in blijvende overtuiging:
Slecht slapen bestaat niet
Ons lichaam WIL ’s nachts slapen
Maar het moet er de kans toe krijgen
Uiteraard is er meer dan de plek alleen die meespeelt. Ik ben
me daar ten volle van bewust. Ziekte, familiale, sociale,
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financiële omstandigheden,.. kunnen de slaap flink op de
proef stellen, maar dat zijn (hopelijk) tijdelijke oorzaken die
gekend zijn. Ze verdienen beslist de volle aandacht tot en met
en dienen via goede slaapspecialisten en slaaptherapeuten
begeleid te worden.
Dit boek richt de aandacht vooral
- tot eenieder die vruchteloos op zoek gaat naar
ogenschijnlijk ongekende oorzaken
- tot zij die zich niet tevreden stellen met
symptoombestrijding maar de essentie van hun probleem
willen opsporen en oplossen.
Door de snelle evolutie van nieuwe materialen en technieken
is de slaapplek de laatste 20 jaar ook een oord geworden
waar veel onnatuurlijke stralingen de slaap zijn gaan
bemoeilijken.
Vandaar in hoofdstuk 3: stralen van onnatuurlijke oorsprong
en de invloed ervan op onze slaap alsook hoe kunnen we daar
dan het best in alle vrijheid mee om?
Voor die tijd had je vaak alleen maar stralen van natuurlijke
oorsprong die onze slaap en gezondheid op de proef stelden.
Wat we met dit laatste bedoelen en hoe we de zaken dan het
best aanpakken, vind je in hoofdstuk 4.
Hoofdstuk vijf en zes kregen respectievelijk als titel:
alleen voor de happy few 1? (5)
alleen voor de happy few 2? (6)
Hierin kon ik het niet laten eens een getuigenis of brief aan te
halen van iemand bij wie ik aan huis ben geweest, omdat zij
beter dan wie ook beschrijven wat ze verder nog hebben
meegemaakt en ontdekt in hun zoektocht met een open
geest naar de diepere oorzaak en oplossing van hun eigen
slaapprobleem of dat van hun kind. Voor zij die net iets
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verder durven kijken dan alleen maar het in de materie
meetbare.
In hoofdstuk 7 komen drie bijzondere slaapkamertips. Je
kamer in een “goede”energie brengen is de meest speciale.
Het voorlaatste hoofdstuk, hoofdstuk 8, heeft een muzikale
ondertoon “It takes two to tango”. Om de tango van het
leven te dansen dien je met zijn tweeën te zijn...en wat dat
wel zou kunnen betekenen in verband met de slaap, lees je
aldaar.
In hoofdstuk 9 tot slot staat hoe je een woningonderzoek
kunt aanvragen.
We eindigen het boek met een bibliografie samen met een
woord van dank.
Uiteindelijk heb je misschien bemerkt: hij zegt niets in zijn
inleiding over hoofdstuk 2? Wel, dat gaat over milieuzorg en
milieubewustzijn in functie van de slaap. En daar hebben we
het zo meteen over.
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