
De Wondere Wereld van Het Brein - 
Workshop/Lezing 
O p d e w e b s i t e v a n S a n d r a & D a n k e r  
(www.sandradewandeleer.com) is er heel bewust gekozen 
voor het volgende openingsscherm met betrekking tot deze 
workshop.  

 

Stap voor stap is de wereldmaatschappij aan het 
doorgroeien naar een nieuw (economisch) Tijdperk!  

We wandelen van het Informatie Tijdperk naar het 
Conceptuele Tijdperk. In dit Tijdperk gaan de Rechts-
gericht Denkende persoonlijkheden het erg naar hun zin 
krijgen. Het alleen maar Links-gericht denken blijft 
nodig, maar zal een ondergeschikte rol gaan krijgen.  

Gaan de New Age personen binnen de huidige maatschappij 
aan De Macht komen?  

Nee! De talenten met een goede balans tussen de linker- 
en rechterhemisfeer gaan boven komen drijven en het  
onder andere economisch gezien erg aangenaam krijgen de 
komende jaren (veel jaren!).  
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Hoe komt dat? Één van de oorzaken is onder andere de 
overvloed waar we in terecht gekomen zijn. Overvloed 
heeft een hoge mate van ‘het is er gewoon’ gecreëerd in 
De Mens. Alles, maar dan ook haast ALLES, is er in 
overvloed. Het nut binnen materialisme is volledig 
verdwenen (het is er gewoon), maar waar is ‘de betekenis’ 
voor De Mens gebleven?  

Stap voor stap willen steeds meer mensen producten die 
naast ‘nuttig zijn’ ook producten die betekenis gaan 
geven binnen hun dagelijkse gang van zaken. DESIGN zal 
dus de komende jaren meer en meer de mens gaan prikkelen. 
Kijk alleen al naar Apple vs Windows. Windows is typisch 
een product van het Links-gericht denken. Apple heeft 
naast ‘nuttig zijn’ (software IOS) van dag één oog gehad 
voor DESIGN. De eerste computers waren immers groot en 
die staan wel de hele dag in het zicht, waarom het dan 
ook niet mooi maken?  

Wie heeft onder andere de strijd gewonnen qua 
smartphones? Juist, Apple niet Nokia destijds. Nokia 
bleef zich vasthouden aan het NUT en Apple NUT en 
BETEKENIS.  
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Het Brein - Vriend of Vijand??? 

In de opening scene van de eerste aflevering van de 
N e t f l i x s e r i e G Y P S Y z i e n w e N a o m i W a t t s 
(hoofdrolspeelster) wandelen door een treinstation (heel 
veel symboliek treinstation...samensmelting van heel veel 
acties en persoonlijkheden...Het Brein!). In een voice 
over spreekt ze over De Mens en zijn/haar illusie over De 
Vrije Wil. De Vrije Wil...hoeveel boeken / lezingen / 
studies / discussies / meningsverschillen / enz. zijn er 
al niet in de geschiedenis gepasseerd? HEEL VEEL! 

Vrije Wil an sich is een utopie als we puur naar de 
evolutie van De Mens kijken, Het Brein is 7x24 uur bezig 
met OVERLEVEN. Het Brein is inderdaad 7x24 uur bezig met 
overleven binnen Het Systeem waarin we ons begeven. 
Thuis, werk, straat, sportschool, sauna, bed, restaurant, 
bioscoop, auto, bos, strand, enz.  

OVERLEVEN....! 

Om te overleven gebruikt ons Brein een Life-script...Het 
Brein gebruikt dus een Script als referentie hoe te 
overleven. Dit SCRIPT wordt gevormd in onze eerste 
levensjaren (voornamelijk 0 - 12jr). Alle lessen uit onze 
eerste levensjaren vormen de fundering voor ons succes en 
falen DE REST van ons Leven.  

Oeps... 
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Is dit niet een beetje 'kort door de bocht'? Ja en nee! 

Faalangst, gebrek aan Zelf-Vertrouwen, laag Zelf-Beeld, 
enz. zijn heden ten dage bijna 'trendy' woorden geworden. 
Met andere woorden Zelf-Concept issues begint een soort 
epidemie te worden binnen onze maatschappij en dat heeft 
een reden. De laatste jaren zijn ouders overbeschermend 
geworden qua opvoeden van hun kroost. De kroost 
beschermen is meer dan normaal, maar overbeschermen heeft 
serieuze gevolgen voor Het Script dat Het Brein gebruikt 
om te OVERLEVEN. De oogst (wie / wat zijn ze in hun 
oudere levensjaren) bij overbescherming in de eerste 
levensjaren? 
- Angstige mensen 
- Afhankelijke mensen 
- Lage tolerantie met betrekking tot Frustratie 
- (Zeer) Gebrekkige ontwikkeling in Persoonlijke 
Vaardigheden 

 

De 'overbescherming' is in deze tijdsgeest echt wel te 
verklaren. Kijk alleen al naar België na de hele Dutroux 
affaire, dit soort nieuwsfeiten laten hun (hele serieuze) 
sporen na in de samenleving. Door het overal maar 
aanwezig zijnde internet zijn we als ouders in staat 
(vrijwillig doen we dit dag in en dag uit) alle ellende 
in De Wereld te observeren. Plots zijn er negatieve 
nieuwsberichten over bijvoorbeeld kind-misbruik in 
Buford, Wyoming (kleinste stad in Amerika) in één Swipe -
beweging een zaadje aan het planten in Het Brein van ons 
als ouder zijnde. Alles lijkt om de hoek plaats te 
vinden, alles lijkt invloed te hebben op ons. Waar 
ongelooflijke contradicties in te vinden zijn, kijk maar 
naar inzamelacties voor rampen her en der op onze 
planeet. De ene ramp levert miljoenen op en lijkt de hele 
planeet te raken en de andere ramp (soms nog veel groter 
als de voorgaande) en niemand beweegt.  
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Ook hier zien we Het Script in zijn/haar volle glorie aan 
het werk. 

In deze workshop van circa 2,5 tot 3 uur introduceren 
Sandra & Danker Het Brein. Via humoristische / simpele 
metaforen / wetenschappelijke resultaten tot dusverre / 
praktijkervaring Sandra & Danker introduceren zij je Het 
Brein anno 2018. 

Het Brein OVERLEEFT naar zijn/haar Script. Dit was 
misschien 10 / 20 / 30 / enz. jaar geleden nog een 
perfecte match voor jou, maar is dit nu nog steeds zo?  

Vaak niet!  

De maatschappij verandert angstaanjagend snel qua 
gedaante (internet, sociale media, robotisering, 
overbevolking, milieu-aspecten, bemoeizucht overheid 
(gevoelsmatig), enz.). Je zal als Mens dus continu moeten 
blijven werken aan (je gedragsprofielen binnen) Het 
Script en dat is 'verdraaid' moeilijk, Het Brein is 'lui' 
en houdt absoluut niet van 'veranderingen' in Het Script.  

Het Brein beweegt simpelweg niet! Je zal dus moeten gaan 
leren 'onderhandelen' met Het Brein.  

Hoe???  

Daar gaan Sandra & Danker in deze workshop ‘Het Brein - 
Vriend of Vijand?’ je mee helpen. De wondere Wereld van 
Het Brein dus. 

www.sandradewandeleer.com �5

http://www.sandradewandeleer.com


Het Script is namelijk wel degelijk te beïnvloeden, HOE?  

Dan zal je eerst kennis moeten maken met wat de reden is 
dat Het Brein werkt voor jou, zoals het IN het NU werkt 
met jou.  

Dit gaat dus overgedragen op de workshop van Sandra & 
Danker! 

Voor wie? 
- Een iedere die belang hecht aan kennis naar meer 
- (Jonge) Ouders / opvoeders (wanneer is het beschermen / 
overbescherming?) 

- (Bijna) Ouders / opvoeders 
- Entrepreneurs (starters, nog-willen-starters, ervaren), 
bedrijfsvoering is OVERLEVEN via Het Script 

- Managers (begrijpen van de werkvloer!) 
- Leerkrachten (alle leeftijden) 
- Hulpverleners (je leert een model die absoluut de 
moeite waard is om mee te werken met klanten / enz.) 

- Een ieder die nieuwsgierig is naar Het Brein 

Op www.sandradewandeleer.com en/of www.dankerderijke.com 
zal je de agenda terug kunnen vinden van alle workshops/
trainingen/lezingen die Sandra & Danker geven. 
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Waarom geven ze deze workshops/trainingen/lezingen 
eigenlijk? Ze zien dagelijks de drama’s van puur onbalans 
in onder andere Het Brein voor zich zitten. Meestal is 
het te laat, Schade is Schade (we hebben het hier over 
100% herstel!!)! Het Brein vergeet immers niets.  

Uiteraard is er heel goed te werken aan ‘zelfinzichten’, 
’nieuwe gedragspatronen’ (om het heractiveren van de oude 
negatieve patronen te blokkeren en/of onder controle te 
gaan houden) en traumaverwerking (verlost worden van oude 
(onbewuste) blokkades)). De fundering in Therapie is 
eigenlijk eerst het draagbaar/leefbaar zien te krijgen 
van de ‘situatie in het NU’, van daaruit verder werken 
aan herstel, herstel, herstel en voorbereiden op 
toekomstige situaties waar eventuele oude negatieve 
patronen kunnen worden ‘wakker gemaakt’.  

Sandra&Danker blijven het herhalen op al hun lezingen, we 
leven ondertussen met ruim 7 miljard mensen op deze 
prachtige planeet. Er zijn 7 miljard verschillende vormen 
van therapie nodig om balans weten te vinden in De Mens.  

Met andere woorden ‘we zijn uniek’ ook in onze 
problematiek (wat dat ook mag zijn). 
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Waarom dan al deze workshops/lezingen/trainingen? Sandra 
& Danker zien de eindstations in al het leed wat De Mens 
kan creëren (naar zichzelf) en op een steeds jongere 
leeftijd! Burn-out klanten met een leeftijd van 12jr doet 
het ergste vrezen: ‘er gaat iets vreselijk mis in de 
maatschappij!’  

Met andere woorden, dezelfde maatschappij heeft feedback 
nodig!  

Is VOORKOMEN NOG STEEDS NIET BETER DAN GENEZEN?  

De workshop/trainingen en lezingen hebben alle een 
preventief karakter. Sandra & Danker zien het als hun 
verplichting om de maatschappij te waarschuwen. 

Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. 

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan horen we 
dit graag van u. 

Sandra & Danker 
www.sandradewandeleer.com 
dsdewandeleer@gmail.com 
0477/70.27.10 
of 0484/10.80.60 
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