
 

BURN-OUT 
nu op YOUTUBE… 

Hans Johansson, fil mag, skriver bok om den nya fysiken och hur den kan leda till en förståelse för ett 
bättre sätt att vara på och leva. När vi lär oss att leva efter de principer som är verklighetens kan vi på 
allvar börja att existera värdigt. Om vi lever enligt principen att det är en radikal åtskillnad mellan kropp 
och själ kommer detta påverka hela din existens.  
Här intervjuar jag den insiktsfulla belgiska forskare dr Jan Eyskens som har kommit med en förklaring 
och en lösning till problemet med utbrändhet och andra psykosomatiska sjukdomar. Under intervjun visar 
han på sin metod som hjälper människor att skapa kroppslig och psykisk balans. 
Jag ber om ursäkt för den dåliga skärpan i bilden efter halva intervjun autofokus gick inte tillbaka till 
normalläge p g a värmen som rådde. 

www.youtube.com/watch?v=1eKwY61_Fuo&t=797s 
Mijn naam is Hans Johansson, MSc, Ingenieur, en ik werk momenteel aan een boek over recente inzichten in de 
fysica en hoe deze kan leiden tot een betere manier van zijn en van leven. Wanneer we leren leven volgens de 
principes van de werkelijkheid zoals ze is, kan een en ander met meer zelfrespect. Als we leven volgens het principe 
dat er een radicale scheiding bestaat tussen lichaam en ziel, zal dit je hele bestaan beïnvloeden.

Hier interview ik de Belgische onderzoeker Dr. Jan Eyskens die met een bevattelijke verklaring en een oplossing is 
gekomen voor het probleem van burn-out en andere psychosomatische aandoeningen. Tijdens het interview legt hij 
zijn methode uit die mensen helpt om een fysiek én mentaal evenwicht te vinden.

Mijn excuses voor de slechte scherpte in het beeld. Na de helft van het interview keerde de autofocus niet terug naar 
de normale modus vanwege de heersende hitte.

————————————— 
Jan b Eyskens, Ph.D., gespecialiseerd in de aanpak van aanhoudende moeheid en pijn. 

In 2000 was er het eerste congres over burn-out in Fins Lapland waarbij het uitgangspunt was dat de 
beste therapeut diegene is die je zelf in de spiegel ziet. Wij zijn er om je te leren hoe je je veerkracht kan 
vergroten, dit door de juiste tools aan te reiken en door je efficiënt te ondersteunen en te begeleiden. 
De werkwijze is lichaamsgericht en we noemen ze YESBODY (tegenover NObody, het gevoel dat je 
hebt als je opgebrand bent). 
De lichaamsspanning, de houding, de beweging en het functioneren wordt er zo door beïnvloed dat de 
nog aanwezige energie optimaal kan worden gebruikt. Dat voelt aan als zelfvertrouwen. Het gaat er dus 
in eerste instantie niet om om hoeveel je beweegt, wel om de kwaliteit van de beweging, tot het lichaam 
klaar is om meer energie op te bouwen. 
Om verandering te stimuleren gebruiken we technieken uit de bewegingswetenschap, uit de cognitieve 
gedragstherapie en uit de praktische filosofie. Dat alles vanuit het geloof in het probleemoplossend 
vermogen van het lichaam (belichaamde cognitie) waarbij een nieuw evenwicht zal ontstaan. Misschien 
niet meer zoals vroeger, maar even waardevol. 
“Lagom är bäst” zeggen de Zweden, niet te veel, niet te weinig, juist genoeg dus. Je snapt het maar als 
je het gevoeld hebt, want… ‘gelukkig zijn is voelen dat gelukt is wat je zelf hebt gekozen om te laten 
gebeuren’.   Voor meer info: https://www.yesbody.be/bij-klachten/ 

Telefoon: 0486 50 70 01                                Mail: jan@yesbody 
Consult: Rijsenbergstraat 31 te 9000 Gent en Lode Mortelmansstraat 4 te 2610 Wilrijk. 

https://yesbody.whereby.com/jan-b-eyskens
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