
Staand in haar Haagse appartement begint 
Jhanna Houweling onmiddellijk haar enthousiaste 
verhaal. Na tien minuten ploft ze neer en pakt van 
de tafel een schedel van wit doorschijnend plas-
tic, die een anatomisch model van de hersenen 
bevat. De werking van het brein - gecombineerd 
met kennis uit de kwantumwetenschap - vormt 
de rode draad in haar verhaal: door onwetendheid 
leven we voor een groot deel onbewust, vanuit 
ingesleten gewoonten en oude reflexen die de 
mensen niet brengen wat ze willen. Tenzij ze leren 
het denken te veranderen. 

Kop tegen de muur
De actrice (ze speelde rollen in series als Goede 
Tijden Slechte Tijden en Oppassen!!!) en presen-
tatrice (RTL Boulevard in 2001 en 2002) 
besteedde de afgelopen jaren veel tijd aan haar 
persoonlijke zoektocht. Aan de basis lag één 
vraag: Hoe komt het toch dat ik in mijn luxe 
omstandigheden met een mooi huis, genoeg geld, 
een warme familie en lieve vrienden voortdurend 
met mijn kop tegen de muur bots en me onge-
lukkig voel? Jhanna Houweling: “Mijn derde huwe-
lijk was mislukt en toen ik mijn vierde man tegen 
het lijf liep, dacht ik: ‘Dit is hem, deze man gaat 
mij gelukkig maken’. Drie keer raden wat er 
gebeurde. Toen begon het tot me door te dringen 
dat ik voortdurend aan het vechten was tegen 
een wereld waarvan ik dacht dat die mij van alles 
aandeed. Het omgekeerde bleek waar!” 
Volgens Houweling is de buitenwereld letterlijk 
een verlengstuk van het brein. “Jouw omgeving 
weerspiegelt exact jouw denkwereld. Wij denken 
echter precies andersom.” 

Om dit goed te begrijpen is kennis van de werking 
van dat brein noodzakelijk. “Alles in het heelal 
bestaat uit energie, trillingen die een bepaalde 
frequentie hebben. Ook de mens is een energie-
veld, met een eigen trillingsfrequentie die varieert 
naar gelang de gemoedstoestand. De omstandig-
heden in mijn leven zijn een gevolg van mijn 
manier van denken. Of, zoals mijn held dr Joe 
Dispenza het zegt: je persoonlijke realiteit is de 
reflectie van je persoonlijkheid.” 

Romantische comedy
Houweling past deze inzichten elke dag toe in 
haar eigen leven. “Voordat ik ’s ochtends uit bed 
stap, begin ik mijn dag te creëren door te bepalen 
in welke film ik wil zitten. Als het mijn intentie is 
om de dag door te brengen als in een romanti-
sche comedy, maar ’s middags blijk ik in een oor-
logsfilm te zijn beland, dan moet ik niet het film-
doek vervangen. Dan moet ik een andere film 
opzetten, dus mijn gedachten veranderen.” 
Ze legt uit: ”Iedere gedachte maakt een stof aan 
in ons lichaam. Die stoffen worden naar alle cellen 
in ons lichaam gestuurd en geven ons een over-
eenkomstig gevoel, een emotie. Negatieve 
gedachten veroorzaken negatieve gevoelens.”
Volgens Houweling wordt vaak de verkeerde vraag 
gesteld: “Wat zegt je gevoel? Ga op je gevoel af! 
Maar het gaat erom wat je dénkt. Je gedachten 
zijn de oorsprong, het gevoel het gevolg. Het 
gevoel is de gedachte van het lichaam.”  

Fake it, till you make it
”Veranderen is even pittig. Maar als je je bewust 
wordt van je onbewuste gedrag hoeft het niet zo 

moeilijk te zijn. Zo ben ik nou eenmaal gebakken 
is er niet meer bij. Je zult een alternatief moeten 
creëren. Maak heel bewust een voorstelling van 
dat wat je gerealiseerd wilt zien en betrek al je 
zintuigen erbij. Stop niet eerder dan nadat die 
voorstelling werkelijk een gevoel in je lichaam 
heeft opgeroepen. Herhaal deze mentale oefe-
ning zo vaak mogelijk. Dan zullen denken en 
lichaam als een geheel samenwerken. Populair 
gezegd: fake it, till you make it. 
Als je dit hebt ervaren, weet je dat alleen jij ver-
antwoordelijk bent voor wat er in jouw leven 
gebeurt. Als je de ander wilt veranderen, moet je 
jouw gedachten over die ander veranderen. Dat is 
wat Ghandi bedoelde toen hij zei: wees zélf de 
verandering die je in de wereld wilt zien.” 

Missie 
Inmiddels is Houweling een vrouw met een missie. 
Ze is zo enthousiast over deze manier van het 
leven beleven, dat ze haar ervaringen graag wil 
delen met zoveel mogelijk mensen. In haar multi-
mediale theatervoorstelling benadert ze het 
onderwerp door haar publiek een spiegel voor te 
houden. ”Ik wil een verhaal vertellen waar mensen 
iets mee kunnen. Ik wil ze het pad laten zien dat 
leidt naar hun eigen grenzeloze kracht. Niemand 
wordt deze kracht onthouden. Het leven wil maar 
één ding: beleefd worden.” 
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Jhanna Houweling in de woonkamer van haar woning in Den 
Haag met anatomische schedel in haar hand

Actrice Jhanna Houweling: 

leven”
de persoonlijke zoektocht van theatermaakster Jhanna Houweling naar de bron van conflicten in het leven 
bracht haar in aanraking met oude wijsheidstradities en nieuwe wetenschappelijke inzichten. die reis naar 
binnen resulteerde in LofT, een multimediale voorstelling, die vanaf 7 september maandelijks te zien is in 
theater PePijn in den Haag. 

“ Verander je gedachten,  
dan verandert je
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