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Inleiding

In 1991 begon Doc Childre, oprichter van het non-profit instituut, een onderzoek naar de 
onderliggende mechanismen van stress en gedragsveranderingen. Gebaseerd op dit onderzoek, 
ontwikkelde Doc en het HeartMath team gebruiksvriendelijke tools en technologieën om stress te 
transformeren en de houding van gedrag te veranderen. Deze tools, waarvan sommige worden 
aangeboden in dit boek, sporen mensen aan om zichzelf te inspireren. Gebruikers boeken 
vooruitgang door hun eigen beloning - je voelt je beter met jezelf en je ziet de resultaten – dat bouwt 
initiatief om meer stress te transformeren. Je leert om emotionele reacties en duidelijke emotionele 
onderstromen te managen totdat je een nieuwe basis van emotioneel gedrag creëert- een neurale 
gewoonte om te veranderen.

Dit boekje biedt instructies over hoe je een neurale gewoonte kan veranderen om gewicht te verliezen 
en een betere relatie met voedsel en het eten te vergemakkelijken. Hier zijn een aantal nuttige 
suggesties van Doc over de aanpak van het emWave Stress en Gewicht Management programma:

“Kijk naar dit boekje als een vriend en een facilitator ongeacht wat voor programma je kiest om af te 
vallen. De bedoeling van dit boekje is niet de processen te beoordelen of te berechten, maar om 
mensen te helpen meer van de kernwaarden van het hart te leren tijdens hun afvalperiodes. Meer 
verbinding met het hart helpt om de emoties in evenwicht te brengen, die zoals de meesten nu weten 
het ontbrekende stuk is, een ernstige "x" factor in gewichtsbeheersing. Eten is zo sterk verbonden met 
onze gevoelens (of ze nu blij, verdrietig, angstig, eenzaam, overbelast of depressief zijn) dat het 
evenwicht tussen hart, brein en emoties moet worden opgenomen in onze wil en intenties om af te 
vallen. 

Om aan te sluiten bij je intuïtieve hart intelligentie (wijsheid) is niet alleen voor een dieet, maar ook 
een praktische manier om het leven te benaderen. Door de toename van stress, tijdsdruk en 
hoeveelheid aan informatie tegenwoordig, kan het soms moeilijk zijn om een dieet te volgen of zelfs te 
"ademen". Alle stress kan niet worden uitgesloten, maar het te benaderen via het hart kan veel 
betekenis krijgen van de zaken die aangepakt moeten worden en kan het worden voorkomen dat de 
negatieve gevolgen van stress worden ophoopt. Een hoop stress en stress eten kan worden 
geëlimineerd als je leert om mededogen te hebben voor jezelf, zelfacceptatie te vergroten en om nee 
te leren zeggen tegen "drama". Dit zijn enkele van de belangrijkste kwesties die aan bod komen in dit 
programma.”.

—Doc Childre, HeartMath oprichter

“We zetten HeartMath direct in in het centrum van onze medewerkergezondheid en wellness-
programma in aanvulling op onze zakelijke wellness-programma's. Wij vinden dat als we in staat zijn 
mensen te helpen een betere controle te krijgen over de stress in hun leven, zij eigenlijk meer bezig 
zijn met ander gezond gedrag, zoals dieet, lichaamsbeweging, stoppen met roken en met betere 
resultaten. Bijvoorbeeld: de gemiddelde kosten per werknemer in verband met overgewicht of 
obesitas is ongeveer $ 4.300. Voor werknemers die hebben deelgenomen aan onze 'Ik Kies 
Gezondheid' wellness-programma, zijn de gemiddelde kosten $ 82 per werknemer. We voelen dat de 
unieke wetenschappelijke basis benadering van HeartMath het beheer van stress het fundament is 
van de preventieve gezondheidszorg”.

Todd C Linden, CEO, Grinnell Regional Medical Center
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Overzicht 

Deel 1 van dit boek behandelt de belangrijke basis voor het stoppen van emotioneel eten met de 
belangrijkste strategieën voor succes. 

Deel 2 van dit boek behandelt stap-voor-stap instructies om in zes weken tijd (of langer naar jouw 
wensen) het emWave Stress en Gewicht Management Programma te volgen en legt de tools dieper 
uit. Terwijl je het programma volgt krijgt je een beter begrip van hoe en waarom dit programma werkt 
samen met de inspiratie en aanmoediging. Je kunt meer leren over de wetenschappelijke achtergrond 
van de HeartMath-instrumenten en de emWave in de appendix.

Deel 3 van dit boek is een Quick Start Guide voor degenen onder u die meteen aan de slag willen. 
Het bevat korte schema’s (checklists en het dagelijkse oefenprogramma).

Met dank aan 

Dit programma is gedurende meerdere jaren ontwikkeld en veel mensen hebben bijgedragen aan het 
succes ervan. Wij danken hen voor hun inzichten in de emotionele kant van gewichtsbeheersing. Wij 
danken Ted Barasch voor zijn bemoediging en opmerkingen op basis van zijn jarenlange ervaring in 
de afval industrie, Charles Inlander en Donna Beech voor hun redactionele bijdragen en Barbara 
Birsinger voor haar onderzoek op het intuïtieve eten. We danken ook de emWave Stress en Gewicht 
Management Programma pilot deelnemers en HeartMath instituut onderzoekers Jackie Waterman en 
Mike Atkinson, die de uitgevoerde pilot-studie hebben uitgevoerd. We danken in het bijzonder Sheva 
Carr, coördinator van het programma voor de pilot-deelnemers aan de studie, die in aanzienlijke mate 
bijgedragen hebben aan de inhoud van dit boek.
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Stoppen met emotioneel eten Beta Test Resultaten 

Een pilot-studie van 19 deelnemers die in slechts 6 weken met behulp van het emWave Stress en 
Gewicht Management Programma de volgende resultaten hebben behaald:

 • Er was een significante vermindering van het gewicht in de groep van gemiddeld 5,2 pond.

 • Gemiddeld was de buikomtrek verminderd met ongeveer 6,5 centimeter.
 
• Gemiddeld was de heupomtrek verminderd met ongeveer 6 centimeter

 • Er was een significante verhoging van het rustgevoel

 • Woede, ongerustheid en stress waren allemaal significant lager bij de deelnemers aan de studie.

Opmerkingen van deelnemers aan het emWave Stress en Gewicht Management Programma: 

"Als het niet voor de hoop was dat dit programma mij gaf en metingen dat de emWave geeft, zou ik 
niet zijn waar ik nu ben. Ik heb sinds het einde van de bèta-test, meer dan 6 maanden geleden, 9 
pond gewicht verloren. De bonus is dat mijn gezondheid en andere aspecten van mijn leven ook 
verbeterd zijn. Afvallen was niet zo belangrijk als de controle op de emotionele chaos die ik heb 
ervaren. Ik voel me gezonder, heb meer energie en ik slaap beter. Ik ben ervan overtuigd dat ik verder 
ga om meer gewicht te verliezen, want ik ben niet langer dwangmatig aan het eten om mijn problemen 
aan te pakken. " 

April Mydske, Manager, WA

"Dit is een FANTASTISCH programma! Je krijgt rust en je verliest gewicht, allemaal op hetzelfde 
moment! " 

Colleen, administratief secretaris, Fairfield Medisch Centrum, OH 

"Just do it, en kijk naar de resultaten!" 
Jim Kettering, Pilot, School beheerder, CO 

"Verhoogde bewustwording van dit programma leidt tot zeer belangrijke gedragsverandering." 
Mina Ubbing, Fairfield Medisch Centrum CEO, OH 

"Dit programma heeft me geleerd om aandacht te besteden, om bij mijzelf naar binnen te kijken en 
met de technologie - de emWave - is het een fysieke koppeling om je te helpen eigenlijk dat te doen in 
plaats van gewoon te weten dat je het moet doen." 

Julie Hiebert, MN
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Inleiding
“Ik weet in mijn hart dat het vanwege de HeartMath-instrumenten en het gebruik van de emWave is 
dat ik in staat was om 75 pond te verliezen. Voor HeartMath had ik het jojo gedrag met mijn gewicht, 
maar het meeste dat ik ooit had verloren was 15 pond en vervolgens kreeg ik het weer terug. Nu is het 
al meer dan 18 maanden geleden dat ik begonnen ben en ik heb geen enkel probleem meer om op 
mijn streefgewicht te blijven. 

De dag dat ik besloot mijn gewichtsverlies echt serieus te nemen, was dat ik begon te oefenen met de 
HeartMath tools. Voordat ik met HeartMath begon was eten mijn comfort. Eten was altijd beschikbaar, 
was stil en sprak niet terug. Als ik me emotioneel overstuur voelde beperkte ik niet met wat ik at. Eten 
is sociaal aanvaardbaar. Zelfs andere mensen gebruiken het om je te troosten en je te koesteren.

Ik begon de HeartMath tools te gebruiken toen ik stress, in plaats van voedsel voelde. Dat gaf me 
kracht en vrijheid in de kloof tussen oorzaak en gevolg, tussen eten en blindelings reageren. Toen ik 
probeerde gewicht te verliezen voordat ik HeartMath gebruikte, dacht ik dat de berg te hoog was om 
te beklimmen, ik dacht "Ik kan dit niet doen." Met HeartMath kon ik die berg in een moment van tijd 
beklimmen en de tools gaven mij het winnende recept en het gevoel dat ik het kon doen. Het gebruik 
van de emWave gaf me uiteindelijk de kracht om tegen mijzelf te zeggen dat dit overtollig voedsel niet 
goed voor mij was, ik wil het niet. Het gaf me een zekerheid, waardoor ik tegen mezelf kon zeggen, "Ik 
kan het".

Ik nam het, elke keer, dag in dag uit, wat een verlangen. Hoe gek het ook klinkt, elke keer moet ik mijn 
broek optrekken of kon ik naar een maatje kleiner. Ik gebruik een van mijn HeartMath vaardigheden 
van waardering en dat waardeer ik waar ik ook ben, wat ik ook doe en met wie ik ben, wat ik ook voel, 
wat mensen ook zeggen, de maat en de kleding. Ik kan het nu dragen en ik waardeer die dingen nu. 

HeartMath heeft me geleerd dat waardering liefde en zorg voor mijzelf is en dat het gezond is voor mij. 
De hele tijd, elk moment, zijn er momenten om wat ik geleerd heb van HeartMath in mijn dagelijks 
leven toe te passen.

Nu voel ik me zo vrij. Ik heb een nieuw leven. Ik hou meer van mijzelf, ik voel me vrij van de val van 
een zwaar lichaam. De samenleving is hard op je en toch, je kunt niet te dun zijn. Dus om succesvol 
te zijn in gewichtsverlies, moest ik naar een plek in mij die van me hield in het zicht van alle 
veroordelingen die om me heen te vinden waren. HeartMath en de emWave gaven mij dat. 

Het is bekend dat 98% van de mensen die afvallen, dit gewicht niet vast kunnen houden. Ik denk dat 
dat komt omdat ze ook niet het psychologische en emotionele deel van het afvallen doen. Voor mij, 
met HeartMath en de emWave voor het psychologische component, is dat de sleutel tot mijn blijvend 
gewichtsverlies succes. Ik moet echt zeggen dat ik HeartMath dank voor de hulp om een nieuw leven 
te krijgen, ik ben zo veel gelukkiger. "

Susan Hanks Marscellas Vice President, Marketing & Public Relations Salinas Valley Memorial 
Healthcare System Salinas, California
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"Toen ik mijn leven veranderde om met HeartMath mijn eetstoornis te overwinnen, was mij verteld dat 
als ik mijn boulimie niet onder controle zou krijgen, ik zou kunnen sterven als gevolg van de schade 
die mijn eetstoornis aan het doen was met mijn lichaam. Ik zou laat in de avond in een eetbui alles uit 
de koelkast opeten en de volgende ochtend ziek worden, dan naar de winkel gaan en het opnieuw 
doen!. Tot slot, als ik ochtends na een eetbui mijn spookachtige gezicht in de badkamer spiegel zag, 
besefte ik dat ik een dieptepunt had bereikt. Ik wilde niet sterven. Ik heb pen en papier gepakt en 
schreef een contract met mezelf dat ik daadwerkelijk gedateerd en ondertekend had. Ik beloofde niet 
te eten tussen 20:00 en 5:00 uur (mijn kwetsbare eetbui-tijd). Ik sloot een overeenkomst met mijzelf 
dat ik gedurende die tijd HeartMath zou oefenen in plaats van eten. Ik had ergens gelezen dat een 
NASA onderzoek had aangetoond dat het maar 21 dagen duurt om een nieuwe gewoonte aan te leren 
en te breken met een verslaving. Ik schreef dus in het contract dat ik dit gedurende 21 dagen zou 
doen. Door een vaste hoeveelheid tijd hieraan te koppelen, maakte het minder afschrikwekkend en 
meer beheersbaar, dan wanneer het werd gezien als een levenslange straf en strijd. 

Mijn eetverslaving kwam voort uit post-traumatische stress van het leven in een oorlogsgebied. Het  
was zo sterk dat ik 's nachts niet kon slapen zonder meerdere dozen van crackers of het equivalent in 
andere koolhydraten te eten. Uiteindelijk belandde ik in een ritme om 's nachts vast te houden aan 
mijn contract, met in- en uitademen door het hart trok ik mijzelf door de nacht. Het kostte veel hard 
werken in het begin, veel van mijn hartpower om vast te houden. Ongemakkelijke gevoelens die ik 
had om met behulp van voedsel mijn opkomende gevoelens te onderdrukken. Ik gebruikte de Notice 
and Ease tool tot laat in de nacht, om mijn tranen de loop te laten gaan en om zelfs met de 
ontwenningsverschijnselen zoals jeuk en warmte om te kunnen gaan, zonder mij over te geven aan 
het gevoel van sensatie dat eten mij gaf. Ik vond Notice and Ease, ik kon het ongemakkelijke gevoel 
loslaten als ik maar lang genoeg hiermee oefende. Dit lukte mij zonder aan de drang naar eten toe te 
geven. Na een week begon ik mij beter te voelen, had meer energie gedurende de dag in 
tegenstelling tot de vele verstoringen van mijn slaap. Het werd makkelijker en ik begon beter om te 
gaan met mensen in mijn omgeving. Ook presteerde ik beter op school. 

Tot dag 18. Dit was de echte test van mijn HeartMath reis. Er gebeurde iets op het werk dat me diep 
ongerust maakte en ik ben die nacht gezwicht en at wat koekjes na 20:00 uur. Ik was er kapot van. Ik 
voelde dat ik mezelf helemaal had laten vallen. Ik had het gevoel dat ik weer helemaal vanaf het begin 
opnieuw moest starten. Ik was verpletterd. Het was het moeilijkste om emotioneel te verwerken, om 
mezelf zo diep te laten zakken. Maar het was ook het belangrijkste moment in de reis. Toen ik Notice 
and Ease gebruikte in combinatie met mijn gevoel van falen, zou mijn hart me niet toestaan om die 
"alles of niets" houding te handhaven. Het gaf vergeving en zorg voor mij en waardering voor alles wat 
ik had gedaan in de 18 dagen dat ik trouw was gebleven aan mijn contract. Dit gevoel was krachtig en 
anders dan mijn normale reactie. Normaal gesproken zou ik na het eten van de koekjes uit mijn ritme 
gevallen zijn en had ik alles volledig uit de kast opgegeten. In plaats daarvan, had mijn hart mij het 
gevoel gegeven waardering op te brengen en mijzelf te vergeven, waarna ik naar bed ben gegaan. 
Het was alsof dat de ontbrekende schakel was gevonden en meer een waardevolle ervaring was dan 
vast te houden aan dit "perfecte gedrag". Mezelf als "onvolmaakt" te zien, zonder straf, was een 
bevrijding en een manier die ik niet had kunnen bedenken. Tot mijn grote verbazing waren mijn 
eetbehoefte de volgende morgen verdwenen. Weg! In slechts 18 dagen (zelfs geen 21!). 

En Ik kan eerlijk zeggen dat ze in geen 10 jaar meer terug zijn gekomen! Een levenslange strijd met 
voedsel eindigde in minder dan drie weken nadat ik in staat was om van mijzelf te houden en mij te 
vergeven. Met dank aan HeartMath. Eetstoornissen, zoals anorexia, boulimie of obesitas hebben 
vaak stress in de kern. We verhongeren, eten veel of hebben vreetbuien in reactie op onopgeloste 
emotionele kwesties. Eetstoornissen kunnen werken als een narcose middel voor de gevoelens die je 
geen plek weet te geven, te transformeren en op een andere manier te laten reageren. Met behulp 
van de emWave en de intuïtieve wijsheid van het hart kan je jezelf helpen de berichten en je 
gevoelens te identificeren, onderscheiden welke gevoelens juist zijn en herkennen welke afkomstig 
zijn van je emotionele geheugen of de "oude survival-software" en je laten reageren op wat je met 
duidelijkheid voelt. " 
Sheva Carr, CEO van Fyera en Project coördinator van het stoppen van emotioneel eten Beta Test
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"Ik ben er nu van overtuigd dat een dieet in de meeste gevallen van overgewicht niet werkt. Het echte probleem is 
emotioneel overeten. Ik gaf een lezing in Avignon vorig jaar juni op een symposium (350 psychiaters) over 
emoties en overeten en sindsdien ben ik overstelpt met aanvragen voor lezingen, toespraken en lessen. 

Sinds ik begon met patiënten met overgewicht te werken met behulp van de emWave, geef ik geen enkel dieet of 
informatie over voeding meer. Toch bereiken mijn patiënten de beste resultaten in gewichtsverlies die ik ooit in al 
mijn jaren in mijn praktijk heb gezien. Mensen verliezen alleen al gewicht door het verhogen van hun hart 
coherentie met de emWave en zonder een enkel dieet voor te schrijven.

Mensen weten wat ze moeten eten. Ze kunnen die informatie vinden. Het is alleen de emotionele kant van het 
eten waardoor ze stoppen met dat te eten wat ze zouden moeten eten. Zodra ze hun hartcoherentie verhogen, 
eten zij op een evenwichtige en heilzame manier die voor hen natuurlijk over komt." 
David O'Hare, MD is al meer dan 40 jaar een psychiater met een specialisatie in voeding en obesitas. In Frankrijk is hij 
de arts met de meest uitgebreide ervaring met het gebruik van HeartMath emWave technologie voor gewichtsverlies. 
Hij ziet 10-12 patiënten per dag, van wie de meesten met overgewicht.

"Ik worstelde mijn hele leven al met een dieet. Mijn beide ouders waren zwaarlijvig en ik herinner me dat ik mij 
hier zelfbewust overeen kon zetten en ik had mijn eerste dieet toen ik nog maar vier jaar oud was. Tegen de tijd 
dat ik 16 was, was ik een professionele balletdanseres en zo geobsedeerd met het dun blijven om er op het 
podium goed uit te zien dat ik een keer drie weken, zonder bijna iets te eten, slechts een muffin, terwijl ik acht uur 
per dag moest repeteren verder ging. Het eiste zeker zijn tol. Ik had onverklaarbare emotionele uitbarstingen, mijn 
menstruatie was gestopt en ik brak een enkel met een stress fractuur als gevolg van botontkalking. 

Op mijn 27e had ik een hartaanval, die door de artsen werd toegeschreven aan het verlies van spiermassa in mijn 
hart, veroorzaakt door de honger. Maar ik kreeg enorme paniek bij de gedachte van gewichtstoename. Na mijn 
hartinfarct was mijn stofwisseling zo ernstig vertraagd en zat ik zo onder de stress, dat ik kilo's begon aan te 
komen, ongeacht hoe weinig ik at. Ik ging naar een fase van eetbuien en vasten, 's nachts at ik de hele koelkast 
leeg (waarschijnlijk vanwege de lange uitputting) en vervolgens had ik de volgende dag zo een opgeblazen en 
ziek gevoel dat ik een paar dagen ging vasten. Hierna begon de hele cyclus weer opnieuw. Ik kon geen balans in 
mijn lichaam vinden. Mijn school, mijn werk en mijn geest betaalden een hoge prijs. Het was een nachtmerrie. 
Toen vond ik HeartMath. Kort na mijn hartaanval, kreeg ik een emWave van een van mijn artsen. Het was 
geweldig. Ik had nooit gedacht dat er een echte remedie voor anorexia was, maar voor mij is de emWave het!. Ik 
kreeg voor het gebruik van de emWave het gevoel dik en lelijk te zijn en na het bereiken van coherentie kon ik 
mijn lichaam beter zien en waarderen. Ik begon me goed te voelen over hoe ik eruit zag en had voor het eerst in 
mijn leven gewoon een goed gevoel. 

Precies vier weken nadat ik was gestart met de emWave kreeg ik mijn “periode’ voor het eerst in zes jaar. Dus ik 
denk dat mijn hormonen meteen in balans kwamen. De emWave heeft me geleerd om op een evenwichtige 
manier te eten. Als ik mijzelf aan het uithongeren was, kon ik meteen het effect zien wat het had op mijn hartritme 
(niet goed) en soms kon ik met slechts een kleine snack mezelf in coherentie brengen. Omgekeerd, als ik in 
paniek was, was de verleiding om extreme te eten aanwezig, dan pakte ik de emWave eerst en dat maakte mij 
altijd kalm, waardoor de onbedwingbare trek zou afnemen. 

Ik hou er nog steeds van om voor het eten een paar minuten aan de emWave te zitten, want het is een spiegel 
voor mij of mijn lichaam echt eten nodig heeft, of als ik emotioneel aan het eten ben. Ik vind het niet erg dat het 
tijd kost, want de uitbetaling van hoe ik me voel is enorm. Mijn metabolisme is terug naar de normale gang en ik 
eet volledige fantastische maaltijden (zelfs chocolade en de toetjes!). Ik ben beter in vorm dan toen ik mijzelf 
uithongerde, ik kan meer helder nadenken en mijn lichaam is sterker dan ooit tevoren. Ik ben zo dankbaar dat ik 
de emWave heb gevonden en ik hoop dat andere mensen het voordeel er ook van zien. " 

"Anonieme schrijver"
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"Ik heb geworsteld sinds ik begonnen ben met modellen werk op 13 jarige leeftijd en was altijd bezig mij te 
focussen op hoe ik eruit zag. De stress van afgewezen te worden bij de banen, want ik was niet dun genoeg, 
eiste tol van mij. Toen ik maat 6 had, moest ik maat 4 hebben. Toen ik maat 4 had, moest ik maat 2 hebben. 

Ik worstelde regelmatig met overeten, dan volgde ik enorme strenge diëten en ging sporten als een gek. Het is 
jaren een strijd tussen gewicht winnen en dan weer tussen de 5 en 30 pond te verliezen. Als dingen 
overweldigend werden, kwam ik onvermijdelijk met een beetje gewicht aan. Vervolgens weer de strijd om 
opnieuw gewicht te verliezen voor het werk. Ik voelde me nooit tevreden met mezelf. Ik had balans nodig en dat 
kwam toen ik HeartMath tegen kwam. Het kwam in mijn hart en ik gebruik de tools om uit te zoeken wat mijn 
diepere waarheid was en mijzelf eraan herinnerde wat het verschil maakt. Kijken en voelen dat het echt in mijn 
hart wast, de wil om mijn lichaam ritmes te resetten, hielp mij kiezen om gezonder te eten en niet te veel te eten. 

Als je luistert naar je hart, zorgt je lichaam eetlust voor zichzelf en je hoeft geen voedsel politie te zijn. Natuurlijk 
vergt het oefening om er te komen. Het gebeurt niet alleen 's nachts. 

In het verleden heb ik vaak het "juiste" gewicht bereikt. Maar het was vooral door te focussen op dit oefen 
programma en dit dieet, en ik gaf mezelf geen ruimte om te leven. Ik had het gevoel dat ik mezelf niet kon uit  
drukken onder deze strenge voorwaarden, dus zou ik uiteindelijk vallen.
 
Zodra je eenmaal je streefgewicht weet te bereiken en daar weet te blijven door naar je hart te gaan en 
regelmatig te oefenen, dan is het minder moeilijk om grote veranderingen te bereiken en meer over te leren over 
het afstemmen op je hart om in een meer evenwichtige manier te leven.
 
Toen ik met HeartMath begon, was ik er getuige van dat ik beetje bij beetje andere keuzes wist te maken. Ik 
merkte dat als ik een paar minuten de tijd nam om proactief te zijn, door terug te gaan naar het hart en een van 
de tools te gebruiken. Ik nam de lading van de dingen voordat situaties geëscaleerd waren naar het moment dat 
ik wilde gaan eten of te veel wilde eten om te compenseren. Het nemen van die tijd voor mij om elke ochtend 
meer verbonden te voelen met mijn hart, ging uiteindelijk over naar de dagen dat ik de tijd niet nam in de ochtend. 
Ik kon het gevolg van de grotere coherentie zien, omdat ik nog steeds niet meer willen eten. " 

- Rhonda Willoughby, fashion model, Los Angeles, Californië
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"Je intuïtieve hart is de GPS voor het vinden van de kortste en meest effectieve route tussen intentie en de 
bestemming ervan." Doc Childre

"Voordat ik HeartMath had gevonden, was het dieet een constante gevangenis bewaker die mij afhield van het 
gevoel op mijn gemak te zijn in sociale situaties en familiefeesten. Ik wilde voor mezelf zorgen, maar ik wilde ook 
geen last zijn voor mijn familie en vrienden. Mijn verlangen om mij perfect aan mijn dieet te houden en 
tegelijkertijd de perfecte gast te zijn, maakte de diner partijen een absolute nachtmerrie. Ik heb geprobeerd om ze 
ten koste van alles te vermijden, zodat ik niet mijn speciale wensen voor vetarme lage calorie maaltijden hoefde 
door te geven en als enige sla, wijn en het toetje over moest slaan. sinds het werken met de Freeze Frame-
techniek, heb ik geleerd om mijn hart intuïtie in sociale situaties te volgen, te weten waar ik een beetje van dit en 
een beetje van dat kon eten van wat anderen ook namen, zonder het gevoel te hebben dat ik het helemaal 
verknald had. Door het gebruik van de Freeze Frame voelde ik me minder bezwaard om te vragen de dressing 
aan de kant van het bord te leggen, of andere kleine trucjes die mij het mogelijk maakte in een sociale situatie 
met behoud van het doel van mijn gewichtsverlies te verblijven. De balans en het vertrouwen dat de Freeze 
Frame tool mij gegeven heeft om alles met mate te doen, zelfs mijn dieet regime - heeft me naar een plaats 
binnenin gebracht waar ik kan vertrouwen op mezelf. Het hart is een belangrijke sleutel om me uit de cel van mijn 
eigen ik te bevrijden, waar ik mezelf opgesloten heb met formules en schema's en sla mijzelf voor mijn hoofd als 
ik mij hier niet aan vasthoud, die me zou willen verbergen en nog meer te eten. Als gevolg van het vertrouwen in 
mijn hart gids, heb ik zowel een fysiek gewichtsverlies, als een groot emotioneel gewichtsverlies in mijn 
vriendschappen en relaties. Ik ben zo dankbaar voor het intuïtieve hart. " 

Sheva Carr, CEO van Fyera en Project coördinator van het stoppen van emotioneel eten Beta Test

"Ik was zo vernederd toen mijn arts " obesitas "op mijn kaart schreef. Ik voelde me, "Dat ben ik niet, dat is niet wie 
ik ben." Maar ik was in de ontkenningsfase. Ik woog meer dan 200 pond. Het was op een reis naar Parijs met een 
paar vrienden toen ik eindelijk besefte, "Ik ben echt ongelukkig, ongelukkiger dan ik ooit geweest ben." Ik heb 
geprobeerd om mij niet te laten fotograferen op de reis. Ik kon het niet aanzien als ik in de spiegel keek en de 
dubbele kin en slappe armen zag. Ik wilde mijzelf zo niet op een foto zien. Ik wist dat ik 50 tot 75 pond moest  
verliezen. Een vriend van mij bleef mij vertellen dat wilskracht had, maar ik bleef boos op haar en vertelde haar, 
"Je hoeft er zo niet uit te zien als je wilskracht hebt." 

Toen ik me aanmeldde voor HeartMath op mijn dieet kliniek, had ik tranen in mijn ogen omdat ik niet dacht dat dit 
zou werken. Ik volgde het Programma en met oefenen verloor ik in een week 6 pond. Ik deed het stap voor stap. 
Ik deed mijn ervaring net als een alcoholist. Het was een verleiding per moment. Ik vroeg mezelf: "Heb ik trek, of 
wat is deze trek dat ik wil eten?" 

Ik heb ervaren dat het vaak over emotie ging. Eten is een stille “troost vriend” - het veroordeelde mij nooit, zei 
nooit iets terug en was altijd beschikbaar. Ik gebruikte de HeartMath-instrumenten en ontdekte dat mijn hart meer  
is dan een vriend. Ik ben nu een maat 6, tegen 16W-18W. Als ik nu de drang naar eten voel, denk ik aan 
HeartMath, ik stop en vraag of ik dit echt wil? En ik wil het niet. Dat is hart power en geen wilskracht. Ik ben nu 
meer bewust, want ik wil, niet omdat ik moet. Als ik er nu voor kies om een koekje te eten, het is fijn, omdat ik 
ervoor kies om het te doen. Het is evenwichtig vanuit mijn hart. " 

SM, Salinas, Californië
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Murray, een bedrijfsjurist, had een hoge bloeddruk bij overgewicht. Hij was zeer ongelukkig en gestrest. Hij wist 
alles wat hij zou moeten doen, maar hij kon zich er niet aan houden. Hij dacht dat hij de controle had op het werk, 
maar had niet gedacht dat hij kon controleren wat hij at. Nadat hij had geleerd met behulp van de emWave in 
hartritme coherentie te komen, realiseerde Murray zich dat het niet het food management was wat hij nodig had, 
maar het hart management. In plaats van het toelaten angstig te worden van de tijdsdruk op zijn werk, vond hij 
een manier om kalm te blijven. Toen er een stapel telefoon berichten op zijn bureau lag en zijn Inbox vol was, 
gebruikte hij zijn hart om weer in de pas te komen. Aan het eind van de dag, in plaats van het werk mee naar huis 
nemen, was hij in staat om zijn houding te verschuiven, liet alles achter op kantoor en genoot van de tijd met zijn 
gezin. 

Voordat hij de emWave kende, kon Murray zich alleen overweldigend voelen. Hij had een veeleisende baan dat 
iedereen zei dat het "begrijpelijk" was dat hij gestrest was, maar niemand bood eventuele oplossingen aan voor 
het vinden van evenwicht. Immers, het is gebruikelijk voor advocaten om gestrest te zijn. Met de bloeddruk van 
Murray ging het niet goed. Het was levensbedreigend. 

Toen hoorde hij over HeartMath en de emWave. Hij ging ijverig oefenen. Na twaalf weken zag hij er uit als een 
ander persoon. "Het is griezelig hoe anders ik me voel," zei Murray. Hij was bijna 30 pond afgevallen. Zijn 
bloeddruk was van 162/110 naar 122/84. Hij kon veel beter omgaan met stress. En tot zijn grote tevredenheid, 
had hij niet langer een drang naar emotioneel eten. 

Ik ben een geregistreerde Voedingsdeskundige. Al jaren zit ik tussen de 10 en 50 pond boven mijn ideale 
gewicht. Met mijn speciale rare diëten, slopende oefeningen en lange geschiedenis van falen, was ik niet veel van 
een voorbeeld van een voedingsdeskundige. Dit werd mijn geheime pijnlijke waarheid. 

Uiteindelijk vond ik met de emWave het geheim van het ontbrekende ingrediënt: mijn emoties! Elke situatie die 
ervoor zorgde dat ik op zoek ging naar eten was zichtbaar op de emWave als een rommelige rafelige puinhoop. 
Ik was emotioneel in de war! 

Met behulp van de emWave, heb ik 15 pond in de laatste 2 maanden verloren en ik voel me geweldig. Ik heb 
ontdekt dat de coherentie van essentieel belang is - vooral wanneer ik boodschappen doe, eten dat voedsel en 
het bestaan van de triggers zoals TV commercials, geuren van bakken, de aanblik van chocolade en het omgaan 
met moeilijke situaties en mensen. Nu, als ik met behulp van de emWave coherent wordt, wordt mijn hartritme 
glad en geordend en zo zijn ook mijn eetkeuzes. Bedankt! 

Karen O'Dwyer, voedingsdeskundige, Toronto, Canada

Hartritme variabiliteit in Gewicht Management 
Obesitas en gewicht management tonen vele uitdagingen en moeilijkheden voor beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg. Als directeur van een niet-medicamenteuze biofeedback stress management centrum in een 
grote academisch ziekenhuis, stond ik altijd open voor nieuwe behandelmethoden. In het bijzonder wilde ik vooral 
behandelingen waarbij de cliënt zich dagelijks actief bezig moet houden met zijn eigen zorg. 

Als een psycho-fysioloog had ik jarenlang ervaring met het gebruik van ademhalingstechnieken, 
hartslagvariabiliteit, en EEG Biofeedback / neurofeedback training voor angst-en paniekaanvallen. 
Hartritmevariabiliteit had mijn interesse als een eerstegraads student in het begin van de jaren 1970. De pols zelf 
is van oudsher al eeuwen onderzocht door de oude culturen zoals de Grieken en Chinezen. Ze waren zich 
bewust van haar relatie tot de gezondheid en de diagnostische waarde. Ik bleef hartritmevariabiliteit als een 
biofeedback techniek onderzoeken, maar vond het frustrerend vanwege het ontbreken van goede economische 
apparatuur voor de kantooromgeving. Zelfs met de komst van computers was er weinig beschikbaar voor in een 
kantooromgeving. 

Toen de voorloper van de emWave PC (voorheen Freeze-Framer) software kwam, was ik blij met de unieke 
mogelijkheid om uitstekende feedback informatie te produceren voor mezelf en de cliënt. Met behulp van de 
emWave PC kan ik een diepgaande blik werpen op de emotionele fysiologie van de cliënt en hoe goed ze hun 
emoties beheersen. Ik kon al vrij snel op een meer doeltreffende manier gaan werken aan problemen zoals hoge 
bloeddruk en het prikkelbare darm syndroom. De software is zeer effectief in het beheersen van paniekaanvallen 
en angst. De emWave helpt mensen ook een uitstekende alpha brainwave stand creëren die klanten helpt te 
ontspannen en effectiever deel te nemen aan hun therapie. Ik was vooral blij met de software bij het behandelen 
van ADD / ADHD bij kinderen en volwassenen. 
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In 2003 heb ik het Instituut van Gewichts Management en Gezondheid opgericht, Ik richt mij in mijn werk op 
gewichts management en gezondheid gerelateerde problemen met het gewicht. Hoewel ik veel interventies 
pleeg, om mensen te helpen hun gewicht te beheren, met inbegrip van het beheer van voedsel, veranderingen in 
levensstijl en lichaamsbeweging, is het emotionele component van over-eten nog steeds de belangrijkste kwestie. 
Waarom gaan mensen over tot het eten van voedsel ter verlichting van de stress in hun leven? Totdat een 
individu de controle van de drijvende krachten die ervoor zorgen dat hij zich wendt tot voedsel voor noodhulp kan 
controleren, kunnen ze niet met succes controle over hun gewichtprobleem of hun leven krijgen.

De overwegingen van tijd, kosten en slagingspercentage zijn uiterst belangrijk voor het slagen van 
beroepsbeoefenaren van gewicht management programma’s en hun klanten. De noodzaak om de veelal 
negatieve attitudes te veranderen in positieve gevoelens is ook belangrijk. De emWave geeft precies wat nodig is 
om om te gaan met de overweldigende negatieve emotionele problemen die gewicht management programma’s 
hebben voor cliënten als zij hier dagelijks mee werken. In plaats van de eindeloze uren van therapie die 
onaangename negatieve emoties teweeg kunnen brengen, wordt de cliënt getraind om zich te verplaatsen naar 
een positieve plek in hun emotionele leven. Wijzig de negatieve houding ten opzichte van een positieve houding 
en de cliënt zal afvallen. 

Ons programma omvat 12 een uur durende sessies twee keer per maand voor zes maanden. Ongeveer de helft 
van elke sessie is gewijd aan de hartritme variabiliteit training. Ons slagingspercentage is sterk toegenomen door 
de toevoeging van de hartritme variabiliteit training. Hoewel de positieve gezondheidseffecten door invloed van 
gewicht reductie onmiddellijk en heftig kan zijn, de verbetering van de emotionele toestand is vaak heftig en 
verandert je leven verandert. Succesvolle zeggenschap over de interne fysiologie kan overweldigend zijn voor 
een persoon wiens leven meestal uit de controle is geweest. Op zijn simpelst gezegd leert de cliënt om eten te 
zien en door te lopen. Hierbij leert de cliënt ook omgaan met het leven in plaats van zoveel eten dat hij zichzelf in 
een beschermende cocon met een hoog suikergehalte werkt. 

Blokkerende glucose kan een verleidelijke rush worden, echter de onvermijdelijke keerzijde en crash kan  
deprimerend en beangstigend zijn. Dit zou een verklaring kunnen zijn van de verslavende aard van het probleem 
en de onbedwingbare trek of eetbuien. Samen met het eten komt het schuldgevoel en de schaamte die het 
gevoel van eigenwaarde verpletterd.

De mogelijkheid hebben om de kalmte en de focus hebben om de waarheid onder ogen te zien en er mee om te 
kunnen gaan, vereist zelfbeheersing en zelfregulering. De emWave PC of emWave PSR bieden een eenvoudige 
interactieve manier om de cliënt in hun eigen zorg en hun eigen lot te betrekken. Klanten melden vaak dat zij 
genieten van het oefenen op het werk en thuis. Veel klanten melden dat hun oefentijd de enige keer is dat ze  
zichzelf weten te beheersen en uit de buurt kunnen blijven van de invloed van externe druk, zoals werk of gezin. 
Sommige cliënten hebben hun nieuw gevonden gevoelens omschreven als een beter, helder gevoel van 
eigenwaarde. Sommigen zeggen dat het een spirituele aard heeft . 

Op dit moment, zou het eerlijk zijn om te zeggen dat de emWave is het belangrijkste instrument is dat ik in mijn 
praktijk gebruik voor de meeste feedback. Ik zou niet willen om gewicht management programma’s te doen 
zonder de mogelijkheid aan de klant te bieden om rust en focus te krijgen. De eenvoud en het gebruikersgemak 
van de emWave maken het de cliënt en behandelaar makkelijker. De emWave maakt mijn praktijk zoveel meer 
eenvoudig en doeltreffend, ik kan niet blijer zijn. 

Dr Philip A. Pappas is de programma directeur van De Abington Stress Management Center en van het Abington ADD 
Programma. Hij was voorheen de chief operating officer van Abington Behavioral Medicine Associates, een mentale 
gezondheidskliniek in Abington Memorial Hospital. Dr Pappas ontwikkelt Nutrittional Health Associates. In 2000 werd 
hij benoemd tot directeur van het Instituut van Weight Management en Gezondheid. Hij is auteur van het boek, Irritable 
Bowel Syndrome: Managing the problem.
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Experts zeggen dat 75% van te veel eten wordt veroorzaakt door emotioneel eten.  Daar 
bovenop is van belang te weten dat overgewicht op zichzelf een van de grootste oorzaken is 
van emotionele stress. Het afvallen hoeft niet stressvol te zijn. Stoppen met emotioneel eten: 
Het emWave “Stress en Gewichts management Programma” is waarschijnlijk het enige 
afvalprogramma dat zich niet focust op wat je eet, maar eerder op wat je voelt. Het programma 
zal jou leren je reacties en heldere emotionele onderstromen te managen, totdat een nieuw 
gedragsniveau en betere relatie met voedsel en eten is bereikt. Het faciliteert ook andere 
gewichts management processen, door je de kernwaarden van je hart toe te voegen aan je 
dieet avontuur.

“Als het niet de hoop was geweest of de meetresultaten die de emWave mij gaf, zou ik niet zijn waar ik vandaag 
de dag ben. Ik verloor 9 pond en het is er nog steeds af sinds ik mee deed aan de beta test 6 maanden geleden. 
De bonus is dat mijn gezondheid en andere aspecten in mijn leven zijn verbeterd. Het verliezen van mijn gewicht 
was niet zo belangrijk als het beheersen van mijn emotionele chaos die ik heb mogen ervaren. Ik voel mij 
gezonder, energieker en ik slaap beter. Ik geloof stellig dat ik verder ga met het verliezen van overgewicht omdat 
ik niet langer dwangmatig eet om mijn problemen te behandelen”

April Mydske, manager, Port Orchard, WA

“Dit is een fantastisch programma! Je wordt rustig en verliest overgewicht op hetzelfde moment”
Colleen Yarbrough, Fairfield Medical center, Administrative Secretary
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