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Woyne Topping

Vertoling Moggy Tonino-Smolders

Dr. Wayne Topping is cle

oprichtervan Wellness
I(nesiologie; hijgeeft
seminars in stress
management, het
overwinnen van
leerproblemen,
Bio-kinesiologie,
Touch for Health en
Persoonlij kheiclskenmerken
en hun relatie met ziel<te.
Hij schreef zeven boeken
en geeft les in drieëntwintig landen. Deze geboren
leraar vinclt het heerlijk om
alle kennis die hijverwerft
te clelen met geihteresseerclen. In dat kacler valt ook
zijn visie op het 8O/ZOPrincipe: een vorm van
wetmatigheicl d ie therapeuten in hun pral<tijk kunnen toepassen waardoor
het effect van hun behancleling sneller wordt
bereikt. In onclerstaand artikel geeft Topping zijn visie
op ctit principe.

Soms l<omt een cliënt bij je met een

hartproblemen, en verslechtering
van hersen- en zenuwfuncties.

scala aan symptomen.

Voor therapeuten kan het clan
moeilijl< zijn om te bepalen waar je
begint met cle therapie. je wilt de
symptomen aanpal<l<en, en toch
wil je niet alleen maar werken aan
cle gevolgen in plaats van aan de
oorzaak van hun l<lachten.
Begrijpen hoe het 8O/ZO-Principe
werkt kan helpen om de behandeling zo effectief mogelijl< te mal<en.
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Uitgaande van het 80/20-Principe
kunnen we het volgencle

vcorspellen:
1.7Oo/o van onze therapeutische/
kinesiologische l<ennis is van toepassing op ongeveer 8oo/o van de
klachten die een cliënt heeft. ln
plaats van harder te werl<en, kunnen we slimmer te werk gaan cloor

vast te stellen waar de ZOolo inspanning kan leiclen tot 8Oo/o profijt.
Z. De meerclerheicl van c{e gezondzal wor-

Een ltaliaanse econoom, Vilfrecl

heiclsproblemen (cle

Pareto, maal<te voor het eerst
melcling van het 80/20-Principe in
1897 toen hij liet zien dat 8Oo/o van
de rijl<clom bii slechts ZOolo van cle
mensen zit. Het 8O/Zo-Principe
verl<laart waarom een minclerheid
van cle oorzaken - inspanningspogingen - leiclt tot een meerderheicl
van de resultaten, - behandelingseffectiviteit -. In de zal<enwerelcl zal
ZOolo van de proclucten 8O0/o van de
winst genereren. Evenzo is 2Oo/o
van de klanten verantwoordelijk
voor ongeveer 800/o van cle winst.
Nog fascinerencler worclt het als we
beclenken dat ZOolo van de bevoll<ing 8Oo/o van de ongelul<l<en overl<omt, en clat 2Oolo van de bevolking
8O0/o van de operaties onclergaat!

den veroorzaai(t door een paar significante factoren.

800./o)

In 193 1 won Dr. Otto Warburg cle
'NobelPrice in Meclicine' voor zijn
stelling dat: kanker maar één
hoofdoorzaal< heeft. Het is cle veranclering van normale
zuurstoÁarisseling van cle
lichaamscellen in anaërobische
celaclemhaling (cl.w.z. tekort aan

zuursto0'.
Dit in aanmerking nemencle kunnen
we onze cliënten helpen door ze
aan te raden meer aan lichaamsbeweging en aclemhalingsoefeningen
te doen of zuurstofl:ehandelingen
te ondergaan.

Ik geloof clat we onze patiënten
tekort cloen als we hen niet vertel-

len om well<e factoren het gaat. Dit

zijn:

I. Zuurstof
een paar weken leven zonvoedsel,
cler
een paar clagen zoncler water maar minder dan vier
minuten zonder zuurstof, dus
moet zuurstof bovenaan je lijst

Je l<unt

staan.

Zuurstoftekort bli jkt het
immuunsysteem te onderdrukken
en kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzal<en zoals kanker,

schimmelgroei, beroerten,

2. Water
Veel van onze cliënten clrinken erg
weinig water. De vloeistoffen ciie
zij drinl<en verhogen zelfs hun
behoefte aan water omclat het vaal<
vochtafclri jvende stof fen zijn zoals
koffie en thee. Sommige vloeistof-

fen, zoals alcohol, hebben zelfs een
uitclrogencl effect en anclere zijn te
geconcentreercl, zoals fruitsappen.
Vloeistoffen zoals mell< worden
verwerl<t als vast voedsel.
Dr. Batmanghelictj, auteurvan het
boel< Your Body's Many CrÍes For

Wafer heeft beschreven hoe
schijnbaar niet gerelateercle
conclities allemaal verdwenen
door inname van volcloencle
hoeveelheclen water zoals: pijn op
cle borst, branclend maagzuur,
clepressie, boulimia, te hoog
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cholesterolgehalte, hoge
bloeclclruk, reumatische artritis,
astma, allergieën,
ochtenclmisselill<heicl, chronische
vermoeidheicl, overgewicht,
angina, insuline-afhanl<elijke diabetes, lupus en rugproblemen.
Deze verschijnselen zijn niets

:,1

b1-"

anders clan de roep van het lichaam
om water!
Dr. Batmangheliclj clenkt clat cle
westerse geneesl<uncle zonder
het te weten symptomen van chronische uitclroging behanclelt met

medicijnen.

losse bouwmaterialen klaarliggen, zonder de arbeiders
(enzymen) kun je niets beginnen' (Howell, 1985' p.33).

ffiffi/Ëffi
3. Mlneralen
Zestigvan de negentig essentiële voedingsstoffen die
het lichaam nodig heeft zijn mineralen. Echter, de mineralen die we noclig hebben om een vitaal leven te
ondersteunen, vrii van ziekten en klachten, komen niet
meer volcloende in ons voeclsel voor. Meer dan zestig
jaar inhalige landbouwmethoden heeft de minerale
reseryes uitgeput. De hedendaagse chronische clegeneratieve ziekten vormen 800/o van alle ziekten in geihdustrialiseerde landen. lk denl< clat we nu de rekening
gepresenteercl krijgen van deze inhalige landbouwmethoclen en het resultaat van een uitgeputte boclem.
Amerikanen moeten het meest overvoede onclervoede
volk op cleze aarcle zijn. Een cleel hiervan is het gevolg
van pica (eten van afualproducten), een extreme ehoefte aan junkfood, en een onderliggencl mineralentekort.
Amerikanen zijn nu het dikste volk ter wereld en zowel
het aantal dikke mensen als hun gewicht neemt nog
steeds toe. Aangezien Amerika zijn fastfoocl exporteert
naar cle rest van de wereld kunnen we er op wachten
dat ook daar pica en overgewicht zal toenemen'

4. Enrymen
Zoncler en4y'men is leven onmogelijk. "Ze zijn nodig
voor elke chemische reactie clie in het lichaam plaatsvinclt. Geen mineraal, vitamine of hormoon kan zijn
werk cloen zonder en4ymen. Ons lichaam, al onze organen, weefsels en cellen worden gerund door stofi,rrisselingsen4ymen. Het zijn cte arbeiders die ons lichaam

opbouwen uit eiwitten, koolhydraten en vetten, net
zoals bouwvakkers onze huizen bouwen. Al heb je cte

|"lIï 80/20%.PRINCI

Als resultaat van meer clan 50 jaar onclerzoek naar en4ymen presenteert Dr. Edwarcl Howell The Enzyme
Nutrition Axiom: "De lengte van leven is omgekeercl
evenredig aan de mate van uitputting van het en4ympotentieel van een organisme. Het verhoogd gebruik
van voedingsen4y'men bevordert de afirame van het
en4ympotentieel".
Dr. Howell denkt dat iecler van ons bii cle geboorte een
beperkte voorraad enzymenergie heeft meegekregen
waar we een leven lang mee moeten doen, een soort
'en4ymrekening'. Als we voedsel eten waarvan de
en4ymactiviteit vernietigd is door bestraling, koken of
flituren, nemen we enzymen op van cle enzymrekening
om het voeclsel te kunnen verteren. Het is waar clat het
lichaam zich zoveel mogeliik zal aanpassen.
De pancreas van bijvoorbeelcl oosterlingen die leven op
een clieet waarin veel gekookte rijst voorkomt, is relatief
5Oo/o zwaarcler clan de pancreas van Amerikanen. De

vergroting van

koolhydraatrijke voedingsmicldelen wercl bevestigd
cloor experimenten met clieren (Howell, 199a' p.167).
Als we eten volgens zo'n $pisch modern, en4ym-arm
dieet onttrekken we zo veel spiisverteringsen4ymen
aan onze totale en4ymvoorraad dat er een tekort ontstaat, waardoor we chronische degeneratieve ziekten
kunnen ontwikkelen.
De oplossing ligt in een betrekkelijk gemakkelijk te verwezenlijken aanpassing, namelijk het eten van en4ymrijke voedingsmiddelen en/of inname van een breeclspectrum en4y'mpreparaat om het spijsverteringsproces
te ondersteunen en om cle chronisch clegeneratieve
conclities te keren.
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cle pancreas en de oorspeeksell<lieren

als reactie op een hogere inname van en4ym-arme
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5. Waarden en Doelen
In het onderzoek Lichaamsleeftijd

(biologische leeft ijct), uitgevoerd
oncler auspiciën van het Canadese
Stress Instituut, werclen vijf antiveroucleringsinterventies gebruil<t
om lichaamsverouclering tegen te
gaan. De volgencle vijf criteria bleken cle meest krachtige:
1. ontspanning

Z. lichaamsbeweging
3. voecling

4. communicatie
5. het stellen van cloelen
(Earle, Imrie en Archbold, 1989)

Samenvattencl kan worclen gesteld
dat volgens het 80/20 Principe het
merencleel van cle gezonclheidsproblemen veroorzaakt zullen worden cloor een paar significante factoren. lk ben er echt van overtuigcl
clat, cle problemen van onze cliënten zouclen verdwijnen als we hen
ervan konden overtuigen een paar
specifieke zaken ter harte te
nemen. Die zaken ziln: het systeem van volcloencle zuurstof voorzien, bij voorkeur cloor aclemhalingsoefeningen of oefeningen
waarbij veel zuurstof wordt

gebruikt; volcloencle water clrinken, eryoor zorgen clat er voldoende mineralen in het dieet en supplementen zitten, en volcloencle inname van enzymrijke vruchten en

groenten, eventueel met inname
van enzympreparaten, om zo de
lichaamsvoorraacl en4ymen op peil
te houclen.
Last but not least: we zouden onze
patiënten moeten aanmoec'ligen
een missie te hebben in het leven,
een besef te ontwil<l<elen van een
cloel, en clie cloelen ook na te
streven om aan clie behoefte te

voldoen.
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2. Vervolgtraject keuze richtingen, duur 2 jaar:

- Wellness kinesiologie

- Brain-gym
- Three

in One concepts

- Andere, erkende kinesiologische methodes
- Voor alle richtingen gelden de volgende vakken:
Het Kinesiologisch Opleidingsinstituut N'éderland -Kl ON- biedt
een vierjarige parttime opleiding aan tof Professioneel Kinesioloog.
Kinesiologie is een combinatie van w€sterse methoden zoals ''
chiropractie, fysiotherapie en voedlngsleer, gecombineerd met de
oosterse filosofie van de meridianenleer.
Binnen de Kinesiologie staan de gele facetten van de houding
centraal.

Het opleidingsprogramma is opgezet in modulen die toegankelijk
zijn voor iedereen. Het modulensysteem biedt de mogelijkheid in
een eigen tempo te leren. De lessen worden zowel centraal als op
diverse locaties in het land aapgeboden.

- Fysiologie en pathologie
- Communicatie in de praktijk
- Practicum, intervisie en supervisie
- Afronding met scriptie

- lnternationale toetsing
Het onderwijs wordt verzorgd door gekwalificeerde docenten,
wat een garantie biedt voor kwaliteit en certificering door het
lnternationaal Kinesiology College (l.K.C.) te Zurich,Zwitserlanr
Pral<tiserende Kinesiologen die hun kennis wensen te
complementeren en in willen stappen in de professionele
opleiding ziln in principe vrijgesteld van de cursussen die ze bij
erl<ende instructeurs hebben gevolgd.

Certificering
De opleiding
|

tot Professioneê.lKinesioloog bestaat uit twee delen;

. Een basis blok, duur 2 jaar:

- Touch for Health

Het KION volgt de aanbevelingen van het l.K.C.ten aanzien
van de vereiste scholingsuren voor vestiging als Professioneel
Kinesioloog. De opleiding wordt afgesloten met een diploma
van het lnternational Kinesiology College en het Kinesiologisch

- Achtergrond van de acupunctuur en leer der vijf elementen

Opleidingsinstituut Nederland

- Tibetaanse energie
- Voeding enTouch for

Een uitgebreid studieprogramma kunt u opvragen bij:

- Communicatie

Health

i.

en mens-zijn

(Tevens toegankelilk voor buitensaanders op basis van

laarinschrijving)

- Anatomie

- Practicum, intervisie
- Praktijkvoering

en supervisie

Kinesiologisch Opleidingsinstituut Nederland -KIONToulondreef 4 I
3067WK Rotterdam
telefoon: 010-25 I .80.89

fax:

Email:

010-220.61 .45

kion@qi-libre.nl

lnternet: www.qi-libre.nl

