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ENDE COMBINATIE
Kinesiologie is cle leer van beweglngen.
Toegepaste Kinesiologle kan emoti es/piin/
stress in bepaalcle llchaamsdelen/spieren ontkoppelen waardoor weeÍ het normale, vaak
pijnloze gebrulk claarvan mogetlik worclt.
In cle kinesiologle worclt gesproken van de
'gezonclheiclstriacle' van psyche/chemie en
structuur.
Esoterle maakt van cle clriehoek een vierkant.
De ziel gaat meespelen in het proces, vooÍ
velen onder u een vaststaancl feit. Voor ancleren echter iets waar je llever nlet over moet
beginnen want clan wordt het zo 'zweveÍlg' en
dat moeten we vooral nlet ziin. Iets wortlt vaak
zweverig genoemcl als het niet'bewijsbaar' zou
ztin (in cle sfeervan 'wetenschap'). Maar het
weten binnen ln ons worclt cloor het gros bulten beschouwing gelaten. Het ontwlkkelen en
herinneren van deze wetenschap, cle weg naar
binnen, is niet alleen weggelegcl voor yogi's
maaÍ voor ieclereen clle naar zichzelf clurft te
kiiken en te lulsteren.
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Kinesiologie en cle spiertest maken aanspraak op die
wetenschap diep binnen in je en vertalen clie naar iou
toe. Eerst zul je nog iemand noclig hebben die op jou de
spiertest uitvoert, maar wanneer je tot de ontdekking
bent gekomen clat je lichaam blijkbaar informatie
bewaart ctie jij l<unt bereil<en via een spiertest, kun je
ook verder gaan zoeken op momenten clat er niemand
in je buurt is om 'op je arm te clrukken'. Die weg naar
binnen is nieuw en opwinclend, hii is hard en zacht
tegelijl<, je hoeft hem niet in één keer te gaan..fe mag
stoppen en rusten, nadenken over wie ie eigenlijk bent,
over de donl<ere kanten van jezelf clie je tegenkomt en
ctie je zult moeten (h)erkennen en een plaatsie geven,
om te helen.
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Bi.ina iedereen die met kinesiologie gaat werl<en onclergaat een ontwikkelingsproces, bii sommigen is dit een
subtiel wakker worden, bij ancieren gaat midclen in cle
nacht de zon schijnen. Het is of je werelcl verandert als
je tot cte ontclekking komt clat ie lijf een enorme informatiebron is. Maar dit is niet cle informatie die we in
anatomieboeken vinden en die biina ieclereen in de
bibliotheek kan bereiken. Als je kunt onthouden kun je
je bijna elk beroep eigen maken. We zijn in staat om
bijna ieclere cel zichtbaar te maken, om iemancl in brokstukl<en te verclelen op een operatiekamer. Maar cle reis
van de ziel kunnen we niet aantonen. Toch weten we
dat we bezielcl zijn. De weg om te helen is cle weg van
cle ziel.

Een gedeelte van de mensen die we tegenkomen is al

met die weg bezig, een gecleelte bewust, en die mag je
misschien helpen. Een ancler gedeelte is hier helemaal
nog niet bewust mee bezig. Soms zijn kinesiologie en
haptonomie waarmee ik werk een ingang om het
helingsproces een versnelling te geven. I(inesiologie
kan iemancl laten herkennen dat verschillencle punten
op een lijf anclere delen beïnvloeclen/ versterken zoncler clat je dat wist (natuurlijk kan clit ook via andere systemen zoals bijvoorbeeld acupunctuur). Haptonomie,
op cle wiize zoals ik clie gebruik, verbetert/ versterkt ie
gevoel of leert je opnieuw je gevoel daar te brengen
waar het thuishoort en clat is in ie lijf. Dat gevoel is juist
zo belangrijk omdat we in onze levens al zo vaak
beschadigcl ziin dat we onze voelsprieten vaak ver
hebben teruggetrokken. Als we bewust worden van
ons gevoel dan kunnen we ons ook claarcloor laten
leiclen en clat brengt ons weer bij cte grootste
ziekteveroorzaker clie ik ken.

Deze maatschappij dwingt ons gevoel in het nauw, we
worden de hele clag gebombarcleercl met vaak negatieve informatie, wat we 'moeten doen om gezond te blijven, om fris te ruiken, om op vleugels door het leven te
gaan. U hoeft niet meer te voelen, er is al voor u
bepaalcl wat goecl is. En hier komt het principe van haptonomie ctuictelijl< naar voren, het uitnodigen en aanraken. Want we ervaren vaak onze huid als een te nauwe
jas om ons heen. Het aantal ziekten dat met'benauwdheicl te maken heeft is ool< aarclig toegenomen cle laatste jaren. We proberen ons terug te trekken. Als je
tegen iets aanduwt zal het weerstancl opbouwen. nodig
ie uit dan kan er balans ontstaan. Een voorbeeld: mensen in cle bus die bang zijn om naast ell<aar te zitten of
elkaar zijclelings aan te raken. Ga eens naast zo iemand
zitten in cle bus en leg in gedachten een arm om hem
heen, adem eens naar hem toe met cle intentie van
ruimte en voel je ruimte vergroten. Het is iets wat voor
ieclereen toepasbaar is maarvelen zullen zich verzetten.
En clatzelfde verzet levert benauwclheicl op, maar ook
een 'te kleine plaats' clie zich alleen in uw eigen bele-

vingswereld bevinclt.
De wetenschap is ver gevordercl, maar is het aantal
ziekten nu vermindercl of zijn de ziekten alleen maar
anc'lers? Zeker is clat ze steeds vernietigencler worclen
en steecls moeilijker te onclerclrukken. Want clat doen
we toch als we symptomatisch werken. De meclische
wetenschap houclt ons voor wat we moeten doen om
het organisme'gezoncl te maken/ te houclen. Wanneer
een huisarts rust voorschriift worclt clit cloor veel mensen opgevat als een tilcl om het huis bij te werken, clagen weekbladen clie er nog steecls lagen eindelijk eens te
lezen. De toegecliende'heerliil<heclen wiizen u er op
clat er geld verdiencl moet worclen om dat allemaal te
l<unnen bekostigen. Het is clus maar lastig clat u ziek

bent.
Een veel voorkomende zin in miin praktijk is: 'Een
lichaam clat ziek is of pijn doet probeert je wat te vertellen, luister er naar. Wat l<un je niet als ie deze ziel<te of
pijn hebt en wat kun je nu juist wel?'. Met l<inesiologie
l<un je soms iemand heel clirect confoonteren met zijn
eigen onvermogen om naar zijn lichaam te luisteren.
Dat hoeven geen technische hoogstancljes te zijn. Het
simpelste voorbeeld is het gezicht van je gelieÍcle stralencl lachend voor je te zien, het andere als zii/ hij verclrietig in een hoek zit. Dat gevoel is voor iec'lereen
oproepbaar. Het ene geeft je kracht, het anclere laat je

kracht wegvloeien. We worclen cle
hele dag gebombarcleercl met leecl
en verdriet, het is er, daar kunnen
we niet omheen. Maar we hebben
een eigen verantwoordelijkheicl en
die moeten we niet ontkennen. We
zijn geen slachtoffers als we clat niet
willen zijn, het is soms moeilijk aan
te nemen clat het een cleel van ons
ontwikkelingsproces is om slachtoffer te ziin. Maar het is een ervaring clie je noctig hacl om zo ver te
komen als je nu bent.

I(nesiologie l<an le op weg helpen
met je structuren en gedragspatronen clie je dwars zitten of juist
verder brengen, haptonomie leert
je voelen en esoterie kan je met
behulp van cleze'wetenschappen
verder brengen naar de eenheicl clie

ookwel heel genoemcl wordt. We
zijn weggegaan uit cle heelheicl
toen we de stap namen om verantwoorclelijkheicl te nemen en sommigen noemden clit cle verleiding
door cle slang', de slang die afclaalt
naar de aarcle en schuivend zijn
weg gaat. Er is ook cle slang van
Esculaap en wonder boven wonder
kronkelt cleze omhoog langs cle
staf. Deze verwijzing naar de genezing zou ons toch aan het denl<en
moeten zetten. Het homeopathisch
principe dat wat ziel< maakt ook kan
genezen passen wij op veel te weinig manieren toe in ons leven.
Chinezen werken al eeuwen met 32
energiecircuits clie zich buiten ons
lichaam bevinden en passen daar
behanclelingen op toe. Voor een
buitenstaancler lijkt het of de behanclelencl arts zomaar wat bewegingen maakt aan cle buitenkant van
een lichaam. Dat de cliënt zich
opeens beter kan bewegen na cle
behandeling is voor de Chinezen
geen verbazingwekkencl iets. Dat
een homeopathische verclunning
alleen nog een bepaalcle trilling of
frequentie bevat die een sleutel bii
iemancl omdraait en een deur opent
(van buiten naar binnen) naar genezing of heelworcling moet steecls
weer opnieuw aan de westerse
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mens worden cluiclelilk gemaakt.
De slang worclt verafschuwd door
onze cultuur, maar voor de
Egyptenaren was cle slang een
teken van wijsheicl, een andere cultuur. Maar we wilclen toch naar cle
eenheicl of heelheicl? Dus zullen we
in het reine moeten l<omen met
alles dat ons omringt, inclusief die
andere culturen. Dit brengt ons
weer terug naar de kinesiologie clie
ons de balans met de omgeving
kan aanreiken mits we ons er weer
voor openstellen. Die balans begint
namelijk bij ons zelf. Wij zouden

toch moeten uitstralen (claar is einctelijk het licht in het verhaal) clat
het leven een gewelclig leerproces
naar de eenworcling kan en mag
zijn. Wijwillen toch graag het licht
doorgeven of zelfs en soms met
gewelcl aansteken. In balans komen
met jezelf brengt vaal< mee clat je
omgeving anders op je gaat reageren en dat is niet altijct gemakkelijk,
maar vaal< wel noodzakeliil<. Het
uitnocligen en aanral<en van de
haptonomie leert ons ons zelf te
voelen en de esoterie leert ons dat
iecler ziin eigen keuzes maakt,
bewust of onbewust. Als je besluit
de weg naar binnen te gaan
bewanclelen kom je richtingaanwijzers tegen in cle vorm van 'toevalligheclen , van boel<en en medewandelaars, esoterie clwingt niet,
noch l<om je het dwangmatig
tegen. Ze is niet genegen moeite te
doen mensen te 'bekeren' of in
grote verenigingen samen te brengen. Je zult haar zelf moeten vinclen, clan vindt ze jou. Ook in som-

mige New Age-bewegingen vindt
men de zogenaamde esote-rische
grondslag. Vol van verplichtingen
en voorzien van een hiërar-chische
structuur'voelt u hopeliik aan clat
ook zo'n club weer een plank aan

nieken aanwendt, en claar is niets
mis mee. Als je echter wilt helen of
anderen wilt helpen dit te doen,
blijft de vraag of je l<unt stoppen
daar waar het geschreven woord
ophouclt, of waar de'bewijsvoe-

ring'staakt.
We zijn in het tijclperk van
Aquarius, het tijdperk van het licht.
Kincleren clie geboren worden zijn
steecls weer gevoeliger dan cle
vorige generatie, wij leren stapje
voor stapje onze gevoeligheicl
weer te ontwild<elen en vergroten.

Sommigen noemen clit heldervoelend of helder-ziencle. Dit zijn
geen eigenschappen clie mensen
in rangorcle'boven ons plaatsen.
Dit zijn eigenschappen die in principe ieclereen bezit, maar clie moeten worden herinnercl. I(ortweg
eigenschappen clie we dus al haclden maar clie we op een gegeven
moment niet zo goecl konclen
gebruiken en maar hebben opgeborgen. Als er dus ontwikkelingen
zijn op meclisch gebiecl zou het
kunnen dat we bij onszelf te rade
gaan hoe clit 'voelt'. Hoe voelt
het bijvoorbeelcl dat er binnenl<ort
klonen' van mensen (zoncler
hoofct) l<unnen worden gefabriceercl ? Er wordt niet geprobeercl

een heel mens te'ontwil<l<elen',
de wetenschap spreekt zichzelÍ

tegen. Op dit moment gebruiken
we tussen cle 1O en 15olo van onze
aanwezige hersencapaciteit.
Waarom zouden we dan niet cle
weg naar binnen volgen en
opnieuw ontclekken wat we eigenlijk al wisten, clat we een gewelclige creatie zijn van een Schepper
die aan alles heeft gedacht, zelfu
hoe we kunnen leren zonder ver
van ons zelf vandaan te gaan. De
wetenschap is in u, zoekt en gij
zult vinclen.

het misslaan is.
Rens van der Hout

Kinesiologie en haptonomie zijn
voor een cleel 'techniel<en' die kunnen worden aangeleercl.
Sommigen houden het hierbij, net
zoals een fusiotherapeut zijn tech-

is natuurgeneeskundig therapeut en
gebruikt in ziin prakttik klneslologie,

haptonomie en zelf-reflexle om tot
heelheid te komen.
Tel. 0592-3591 ÍO
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