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rNvLoED oP HEr HtRII{NtRtl{?
Uit spiertesten en anclere waarnemingen bliikt clat het 'geheugen' zich ook van chemische mlclclelen
beclient. Het is een complex probleem. Als cte stress van een trauma is afgehaald, clan is er soms nog
een 'negatief' ln het lichaam aanwezig ln cle vorm van het'nlet-opnemen'van o.a. mineralen, met als
gevolg een tekort aan mineralen op voor het trauma relevante plekken en vervolgens verzuring van het

lichaam'.

Het eerste entÍee in clit velct was het boek 'Gesundhelt clurch entschlackung' door fentschura en
Lohkamper, clat lk las naar aanleicling van zure urine en zuur speeksel (pH 5,O - 5,5, moet ziln 7 ,4 ' 7 .O'
clus ca 100 x te zuur). De auteurs maken dulcleliik clat er ln zo'n geval sprake is van mlneralentekort.
Door het mineralentekort ontstaat een zuur overschot. Deze zuren, vooÍ zoveÍ ze niet rondzwemmen in
het llchaam, worclen gecleponeercl in handen, voeten, hoofclhuicl en overal in het bindweefsel. De in

beweging zlincle zuren veroorzaken zure urine en speeksel.
'Wortelkracht' wordt aangeraclen voor verbetering van de mlneralenresewe' basische baden voor afooer
van zuÍen uit het binclweefsel ontler de huid en door de huid, en een speciale thee om uit het bindweefsel de zuren los te weken. Tot zover cle theorie behorend bii cte ORGON proclucten (ontworpen door
bovengenoemde auteurs: Wortelkracht-mineralen, Melne Base badzout en 7 x 7 clralnage-thee vla
importeur: tel. 04O-2300209, bii eventuele bestelling ctlt artikel noemen). Dlt boek gaf me inspiratie om
kinesiologisch het onderwerp vercler uit te werken.

Wat kun ie met spiertesten
opvragen?

Mineralentekort en mineralenopname
Met een goecle indicatorspier en

-

met een wortelkrachtbuisie in cle
hand (of met een ander mineralenprocluct):
ieder onclercleel in cle mineralen-computer? Zo niet: het cleel
van het lichaam dat niet in cle
computer zit geeft bij scannen nu
een zwald(e reactie. Zoek uit wat
er is gebeurd en breng dat onclercleel terug in cle computer. Milns
inziens is cleze vraag altijcl primair,
nooit gaan werken als een deel
van het lichaam geen antwoord
geeft, want dat onclerdeel 'doet
dan niet mee'.
- per orgaan of lichaamsdeel:

- zit

-

ral
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'mineralenreserve' in o/0, moet
1 OOo/o zijn, eventueel'mineralentel<ort' in o/0, moet O o/o ziin.
iclem: opname mineralen in o/o , oÍ
cle opname is overal tenminste

-

...o/0, moet lOOo/oworclen. Hier
komt het ontstressen en/ oí
bewustworden te pas.
iclem: toxische belasting. lk heb
hiervoor een maat ontworpen:
0 - 1O0 geen last, boven IOO in
toenemende mate last. Dit zijn
dus geen procenten, maar het

lichaam schijnt het te begriiPen.
Per lichaamscleel verschillend. De
voeten zijn over het algemeen het
zwaarst belast.
eventueel kunnen gegevens over
hele lijf worclen gevraagd, bijvoorbeelcl cle mineralenreserve is
overal tenminste:....0/0, of gebieden waar de mineralenopname
mincler clan 1OO o/o is, krijgen nu
een zwakke spiertest... Mijn ervaring is clat je met clit soort vragen
wel een indrul< van het probleem
l<rijgt. maar het lichaam geeft Pas
details prijs als de ergste tekorten

zijn weggewerl<t.

Het blijl<t clat alle traumatisch
belaste clelen mincler clan l OOo/o

opname mineralen hebben. Vaak
is bewustworcling van het belastende trauma al voldoende om de
opname op lOOo/o te brengen. Dit
bracht me op het iclee dat dit een
onclerdeel zou kunnen zijn van het
'vergeet-mechanisme'. Zou het te
maken hebben met het vervoer
langs cle zenuwbanen, waar de

natrium/ l<alium-pomp een rol
speelt? Als je daarover gaat filosoferen, dan kom je op de vraag of
clit het enige mechanisme is dat
ons helpt vergeten. Zoals altijcl
bleek het ingewikkelder te zijn. De
volgende alinea's geven enkele
bevinclingen.
Als de mlneralenopname veÍstoord ls, ls dlt een verstorlng oP
elektrlsch-, magnetlsch- en
gepolarlseercl-magnetlsch energleniveau.
Dit is te testen met een batterii,
magneet of polaroicl filter: met
magneet + filter l5 het oor nade-

t

ren, de patiënt activeert het niet
opnemencle orgaan. Het oor moet
een zwakl(e reactie geven bij ca 15
cm, zo niet dan is er een storing (T.
van Gelder in 'Subtiele Interventies'). Filter 15, een geel filter,

moet aan cle oorzijde gehouden
worden.
Innemen van mineralen geeft vaal<
herbeleving van de traumata en
afscheicling van toxische belasti ng
waar mogelijl< (vagina, tong,
ogen, etc). Het l<an noodzal<elijl<
zijn cle inname van mineralen tijdelijk te stoppen maar clan is het
wel belangrijk cle basische baclen
te blijven gebruil<en. lventuele
voetbaclen of plaatseliike compressen met een basische badzoutoplossing l(unnen helpen.
Opium LM 20 bliil<t ookvaak de
opname te herstellen.
De ervaring is dat de aarding verbetert en cle vermoeiclheicl mincler
worclt of verclwilnt als c{e mineraIenhuishouding in orde is. Dit versterl<t mijn idee dar net nier-opnemen een truc is van het lichaam
om het vergeten te vergemakkelijken. Zijn er nog meer van clergelijl<e trucs in het liif.: Miins inziens:
Ja.

Tekort - en opname van
l.glutamlne.
De hersenen l<rijgen hun energie

uit glucose en l.glutamine. De

ingenomen, of clat eerst de mineralen in orde moeten worclen
gemaal<t. Pas als de mineralenreserve op 10Oo/o is, blill<t het
lichaam details over de opname
van l-glutamine te geven en over
plaatsen in de hersens waar trauma s zijn opgeslagen. Weclerom is
bewustword ng vaal< volcloencle
om l-glutamine nu wel op te
nemen, vaak moet het op clat
moment worden ingenomen (controleer of tegelijl<ertijd l-taurine en
ginl<go biloba noclig zijn en hoeveel). Glutamaat en aspartaat spelen een belangrijl<e rol in het centrale zenuwstelsel.
i

Opnamevan lnterferon
Hier weer dezelfcle vragen. Dit zijn
storingen van het immuunsysteem
op elektrisch en gepolariseercl

niveau. Het immuunsysteem is
over het algemeen gestoord in
traumatisch belaste gebieclen. Laat
cle patiënt cle hand op cle thymus
leggen, als je cle immuunactiviteit
test van bijvoorbeeld cle tenen.
Zoek uit wannéér er wát gebeurcl
is. Met een buisie interferon D6 of
biivoorbeelcl DZO kun ie vervolgens cle testen doen. Het
immuunsysteem is een opslagplaats voor doorgemaakte ziel<ten,
maar reageert ook op bepaalcle
emoties (gevoel van eigenwaarde,
bed rul<t gevoel, verd riet).

opnamevan I.glutamine kan verstoord ziin. Dit geeft storingen van
cle magnetische energie en gepolariseerd-magnetische energie. .le
kunt clezelfde soort testen uiwoeren als bij de mineralen.
Test of l.glutamine mag worclen

Reactle op hop
Een hop-ampul blijl<t goecl bruil<baar als testampul voor een tel<ort
of een teveel aan water in een
(cleel van het) lichaam. Waar cte
hop-tester een reactie (TL) geeft,

heeft het lichaam een herinnering
aan angst opgeborgen. Wanneer
is wát gebeurcl? Het is een storing
op cle +pool van een batterij met
filter F15 (geen reactie bij het oor)
en op gepolariseerd magnetisch
niveau. Op cle plaatsen, waar een
positieve TL is, is het watergehalte
te laag of te hoog. Het verschil is
op de gebruit<elijl<e manier van
overenergie-testen met I(27 te

achterhalen.

Reactie op procaihe
Leg procaïne op de navel. Waar je,
scannend met je hancl, een reactie
vinclt, is er een geheugenstoring
(met cle procaihe-ampul in de
hand vincl ie eventuele haarden).
Dit is een storing op gepolariseercl
magnetisch niveau (pijn-herinneringl). Geef eventueel (test!) alle
chakrasans (Sanopharm). Test eens
cle verbinding met cle aura op de
TL plekken.
Il<

ben van plan om

op

16 januari

over dit onclerwerp een dagcursus te geven, met eventuele
andere onclerwerpen die nog niet
eerder ter spral<e zijn gel<omen.
ZOOO

Drs. J. Brackman - Brugman

1) voor alle cluiclelijl<heicl: cle pH is een
maat voor de hoeveelheicl opgelost
zuur. PH 7 is neutraal. Lager clan pH 7
wordt steeds zuurder, per pH eenheid
steeds 1O x zo zuu(. Bijv. pH 4 is 10 x
zo zuur als pH 5. Boven pH 7 worclt
het steecls basis-cher, pH 12 is 1Ox zo
basisch als pH 1 1
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