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Astroloog, homeopaat en clocent Pieter
Kuiper is een enthousiast pleitbezorgeÍvooÍ
cle therapie' Llchaamsbehancleling' clie werd
ontwikkeld cloor orthomanueel arts Niek
Brouw. Bii cleze methocle rlcht men zich
onder meer op de foetale periode van een
mens of, anclers gezegcl, op zljn onbewuste
waarnemingen ln cle baarmoecler. Niek
Brouw vercleelt cleze periocle in verschlllende
ontwikkellngsfasen waarin er iets kan stag'
neÍen; dit zal zijn ultwerking hebben in het
latere leven van een mens en zich manifesteren in zijn llchaamsbouw en -houdlng. Deze
storingen worclen gezien als mogeliikheclen
tot groei. De splerkettingen ziin reeksen spieren waarmee, door miclclel van oefeningen,
storingen naar het bewustzljn te transforme'
ren zijn. Het ziin eenvoudlge oefeningen, het
effect ervan is indrukwekkencl.
Voordat we Pieter l(uiper aan het

woord laten, eerst iets over

cle

therapie zelf. Niek Brouw schreef
een prachtig boek over zijn aandeel
in cle therapie, de dimensies of
bewustzij nsmogelij kheclen -.
De bedenkster van de spierkettin-

gen, Godelieve Denijs-Struyf
schreef het boel< 'De spier- en

gewrichtskettingen'. Brouw stelt in
zijn boek clat de foetale periode de
belangrijkste basis vormt voor ons
latere leven. Deze negen maanden

zijn tijclloos en onbewust.
Maar onbewust wil niet zeggen clat
we niets waarnemen. In de baarmoeder krijgen we alle pril<kels als
een clouche over ons heen, we l<unnen ons claar niet voor afsluiten.
We nemen alles op in onze cellen
en niet met gedifferentieerde waarnemingszintuigen. Omdat clit zich
afspeelt op onbewust niveau l<unnen we er later niet zomaar bij.
We nemen alles waar en reageren
volgens onbewuste, zich herhalen-

cle patronen.

Dat waarnemen gaar verder dan
geluiden. het gaat om gevoelens
en sensaties. met eventuele reacties van de moeder en de staat
waarin zii zich ber"indt. Als die
waarnem ngen een negatieve
lading hebben. kunnen die zorgen
voor de onverklaarbare
ondermi jnende ovenuigingen
die mensen hun hele leven met

zich meedragen.

rr
Ontwikkelingvan lichaam, geest en zlel
Brouw koppelt cle verschillende ontwikkelingsfasen van
Lichaam, Geest en Ziel aan de zijnstoestanden Vorm,
Voelen en Spontaniteit. Het spontaan-zijn (ziel- of hormoonkracht) ziet hij ontwild<eld worden in de eerste
clrie maanclen van de zwangerschap, cle vormfase
(lichaam - structuur) van cle derde tot de zescle maand
en het gevoel (inhouct) in de laatste clrie maanden. Dit
proces gaat door tot ongeveer ons achttiende jaar, de
leeftiict waarop we zelfstandig kunnen zi.in. Als alles
goecl gaat, doorlopen we al deze fasen vanuit ons eigen
gevoel en ervaring. Het gaat pas mis als er aangeleercle
en aangepaste stukken in zitten, wat zich uit in bijvoorbeeld aangeleercl geclrag. Deze zijn niet eigen, maar
werden van buitenaf opgelegct. Pas als we alle stuld<en
ten volle hebben kunnen ontwikkelen, kunnen we uitgroeien tot evenwichtige mensen. Maar therapieën
worden nu eenmaal niet beclacht voor evenwichtige,
gezonde mensen.

Zeven dimensies op het llchaam
Onclerstaancl overzicht van de eerste zeven dimensies
geeft een globaal beelcl van de sfeer van cleze verschillencle zijnstoestanclen en cle gebieden op het lichaam
clie ermee corresponcleren (zie tekening).
De eerste dimensie (een richting) is de oerkracht of Chi

en is verbonclen met stuit en kruin. Verder is deze energie aanwezig in elke cel van het lichaam. Het is een
beweging met een richting, vergelijkbaar met de wincl,
ook beweging met een richting. Het zijn de clingen die
gewoon gebeuren, zoals bijvoorbeeld opstaan, clat
gebeurt geclachteloos.
z. De tweede climensie (lengte x breeclte) staat voor cle
vorm, voor weten, normen en wetten. Het gaat hier om
oppervlakkige processen, zoals de prietpraat op een
receptie, maar ook de rechtspraak. Deze climensie
hoort onder meer bij c1e lichaamsvorm, cle gewrichten,
cle sleutelbeenderen, het schaambeen, stuitbeen en

voorhoofd.
De cllmensles of bewustzijnsmogelijkhecten
De climensies oí bewustzijnsmogelijl<heclen zijn het best
te illustreren aan de hancl van het volgende voorbeeld.
Wanneer iemand zit te staren en aan het schrild<en
wordt gebracht door een
ander, wordt zijn bewustzijnsniveau van het vertoeven op grote afstand,
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3. De dercle climensie (lengte x breedte x cliepte) heeft te
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De climensies staan voor
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cle verschillencle bewustzijnslagen clie cloor
bepaalcle gebieden van
het lichaam vertegenwoorcligcl worden. De
lichaamshoucling zegt
veel over cle omstandigheden waarin men verkeert en het lichaam past
zich steecls aan. Het

5.

bewustzijn verandert

6.

mee. Op een receptie
voelen we ons anders
dan wanneerwe op
vakantie zijn. Otandersom: we komen in een
ancler bewustzijn en dan
verandert onze lichaamshoucling.

7.

maken met inhoucl, het hier-en-nu-bewustzijn; onze ikeigen kanten, cie basis. De derde dimensie is verbonclen
met het hele beld<engebiect tot aan cle heupbeenderen,
vercler oksels en borsten.
De viercle dimensie is de derde dimensie in beweging
of tijclsclimensie, vanuit het hier-en-nu je realiseren dat
je nog iets moet. De kloktijct, organisatie en planning.
Processen van langzaam, logisch clenl<en. Deze fase
komen we tegen in de lagere-schoolperiocle. Het
gebiecl op het lichaam dat hiermee verbonclen is
bevindt zich tussen het bekken en het diafragma, op cle
bovenarmen en -benen.
De vijfcte dimensie is cle fase waarin je leuk begint te
vinclen hetgeen je leert, het plezier ervan te voelen
zoals bij clansen, wanneer je beweegt zonder erbij na te
denken. Het is ook het klikmoment van plotseling
inzicht en het versnelde denken. Het overeenkomstige
gebiect op het lichaam is het gedeelte boven het miclclenrif tot aan cle sleutelbeenderen en ook cle ellebogen
en de knieën.
De zescle climensie is cle versnelde waarneming zoals in
vijí maar met een ruimtelijl<e factor erbij. Deze dimensie vertegenwoorcligt het beelcldenken, zoals de architect of choreograaf clie zich een ruimtelijke voorstelling
kan maken van wat hij gaat doen. Overzicht. Op het
lichaam te vinclen in hals en nek en op de ledematen,
ter hoogte van onderarmen en polsen, onderbenen en
enkels.
De zevencle climensie liikt veet op de zescle maar is
meer geprojecteerd in cle richting van de tijcl, met toekomst en verleden. Het corresponclerencle gebiecl is te
vinclen op het hoofd en cle handen en voeten.
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Spierkettlngen
De spierkettingen betreffen spieren die geschakeld

kunnen worclen aangespannen. Eenvouclig gesteld kunnen spieren clie te maken hebben met bepaalde
lichaamshouclingen worden versterkt, om op die
manier het lichaam te herprogrammeren. Het bewustzijn past zich claarop aan en dat is precies de bedoeling'
De oefeningen kunnen het best worden geclaan onder
cle ogen van cle therapeut omdat er anclers clelen zullen

worden overgeslagen.
Pieter Kuiper werkt al geruime tijd met dit systeem en
staat keer op keer versteld van het effect van de oeíeningen. Hij vertelt enthousiast:

Wat betekent deze therapie voor iou?
'Voor mii is 'Lichaamsbehandeling' een prima aanvulling in mijn praktiikvoor homeopathie en astrologie' Ik
ben begonnen met astrologie, waarmee ik in destijds
antwoorcl kreeg op cle meest funclamentele vragen' Je
kreeg dan in ieder geval een ctuiclelijk beeld van het
waarom van cle klachten, psychologisch of medisch'
Maar op een bepaalcl punt bleef ik steken, ik kon er niet
echt iets aan cloen. Daarcloor ben ik gestart met de
opleicting homeopathie, het was de mouw clie ik eraan
kon passen. Zo kon ik de mensen iets meegeven voor
hun problemen. Het moclel in ctie tijd -ik spreek over
zo'n tien, vijftien jaar geleden- was dat de homeopaat
een echte schrijftafeldokter was. Je zit maar achter je
tafel te praten en te vragen. Met astrologie erbij kon ik
in iecler geval sneller een totaalbeelcl krilgen van de
problemen. Maar ik ben nu eenmaal een heel lijfelijk
mens, net zoals cle meeste mensen van mijn generatie
clie rond '44 ziin geboren. Ik vind het heerlijk om
iemancl te voelen, direct of in de nabijheicl. Wanneer
biivoorbeelcl de kapper aan mijn haar zit, clan vind ik dat
heerlijk. Dat is voor mij ook een onclercleel van clie
lichaamsbehancleling of het lichaamswerk, hoe je het
maar wilt noemen (er is nog geen eencluidige naam
voor beclacht). Lichaamsbehandeling is voor mij een
soort sluitstuk geworden, vooral ook mijn eigenheid
claarin, 'wie ben ik?' Ëerst was het astrologie, daarna
homeopathie, maar het echte handelen is de lichaamsbehancleling geworclen. Vroeger deed ik er ook nog
iriscopie bij; ctat heb ik toen gronclig uitgegraven en uitgewerkt. Ik heb er les in gegeven en voncl het ontzettencl leuk, maar ik stuitte op het probleem dat ik elke
keer mijn bevinclingen moest meeclelen aan de betrok'
kene. Die schoot dan vaak in de zorg, in de hypochonclrie. Dat voncl ik een ramp. lk zie dat clat nog steeds
gebeurt, 'cle iriscopist heeft er een labeltje opgeplakt en
nu weet ik wat ik heb, klaar". Zo werkt het natuurlijk
niet. Wel clenk ik dat er met iriscopie veel meer mogeliik is ctan er tot nu toe is uitgekomen. Maar het paste
gewoon niet meer bij mij. De vorm clie ik nu toepas is
steecls completer geworden en het ene systeem bevestigt het andere. Wat clat betreft wijk ik duidelijk aívan
het moclel van anclere klassiek'homeopaten. Ik begin
nu pas te swingen in mijn werk. Als iemancl komtvoor
homeopathie of astrologie werkt het in de praktijk toch
zo clat ik als vanzelf van alles naast elkaar leg. Dat maakt
mijn werk een stuk gemakkelijker. Bovendien ga ik
graag met de mensen cle cliepte in. Waar doen we het
andersvoor? Anclers loop je maar een beetie om clie
tuin heen te draaien terwill ie, als je erin gaat, de funclamenten zichtbaar krijgt en échte verancleringen kunt

bewerkstelligen.

komt een moment clat je tij'
dens een seÍle consulten cle stap
maakt naar cle behancleltafel.
'Deze stap was voor mij in eerste
Er

instantie een enorme clrempel. Dat
l<wam doorc'lat we tijdens de cursus

bij Niel< Brouwgewend waren om
iedereen in onclerbroek te bekijken.
De storingen clie een mens heeft
vastgezet in zijn lichaam zijn namelijk cluictelijk zichtbaar in lichaamsbouw en -houcling. Doordat ik het
niet in mijn praktijk voncl passen cle
mensen uit de l<leren te laten gaan,
heb ik wel een scherpere kijk
gel<regen op ctie storingen door cle
kleding heen. Ik l<an bijvoorbeelcl
iemancl op een receptie zien en
dan l<unnen mijn hanclen gaan jeuken.

Il<

willen

zouzo'n persoon dan aan

ral<en om een bepaald

gebiect in het bewustzijn te trekl<en.
Dat komt omclat ik weet wat het
effect van zo'n simpele aanraking
kan zijn. In mijn praktijk gaat het
eigenlijl< vanzelf. Stel clat ik mensen
in vier tot zes consulten behandel,
clan is het eerste er een voor verkenning en overzicht. Tijdens het
tweecle consult komt er nog meer
cluictelijkheid en kun je een en
ancler aanvullen. Daarna moet het
praten eens een keer ophouclen,
want je gaat jezelf herhalen en clat
kan leiclen tot oeverloos getheoretiseer. Op een gegeven moment
weet je genoeg om met c1e
lichaamsbehandeling te beginnen.
Met de oefeningen kun je de mensen via cle achtercleur op bepaalde

punten aanpal<ken, waardoor ze
precies steun krijgen op hun diepste schacluwstukken. Dat zijn echt
gebieclen waar ze normaal niet bij
zouden l<unnen komen".

Wie heeft deze therapie bedacht?
De spierl<ettingen zijn een vincling
van Codelieve DeNijs-Struyf. De
dimensies zijn van Niek Brouw; wat
hij heeft beclacht en samengebracht
is echt heel bijzoncler. Bovenclien is
het model clat hij heeft neergezet
heel gemal<keli

jl<

overclraagbaar,

voor kinesiologen. Ten eerste omdat de persoon
al op de behandeltafel ligt en ten
tweede omdat kinesiologen al met
spieren werken, zil het minder
waarschijnlijk

ool<

geschal<eld clan bij cle lichaamsbehancleling. Bovenclienligt er een
anclere visie aan ten gronclslag.

Maar het gaat vercler dan hier en
daar een hand op het lichaam leggen en de persoon meenemen in

die sfeer. Een soortgelijk effect is
soms ool< te zien bij onverwachte
hanclelingen, bijvoorbeelcl door
plotseling een duw te geven. Maar
in essentie is het een bevestigencle
behandeling. Als ik een oefening
met iemand heb geclaan, clan zie ik
zo'n persoon in die energie staan,
of juist niet, of bepaalde stukken
niet. Het is maar net welk effect ie
op het oog hebt en als je maar weet
wat je doet. Dat gelclt eigenlijk
voor ell<e vorm van therapie en
voor elke therapeut. Alles is eigenlijl< heel eenvouclig terug te brengen tot cle eenheic'l van therapeut
en cliënt. Een therapeut moet ook

mens zijn. Zo gauw je therapeut
bent en je komt in een soort vaclerof moeclerpositie, clan denk ik clat
je vroeg of laat cle bietenbrug op
gaat.'
"je moet altijct jezelf l<unnen zien in
dat proces. Dat invoelingsvermogen van wat er gebeurt -clat wil ik
er toch wel cluiclelijl< bij zeggenclaar vincl ik Niek Brouw heel erg
goed in. Dat vind ik ook het indrukwekkencle van cle mogelijkheclen
clie dat lichaamswerk heeft. lk zie
wel dat je toch een eigen stuk erin
gaat leggen wanneer je er clagelijks
mee werl<t. Ik merk bij mezelf clat ik
de gevoelswaarneming langzamerhand lekker aan het uitbouwen ben
en dat ik op basis daarvan dus ool<
wat vrijer worclt in cle interpretatie
ervan. De storingen die zichtbaar
zijn in cle lichaamsvorm zie je verpal<t terug in hun levenssituatie,
want clat is hun verhaal.
Bijvoorbeeld bij mensen clie zich
voortdurencl inspannen met een
bepaald geclrag, waarmee ze de

harmonie willen afdwingen. Dan
zie je clat ze een tijctloze vorm van
gectrag hebben waardoor de leclematen uitgeput raken; ze zullen
claar ook klachten aan l<rijgen. Je
moet clan beginnen ze te behandelen op de romp, want met de lede-

maten proberen ze voortclurend
een gedrag te bevestigen clat niet
strookt met wie ze eigenlijk zijn (de
romp). Aangeleerd gedrag clus. Ze
moeten clan bevestigcl worden oP
hun eigen ik en van daaruit moeten
ze hun eigen ik gaan vormgeven.
Het is eigenlijk zo simpel. Het is
leuk clat je helemaal geen micldel
hoeft te geven als je zo werkt, je
bent gewoon in contact met ze van
mens tot mens.
De staat waarin je zelÍverkeert is

uitermate belangrijl<. Dat is geen
statische toestand; je leeft en gaat
mee in wat cle ancler beleeft, een
dynamische afstemming clus. Je
stemt je af op datgene wat er in het
lichaam van die ander gebeurt,
maar ook op datgene wat je
beroert bij cle ancler. Dit afstemmen
heeft ieclereen wel in zich, maar de
meeste mensen durven er niet op
te vertrouwen. Het meest essentiële in het behanclelen van patiënten
is eigenlijl< je intentie. Daarmee
cloe je álles en daar liggen ook
geen beperl<ingen. Ikvind het heel
belangrijk om cle methocle te verbinclen met een bepaalde persoonlijl<e heelheict, je bent wel of niet
therapeut. Een goede therapeut is
iemand die zichzelf is en ook zichzelf goecl kent. Dat zal ook in zijn of
haar lichaamshoucling en -vorm te
zien zijn

- Niel< Brouw: 'Verbergen doet
alleen een cliefl
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