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INNEDERUND
Shetdon Deal is de man die tn 1982 klneslologie in Neclerlancl
lntroduceerde. Hii zat ln de eerste gÍoep van George Gooclheart, de
ontclekker van kinesiologie, welke later het'College' zou vormen.
Kinesiologie stond toen nog echt in cle kinclersch-oenen_en sindsttien is er enorm veel gebeuÍd. Dankzii Sheldon zlin ln ele loop cler
iaren alle nieuwe ontwikkelingen werelelwtiel bekend geworclen.
in september iongstleclen kwam hii op uitnodiglng van Yoka
Brouwer voo.'"",, .l.i".l"ogse' biispiikercu rsus' naar Necle rlandVanzelfsprekencl konclen we cleze kans om hem te spreken niet
voorbii laten gaan.

Ondanl<s zii n ontzagwel<kencle

echter het volgende onderscheicl:

staat van dienst in kinesiologie,
was zijn eerste passie na ziin artsenopleicling de orthomoleculaire
voedingsleer. in die tiicl een
betrel<l<elijk onbel<encl en nieuw
terrein. Daarmee starlte Sheldon
Deal met het geven van cursussen. Zi.in boeken, waaronder
'Nieuw leven, anders eten', over
vitaminen en mineralen, vormclen
lettertijk cle lesstof. Het succes van
deze boeken - geestig en uitpuilencl van informatie - zegt iets
over zijn manier van lesgeven.
Shelclon Deal is een geclreven
leraar die het als zijn missie ziet
alle belangwekkende informatie
over l<inesiologie te verspreiden.

wij mogen geen medicijnen voor-

Sheldon zet uiteen hoe hij betrol<ken raakte bij kinesiologie en bii
het ICAI( (lnternational College of

Appliecl I(inesiology).
" Aanvanl<elijk was ik chiropractor
en naturopathisch arts, cl.w.z.
bevoegcl om te cliagnosticeren en
te behanclelen, clus met dezelfcle
bevoegdheden als een reguliere
arts hier. In Amerika maal<t men

schriiven die verslavend l<unnen
werl<en (narcotica) en wij mogen
geen grote chirurgische ingrePen
toepassen. Overigens zijn in
Amerika al deze zal<en anders
geregelcl, want hetverschil in

leraar die het als zijn missie ziet
alle belangwel<l<ende inÍormatie
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over kinesiologie te verspreiclen.

Europa is clat ie in Ameril<a
bevoegcl moet zijn om te diagnosticeren, anders mag je geen

patiënt aanraken".
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Europa is clat ie in Amerika
bevoegcl moet ziin om te diagnosticeren, anders mag je geen
patiënt aanral<en".

Wijst ctat er niet op clat het ICAI(
een starre organisatie is?
,,Misschien wel, maar het 'college' moet alles bevestigct hebben
en strak wetenschappelijk houden
als men ooit erkenning wil krijgen.
Dat is ook precies cle reclen clat zij
in Ameril<a uitsluitend willen werken met bevoegcle mensen. Hier
komen l<inesiologen juist val<er uit
de alternatieve hoek. Nederland
was in 1982 het eerste lancl buiten

Amerikawaar ik les gaí latervolgclen Engelancl en allerlei andere
lanclen.

Omclat kinesiologie zo'n biizonclere methocle is probeert men altijcl
te komen tot juistheiclscores. Wij
hebben in clat verbancl een lange

periode zwangere vrouwen getest
op de vraag of zij zwanger waren
van een jongen clan wel van een
meisje. De juistheictsscore was
950/0. De 5olo foutscore ligt volgens
mij aan het feit clat we gewoon
niet genoeg weten. Wie denkt cle
l OOo/o score

ring is ontstaan. De drie l<anten
van de driehoel< vormen tezamen
cle spirituele mens".

,,We werken alleen met verl<laringen waar het lichaam ja of nee op
l<an antwoorden. Het lichaam zal
je aangeven well<e correcties je
moet doen, maar je moet wel in
staat zijn deze informatie goecl te
kunnen lezen. Soms constateer je
bij iemancl twaalf zwal<l<e spieren
en door slechts een enl<ele correctie te cloen worden ze alle twaalf

weer sterl<."
Ceclurencle het hele gesprel< bliift
Sheldon Deal nauwlettend in cle
gaten houden of hij niet cle eer
opstrijkt voor icleeën ctie hii niet
bedacht heeft, maar wel heeft verwerkt in ziin cursussen. Deze
bescheidenheicl siert hem, maar
we l<unnen toch wel vaststellen
dat hii inmiclclels zijn sporen in dit
val< ruimschoots heeft verdiencl.

emotio-

Binnen clit systeem bestaat een

prioriteitssysteem, waarcloor je
terug l<unt zoeken op welk niveau
de klacht is ontstaan. Als je symptomen behanclelt, behandel je cle
compensatie clie na cle grondsto-
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voor alle belangstellenclen. Voor
de volgencle twee clagen is cle
vooropleicling Kinesiologie absoluut nooclzakeliik, naast kennis van
cle boeken Advanced Appliecl

Kinesiology"'.

komen er steeds meer achter dat
we berhvloed worden door onze
geclachten. Vroeger dachten we
dat ons lot wercl bepaald door

DNA, clat we opgesloten zitten in
onze genen. Nu ontdekken we clat
ons genetisch materiaal het minst

verschil!

neel/mentaal en structuur/flrsiek.

clan zijn: 'het immuunsysteem'.
De eerste clag is een workshop

(boek:'Vibrational medicine: Star
Trek becomes real'. red.). Alles in
en Om OnS resoneen: we reageren
op kleur, muziek enz.. en we

te halen, lijclt aan een

heicl : voecling/chemie,

september. Het onclerwerp zal

Wat is cle toekomstvisie van
Sheldon met betrekl<ing tot
geneeskunde in de breeclste zin
van het woord? ,,Volgens mii
worclt de resonantie cle sleutêl van
de geneeskuncle van cle toekomst

ernstige vorm van grootheiclswaanzin. Maar l<ijl< eens naar de
diagnostische methoclen van de
reguliere geneesl<unde. Het is
gebleken dat van alle diagnoses,
na het overlijden van de patiënten
blijl<t clat men een juistheidsscore
haalde van 35ol0. Dat is nogal een

Die verschillen zie je natuurlijl< op
alle fronten. Iedereen heeft tegenwoordig verstand van vitaminen
en wat ze kunnen bewerl<stelligen,
maar er worclt tegenaan gel<el<en
als waren het losse onclerdelen.
Zo werl<t l<inesiologie natuurlijk
niet. Daar kijkt men naar cle mens
vanuit cle clriehoel< van gezond-

per jaar een cursus ('What's new in
the last twelve months') aan groepen die cle vooropleicling
Toegepaste Kinesiologie hebben
gevolgcl en ool< de boeken
'Advancecl l(nesiology I & II' hebben doorgewerl<t. De in een jaar
verzamelde gegevens worden op
deze manier cloorgegeven. Het is
een hele l<luif om bij te blijven, in
het bijzoncter geldt clit voor cle
groep in Neclerlancl, want zij hebben nu vier jaar bij te spijl<eren.
Gelul<l<ig liggen de clata voor het
volgencle jaar al vast: 14, 15 en 16

belangrijl< is. Wat r.'an belang is, is

il< hem vraag naar zijn lictmaatschap van cle Rozenkruisers stelt
hii clat clit een privé-aangelegenheid is, vergeli.ikbaar met vragen
naar iemands religie. Hij wil nog
net kwijt clat hij zeer geïnteresseerd is in metafosica. waar hij
veel icleeën voor Apptiecl

Als

Ki nesiology vanclaan haalt.
Terug naar de cursussen dan maar.

met wie je werkt. wat je eet, je
famil ieomstancl igheden, welke
lucht ie inademt. vvelk water je
clrinl<t enz. Ons DNA resoneert
met hoe rve leven. Ík ben ervan
ovenuigd dat *'e ons DNA l<unnen veranderen. Daarvoor moet je
het volgende in acht nemen:
1 . Bezie alle leven als één. Alles is
met elkaar verbonden.
2. Leef vanuit ie han, niet vanuit ie
hoofcl.
3. Stap uit de polariteit! Hoe?

,,Tegenwoorclig reis il( 10O.0OO

mijl per jaar om informatie te verspreiden. Ik geef meestal een keer

Stop met oordelen. Vercleel niet
alles in goed en slecht. Zelfs als de
clingen niet gaan zoals ie zou willen, heb vertrouwen ctat het 'altiid
wel ergens goed voor zal zijn'. We
hebben gewoon niet genoeg kennis in huis om alles te overzien.
We moeten hiervan cloorclrongen
ral<en tot in onze cellen en weten
dat we cte mogeliil<heid hebben
om gelukl<ig te ziin, clat we moeten ophouden slachtoffer te zijn.
Dit ictee is niet van mij maar il<
probeer het wel uit te clragen'
Vanclaar die lOO.OOO mijl Per iaarl
Mijn paspoort Puilt uit. En clan te
bedenken dat il< dit doe naast miin

werk. Miln echte werk ligt in mijn
eigen l<liniel< in Tuscon, Arizona
waar twintig mensen werken.
waaronder zes artsen. Maar ik zie
het cloceren als mijn taak en daarom hoop il< dat miin zoon oP een
clag miin kliniek l<an overnemen
zoclat il< me volledig op dit l<arwei
l<an storten. Want il< ben ervan
overtuigd dat ie datgene r.t ar ie
geeft ool< terugkriigt. Hoe meer
iníormatie ie geeft. hoe meer je
ontvangt. Dat is wetmatig. Het is
een stroom ciie bliift vloeien mits
hij worclt gevoecl. Miln cloel is om
steecls meer mensen voor l<inesiologie te interesseren, en te bevorcleren clat meer mensen zich erin
gaan bel<wamen. ll< werl< in 1Z
Europese lanclen, Australië en
Ruslancl, maar clat is een verhaal
apart. Door het verleclen van
Rusland, het afgesneclen zijn,
weet ie niet wat ie overkomt als ie
daar lesgeeft. Het lijkt of de mensen uitgehongercl zi.in wat betreft
informatie, ze l<rijgen er nooit
genoeg van.
Daarom probeer ik zo veel mogelijk op te schriiven en, als ik meer
tijci heb, ook in cte vorm van boeken. Een nieuwsbrief heb ik nog

niet uitgegeven, clat moet er ook
maarvan komen. En een website!
Beloofct! That's a Deal!"
Maggy Tonino-Smolclers
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