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Kinesiologie is breecl toepasbaar en laat zich combineren met allerlel cliverse therapievormen en geneeswijzen. Zo zijn er natuuÍgeneeskundigen, fysiotherapeuten, astrologen, reihcarnatietherapeuten, artsen en
zelfs tanclartsen clle klnesiologische technieken toepassen in hun prakttik.
Een van degenen clle kineslologie heeft geihtegreercl in haar praktiik en opleicling is Maria Rotte. Maria
bouwcle een iarenlange ervaring op in Hulpverlening, Supervisle, Toegepaste Kinesiologie, Tarot, Healing en
Reacling (lntuitief Communiceren). Naast het lesgeven bii de VooÉgezette Sociaal Pectagoglsche Opleiellngen
in Nlimegen verbreeclcle en verdiepte zij haar kennis en ewaring ln cllverse reguliere therapievormen én
alternatieve voÍmen van hulpverlening zoals avatar, astrologie, Reiki, eclelsteen- en kleuÉherapie.
Maria Rotte begon haar carriere als
vormingswerl<ster/groepstrainster
in internaatsvormingswerl<, daarna als onder meer begeleidster
van therapiegroepen en docente
Methocliek hulpverlening aan de
V.O. in Nijmegen.
Vanuit haar interesse in Gestalt .
Bioenergetica en Spiritualiteit
kwam ze in aanral<ing met Touch
for Health/ I(inesiologie naast
Intuilieve ontwil<l<eling. Het bleef
niet bij een interesse, ze schoolde
zich op beider gebiect zodanig clat
het onvermijdelijke moment aanbral< waarop ze een l<euze moest
maken tussen haar docentschap
aan de hogeschool en haar nieuwe
passie: I(nesiologie en lntui'tieve
ontwikkeling. Ze hacl een goecllopencle praktijk' Intuitieve
Bewustzijnstherapie' in Nij megen
en werd gevraagd haar pral<tijk

Toegepaste kinesiologie, Heal ing
en Reacling uit te breiclen naar Den
Bosch in de Hof van Eclen, integraal centrum voor geestelijl<e en
lichamelijl< gezondheid. Hier startte ze tevens, samen met Chris
Soeterboel<, als docenten

Intuitieve Ontwil<l<eling, een
clependance vanuit cle Opleicling
Mens en Intuitie in Amersfoort
met l e iaars lesgroepen Intuitieve
Ontwild<eling. Niet lang daarna
breiclclen haar werl<zaamheden
zich ook uit naar Amersfoort waar
zij als clocente Healing- en
Readinglessen gaf aan clezelfcle
school. Samen met Chris
Soeterboek startte ze in maart
1998 in Den Bosch de stichting
I.C. ctie cle 4jarige opleicling
' lntuiïieve Communicatie' verzorgt.
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Het eerste jaarvan cle Opleicling
lntui'tieve Communicatie werd
bezocht door 57 studenten, dit
jaar zijn er wel<elijks zo'n 8O stuclenten clie cle opleicling volgen. ln
het eerste iaar van cle opleicling

wordt voornamel

ijl< aanclacht
besteed aan het leren contact kriigen met je eigen energie en ruimte maken daarvoor. ,,Wanneer je
je als leerling claarop richt," zegt
Maria Rotte, ,,merk je pas goecl
hoe vol we allemaal zitten met
energetische bemoeienis van
anderen in de vorm van verwachtingen en programmeringen".
In een bijna ononclerbrol(en woorclenstroom vertelt ze enthousiast
over haar vakgebiecl: ,,Het eerste
jaar is er vooral om jezelf beter te
leren l<ennen in het fijnstoffelijke
energiegebiecl, beter onderscheicl
te gaan voelen tussen je eigen
energie en cle energie van een
ander en je eigen energietrilling
bewuster te gaan ervaren. Dat
vraagt verfijning in cie aÍstemming
naar binnen. Met behulp van
diverse instrumenten van intu'rtief
communiceren leer je 'innerlijl< te
praten' met alle facetten van
jezelf. Facetten van je lichaam, je
persoonlijl<heid en van je wezen
(hoger zelf). Leren neutraal alle
dimensies die je bent te erl<ennen,
voelen en aanvaarden is eigenlijl<
één groot healencl contact met

jezelf. Vrije intui'tie is eigenlijk clat

'weten' clat ontstaat als in conie

tact bent met je spirituele bron.
Zuivere intu'r'tie komt vanuit 'onze
heelheicl' tot ons mic{clels een
ervaringstaal. Zuivere intuitie kent
geen persoonlijk belang of vervor-

mingvan gevoel of
egobehoefte.ln de zoel<tocht naar
je oorspronkelijke wezen, je ziel of
bron, kom je van alles tegen van
iezelf. Je persoonlijl<heicl l<ent
belangen, behoeften en gevoelens
clie gekwetst of gefrustreerd werclen of worclen. We hebben vanuit

onze levenservaringen veel energetische lacling opgebouwd die
voornamelijl< onbewust is vastgezet op lsiek niveau enerzijds,
maar die ook in onze fijnstoffelijl<e
energie (aura en chakra's) hangt en
als het ware wacht op herl<enning,
erkenning en aanvaarding. Een
I<osmische wet is clat clezelfcle

laclingen ell<aar aantrekken. Zo
creëren onze interne laclingen
steecls weer clezelFcle soort externe omstand igheclen. Misschien
zien de omstancligheden er anclers
uit maar in cle kern zijn het steecls
variaties op dezelfde pijnlijl<e ervaring. Piinliik. omclat onze reactie
niet in harmonie was met onze
oorspronl<eli jl<e staat. Pijnlij l<.
omclat onze behoeften. gevoelens
en hanclelingen innerlijl< nog niet

geheel beleefcl zijn. aanvaarcl en

een plel( hebben gel<regen. Onze
laclingen willen stromen, erbil
horen en deel worclen van het
geheel. Zo tracht onze oorspronl<elijl<e heelheicl zich altijct weer uit
te clrul<l<en en wil herkend worcten. Vrije intuiïie als taal van ons

Hoger Zelf, spreel<t vanuit die
climensie in ons, waar wij onze

heelheid l<unnen ervaren. Een l<osmische wet is dat clezelfde laclin-

gen ell<aar aantrel<l<en. Zo creëren
onze interne laclingen steeds weer
dezelfde soort externe omstancligheclen. Misschien zien cle

omstandigheden er anclers uit
maar in cle kern zijn het steecls
variaties op clezelfcle pijnlijke
ervaring. Piinliik, omdat onze
reactie niet in harmonie was met
onze oorspronkelijke staat. Pijnlijl<,
omclat onze behoeften, gevoelens
en hanclelingen innerlijk nog niet
geheel beteefd ziin, aanvaard en
een plel< hebben gekregen. Onze
laclingen willen stromen, erbij
horen en deel worden van het
geheel. Zo tracht onze oorspronkeliike heelheicl zich altijcl weer uit
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erkent, ontdoet van beïnvloecling
van ancleren en plaats geeft bii
jezelf. Dit gebeurt op verschillende niveau's: fusiek én emotioneel,
in wat je wilt, verlangt, ziet, hoort
en weet. Al je facetten hebben een

eigen bewustziin waarcloor je
ernlee je l<unt communiceren. Zo
l<un je bijvoorbeeld praten met
een groep cellen in je lichaam,
met een orgaan, met een pijnplel<,
een emotie, met je wil en ie ratio,
maar ook met ie innerlijl<e meester/ meesteres als het voor ons
bereikbaar aspect van je ziel of
wezen."
Ze vervolgt: ,,Hoe meer je jezelf
l<unt ervaren én aanvaarclen in al

je facetten en deze een plaats kunt
binnen jezelf, des te meer lacling
kun je lostaten, cles te meer ruimte
ontstaat er. Zo kunnen cle signalen
van je intuiïie, als taal van je
wezen, makkelijl<er doorkomen.
Enerzijcls voelt clat als thuisl<omen
bii iezelf en is dat een heerlijl<
gevoel van 'eryaren wie je in oor-

sprong bent', een ervaringvan
liefcle voor en aanvaarding van
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te clrukken en wil herkend worden. Vrije intuiïie als taal van ons
Hoger Zelf, spreelct vanuit clie
climensie in ons, waar wij onze
heelheid kunnen ervaren.
Tijclens cle opleicling Healing en
Reaciing ondervincl ie cle lastige en
tevens nooclzal<elijke taal< ie zuivere belangeloze intuitie te leren
onderscheiden van je instincten, je
behoeften en emoties als angst,
boosheid. verclriet (clie dimensies
in ons ,.r'aar r,vij onze heelheicl juist
nier en arenl. Dit is nodig als je je
intuïtie echi r.l iit leren vertrouwen
en praktisch r,r, ilt kunnen toepassen in je clageiiikse leven.
Pral<tische intur'tie in je dagelijl<se
leven betekenr dat ie de signalen
uit le bron kunr 'horen en kunt
volgen, 'clat je weet wat te doen .
Daartoe is het noclig. clat je steeds
weer alle climensies van jezelf
clurft aan te l<iiken en te voelen.

ming ervan. Hulpverlenen bijvoorbeelcl l<an voor de ene persoon
een oorspronl<elill<e bijdrage zijn,
voor de ander een omweg (vervorming) om alsnog erl<enning te
l<rijgen. Steecls gaat het om cle
aanvaarding van alles wat ie daarin bii jezelf tegenl<omt.
In de opleicling worcl je begeleicl
in het proces van zelfaanvaarding,
maar ook in het durven aanvaarclen clat die behoeften wel eens

niet l<unnen strol<en met jouw
innerlijl<e spirituele weg.
Natuurlijl< ervaar je clan een probleem in iezelf en clat is niet
gemal<l<elijl<. Maar daar is het de

studenten bij ons uiteinclelijl< toch
om begonnen wanneer ze besloten hebben een dergelijl<e innerlijke scholingsweg te volgen: het
durven voelen en aanvaarden van
je behoeften enerzijds en het aanvaarden van de intuitieve boodschap van je wezen anclerzijds. En

voor beiden verantwoordeliil<heicl
nemen en dan binnen jezelf ermee
uit cle voeten te l<unnen."
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jezelf. Ancterzijds is de intuitieve
weg ool< niet gemakl<elijl<. Je persoonlijkheicl wil en verlangt vaak
naar dingen clie haaks staan op je
'zielsweg', op ie spirituele taal< in
het grotere kosmische geheel. Als
je hebt leren luisteren naar je intui'tie, laat cleze zich aan je horen
micldels haar eigen taal, via je
innerlijke zintuigen helcler-zien,
helcler-voelen. helder-horen en
helder-weten. Boodschappen l<unnen je bereiken via je lichaam of
gevoelsbeleving in ie binnenwereld, maar komen ook tot je via
het aantrel<ken van mensen en
omstancligheden clie betekenisvol
ziln vanuit je innerlijl<e vraagstelIing. Zo wil je misschien een
bepaalde relatie behouden of een
baan. De kunst worclt om binnen
jezelf te onclerscheiclen of het hier
om een oorspronl<eliil<e behoefte
ofgevoel gaat ofom een veryor-
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Raakvlakken
Er zijn raal<vlal<l<en tussen
lntu'rtieve Communicatie en
I(inesiologie.
Maria: ..Beiden zijn vormen van
communicatie met het lichaam en
onze diverse dimensies. Een
belangrijl< aspect van beiden is,
dat le zeer uitclrul<l<eliil< mensen
uitnocligt hun lichaam te voelen
als basis, beiclen zijn gericht op
jezelf ervaren in ie lichaam. Er is
mijns inziens een grote overlap
tussen l<inesiologen en
healers/readers: als healer oí
reader lees je vanuit je eigen trilling en als l<inesioloog test je
eveneens vanuit jouw trilling. Je
leest of test altijd eerst cle 'matching' tussen jou en de ander, het

energieniveau clat je met cle cliënt
gemeenschappelijl< hebt en clat is
het gebied waar jij en de ander
een haal< hebben met ell<aar.
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Als tien l<inesiologen met eenzelfde cliënt werken clan l<un je dus
ool< tien verschillende accenten
krijgen. Wij'vermoeden' ergens
in ons clat ctit mogeliil< niet de
bedoeling is, want deels sta le clan
jezelf te testen of te healen/
readen. We l<unnen echter niet
testen vanuit onze zuiverste bron.
Vaak wordt geprobeerd deze
emotionele trillingslaag te overstijgen of te neutraliseren bij het
testen, evenals bij het healen en
readen, cloor ie als tester of
healer/ reader'neutraal te maken'
en daarmee jezelf op een ancler
trillingsniveau te tillen met behulp
van bijvoorbeelcl meditatie of neutraliserencle testbuisjes om beinvloecling tegen te gaan. Miin ervaring en visie is clat dat niet werl<t
en niet l<lopt. Dit is op een subtiele
manier een ontl<enning van cielen
van jezelf als tester/reacler/healer.
Waarom zou je met clie clelen in
jezelf geen contact l<unnen houden als ze een plaats hebben
gel<regen en ontladen ziin? Juist
dat soort oversti igi ngspogi ngen
zeggen eigenlijl<, dat er nog
lacling zit. Dat is ook zo én het is
o.l<. Dit bieclt juist cle gelegenheicl
ze te erkennen. te voelen en van
hun lacling te ontdoen. Het zou
ook een ontl<enning zijn van het
gegeven, dat wij als

tester/reader/healer clie ervaringen aantrel<ken clie wij noclig hebben om tot heelheid te l<omen binnen onszelf. De grootste healing

clie je een ander l(unt geven is het

vinclt.

energetische voorbeeld te zijn in
aanvaarding van jezelf in al je
facetten. .fuist het aanvaarden van
cle matching en daar steeds weer
mee werken binnen jezelf als kinesioloog/reacler/healer, geeft je
een l(ans steeds neutraal liefclevoller en helclerder te worden. Als
alles binnen iou als
tester/reacler/healer er l<an ziin,
kriig je steecls meer l<ans voorbij
jezelf de ancler echt te l<unnen
gaan zien en re waarderen in
diens eigenheid."

gezien, veelal l<ritisch bevraagcl op
je intui'tieve weten en voelen,

Ze vervolgt: ..|(inesiologen

li

jl<en

gevraagd clit te bewijzen. lntuitie
laat zich niet bewi.izen, het is een
innerlijk weten en voelen. Zo kun
je je ontkencl voelen op wat je
innerlijl< weet en aanvoelt. Buiten
jezelf kun je je intuitie nauwelijks
tot niet checl<en bii een externe

'autoriteit'. Zo kan het aan cle
anclere kant ool< een vrijbrief zijn
om te denl<en dat je er al bent.
Ervoor kiezen 'je intuitie te volgen' heeft voor onze persoonlijkheid vaak een priis, biivoorbeeld
minder contact met cle ancler op
het bel<encle behoeftenniveau. je

contact met hun intu'rtie. Ze ziin
alleen niet in het intui'tieve
getraincl. Er is volgens mij veel
verwarring over wat intui'tie is,
verwarring over cle verschillen tussen intuitie, voelen, emoties, aanvoelen en afgestemcl ziin. Wat
voel je, well<e trillingslaag? Waar
ben je op afgestemcl? Veel mensen zijn emotioneel/ astraal
gevoelig vanuit pijnlijl<e ervaringen en verwarren clit met neutrale
intuitie. Veel' intu'r'tieve afstemming' is ontstaan vanuit pijnervaringen en heeft daarin een controlefunctie. Als aan cle basis van je
' intui'tieve afstemming' een pijnervaring zit, ben je gewencl om ten
clele uit je lichaam te gaan, omclat
je ciiep van binnen die pijn niet
nog eens wilt meemal<en. Je ontwikkelt clan intu'rtieve voelhorens
om herhaling te voorkomen. Je
'leest' als het ware wie je volgencle belager worclt en leert anticiperen vanuit je oorspronkelijl<e
pilnervaring, clus vanuit je emotie.
Deze emotie l<leurt je inturtie,
omdat deze 'intuitie' een reactie
is. Dit is een onvrije intuitie die
jouzelf en cle ander niet vrij laat
zien. Ook il< vond clit een lastige
l<lus binnen mezelf. Het betel<ent
clat je steecls bereid moet zijn
jezelf liefclevol maar echt eerlijk te

als il<ie afgewezen voelen.

willen bezien.

bijna zoncler het rationale plaats-
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wordt, maatschappeliik

vaal< op een natuurlijke manier in

Voordat ie ie erin ontwil(l(elt en
traint is 'intuïtie' eigenlijl< een
spontane functie clie bij ieclereen
als l<waliteit aanwezig is. maar
Maria Rotte

Je

le l<unt met training leren ie intuïtie meer en meer toe te laten en te
vertrouwen. Toch zul je ctan binnen iezeltbereicl moeten zijn je
pijnervaringen te voelen. ie patronen te cloorzien en te aanvaarden:
al clie manieren van jou, waarop je

wegging bij je oorspronkelijke
authentieke ziin.

Pas

dan kan de

weg langzaam vrij worden voor je
intu'rtie, cle taal die worclt gebruil<t
cloor je wezen om in contact te
l<omen met iou. Als dat contact

aÍhangt van toevalligheclen clan
'valt intu'i'tie toe' en ben
ie
ie
afhankelijl< van iets clat buiten je
beheer lijl(t te liggen.
Mensen clie cle opleicling
Intu'rtieve Commu nicatie volgen,
zijn bezig ruimte te maken in henzelf zoclat de intui'tie kan cloorl<omen. Zo wordt een basis gelegcl
van energetische zelfl<ennis. een
boclem in jezelf ctie je kunt vertouwen omdat je bereid bent jezelí in
alle opzichten onder ogen te zien.
grofstoffelijl< in je lichaam en persoonl j khei clsaspecten, fi jnstofÍeIijl< in het l<ennen van je eigen
energie, je spirituele weg en cle
uitwerking ervan op anderen. Dat
is cle basis waarop een natuurlijl<e
open verbincling kan ontstaan met
je wezen, zoclat je innerlijk kunt
verstaan wat op ie pacl worclt
i

gebracht: waarom l<om il< cleze
mensen nu tegen?. waarom heb il<
cleze omstancligheclen aangetrokkenT Je leen clan intuïtief verstaan,
vanuit cle innerlijke communicatie

met.iezelf wat deze ervaringen je
willen zeggen."
Respect voor een pijnklacht
Intuiïieve innerlijke vorming werd
voor Maria zo belangrijk, clat ze
een tiiclie cle l<inesiologie op een
lager pitje zette en zich meer met
de eigen intuitieve scholingsweg
bezighielct.,,

Il<

verlangcle ernaar

mijn innerlijl< weten meer te vertrouwen, zodat clit mij in mijn
werl< zou passen als een tweede
jas. Want als ie clat deel van jezelf
niet echt aanpal<t, clan kom je
jezelf in je ongeaccepteerde
aspecten bij je cliënten steecls
weer tegen. Ik bemerl<te bij mezelf
en col lega-l<i nesiologen/heal ers
en readers, hoezeer wij aan het
werl< waren vanuit onze astrale/
emotionele laag, in de illusie clat
we neutraal op een 'hoger' niveau
aan het werl< waren. Neutraliteit
ontstaat natuurlijk vanuit neutrale
waarclering van onze mogelijl<he,
den en kwaliteiten, maar vooral
ook vanuit waarclering van onze
grenzen, onmogelíjkheclen en
vervormingen. Daar ligt onze
clood eefcle kwaltiteit, wanneer clie
getransformeercl is. fe opdracht is
steeds: tot het beste vermogen in
jezelf l<omen. En clat kan alleen
vanuit waarcleÍing en aanvaarding. Juist het niet waarderen van
je moeilijke kanten zorgt ervoor
dat cleze je steecls weer worden
gepresenteercl in cle vorm van bijvoorbeeld cle soort cliënten of cle
soort problemen clie je aantrel<t.
Wanneer je een houding ontwik,
kelt van waaruit je bereid bent
steecls weer jouw waarheicl over
jezelf te willen zien en te aanvaar,
den is er ool< ruimte om die ancler
te zien en om naar een andere,
meer mentaal neutrale energietrilling te ontwikl<elen. Dat laat zich
mijns inziens niet regelen cloor

onze persoonlijkheicl. Juist als er
mincler belang is bij cle tester/
reacler/ healer kan clit energieniveau zich voor hem ofhaar openen. Dan worclt 'cle ziel' steecls
meer gehoorcl en kan beter doorl<omen. Dit is waar we ons naartoe
ontwikkelen : waarclerencl neutraal
met je cliënten leren werken.

Géén belang meer hebben (belang

gezien als biivoorbeeld een wens,
een resultaat, iets dat je hoopt, of
waarvoor je bang bent tegen te
l<omen bij je cliënt of bij jezelf en
clus liefst wilt vermiiclen).
Daarom is het goecl respect te
hebben voor een klacht en te leren
geen behoefte meer te ervaren
een l<lacht op te lossen. Een pijnl<lacht zie il< als een creatie van het
wezen om langs clie weg tot
bewustzijn te l<omen, een weg om
naar het eigen cliepere zelf te
l<omen. Als we ons laten verleiclen
van buitenaí iets op te lossen voor
de client, ontneem je hem of haar
iets heel waardevols: de mogelijl<heicl cle boodschap van het signaal
te leren horen en verstaan.
Het wezen van de cliënt dient als
het ware cle klacht of cle omstan,
ctigheici opnieuw te creëren.
Dit is zonde van alle energie, een
misvatting mer betrel(l(ing tot je
taal< en een onderwaardering van
het poterrtieel van de cliënt.'

Verbindlngsenergiekoorden
,,De combinatie kinesiologie en
intui'tie is prachtig," vindt Maria.
,,Zo werk ik al lange tijd vanuit
kinesiologie aan het cieblol<l<eren
van intuitieve vermogens. het helcler-zien, helcler-voelen. helclerhoren en helcler-weten. Il< vincl
het clan ool< belangrijl< dat je als
tester leert hoe je le eigen energie
kunt schoonmaken en schoonhouden, maar ook bij cle cliënt. Het
voelen én schoonhouden van je

verbinclingsenergiekoorden als
tester met je cliënt zou net zo
vanzelfsprel<end I<u nnen worden
als clouchen of tandenpoetsen.
Vaak ben je je niet bewust van cle
verbindingen, maar her is belangrijl< te voelen dat je een energiel<oord maal<t met ie cliënt of je
cliënt met jou, er-r waarom dat
gebeurt.
In cle energiel<oorden tussen o.m.
cle chakra's worclt informatie uitgewisselcl en 'leren' beiden aan
elkaar. Je l<unt leren clie informatie
bewuster te l<rijgen. Daar ligt een
cleel van je gezamenlijl<e 'mat-

chinggebiecl', waarop de wezens
van de kinesioloog en testee

ell<aar hebben aangetrokl(en teneincle beiden bewuster, vrijer en
heler te worden.

Het helpt enorm als ie als tester
tijcl en ruimte maal<t voor zelfonclerzoek vóór het testen, tijclens
het testen en erna:
onclerzoek,
acceptatie en schoonmaak binnen jezelf van ie beelclen
en gevoelens over de problemen/
l<lachten van cle cliënt:
ook
het onderzoel<en, voelen en
'
accepteren van de beelden en
gevoelens over jezelf als tester en
clie je hebt over je cliënt;
' en het bewust eryaren en schoonmal<en van de energetische interactie tussen jou en ie cliënt cloor
miclclel van de ontstane energieverbinclingen.
Op zich is clat meer dan cle helft
van het werl<. Dit werkt zó helencl
voor die ancler, ik ben daar steecls
weer verbluft over en raal< erdoor
ontroerd. We zitten toch nog vaak
vast aan het idee van 'de ander
helpen' en iets tot stand moeten
brengen, vaak vanuit een niet volleclige aanvaarcling van onszelf,

iemand willen zijn en iets te willen
betekenen. Steecls weer voelen
we onze eigen littel<ens trekken
en kunnèn we verleid worden,
Het is voor mij een illusie te clenl<en dat we onze l<ernthema's
kwijtral<en. Die blijven onze
gevoelige plekken waar we alleen
maar zelf voor l<unnen zorgen.
Blijvenct.

eigen clingen steeds weer ruimte geven en er laten ziin, werkt
non-verbaal als energetisch voorbeeld, het maal<t clat de ancler/ cle
cliënt zich uitgenocligcl voelt zich
te laten zien. Mensen tunen altijd
in op het energetische voorbeelcl,
net zoals l<inderen bij hun ouders.
Niet datgene wat je zegt werkt
door, maar datgene wat je voorleeft heeft inpact. Je gevoelens,
belangen en behoeften helemaal
erl<ennen als zijnde van jou, ze
voelen en een plaats geven bii
Je

jezell betel<ent clus, gel< genoeg,
letterlijl< ruimte mal<en voor je
cliënt. Je pil<t altijcl je eigen vibratie op, clat zuigt aan, daar trek je je
cliënten op aan. Je wezen helpt ie

al
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steeds door op je bord te leggen
wat nog geen plek heeft gel<regen, om je steeds te herinneren
clat je allang heel bent. Als je
medeclogen l<unt hebben naar de
lastige nog niet geleefde stul<l<en
in jezelf, blijl<t ell<e vervorming een
l<waliteit te bezitten clie je iets
brengt. Dit l<an vanuit het leren
ontwikkelen van een onthechte
waarnemer in jezelf, naast al je
egodelen, zonder het contact met
je lichaam en persoonlijkheicl te
verliezen. Die neutrale plel< in le,
waar je je niet meer identificeert
met je willen, je frustraties en ie
gevoelens.
De paraclox van veranclering is

volledige aanvaarcling
Een vierde-jaars student van de
opleiciing zei het als volgt: ,,lk heb
van jullie geleercl om tegen mezelf
te zeggen: 'Er is niets meer van
mezelf clat il< niet bereid ben onder
ogen te zien. Er hoeft niets meer
weg van alles wat il< ben, er komt
zo steeds meer ruimte'.
Elk cleel van jezelf dat ie achterhouclt, ergens onclerschuift , onbe-

wust houdt, beperkt
je l<euzevrijheid. Door clergeli jl<e
onderdrukking of vermijcling blijf

tie iuist clie clelen veel energie
geven in plaats van ruimte te
mal<en voor nieuwe aspecten van
jezelf. ln kinesiologentaal voed je
dan via een achtercleur ie overenergieën opnieuw en die ken je
iuist al zo goecl.
Er is moecl voor noclig om met je

littekens te leven en ze goed te
verzorgen, ze niet steeds weer
open te stoten of te laten openstoten. De energie clie vrijkomt als je
ophoudt je overenergieën te voeden, is de energie die wacht om
tot ontplooiing te l<unnen komen.
Ook daar is moed voor noclig. De
paraclox van verandering is volledige aanvaarcling van wie en wat
je bent, van je uitgangsituatie. Veel
verancleringsbehoeft en komen
voort uit subtiele ontkenning van
de uitgangsituatie, je wilt iets niet
van jezelf, je bent pas tevreclen
over jezelf wanneer je anclers bent
dan nu."
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En hiermee wijst Maria op een
belangrij k aspect voor l<inesiologen:
,,Vanuit mijn intu'rtieve schof ing en
ervaring ben ik gaan zien, dat je
als l<inesioloog begint op het
niveau van de matching met je
cliënt, of we clat nou leuk vinden
of niet. AIs je op dat moment als
tester nalaat je 'eigen werk te
cloen', moet je nog heel lang werken met die persoon, omdat we
gemiclctelct testen op het astrale/
emotionele niveau vol met hechtingen en compensaties. Het zijn
iuist clíe clingen clie je cliënt (en iijzelf als tester) emotioneel het
meest moeilijk te aanvaarden
vinclt. waarin ie compenseert.
Door verzet hecht je je juist. Hoe
meer verzet en pijn eroncler zit,
hoe meer vervormingen er zijn en
hoe moeiliil<er ze te herl<ennen
zijn en bewust te maken. Hoe
meer je cte pijn hebt onderclrukt,
hoe meer energie cle vervormingen hebben gel<regen en hoe
meer de cliënt (en wij als tester)
zich iclentificeert met clie piin en

de vervorming wordt, die ontwikl<elcl wercl om cle pijn te vermij-

den.
Het spiertesten l<an je in cle verleicling brengen te geloven clat we
bij het'vrije cleel' van iemancl l(unnen komen, zoclat we onze herkenningen en proiecties niet hoeven op te sporen. Testen worclt
dan iuist niet-voelen. Het is een
l<lus om als l<inesioloog tijclens het
testen jezelf van binnen helemaal
te blijven ervaren in al je facetten,
zonder met je ervaring samen te
vallen. Cliënten l<omen niet voor
niets, bijvoorbeeld omdat ze niets

tot weinig voelen en cle verbincling kwijt zijn met gevoelsdelen
van zichzelf óf ze 'lijden' iuist aan
te veel voelen, iclentificeren zich
vooral met cle onderste clrie chakra's waarin ze contact missen met
bijvoorbeelcl hun onpersoonlijkere
lichtere. hogere tri i ngaspecten
I I

(bovenste chal<ra's).
Als je als tester clie clelen in jezelf
niet volcloencle l<ent en neutraal
waarcleert. loop je het risico te
testen op cle lagen van de vervor-

mingen en dat niet door te hebben. Door de compensaties moet
je vervolgens schil na schil aÁruerken. Deze laag kenmerkt zich
door zwaardere trilling, waarin
moeilill<er te bewegen valt. Je kunt
dan niet anders dan, samen met le
cliënt op hetzelfcle trillingsniveau
als waar het probleem zit, lang en
veel moeten werl<en. Want je
cliënt kan meestal niet harcler clan
jij als kinesioloog energetisch als
voorbeelcl aanbiedt. De uitctaging
is clus: zie de matching, zie waar jij
neigt een haak te hebben met cle
cliënt en werl< claarmee binnen
iezelf.
Als cloor cle l<inesioloog van binnen de herl<enningen zijn aangepal<t en de proiecties teruggehaalcl, cian kan het energieniveau
van de kinesioloog zich langzaam
ontwil(l(elen naar een ancler trili ngsniveau. Vanclaaruit kan anclers
worden getest en behandeld. Dan
l<an ool< cle testee, als cleze wil en
l<an, en cle timing l<lopt, eercler
toel(omen aan het aanvaarclen van
zijn/ haar essenties en toel<omen
aan het echt verkennen van cle nog
niet geleefcle gebieclen (cte mingeI

bieclen).

Mijn ervaring is. clat als il< echt zo
werk binnen mezelí ikvrijer in
mijn neutraliteit l<an zijn, meer kan
testen vanuit mijn zescle chakra,
mezelf tegelijkertijct helemaal blijf
voelen en er geen belang meer is.
Je kunt van energietrilling veranderen, op een 'hogere' energietrilling gaan testen, als je bereicl bent
alles zwaarder clan clie trilling te
voelen. Als je als het ware kunt
testen in contact met'iouw baas in

jouw bectrijfl, in contact met jouw
wezen in jouw lichaam in ie zescle
chakra, clan spreel< je clat energieniveau bij je cliënt ook meer aan.
De 'baas in het beclrijf van je cliënt
zal clan eerder cle hoofcllijnen
weergeven in plaats van alle l<leine
en grote emoties clie spelen op
elke afcleling in haar/zijn 'beclrijf .
Mijn ervaring is clat het testwerl(
dan l<ernachtiger worclt. l(orter
duurt, een healing is voor testee en
tester, wei nig afhanl<eli j l<heicl
schept en dus vriier voelt."

Mon<Iiale uttclagtng
Ook claarom benadrukt Maria
Rotte het wal<l<er ziin. aanvvezig en

present bij jezelf. ,,Subtieler
bewustziln ontwikkelen en blijven
ontwil<l<elen is belangrijl<. En ont-

hechten.
Elke betrokl<enheid activeert cle
vervorming. Daarom moet je vervormingen en betrol<l<enheden in
iezelf erkennen en aanvaarclen. Dit
is een van cle moeilijl<ste dingen in
de hulpverlening: Er zit zo veel
hechting op wat je al weet en wat
je gedaan hebt, clat het moeilijk is
clat los te laten. De lastigste cliënten ziin vaak clie mensen die al
veel gewerkt hebben aan zichzelf,
zoals wii testers en vele hulpverleners. Het lijf vertelt clat er nog wat
t zit, bliil<baar hecht ie je er nog
aan op subtiele wijze. Waarom
mag dat niet gewoon bij je zijn?
lnnerlijke wonclen worclen cloor
een gezoncle verzorgi ng uiteincleliil< Iittekens en littel<ens horen bij
jou, clie blijf je voelen. Die hebben
juist hun bijzonclere kwaliteit als
een schat in zich.
Hul pverleningsvakken zijn verleiclelill<e val<l<en om in de vervorming te schieten. Het is heel
gewichtig om veel te voelen en
interessante clingen te vertellen.
Het l<an belangrijl< ziin voor cle
hulpverlener om 'resultaat te hebben'. Het gaat echter om het leren
gewoon jezelf te voelen in je proces zoncler je te hechten, en jezelf
schoon te houden, je moeilijke
dingen in het licht te houden en te
erl<ennen als zijncle van jezelf. Dat
is het mooiste wat je je cliënt l<unt
bieclen.

Mondiaal is het een uitnoctiging
en uitdaging om steeds meer de
stap te maken van het dercle chal<raniveau, cle emotionele trillings-

ten waaraan je wilt voldoen. Wat
écht is bij iou, wat echt van jou is
en waar le contact mee houdt, kan
ook niemand je aftremen. Als ie de
moed hebt om de weg vrij te
maken voor je intujtie en deze bij
jezelf te gebruiken, clan l<un je heel
veel aan het intu'rtieve hebben in je
vak als l<inesioloog.
Er is

van bewust voelen in het lichaam
en verfijning van helder voelen;
3e jaar: Readíng-Healing met
nadruk op het vinclen van woor'
clen bij jouw Íntuitieve indrukken
en verfijning van helder-zÍen,
h el

cler-weten en

he I de r- ho ren ;

4e iaar: specialisatie Reacling,
verclÍeping in reacling.

moed voor nodig om die

innerlijl<e intujtieve scholingsweg
te gaan .
Eclith van Boclegraven

Het Centrum IntuiTieve
CommunÍcatie is gevestigcl aan de
I(oningsweg 77
ín 's Hertogenbosch.
Aanmelding en i nformatÍe

De

Sti chtÍ ng

:

IC, C.H. Soeterboek,

I ntuïtieve

CommunÍcatie is opgericht cloor
Chris Soeterboek en Maria Rotte

Helftheuvel passage 62 1,
5224 AH te's Hertogenbosch.

en verzorgt vanuit een spirituele
visÍe praktij kcursu ssen en
beroepsge ri chte o pl e i cl i n ge n.

verkregen worden op dinsclag,
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De opleÍcling bestaat uit:

1

íe laar: Intuitief communiceren;
2e jaar: Healing- en
Read Í ngo pleÍclÍ ng met ve rru imen
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onder nummer O73-621 7712

BLOESEM REMEDTES NEDERLAND t
5960 AC HORST
POSTBUS 6139
F*
-Ë{r'
TEL: 077-3987826 FÀY: 077-398?827
ÀK

prepaÍaten

Bloesem Remed"ies, naruurlijke
voor de gezondheid, gemaal,Í van de bioernen
van wilde plaaten, bomen of smuken.
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103 CaliÍbrnische F.E.S. Essences.
massage olien, Self Heal zalf, Terra Flora clien.
Heaiing Herbs. i9 tradrtronele Engelse essences.
gernaakt volgens de vor:rschriften van Dr. Bacn
2l Nederiandse remedies in l0 en l0 ml.
Desen Nchemy, remedies uil de wcestrjn, met o a
Angelic Àwareness en Celebration of Womanhocd sets.
Perelandra. Rose. Soul en Garden Essences
Eóeisteen en Bloesem Remedies uit Alaska yan Je

,\laskan Florver Esscnce Prolect
Austraiische Bush Essences (61 st
en l0 nreuwe combinaties

'r.

Telens grootlrandel Prim:tvera LiÍe essentie le cltën en
prodr.lcten voor de arotnadrerapre

laag, naar het viercle chakrani-

veau, op weg naar meer mentaal

i00 Essentiele oliën

Massage oLén.

leren testen.

Basis-olièr.
Versruil'ers
met essenrièle olièn
Olie capsules

\'Íaceraren
Hvdrolaten.

Ze besluit: ,,[.r is een verschil tussen neutraliteit clie in contact is
met iezelf. ontstaan doordat je
cloor je clingen heen bent gegaan.
met losgel(oppelcle neutraliteit,
losgel<oppelcl omclat je clat wilt
omclat je een beelcl wilt neerzet-

AÍcmalampen.
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