V/AT EEN ELLENDE,
AL DIE
(EEN GEHEEL ANDERE VISIE OP KI.EUREN)

noor keuren vroeg, dot de bevo ing in eên wifte koíner
von heiziekênhuls hod p oohsevonden, lêíwl! hoor mon
in een griize irul noost hoor zol. H et zieken h u kpereoneel
liep n dlê komeÍ op kornpen, zoverrelde ze me. Ze wos
A le ke!renieíen, k errenremedles, k eurenf lten en chc.
kr,:k euren ten spili, is er geen eenduld ghe d te moken
voor de relor e russen mens en keur. Wonneer keuren
ve vo I elle weimots
sekopped z jn
hêld von êên
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neemr dee oon
Srel 1e het vogende eens
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een weelend over chokrc s en moet iijdens een oêfen .s

een opie rode stot voor zln onderbrr[ houden om hei
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Maar. woi zou er gebeuren o s deze peroon ln de kin
dertid ooli mishonded È in een korie' wooryon de
mu,en rood geverfd woren? De lons bêíaor don, dor
deze goedbedoede oefening fe e ,eociles e. emotes
teweegbre.gt. Het [on nog erger worde
von de personen de oo[ oor het weekend deeneemi
sel lkencsen veriooni mei de persoon d e mshonde de.
Een onervaren docent zou don kunner zeggen: 'Prlmo,

sool ie emoues er moor u I ierwii de n de [indeÍiid mis
hondede peroon zch op de peroon mer seilkenissen
stori, n el be5eÍÍend woi êr echt speei.
Eei sefonrasee,d voorbee d? lo
Een nier
ist;.h vocrbee !? Nee ze[er i er, Cii so.'r
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reo.lei op k elrei .loêt z cl rcter '.:o cc: *c :ns 'er
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plolseing hee ongsiig geworden. We lêsliên kinesloG
sisch en kwomen lii op de eeÍt ld von vier ioor. Als kind
liep ze ioen mêi klornpen aan over hêt wiisesneeLrwde ils
en stopÍe in een wok Ze rookte onder woier en zog een
sriize keur boven hoor; er vond eên verschrikkeliik iÍoumo ploots. Onbedoed werd dit i.ouma in dê z ekenh!È
komer opgeroepen met nome door de kleuren en werd
de hieroon gekoppede oude poniek noor boven

gehoold Er beek geen diÍêcie reorie ie ziin russen dê
ongst en de bevo ing op zlch. We hebben o es keurig
gecorílgeerd.
Je zou kunnen veÍondeísiellen dot o leen kleuren dle ie

niêi preliig vlndl, gekoppeld ziin oon een iÍoLrrnoilsche
êrvorins Niers is minder woor. luisr ook keuren die le
hee pÍêfl9 vindt, kunnen sekoppeld ziin oon een irou
motische ervcring; die kleuren zoeken we vook onbewust
Om een voorheeld ie seven: ie siooi sii in een Íie en ziel
op de ondere weshefi ieis ernsilss gebeu.en. Omdal hel
heel rore dinsen zin die ie ziet sebelren, wend ie ie
hoofd aÍen siaori rechts von e over de groene weion
den. Op dot momeni wordtgroen een keur dle gekoq
pe d is oan een i'ouirai sche ervorlng Moor op een spe'
c o e mcn er: sroen wordr voor iou een k eur die oon de
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A e houvosi doi lnde ingen over keuren en k eurenresten
zou kunnên biêdên, siooi op osse schroeven zoang niei
duldellik is of er in hei seheLrsen von de oesbeiíeffende
persoon een of ondere rroumoiische ervorlng gekoppêld
is oon een kleur. Pos os die ervorng en de door oon
gekoppede keul plus de emorie d e sekopped k oon
de lroumoiische eÍvoÍ ng op ioÍel zi n, veÍichi de desbê
ireÍíende keur geen onbo ons meer.
lk wil ter illlsirotie von het bovensioonde nog een vooF
beeld seven ulr miin kinesiologlsche proktilk.
wo\ t*or rri'
Len .roua die zes -oonden
^o,9q
proktilk om de bevol ins voor e bereiden en uii ie bolonceren. Ze wilde dot doen omdoi de vorlge bevo ing veel
problemen hcd gêgêven. Ze verieldê me, ioen ik hoor

.Lêê /oj' gê.

oon de cndere kont een kleor die Ê ervon heeft weer
houden om dep in die ervoring ie soon. Vonof doi
rnomeni zu ie groen ervoren oh een prefilse klear en er
brivoorbeed de wonden von ie sloopkomer n vewen
Toch zu ie ie doorno in dle sLoopkcmer niei helemool
hoppyvoelen, o weet ie nieiwoordoor doi komt. Op hei
moment dar iê in de groengeverÍde sloopkomer noor de

e zii ie kilken en op hei lourlrool een Íepodoge
von een ongeluk op de snelweg z el, kon her gebeuren
doi ie plotselng een vreemd sevoe kriisl ok von een
opkomende grlep le neemi woi homeopoihie in tegen
sriep en bes uiivoor de zekerheid om vroeg Íe goon so
televis

n hei sepiembernlmmer

von

Klnesiolosie" heb lk een

ortikel geschreven mei als iiiel "Kinesiologie en iroumo
'J'. lk heb doorin meding gemockr von de methode

Menio Aignmeni (PMA), bedocht door
locob Ko*huls llei diognosliceren von keuren, die
ProsÍessive

sekoppeld ziln oon een iroumorische êrvorjns en hei
decoderen ervon possen ln dê mêihodê P^/A.
Dl loor ben lk nier gevroogd on voor de locrdos KNN
een workshop re seven. Toch wil ik lu he hetdoor mli oni
wikkede moteriaol voor kinesloogên niei onihouden en
publiceer ik het doorom hier in de vorm von dii o.iikel.

Onze woorneminsen worden opgeslogen in de herse
nen in plooiies of beeden. Aon die beelden zinen emc
iies gêkopped; tsioogie. WooÍnem ng ên Íysioogie
wordi os één somenhonsend sehee in de hersener
Bil I'oumoiische wqornêmlngen onrkoppeh de fosioosie
bee den en worden bee den en
tsiolosle seschêiden in de hersenen opgeslogen De
tsiolosle sooi vervolgens een eisen evên eiden en kon
zich koppelen oon beeden die een overeenkoms heL'
ben mel hel toumotische beeld. Dii kunnen ook posiiieve
beelden zlin Zo kon de negorieve {ysioogie zich koq
pelên oon poslleve beeden en ons even verzuren Hei
kon zefs onze sezondheid volledlg ondermiinen.
En. . n beeden zinen meesiol keLrÍen.

zich von de

ie dot je een gebokkeeÍde spler niet opmerki.
ó. Krlig le een eokke ofsebokkeerde spier, ootde rest

p- oor oo- opr-.* d- de.be"effende reLr zen
Vroog: "Woor doet deze kleur ie oon herinneren?" Niei
o'id lor t a dol -.r

-'Wol zie iê precies voor
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nogoon we ke keur een koppe ing heeh mer een rroumo
en hoe ie de 6/sioogie sekoppêld oon dle keur kunt e i
m neren. le hebt voor de lesi popieÍies (iiidsch'ift/v i+

q- pop'" I or írl es ori-olle'e Ie.e..odig
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Tesl en mook een c eo' clrcuii Doe olle vooriesien ên
corrigeer wcor nodig.
2 Zeg hordop het woord "klelrr'en zei hei ln de pouse
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"Woi is heÍ meesi vervelende oÍ initerende momeni von
wot ie vooÍ iê ziei? wooÍ ben lii in woi le zier?"
- ' Hoe oud ben le ols ie dii ziei?"
- "Woor in woi je ziei zje ie de kleurterus woor ie zoiuisi
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'Hoe voêi hei ln le en woor voe iê dor?"
We ke beelden komen er nu spontoon bii ie omhoos?"
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BeleeÍ " gero-l eer
-ot ie ollerool ,oo 1e
z el; go er helemool in"
B. Corlgeer hierno (meesto vindi er een emoiionele ont
oding ploois en koppei de ootspÍonkeliikê tsioogiê
zich weer oon hei oorspíonkelilke beed woor de desbetreÍÍende keur ln voor kwom) mer olle klnesioosÈche
moselijkheden die ie kent. B iif in dê resenwoordise iiid.
9. Houd opnleuw de desbetreffende kleur boven GV 2ó
en CV 24 en têsl; dii Íroei n! een siêrke iesi opeveren.
Zo niel, don zii er .os een onder lroumo op deze kleur
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Mei de volgende kinêsioog sche lesipÍocedure kun
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ends van dê ofgeopên iljd; ieis woi ie geirriteerd heefi
oÍ wor ie onpretis hebi qevonden. ' De kleur wordi door
het seheugen onbewusi outomoiisch gelinki en le kLrni iê
sessle verder vorm seven.
7. zoek bii de resipercoon (zonder te tesien) de beelden
op woor de keur oon gekopped is, door vrogen ie slei-

en vog ie bovensloonde reslpÍocedure opnieuw

3. Zoek eên Íerkê lesispier.
4 Looi de iesipeBoon noo' een kleur kilken (popiertie,/
íukle tof = iesimoieÍlool), hou direci doorno hei iesimo
ieriaol boven Gouverneur Meridlcon (GV) puni 2ó en
iesi. Vervogens hou iê hel ieírnoier ool boven Cenirool

Meridioon (cv) puni 24 en iesi
5. Krlig e bij GV 2ó, bii CV 24 of bii beidê plnten êen
zwokke iestspieÍ, don kun le s von uilgoon dot er een
irolmo zll op de geiesie keur. Wees bedocht op een

sebokkeeÍde spierL Deze kon een sierk hlkende tesispier
geven. B I een troumo is hei immêÍs niej zo vreemd doi
een spier bokkeeri. Coniroee' bil een sierke iesispier
doorom íeeds of er noo een ceor clrcull lsj zo voorkom

Hei s veel werk maor hei looni de moelle
Mochi le ie in de ioekomsi oongeÍokken voeen door een
bepoo de kleur en e weei niêi woi dê Íeden is (' Het is
merkwoordig...., ik kcrn hêi nlel poqlsen, moor deze
k eur doei me wot...") of een huis goon inrichren, go don
naar een klnesioloog om ie oten u lzoeken oÍer een troumo zit op een keur. Je zuir le woonkomer moor zochiro
e n de I ndea d regeno'g 'oorze '
von een pok soos, noor ie zochtroze geveíde komeriie
werd gesiuurd. OÍ le hongi ergens een schllderil mei een
prochi s wii sneeuwlondschop op reÍwli ie in de k nderilid li dens de wintêr werd gebeien door een wlre hond
K euren doen meer don we zo op hel eerste gezichi veF
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nogegoon wot de kleuren op de
von
dlr
bod
bil
omsog
le vê.oorzoken? Kiik binnenkorl
eens noor de keuren
de kledins von ie collêso! op
'on
hetwerk; mog ie msschien een bepoolde coleso nier zo
vonwese de keur dle hil oilid dÍoogi? k eí misschien
een verirêk ln le huB woor ie ie nooii zo srper voe i; lilk
eens woi de keur von dot verirek le doet. Welke kleur
vind ie zo opari oÍ bilzonder zonder doi ie weer woi de

moeden Ben e
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k zou nos vee vrcsen over kleuren kunnen Íellen. Miin
odviesr go ze eens oon ezeÍ ste en en ie zult vereield
sloon von woi le o lemoo têgenkoml.
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