BIOCOMPUïE::.ft:: :PgOBLEMEN I N
VERBANP.' 'g.ET DIAGNOSE STILLEN

Om misversionden te voorkomen: onder "diognose" wordt in
dit o*ikel versioon het opsporen von olle onbolonsen, die ten
grondslog liggen oon de klochten von de potièni.

Met behulp von ompullen, hond- en vingermodes e.d. is het in principe moEeliik een
diognose le stellen gebruikmokend von
spiertesten, pendel, biosensor of meetopporotuur. Het doei von kinesiologie is niet het
slellen von een diognose, moor het zoeken
noor onbolonsen, die een bepoold klochtenpotroon veroorzoken en het in bolons brenEen von olle (diepe) logen in het systeem, die
deze onbolonsen veroorzoken. In dit oriikel
wil ik enige volkuilen bespreken, die doorbii
oon de orde kunnen komen.
BIOCOMPUTER.

Ons regelsysteem (tholomus, epifyse, hypotholomus, hypofyse) reogeert ols een computer. Elke storing heeft gevolgen voor het
goed funclioneren von het lichqom.
Biivoorbeeld: storingen in het cerebellum, in
ondere hersendelen en in de thymus hebben
gevolgen voor de biochemie von het
lichoom.

Dyslexie bv. wordt veroorzookl door een

onbolons in het cerebellum. Bii noder onderzoek kon deze onbolons uit vorige generolies komen en/of door één of meer troumotische gebeurtenissen in het huidige leven
veroorzookf ziin. Nemen we de stress von
olle oorzoken weg, don is de dyslexie verdwenen.
Tot zover is er geen echt probleem. Echter...
wonneer een kind of een (ionge) volwossene

een ernstig troumo meemooki is de kons
groot, doi de persoon geen kons ziet het
gebeurde voldoende le verwerken. Een
"levensreddende" oplossing kon ziin het
gebeurde te verdringen of onders gezegd
hel lroumo "uit de (bio)compuler le gooien".
Het iroumo wordl op verschillende ploolsen
in het lichoom vostgelegd. Joren long kon
hei gebeurde in het onderbewuste sluime-
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ren, moor op hogere leeftiid (het lichoom
heeft don minder of geen odoptotiemogeliikheden meer) of door ossociotie kon het weer
opspelen. Bii het leslen merk ie, doi het
lichoom don op bepoolde vrogen niel reogeert of oniuiste ontwoorden geeft. Een eenvoudig voorbeeld is een ocupunctuurpuni,
dot zowel met een f vinger ols met een -vinger een sterke test geeft. Het punt liikt don in
bolons. Bii het testen met de duim door een
mogneel (een ringvormige mogneet mel een
got erin) hoort elk ocupunctuurpunt zwok te
iesten. Wonneer een ocupunctuurpuni zowel
mel de noordpool ols met de zuidpool op de
huid een sterke lest geeft, don is het punt uit
de compuier gegooid. Op de huid geeft een
dergeliik ocupunctuurpunl don geen reocfie;
het liikt don olsof het weggezonken is. Dit
punt moei terug gebrocht worden in het biocompuler systeem, door uit te testen door
welke troumoïische gebeurtenis het ui+ de
biocomputer is gegooid en het lroumo in
bolons te brengen, met welke methode don
ook.
Wonneer een olormpunt sterk lesi, moor niet
op een mogneel reogeert, is hei mogeliik,
dot een hele meridioon uii de compuler is.
No een hevige ongsl vind ie vook de niermeridioon uit de computer.
Chronische problemen met de nier kunnen
don het gevolg ziin en moeiliiker geheeld
worden, omdot het probleem met de niermeridioon oon ie oondocht ontsnopt.
Een onder voorbeeld is op spierniveou.
Wonneer een spier getest wordt in controclie
of extensie kriigen we een indruk of de spier
in bolons is of niet. Elke spier moet zwok
iesten, ols een noordpool von een mogneet
op de spierbuik gehouden wordt, terwiil de
spier getest wordt. Kun ie niel gemokkeliik

de spierbuik vinden, don kun ie ook

de

noordpool von een mogneel op milt 21 oon
dezelfde lichoomskonl zetten. Don moeten
olle spieren oon die kont zwok testen.
Wonneer de spier onder die omstondigheden sierk bliift testen, is deze spier geblokkeerd in over- of in onder-energie. Geen
enkele mossoge, of ondere behondeling kon
deze spier uit deze loestond holen, zo long
de oorzook von de blokkering niet gevonden
is. Ook olle conclusies over de bolons von de
biibehorende meridionen ziin don oniuist.
De blokkering is een herinnering oon een
troumo, doi onverwerkt is gebleven. Er ziin
monieren oniwikkeld om met een truc de
spier te deblokkeren, moor don is hei onderliggende probleem niet opgelost en ziin er
mogeliik nog ondere geheugenplootsen, die
geen TL (= indicotor-spierreoctie) geven
omdot ze uil de computer ziin. Ook met een
pendel kun ie deze geheugenploolsen don
niet vinden. ln één von de cursussen die ik
geef, heb ik een vrii volledige liist von geheugenplooisen ontwikkeld.
Een voorbeeld: wonneer je een zwokke
spiertest kriigt op de ocupuncluur-hondmode
(duimtop tegen pinktop), in PL zet en de
olormpunien tesl, don kun ie von tevoren
vrogen hoeveel meridionen uit bolons ziin.
Wonneer ie don, de olormpunten testend,
minder meridionen uit bolons vindt don verwocht, don is er een sloring: er ziin meridionen uit de computer. Wonneer ie de olormpunten iest met de ocupuncluur-hondmode
in de vingers vind ie echter olle meridionen
uil bolons, ook die meridionen, die uit de
compuler ziin. Uiteroord zijn de meridionen,
die uit de computer ziin de belongriikste om
oon te werken. De olormpunlen die uit de
computer ziin, geven een sterke reoctie
getest door een mogneet, dit is de controle
test.

Een geheel onder probleem is, dot een
mogeliike onbolons niet gevonden wordt,
omdoi een ondere, energelisch werkende,
theropeul deze sloring energelisch heefi
behondeld.
Een heel duideliik voorbeeld is een lest von
Roy Mortino "voor osteoskelelole-oondoeningen of -oonleg of osieoporose". De proefpersoon stoot rechiop mel de ormen horizontool ziiwoorts gespreid met de duimen
noor beneden. De tester duwt beide ormen
tegeliik noor beneden. Bii iemond met bewezen osieoporose vind ie inderdood zwokke
spierfesfen. Dit klopt dus.

Er is in ieder gevol iets oon de hond met de
colciumhuishouding. Ook dit is te iesien.
Colcium wordl bv. niet goed opgenomen. Dil
geeft een opening om vio het regelsysleem,
de biischildklier (colcitonine), de biinier, de
emolies en leeftijden, die een rol spelen de
proefpersoon zodonig in bolons te brengen
dot de bovengenoemde spiertesi voorgoed
sterk is en bliiff. Moor zou de osleoporose
don weg ziin? Notuurliik niet, deze boloncering is slechts de eerste voorwoorde om
mogeliik succes le hebben no longdurig
innemen von de noodzokeliike supplementen (kolkpreporolen, silicium, vit D e.d.).
Moor stel nu dot deze proefpersoon bii een
ondere theropeut koml en osteoporose loot
tesien. De osieoporose is nu niei meer oonioonboor mei deze spiertest!
De door Mortino voorgestelde test is dus een
energetische iesl en geeft no boloncering
niet een beeld von de feiteliike loeslond. De
conclusie is duideliik. Een proefpersoon, die
erg veel energeiische behondelingen heefi
ondergoon, kon met energetische testen
mogeliik niet meer de feiteliike toestond
weergeven. Hetzelfde fenomeen treedt op bii
een bewezen konkergezwel. Dit zol no goed
bolonceren niet meer reogeren op konkerompullen. Het is echler niel weg.
Wot gebeuri er met een poiiënte mei hoofdpiinklochten, wonneer deze met die klocht
etteliike molen bii de huisorts geweesi is
zonder resultool en ook de speciolisi niets
kon vinden. Het is voor de potiënte een
obsessie geworden. Als de dokter zegt: "Kom
mevrouwlie, U moet mei deze klocht leren
leven! Bliif tennissen en leuke dingen doen,
don trekt het misschien vonzelf weg". En
inderdood, de poiiënt heeft no een tiid geen
lost meer von hoofdpiin. Tien tegen één
heeft ze het uit de biocomputer gegooid en
komt dit euvel loier in een ondere vorm weer
terug.

FOETUSSEN EN KLEINE KINDEREN VERWERKEN GROTE TRAUMA'S MEESTAL
NlEl ze worden weggestopi in het lichoom,
verdrongen of onders gezegd: "Uit de biocompuier gegooid". Als lester moelen we ons
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bewust worden von deze problemotiek. Dot
wil zeggen nogoon of hei geteste "in de compuier'izii, en zo niet: terug goon noor de tiid,
wel in de computer zot. Op dit
ioen het nog-ie
don olle gegevens over het
niveou kun
troumq verzomelen en corrigeren.

REVERSALS,''PSYCHOLOGICAL REVERSED'', DEEP LEVEL SWITCHING
Wonneer hei ocupunctuurpunt "dunne dorm
3" uil bolons is, liikt het of een schokeloor
verkeerd sloot in het regelsysteem. De potiënt reogeerl mei "io" op "lk moei liiden" en
mel "neê" op "lk mog gezond ziin". Of "nee"
voor "lk mog leven" en "io" voor "lk moei
dood".
Er zol don ook een sloring ziin op "lk houd
onvoorwoordeliik von mezelf". Deze storing
moel opgelost worden, vóór ie betrouwbore
gegevens kriigi uit de verdere testen.
Als op olles wot ie iest "nee" en "io" verwisseld ziin, spreek ie von een "switch!ng op

diep niveou". De Biocompuler is don

in

choos. ln dot gevol is CV l0 uit bolons (eén
hondbreedte boven de novel). Met de duim
op hei gehemelte (regelsysteem) zet ie olle

punten, die don uit bolons ziin,.in

i'Pouselock". Er is hiervoor een procedure, die
buiten het koder von dit ortikel voh. Met oorzokeliik zoeken kom ie op een verdrongen
troumo, doi don behondeld kon worden.
Deze problemotiek behondel ik in dogcursussen.

FOUTE REACTIE OP (ALLOPATHISCHE)
MEDICIJNEN
Een cosus uit miin proktiik kon dit misschien
verduideliiken. Een potiënt heef+ ol geruime
iiid een ollopoihisch mediciin ter regulering
von hei oniwoieren von het lichoom. Opeens
kriigt hii weer dikke voeien en olle ondere
symptomen, wooryoor hii dit diureticum von
de orts kreeg. Mei het middel zig-zog door
de ouro goon (circo l5 cm boven het
lichoom) gof een zwokke reoctie (d.w.z. het
lichoom is uit bolons). Ook een onder type
diureticum werkte niet meer. Hii bleek een
"Deep Level Switching" te hebben, mef "io" te
reogeren op "lk moet dood" en met "io" op "lk
moèl woter vosthouden" en met "nee" op "lk
kon spiisverleren" eic. Er wos een belongriik
troumo uit de oorlog noor boven gekomen,
no bolonceren verdroeg de potiënt de mediciinen en ze werkten weer.
Dit is wel zeer korl somengevot, moor met
elke techniek is oon zo'n switching te werken.

WERKEN MET HET ONDERBEWUSTE
ln de cursussen, die ik geef, over diverse
onderwerpen, benodruk ik steeds weer, dot
ie met testen mel 'ogen open' de informoiie
niet compleet kriigt. Voor het onderbewusle
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-

Kick Brackman geeft in

2OO5 de volgende

Advanced cursussen:
17 jan 2005
Hoê en waar slaat ons lichaam trauma's op
18 jan 2005
Assemblagepunt

19 + 20 jan.'05
Sameng-estelde hologrammen, meervoudige acu[unctuurpunten en hersencorrecties
31 jan '05

Opvoedbaarheid en de emotionele - resp.
vértrouwens- en geestelijke band tussen
moeder en kind.
1 febr.'05

Nieuwe onderwerpen

+ Aspecten uit de

Hartcursus

2+3febr.'05

Cerebellumcursus, dyslexie- en ADHD- correcties

Accredrtatie in aanvraag. Mail of schrijf voor
aanmelding of nadere inlichtingen (vergeet
adres en tel. nr. niet, lidmaatschap van evt.
beroepsgroep met adres vermelden) naar
drs J. Bráckman-Brugman, Nic. Beetslaan 4,
2111 AV Aerdenhout, tel. 023-5242149, email : kick.brackman-brugman@hccnet. nl
Kosten: € 55,-l dag, exclusief cursusboek en
lunch (zelf meenemen), incl. koffie, thee etc.
Betalen aan de zaal om 9.30 uur.
Locatie: Oscar Mendliklaan 3, 2111 AS
Aerdenhout.

ln 2005 is er ook weer de cursus

"Ge'integreerde Craniosacrale

Ki

nesiologie".

Drs. J. Brackman-Brugman
ïel.023-5242149

moet ie werken met 'ogen dichl', 'donker

ogen dicht' of 'donker ogen opel'.

Woorschiinliik behoren olle gegevens die
verdrongen ziin (uir de compuier ziin) tot het
onbewuste gebied.
lk zou het leuk vinden om mei lezers von
gedochten te wisselen over dit onderwerp.
Drs. J. Brockmon-Brugmon
Nic. Beetsloon 4
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