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Morsoret Mulder die in "kinesiolosie" nr 3 2002
een ortikel schreeÍ over de oonwezigheid von
"ongeremde Primoire Reílexen in ons lichoom,
leidde in sepember 2003 een Energiedos oveÍ
hetzelfde onderwerp.
Morsoret seeft mel hoor boek "Over Leven, een
bewegingsblouwdruk' diepere ochlersronden
oon ovêr primoire reflexen. Deze PR. (PrimoiÍe
ReÍlex/Reflexen) oftewel "overlevingsreflexen',
ziin bewesinsen in ons orsonismê, diê zich vonof
de viifde week in de boormoeder lot ongevêeÍ
vier moonden no de gêboorle chronologisch
behoren te ontwikkelên. Ze hebben ollês re
moken mêl eên gezonde bosis von ons zenuwstelsel dot verontwoordeliik is voor ons geestêliik
en lichomeliik welziin, oÍtewel met onze persoonliikheid. Met dir boek wilMorsoret Muldeíverkloringen oondrogen voor stoornissen ols leeÊen
sedrossstoornissen bii kindêrên ên op loterê leêÍtiid hef kriigen von een burn-out, M.E., een outo
immuun ziekte, RSl, ADHD, bekkeninslobiliteit,
een hormonole ziekte en nog meer.
Ons zenuwstelsel is onlsloon uit beweging, woorbii PR. eigenliik kelens von bêwesinsen ziin, diê
de {oetus ên loter de boby in stoot stellen ie overleven. De ontwikkêling von de verschillende PR.
gool chronologisch.
Wonneer een reÍlex op hoor hooglepunt is, wordl
het sein voor de opkomsl von de dooÍop volgende reílex segeven. Als een PR. zich sedeelteliik
ontplooit, zorgt dil voo. stognoiie von de bewegins von de volgende PR.
No de geboorte kon een boby door de oefeninsen (hel moken von bewegingen) die hii doer,
een PR. ondeÍ controle brêngen. No vier moonden, met een uitloop von een holí ioor tot een
ioor no de seboorte, zouden de PR. onder controle moeten ziin, zgn. geïnhibeerd. Wodt het
proces von de bewesins niel ofserond, don bliift
de PR. "onseremd" oonwezis.
ln onze cultuur, met steeds mindeí iiid vooÍ
bewegen, verloopt de inhibitie niet vollêdig outomotisch en bliiven de PR. vokêr ongeremd. Bii het
opsroeiende kind kunnen bepoolde voordigheden wel verworven worden, moor dit kost heêl
veêl energiê en zol noor compensolie zoêken
binnen het zenuwslelsel.
Belongr;ik binnen de ongeremde PR., die een
belongriike Íol spelen bii de vorming von ons

orsonisme en persoonliikheid, is de moloÍische
onfwikkeling en het fysiek functionerên.
Opmerkeliik is dot onseremde PR. ook vook o1
genetisch worden doorgegeven en voorkomen in
het DNA.
AÍhonkeliik von de begrenzing die sebruikt wordl
voor een PR. spreekt mên over 7 lol I5 reílexenMorgoret honteert in hoor boek 7 PR., oongevuld
met 2 "Oversonssreflexen", woorbii ze de functies én dê sevolsen von het compensotiegedrog
von de verschillende onseremdê reÍlêxen duideliil mookt. Hieronder de PR. met een door mii
gemookle/ zeer gecondenseerde oonduiding;
I TeÍugtrek ReÍlex- gevoelig worden voor prikkels von buiten2. Angst Verlomming Reflex en Moro ReÍlex- oclivering von hêt oÍgonisme, mel nome de
beweging von skelelspieren.
3. Polm ReÍlex- opnome, verwêrking en verlering
4. AsymmetÍische Tonische Nek Reflex- stimulotie

von hel evenwichtscenlrum; spieren worden
homoloterool seoe{end.
5. Ruggengroot'Eekkenreflex- rototie von de bekkenbeweging tiidens de seboorte.
ó. Aorden-Zuigreflex- geconlroleerde zuigbêwê-

cins.
7. Tonische tobyrinr Reflex- houdingsreÍlex; von
volledig uitstrekken toi weer de foelushouding

"Over Levên, êen bewegingsblouwdruk"
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Overgongsreflexen die zich vooÍdoen tussen
l0 moonden no de seboorte ziin:

!

3

tot

I

Londou ReÍler- het bolonceíên von buig- en

2. SymmelÍische Tonische Nek Reílex- de zwoortekrocht overwinnen door vonuit kruipen te
goon stoonDit geheel wordl oongevuld mêl êên rii symptomen, die op de oonwezigheid von PR. kon duiden
(miins inziens de gevolgen von bovengenoemde
ongeremde PR.).
Aonsluitend wordt duideliik gemookt hoe iemond

door de oanwezisheid von onseÍemde

PR.

'opeens" op lolere leeftiid burn-out kon tin oÍ
oversponnen is, M.E. kon kriisen, of een depress;e, of een oí een ondere outo immuun ziekre,

bekkeninslobilileit of een postnotole depÍessre.
Het lichoom is op. De effecten von hel compensotiesedros hebben teveel tol seëist.
ln de "Verholen uit de proktiik, von ions tot oud,
worden ongeremde PR vermeld. Heloos is er
over het voststellen hiervon seen duideliikheid.
Veruolgens geeft Morgoíet uitleg woordóór PR.
niet geinhibeêrd worden, oÍ hoe dir ênigszins le
voorkomen is. Dit kon tê moken hebbên met:
I Onverwêrkte gêbêurtenissen en hoe iemond
hiermee omgoot. Boloncerende voeding kon

2. Hoe d;epgoond is een zrntuigeIjke impressie.
Onderscheid wordt gemookt in de kwolilêil von
de impíessie en de monier woorop de impressie binnenkomt.

Als deze prikkels niel goed verwerkt worden in
het brein, veroozooki dit rêociiviieil en worden
de PR. niet seïnhibeeÍd, ook op loiere leeftiid
niel.
Morsorel besieêdt ook oondochl oon "lnentinsen
en ongeremde PR.: eên sevoorliik huweliik" (zie
voor dil onderwerp ook ons decembêrnumber
2005 over "Vocc:noties )Hel boel wordt besloten met de theropievorm
om dê onibrekênde beweging terug te holen in
het orsonismê ên PR. inhibitie moseliik re
moken. Aondocht wordt besteed oon: opsporins
en ontstoon von ongeremde PR. octiviteit, het
verwiideren von onnodige (spier)sponninsen en
reoctiviteil uil het lichoom, oongevuld mel oefeninsen over bewesen en lichoomshoudins.
Het boek "Over Leven, een bewegingsblouwdruk"

zol ons kinesiolosen veel kunnen opleveren oÍs
we zoeken noor de oorzook von steeds weer
rerugkomende onbolonsen. Hei boek biedi inÍormotie die een woordevolle oonvulling op ons vok
is. De geboden inÍormotie vroogt echter wel om
de nodige vêrdieping.
De "Begrippenliist" zou wot mii betreft wot uitgebreid kunnen worden oongezien er ziidelings

begrippen worden gehonteerd, die nier vooÍ
iedêrê linesioloog even duideliil zullen ziin.

FREELANCERS OPGEPAST!
Dê belosrinsdiensl kóndigl, nu ik dil slukie schiiÍ, hêt steeds

spóiês diê iê êr ononikoomboor op otlent

moken: Íréélon.ê6 krilsên dit iddr biide oonsifte inkomíen
beosring 2005 extro oondochtvdn dêÍiscus. ln de NSK-cursus
íiscole ospêctên is bêsprokên ddt iè in èên oonto sevollen ner
zo soed ol soms belér kunï wordên dongemerkt ok Íe€1oncer Dor È biivoo,beeld hei sévdl dk ié êên oêfenpdktiik hebt
oí een kleiie (besiniende)ptuktiik. Hêr voordêêl voor de free-

oncer zit mer nome in de verplichringên: dié ziin mindêÍ
don vooÍ de ondehèmer Dê srens vóór ondernêmeÈ
schop is niet exocï oon i,- seven, moor ok ié mêêr ddn 1225
uur werkt in ie pÈkïiik (indusiêÍ odminÈïrotióf werk, biihouden dlèntehsesêvens êk) óí d s ié kldniênkrins qroler wordt
en ie d!s per sdldo bovén dê Klêiné OndêrnêmêB Reqelins
uitkoml voór dê omzêtbeldsiirg, don is er toch we echt spro

eodÍ

ke von óndêrnêmêÁchop.
Ben ie dus

fiscdo nog frê€-loncer, don kon hetziin dot ie oon

sifte doór de inspêcrêur mêt mêêr oondocht woÍdl bëoor
dëeld. OÍ ié dodr êchl bdis voor moêt ziin is de vroos, ten

minsre, ols ie ie zokên soéd hêbl sêreseld. Een soede odministrolie, wooroon in de cursussen proltiikvoêring vdn dê NsK
dê nodisè oondochl È bèsleed, is iotuuniik von beidnq. stih
senomen bên ie nierverpli.htom eei odminisrroriê biitê hou-

den ols Íreelon.êr Mdor her is óm vêêL rêdênèn wel odn te
De inspêctêur zol êisen iik twee soorïên

o
o

ziin de odnsêsêvêr nkomíen iu

í',

ziin dllê ópg€voédé koíén ddodwêrkêlilk sêmookt ên

ziin zê Ík.dol occepïdbél?

Als je een dlidéliike odminiírdtie hebt en ie dfsprdkêndsêndo bewodrr, l<un ié normool sésproken soéd ddnron€n ddt iè
olle inkodíen kunl veronrwoorden. Mochl de i.spedeor dddr
onde6 over denkén, don moêl deze oodlónen woorom ddlzo

Bii wdgen over dê kostên kunnen meer discussles ontsto.n.

zors in iêder e€vdl dot iê dle boinên ên bêtd inssbêwiizen

hebr. Dê hooídrêsêl È ddt lê zokêliikê koíên helêmoo mos

oÍ.ekkên. Dot ziin don kostêi diê -binnên rêdêliike 9rcnzêniodiq ziin voor dê uitoefêiins vdn iê w€*zddmhêden, zodk
voklilerdtuur, 1êsidozên, dê .ompoler dié iê d lêên zokêlilk
sëbruikl (deze moet ie wel okchriiven).

Kosten mer olleeh een privé korokleÍ mos ie heledool iiet
oft.ekken. Ooorbij sool het oh peEoonliike vezorsins, kle
dins (beholve biivoorbeèd uniÍoÍmen e.d.).
vor lorlêr dF ê.n /dle e- p k- lo'ollê' tebben. nó9 i.
'iL
o leen hêt zdkéliik deél oÍrrêkkén. Denk dddrbii ódn hêt zdkêliik dêél von dê têlêíoonsêsprêkkên.

Doorndost sêldên vóor sommigê kosïên biizondêrê resek;
ko.ier voor e ni.oi\ en .ó.9rêss"r 7óolc enêrgiÊdo9êr zi .
voor 75'l.oftrekbddr Altokosren ziin ofïrêkbddrïê9ên l8 cênt
pe. kilomêtêr, modr ié moeï wêl ddnneméliik kunnen mdkên
welke zokéliiké ifien ie hebl semookl: dus hou dootuon een

voor de werkkomer ziin de resels te insewikkeld om in hêr
korte beíèk von dil orlikelre kunnen bespÍeken.

lol .lo dk

ié \oor loqêr d'. iê hebl geídd( -n d'e ê in tê
inkómensbêrekening hebi mêêgênom€n êên vérgoèding hebt
ónlvdnsèn (zodk biivooóeêld dê vêrsóêdins voor dé kosïen
von bêsiuuBwerk) moer ie dêzê wêl bii ie inkomslên iêllen.
Zie voor meêr inÍormoijé: httpi//ww.belostingdiensr.nl
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