Het behondelen von borderline-potiënten hoort

op de eerste ploots thuis in de

geesteliike
gezondheidszorg; bii zeer eryoren en in deze problemoiiek gespecio iseerde psycholheropeuten.
I

Moor niet oltiid kunnen poliënten mel de

BPS

door terecht. En soms is de theropie vostgelopen,

of ziin de klochten niel ernslig genoeg om een
regulier troiect in te goon.
Zo kon hel gebeuren dot zich mensen bii onze
proktiik voor kinesiologie melden met de BPS, ol
zullen ze zelden oongeven dot ze deze gedrogsproblemotiek hebben. Meestol melden ze zich
met een oontol von de klochten die ie in onderstoonde Iiist kunt lerugvinden.
Als Touch for Heolth Proctitioner kun ie met mensen die een BPS hebben, uitsluitend olle systemen

zorgvuldig bolonceren en stress releose loepossen. Op een rustige mqnier en verdeeld over
meerdere sessies, woorbii oondocht voor heï
wolerelement cenlroq I sloql.
Wot ie qls erkend kinesioloog kunl doen, hongt of
von ie speciolisoties en ervoring.
ln miin kinesiologische proktiik kriig ik regelmolig
mensen die lost hebben von de BPS. Vook ziin het
.l
meisies/vrouwen lussen 4 en 35 ioor. Zelden
komt er een mon met deze sloornis in miin prokliik. Wel melden zich monnen in miin prokriik die
zich op een of ondere monier het slochtoffer voe-

len von een relolie met een vrouw die de

BPS

heeft. Het oontol poliënten dot zich mei borderline-kenmerken oonmeldl, is de loqlsle ioren slerk
toegenomen. Niet olleen in miin proktijk moor
ook in de reguliere gezondheidszorg.

ln de ofgelopen lien joor heb ik met vollen
regelmotig goed resultoot boek

bii

niet wilde. Het heeft een tijd geduurd voor ik in
de goien hod dot ik door in een volkuil terecht
kwqm. Het is belongriik dqt we voor ons beroep
biischoling kriigen in problemen zools deze.
Uit bovensloonde zou ie kunnen qfleiden dot het
moor beter is om ols kinesioloog niel le beginnen
oon mensen mel de BPS. Dot is niet woi ik wil
qongeven. Vonuit het gegeven dol wii kinesiologen door ons enlhousiosme en menslievendheid
het liefste de hele wereld zouden willen helpen,
wil ik uitsluitend op groie voorzichtigheid oondringen.
Er is ook veel moois en goeds te doen mel deze
potiëntengroep.
Soms mook ik een somenwerkingsverbond met
een psychioter of psycholoog. Woorbii ik de eindveronlwoordelilkheid formeel bii hen leg.

Hel werken met potiënten mel de BPS vind ik
gezien de resultoten zeker de moeile woord. Al
moet ik er direct bij vertellen dqt ik bii long niet
iedereen mel de BPS succesvol werk heb kunnen
verrichlen. lk heb mezelf ook wel eens vertwiifeld
ofgevroogd "Hoe kom ik hier ooil uil?" Wonl
notuurliik loot de potiënt met de BPS ook ziin
gedrogsproblemoliek op mii los.

en

opsloon een werkprocedure oniwikkeld woormee

ik

potiëntengroep. Al moel ik er direcl bii vermelden dof ik olleen de lichte gevollen in miln proktiik oonneem. ln de intoke mook ik de inscholting
of er een redelijke kons von slogen is met de door
mii onlwikkelde procedure. Wonneer ik door oon
twijfel, go ik geen controct oon. Poliënten met
een zwoor verleden in zelfuerwonding oí regelmolig suïcidool gedrog durf ik niel qon ie nemen.
lk kon die verontwoording niet qqn.
Borderline-pqliënlen die zwoqr overloden ziln
mel ongslen neem ik ook niet oon. lk kon het niel
meer overzien wonneer ik veel ongslen los mook
door de kinesiologische sessies.
Wqor ik hel meesle von heb moelen leren, is dol
de borderline-potiënt vonuit ziin problemotiek uit
wos op een persoonlijke en oclieve emotionele
relotie met mii gedurende de sessies en ik die

deze

Wot ik ols succesvol heb ervoren is het oonbieden

vqn een lheropeutische houding woorin

ik

onvoorwoqrdeliik vertrouwen geef, olle leleurstellingen von de potiënt erken (hoe klein don
ook), veel humor inzel, op geen enkele wiize toegong verschof tot miin persoonliike leven (dus
geen enkele octief emolionele relotie oongo) en
duideliik grenzen oongeef. Dot lootste bleek het
meesl lostig te ziin. Het werd vook door de
potiënt eryoren ols zou ik teleurgesteld in hem
ziin. Of het werd eryoren ols een teleurstelling
von de poliënt in mii. Borderline-potiënten hebben de neiging iuist vonwege hun problemotiek
om een oclieve emotionele relotie met ie te willen oongoon.

Het is me in de loop von de ioren duideliik
geworden dqt veel vqn het borderlinegedrog
drooit om de foctor teleurstelling: het niet verwerkt hebben von oude leleurstellingen, hel op
voorhond niet oonkunnen von een mogeliik nieuwe ieleurslelling, de onder niel willen leleurstellen. Of de ongst om mogelilkerwiis te goon

geboseerd op zich nulleloos voelen.

4.
5.

Zelfuerwonding of sqdomosochistisch

6.
7.

Zwort-wit denken. Griis bestoot niei.
Angsten; in het biizonder bindingsongst/

Eenzoomheidsgevoelens en depressies.
gedrog.

verlotingso ngst.

8.
L
r0.

t.t.
12.
13.

Niet-reolislisch woornemen.
Liegen of de feiten vervormen. Wot de onder
zegl verdrooien of er belongriike informotie
uit weglolen.
Ongezond leven door lqol noor bed te
goon, roken, olcohol- en drugsgebruik.
Dingen niet ofmoken of ofwerken.
ZichzelÍ splitsen in volwossene en kind of
ondere splitsingen moken.
Choos in huis moken en moeile hebben mel
struciu reren.

14. Overdreven bezig ziin met buitenkont; mode,
spirituoliteit, gezondheid, kunsl, seksuoliteit,
elc.

teleurstellen.

15. Geen grenzen occepteren, ook niet von de

Tiidens het werken mel mensen die de BPS hebben, ziin me een poor dingen opgevollen. Op de
eerste ploots dot er bii de diverse poliënlen mel

I

theropeut.

dit probleem een overeenkomsl besloot in
gedrogskenmerken. ln het vorige nummer von
"Kinesiologie" heb ie er een oontol von kunnen

lezen. lk wil de opsomming herholen en er een
oontol kenmerken oon toevoegen die ik lildens
hei werken met deze potiënten heb woorgenomen. Voor olle kenmerken geldt doi ze in meerdere of mindere mote oonwezig kunnen ziin. En
ze hoeven ook niel ollemool oonwezig te ziin,
hoewel ik heb heb gemerkl doi er zich meestol
veel kenmerken vqn onderstoond lilsrie regeliikertiid voordoen.

l.
2.
3.

Stemmingswisselingen.

lmpulsief hondelen. Weglopen.
Gebrek oon zelfvertrouwen; voorol

ó. Emotioneel

octief conlocl willen met
theropeut zools door codeoutles oon ie
bieden, ossisleniie op persoonliik vlok oon te
bieden, extro behondeltiid te vrogen, exlro
liefdevol te willen overkomen, persoonliike
post te sluren.
17. Schuldig voelen en schuldig willen voelen.
Ook de onder schuldig moken.
I8. Acteren en onecht ziln. Zomoor in krokodillenlrqnen kunnen uitborsten.

19. Zodonig monipuleren dot het biino legool
liikr.

20. De behoefte om groots te ziin, te slrolen,
belongrilk gevonden le worden.
het viel me op dot
meisies/vrouwen vook endometritis hebben
of menstruolieproblemen.
22. Bloosproblemen/bloosonlstekingen.

21. Hormonole problemen;

23. Cronio-socrqle problemen.
24. Problemen mel de meridionen von de nieren
(ongst in reloties), bloos (ongsl voor wot
komen goot), pericordium (problemen met
seksuoliteit en levenshouding, hysterisch
gedrog, stemmingswisselingen,
ontbreken von de verbinding met eigen
ongst en piin), dunne dorm (verdriet uit de
kindertiid), moog (teleurstellingen niet
kunnen verteren), lever (woede) en golbloos
(irritotie).
25. Het belongriikste kenmerk: niet tegen teleurstellingen kunnen, bong ziin om leleur te
stellen. Alles doen om elke vorm von teleurstelling uil te bonnen. Teleurstellingen niet
willen of durven erkennen.
De procedure die ik heb ontwikkeld, stem ik of op
de individuele borderline-potiënt. Je kunt de

volgorde von de punlen hieronder veronderen
wqnneer ie dot beter liikt. Je kunl er geen onderdeel von wegloten.

Ook is het belongriik om niet te veel te willen
doen in een sessie. Het corrigeren von een
potiënl met de BPS is een slevig korwei dot
gericht is op het mondiesmoot helpen creëren
von een nieuwe houding, woorin de potiënt de
relotie met zichzelÍ oongoot op bosis von vertrouwen in zichzelf.
Meeslol werk ik een holf ioor tot een ioor met een
borderline potiënt. Doorno zie ik hem of en loe
terug bil de heloos biino onvermiideliike regelmotige terugvol. lk lqot op voorhond een dergeliike potiênl eens per kwortool of per holfioor
lerug komen.
Elke potiênl met de BPS vroog ik toestemming om

met ziin huisorts conloct op le nemen indien ik
dot nodig ocht. Mochten zich tiidens de sessies
dingen voordoen wooryon ik de reikwildte niel
kon overzien (zools hei dreigen met suïcide,
zwore depressies, etc.), don kon ik direct de huisqrts loten weten wol er speelt. lk vroog de potiënt
om zelf oon ziin huisorts te loten weten dot hii bii
mii in behondeling is en ik conlroleer (vroog no)
of hii dol ook gedoon heeft.

liggen oon de problemotiek. Het voh me
iedere keer weer op dot dit erkend wordt mel
de opmerking "Eindeliik iemond die me
begriipt". Al is het niet direct in de eerste
sessie. Niet zelden is er de eersle sessie
wontrouwen noor mii ols theropeut. Dit hoort
bii het probleem von de borderline-potiënt.
Wonneer erkend wordt dot teleurslellingen
een grole rol spelen, kun le pos echt oon het
werk. Het werken oon de ongst voor leleurslellingen vonuil een onderwerp uit de liist
mel oerongsten is een primo ingong.
ln de voortesten bii elke sessie controle en
correctie von de meridionen von nieren,
bloos, pericordium, dunne dorm, moog,
lever en golbloos. Het woterelement heeft de
meesle onbolonsen.
Bii elke sessie hel cronio-socrole systeem
volledig corrigeren en doornqost hel cerebellum 100% in bolons brengen. Als dit niet in
ie opleidingspokket zil, zoek don noor qhernolieve wegen. Of mook volledige correcties
op het cerebellum.
Bii een borderline-potiënt ziin er meestol
delen of functies "uit de lichoomscompuler
gegooid". lk vond vook ollerlei hersenfuncties uit de computer (moteriool Richord Utt).
En ook de pericordiummeridioon (kringloop
meridioon) bleek vook een eigen leven, los
von hel sysleem, te hebben opgebouwd.
Zoek en corrigeer wot er uit het sysleem is
gegooid.
Teslen op welke leeflilden zich leleurstellingen hebben voorgedoon. Deze leeftiiden
noleren. Dot is vook een hele wosliist. Alleen
de leefiiiden voststellen. Niets verder benoemen. De zwongerschop (moonden voststellen) en conceptie komen zeker op de liist te
sloon. Ook leleurstellingen von generoties
terug zitlen biino oltiid in deze problemoliek
verstopl. lk heb regelmolig opgemerkt dot
veel meisjes of ionge vrouwen met de BPS
niet mel hun voder konden proten over

En don de mogeliikheden voor de kinesiologische

proktilk:
niel leveel in een sessie willen doen; beter kleine
stukies om le voorkomen dot de potiênt ofhqokt.
lk odviseer de volgende procedure.
. Aon de hond von de levenservoringen von de
potiënt duideliik moken dor (oude) teleurstellingen voor een groot deel ten grondslog

Het ooniol potiënten dot zich met borderline-kenmerken oonmeldt, is de loolsle ioren slerk loegenomen. Niel olleen in miin
prokliik moor ook in de reguliere gezondheidszorg.

lireài

Elke potiëni met de BPS vroog ik toeslemming om mel ziin hursoris coniocl op te nemen indien ik dol nodig ocht. Mochten zich
tijdens de sessies dingen voordoen wosryon ik de reikwiidte niet
kon overzien (zools hei dreigen mei suïcid€, zwore depressies,
eic.), don kon ik direcl de huisorts loien wetên wol er speeh.

leleurstellingen, omdol het sysleem von
vqder geen ieleurstellingen erkent.
De potiënt vrogen om thuis de lilst met
gevonden leeftiiden uil le werken en le voorzien von feitelijke teleurstellingen. lk vroog
om bovendien teleurslellingen uit hei heden
op te schrijven, ook de kleine. Wot helpt is
om een tiidle ie loten bijhouden welke teleurstellingen zichzosl voordoen op een dog.
De potiënt leren dot hii ieleurgesteld mog
ziin over wol don ook; wot onderen er ook
von mogen vinden, hii mog teleurgesield
ziin. Het leren bewusl mqken en erkennen
von Íeleurstellingen is een belongriike stop.
Het is miin ervoring dot potiënten mef de BPS
luchtig kunnen prolen over teleurstellingen
en ze wegwuiven, of niet herkennen; een
geweld ig overlevingsprog rom mo.
De leeftiiden woorop teleurslellingen ziin
gevonden stuk voor stuk volledig corrigeren
met olle kinesiologische mogelilkheden die
ie in huis hebt. Over hel olgemeen is dot vele
sessies werk. Correcties zoeken vio de hond
modes.
De tiid testen woorop het niet meer mogen
erkennen von leleurstellingen is ontsloon.
Dit is meestol generolies lerug. Niel met
vorige levens goon werken.
Testen woor in de ouro (of energielqgen buiten hei lichoom) von de potiënt de teleurstellingen binnenkomen. Dot ziin meestol
meerdere punten op verschillende nodi's

(energiekonolen buiten het lichoom,
gekoppeld oon de meridiqnen binnen hei
lichoom). Dit punt of deze punlen corrigeren;
correcties zoeken vio de hondmodes. Een
veel gevonden correclie is het verbinden von
een punt op een nqdi mei een punt op het
cerebellum. Oí het verbinden vqn een punt
op een nodi met een punl op de
pericordiummeridioon.
Testen welk chokro hel meest gevoelig is
voor hei opvongen von teleurslellingen. Je
kunl hiervoor biivoorbeeld de Seven Chi Keys
von Richord Utt gebruiken. Je kunt ook de
methode vqn de viií elementen gebruiken.
Niet proten over het ol don niet openen of
sluilen von chokro's. Dot is een onmogeliike
molerie. Het gevonden chokro bolonceren
met de correctie die ie vindl vio de
hqndmodes.
Teslen welke meridioon veronlwoordeliik is

voor de (ongst voor) teleurstellingen. Meestol
is dot de bloos meridioon, soms de
pericordiummeridioon. Je kunt de viif
elemenlen lesten om te ochterholen welke
meridioon verontwoordeliik is. Een ondere
mogeliikheid is de procedure vqn over- en
onderenergie gebruiken woor ik in een eerder nummer von "Kinesiologie" over geschreven heb. Teslen in welke tiid deze ongst is
onlsloon en op deze tiid von ontsloon
corrigeren. Correclies opzoeken met de
hondmodes.
De woterhuishouding leslen door biivoor-

beeld mel een gesloten potie met doorin
schoon woler het lichoqm von de teslpersoon

te sconnen met de vrqog "Woor in dit
systeem is de wqterhuishouding versloord".
Op een ploots in het lichoom woor ie een
verstoring tesl, uitleslen welk progrommo op
die ploots oclief is en corrigeren.
Testen woor in het lichoom teleurstellingen
worden opgeslogen of veronkerd. Die plootsen corrigeren. Correcties opzoeken mel
gebruik von de hondmodes.
Thymus corrigeren; voqk voell een
borderline-potiënt zich nulleloos in de
wereld. Gebrek oon zelfuertrouwen verondert niet door de thymus mei kinesiologie te
corrigeren. Mqor de correctie biedi wel de
mogeliikheid om oon het zelfuerirouwen le
goon werken. Correctie zoeken vio de
hondmodes.

Homeopothie inzelten ter versterking von
bloos, nieren en golbloos. Je kunt hierbii
denken oqn middelen ols Conlhoris Dó
(bloos), Solidogo Dó (nieren), Berberis Dó
(bloos, nieren, lever, verzuring olgemeen),
Chelidonium Dó (golbloos). Alles drie keer
per dog I dosis. Alles zorgvuldig testen.
Alleen doen wonneer ie thuis bent in de
homeopothie.
Een leverreiniger inzeiten om de lever te ontloslen von de gifstoffen. Enerziids mqokl veel
gifstoffen in de lever iemond woedend.
Anderziids mookl de woede weer nieuwe gifsloffen oon in de lever. Je kunl biivoorbeeld
sylimorin inzetlen of een qnder preporool ler

reiniging vqn de lever.
Het thuisíronl von de potiënt belrekken in ie
oonpok. lk loot ouders/portner komen en
verduideliik dot het belongriik is dot het
thuisfront er oon meewerkl dqt de potiënt
met de BPS teleurstellingen mog hebben.
Dot is voqk een hele ommekeer in het denken von het thuisfront. Het is miin ervoring
dol minstens een moond of vier het thuis
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fronl sleun moel geven in het erkennen von
olle teleurstellingen, wil de potiënt er echl
vertrouwen in kriigen dot hii teleurstellingen
mog hebben. lk heb gezien dot een positief
thuisfront onmisboor is voor een borderline
potiênt. Het heeft weinig zin om in de kinesiologische proktiik te werken oqn het
mogen eryoren von leleurstellingen wonneer
door thuis geen medewerking in wordt ervo-

ren. lk lqqt de ouders/portner regelmotig in
miin proktiik meekomen met de potiênt om
gezomenliik de voortgong te bespreken'
Betreft het ionge meisies met de BPS, don
odviseer ik de voder om elke dog een holf
uurïie op een vost lildstip met ziin dochter te
proten over hqor teleurstellingen.
Slrucluur oonbrengen. Het is een psychologisch gegeven dot wonneer ie buiten iezelf
struciuur oonbrengt, ie doordoor ook in
ie sysleem strucluur oonbrengl. Je kunl met
een potiënt met de BPS bespreken of en hoe
hii structuur oonbrengt biivoorbeeld in opruimen, eten, voor zichzelf zorgen, dogelilkse
dingen doen. Je kunt don de relotie tussen
slructuur buiten en binnen lezelf uitleggen
en odviezen geven. Bil herholing ler sproke
brengen.
Wot belongriik is, is dot de potiênt besluiten
neeml over ziin ioekomsl. Je kunt de liisl met
piingedrogingen (Three in One moteriool)
gebruiken om er qchter te komen welke
oude negotieve besluiÍen octief ziin. De volgende piingedrogingen kom ik vook iegen:
"Mijn leven zol wel uit leleurstellingen blilven
bestoon", "Wot miin hort wil, is niet belongrijk", "lk neem liever geen risico om gelukkig
le worden".
Mocht je met remedies willen werken ter
oonvulling vqn bovenstoonde, lest don uit
welke remedie post en lool vonuil de biibehorende leksl een positief besluit moken.
Veel borderline-potiënten gebruiken ontidepressivo. Het ofbouwen doorvon kon uitsluitend gebeuren in goed overleg lussen
potiënt en ziin huisorts. Soms kun ie met
homeopothie het ofbouwen vergemokkeliiken. Alleen ols je thuis bent in de
homeopothie; niet op goed geluk doen.
Altiid zorgvuldig uiitesten. Je kunt denken
oon: Arsenicum Album D30, Aveno Sotivo
Dó, Nux Vomico Dó (ruimt de biiwerkingen
vqn de ontidepressivo op), Lycopodium D30,
Argenlum Nitricum D30.
Veel tiid nemen om of te bouwen. Steeds
nogoqn of de potiënl het verworvene of
gecorrigeerde kqn toepossen in de proktiik
von hel dogeliiks leven.
Omdot potiënten met de BPS groog in hel
worme bod von ollerlei spirituele zoken goon
zilten, olles heel concreet houden. "Wol kon
ik hiermee, hoe kon ik ermee omgoon?"

Met bovenstqonde mogeliikheden kun ie

een

heel eind komen. Het is belqngriik om potiënten
met de BPS in het begin von de behondeling eens

per week te loten komen. Afhonkeliik von de
voortgong kun ie dot no enkele moonden noor
eens per lwee weken (onder prolest von de
potiënt die hier een leleurstelling ervoort) brengen.
En don de mqnnen die een relotie hebben of
hebben gehod met een potiènt met de BPS. Tot
nu toe heb ik olleen monnen in miin proktilk
gehod die niet wisten hoe ze mel de relolie konden stoppen of monnen die gestopt woren en
zich hopeloos voelden. De eerste groep heb ik
doorverwezen noor het reguliere circuit, omdot
hel een le groot probleem voor me leek, gezien
hel gegeven dol een potiënt met de BPS geen
grenzen occepteerl, dus zeker niet occepteert dot
de relqtie gestopt wordt.
De tweede groep heb ik wel behondeld. De monnen die gestopt woren met de relotie met een
borderline-potiênt (soms hod de borderlinepotiënt ziin leven beêindigd) hodden ollemool
ongeveer hetzelfde verhool. "Ze wos zo ontzetlend lief en sensueel", "Je kon er geen peil op
trekken; hoor slemming kon zomoor veronderen","Ze wisl me oltijd weer schuldig le lqlen voelen. En ook ql wist ik dot het onlerechl wos, ik
tuinde er steeds weer in".
De meeste monnen voelden zich leeggeroofd en
onldoon von krochl en toch ook schuldig diep von
binnen, vonuit de vroog "Hod ik kunnen voorkomen dot...?".
Geen mon hod woorgenomen met een potiënt

geleefd te hebben. Wot ook iets zegt over de
monnen in kwestie. Het zicht op wol normool en
versloord gedrog is, ontbrok. De meeste monnen
hodden wel het gevoel gehod dot er iets niel
klopte, moor konden er de vinger niel op leggen.
Ze hodden geprobeerd hun portner te ontzien en
te redden.
Uiteroqrd wqs de lhymus (zelfuertrouwen) uit
bqlons bii deze monnen. En wol me opviel wos
dol de computers von sommige orgonen niet
meer goed funclioneerden. Bii de meeslen vond
ik progrommo's uil de kindertiid met piingedrogingen zools: "Als het met de onder moor goed
gool". En: "Als ik moor niel de schuld kriig". Een
ideole voedingsbodem voor iemond met de BPS.
Werk genoeg bii deze monnen en stopels kinesiologische correcties.
Mensen met de BPS..... inleressonte moterie.
Moor ook ingewikkeld. Een uitdoging woord voor
ons kinesiologen!

