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EN KINESIOLOGIE
ZIN IN EICEN LEVEN

lnleiding
n de 2s jaren waarin lk me nu
met Kines ologie bezighoLrd,
vroeg ik me zelf vaak êf:
"wat is het eigen ljk wat wê

testen of bêvragên?" en: "wat
gêêft de antwoorden of de
informatie? Het chaam, de
geest, het onderbewuste, het
bovenbewusie, de bio computer

het belang ervan te geven. Dat is
niet mogelijk blj een fenomeen
dat ons begrip ver iê boven gaat.
Wat ik over dit onderwerp za
zessen of beweren, het blijft
een benaderlns, in dit seval mlin
benadeing. De Ziel en datgene
waarvàn het dêe uitmêakt. is
nooit he emaa te beschrijven of
te bewijzen, maar we te eruaren.
Wat ik wil bieden, is een praktisch

werkbare voÍm om met de Zle
Het lijkt er op dat er geen
beperking is aar wat je mêt
beh ulp van kinesio ogische
testên voor hei persoonlijke
welbevlnden kunt vragen en

energetjsch kunt coÍlgeren:
onbalansen betreffende ver eden,
heden, toekornst, vorige levens,
farnillere aties? Het kan alleÍnaêll
Wat het ook is dat het antwoord
of de informatie geeft, het heefl
toegang tot informatje die tijd en
persoonlijkheid overstijgt en het
heeft het beste met ons voor.
op eên gegevên moment kwam
lk tot de conclusie, dat het
mogelijk zou kunnen gaan om
de Ziel. De Ziel is een fenomeen
dat in alle re igies en cu turen in
verschillende vormen gef oeÍrd
wordt. Dit besefgaf mijhet
werken met mensen nog meer
diepgang en ook verwondering.
Ziel

onder de Zielversta ik datgêne
wat er in potêntie aan kwalitelten
ên talênien voor ons persoonlijk
Ínogelijk

ls en onze

identiteit

overstijgi. Onze identiteit zie
ik a s het resuliaatvan het
krachtenspel tussen de lnvloeden
van opvoedlng (nurture) en
authenticiteit (nature).
Het is niet miin bedoelinÊ een
sluitende uitleg over de zle en

van de ander samen te werken
orn zo het contact van de c lént
met zijn of haar ZieLte helpen
herste en. De Zielwl uitgenodigd
worden en nodigt ons uit: De
Ziel nodlgt ons uit om onszelf
verderte ontwikke en. Overigens
hebben organisêtiÊs, landen
enzovoorts ook êên gezaÍnen ljke
Ziel waarmee sêmengewerkt kan

Uitgangspunten
Bij het werken met cliênten en
Klneslologie vedrouw ik a tjjd op:

.
.
.

het ze Íhe end vermogen,
de wijsheld van het lichaam,
de vltale energie die daêraan
ten gronds ag ligt.

Deze drie fenomenen worden

door de Zlel geintegreerd of
gecoórdineerd en zijn het
resultaat van de aanwezigheld van
de Ziel. Daarmee saÍrenwerken
en ÍnijeÍ aên ten dienste Íeilen is

mijn doel.
Hêt li€haam
Het ichaam beschouw ik als
een zeer intelligent en bezie d
organisme. over het norÍnale
fysieke functioneren, hoeven
we ge ukkig niet na te denken.
Ervinden in ons ichaam
talloze op elkaa r afgesternde
processen plêêts zonder onze
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bewuste bemo€ienis. Het is het
resultaat van hei ze íhe end of
ze fordênend en zeLforganjserend
Verder vormen we eên organisme
dat op a erlei manieren, bewust
en onbewust, vooddurend

inforrnatie uitwisselt met de
omgeving. We maken samen
met onze omgêvlng dee uit van
een groter gehee (systeem) en
nemen daarbinnen een, door de
persoonlijke omstandlgheden
bêpaalde, p aats in.
De Ziel brengt dezê aspecten
samen tot een k oppend,
samenhangend ên zinvo
eeheel. Misschiên dat daarom
de Zlel in verband rnet het hart
wordt gebracht. Hêi bijzondere
van de Kinesiologle is, dat
we in samênwêÍkjng met het
geheugen en lichaam van de
c iént, de aanwezige kennis,
wijshêid en informatje als bron
voor ontwlkke ing en herste
kunnen raadplegen. Dit maakt
Kinesiologie tot een bijzondere,

spirituele, biofeedbêckmeihode.

communicatie
De ZielcomÍruniceert met ons
op aller el mênieren: door de taal
van symbo en, beelden, dromen,
ingevingen, nêtuur, bijna-doodervaringen, maar soms ook
door klachten, aandoeningen,
prob emên, ongelukken en
lêvensvragen. Deze taa eren
verstaan, begrijpen en erop
vedrouwen, is een uitdaging voor
ons vaak ratione e mensen. Onze
verbee ding kan een belangrijke
gidsfunctie vervullen in dat

Verbinding
De Zielstaat zoals gezegd voor

iêts wat tijdloos is en wat ons
ultnodigt onszelf verder te

ontwikkelen. De Zielverbindt ons
via ons lichaam en on?e geest met
de oorsprong van alles, het Grote
Geheel. De Ziel verbindt ons zo
rnet al het andere en ale andeÍe
mensen op een manier die hjd en
ruimte veÍ te boven gaat. aan de
njdelijke kant van deze verbinding
is dê Ziel persoonlijk. Het lichaam
vorÍnt het waarneembare,
tastbare, tijdelijke deel. De ziel
vormt het tijdloze, onzichtbare,
ontastbare en onaantastbare
aspect van ons. We hebbên beide
op aarde nodig om volledig mens
teworden en te zijn. Ervindt
altijd interactie plaats, rnaêr we
zijn ons daar soms onvoldoende
vzn bêw!+ omd.i onTe aandacht
vooralop de buitenwereld is
gericht.
Kinesio ogie kan er aan bijdragen
om die comrnunicatie over
ên weer bewuster ie maken.
Ons lchaaÍn voÍmt het unieke
insrnrment om dat tê lerên ên hêt
gelêêrde in de praktijkte brengen.

verwerken en er niet los van
komen. Het kon de situatie niet
oplossen met de vaardigheden
die in dle situatie en op die
leeftjjd beschikbaar waren. D€ze
gebeurtenis gaat dan a s een
stoorzender fungeren tussen ons
en onze Ziel. Natuurlijk ziln we
vo wassen geworden en fysiek
doorgegroeid, maar we zijn niet
meer "heel". Het opnieuw contact
en verbinding maken met dit
verloren gewaande deel is vaak
Opgeven
Hoe vaker we dit hebben
meegemaakt, of hoe groteÍ
de inrpact van het incideni,
des te groter de kans dat we
de moed om te leven bewust
of onbewust opgeven. Leven
wordt dan overleven. Als gevolg
daarvan kunnen diverse klacht€n
ontstaan bijvoorbeeld depressie of

burnoutklachten.
Verbeeldingskra€ht
Langzamerhand is êr in mijn werk
op een organlsche manier een

geintegreerdê sarnenwerking
De Zie ze f is onsterfelijk, maêr
onze eigen verbinding ermee is
uiters! kwetsbaar. Hei besefvan
de aanwezigheid van de Zie kan
mogeljjk gaandeweg tijdens het
even verloren gaan. Maar ook
als de mensen in de omgeving
geen verbinding of voeling meer
hêbben met de ziel, ofwanneer
vla de opvoeding geen besef
v.n het bestaan van een groter
geheel wordt doorgegeven, 2a er
geen verblnding metde ZielzjnOmstandigheden buiten onze
invloed om kunnen eÍ zo aan
bijdragen dat hei contaci met de
Ziêl verzwakt. Maar de Ziel zal
ês

een'moeder'altijd trouwop

ons blijven wachten tot we de

êanwezigheid weer opmerken.
Mogelijk dat Maria als symbool
daarvan, of de moedeÍgodin
daarom in veel culturen zo'n
belangrijke plaats inneeÍnt.
Door ingrijpende en traumatjsche
gebeurtenissen in ons leven kan
een dee van onze persoonlijkheid
gebLokkeerd raken. Een deel
van de persoonlijkheid bevindt
zich daardoor als het ware nog
in die situatie van het verleden,
kljkt naar het heden, mêar
begrijpt het nlet. Het kan het

getraumatiseerde verleden niet

ontstaan van Kinesiologie en de
creatieve verbeelding van de
cliënt, Weinig mensen reêliseren
zich we k eên doorslaggevende
rol de verbeeldingskrachi speelt
bij het vormgeven van ons leven.
Alles wat door mensen is genraêkt,
is ooit eerst in de verbee ding van
iemand ontsiaan, hoe lang geleden
ook. Van zoiets ogenschijn ijk
eenvoudigs als hei wiel toi
zoiets gecompliceerds. s een
computer. Verbeelding vormt ook
de fundamente e, initié e factor
om iets nieuws te creëren ofte
veranderen. Vaa k koÍren nieuwe
ideeèn of inzichten onverwacht
tot ons. We raken geinspjreerd of
hebben een drooÍn om iets nieuws
tot stand te brengen, waarna
we consiructieve ênergie in het
idee stoppen om hei pÍêktisch
te realiseren. Verbeelding is het
vermogen om via bee d€n aan het
denken iets duidelijk te maken.

Herstel
Omdat onze verbeeldingskracht
geen grenzen kent, is hei moge ijk
om dêarmee in het verleden of
de mogelijke ioekomst informatie
over en voor ons te verzamelen,
sjêmanen maken van oudsher
gebruik van deze mogelijkheid en
noemen dat'zie ereizen'. Zo kan
iemand via de verbeelding contact
maken met de gebeurtenissen in
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zijn of haar verleden. Doorierug
te gaan naar een ingrijPende
periode in het peÍsoonlijke
verleden en daar te kijken waar,
waarom en hoe het daar mis ging
(regressie) en wat vervo gens
nodig is om de gestagneerde
energie en ontwikkeling weer
in bewêging ie brengen. Zo
is het mogelijk een situatie
Ínet terugwerkende krêchi ie

herstellen.
Daêrnaast kunnen we werken
rnet meiaforen, zoals de brok
in de keel, steen op de maag,
band om hei hoofd of lastop de
schouders. Deze metaforen of
innerLijke beelden bevatten een
schat aan lnforÍratie over oorzaak
en op ossingvan een prob eem.
Door de cliênt te vragen zich
actief op het beejd af te stemmen
en hen een aanta vragen te laten
beantwoorden metja, nee of
ik weet het niet, kan heel snel
tot de oorzaak en oplossine van
klachten gekomen worden.
Zin in eigen leven
Wat kan Kinesio ogie verder
bijdragen zodat de verbinding
Íret onze Ziel kan worden
verbeterd, versterkt of herste d?
Het initiatief om het contact
metde Zielte herstellen of te

verbeteren dient zoals gezegd
voora van onszelf uit te gaan,
omdat we daarmee erkennen en
bevestjgen hoe essenÍeel de zlel
Met Klnesiologie kun je
struikelblokken opsporen ên
transformeren tot bouwstenen
voor een leven met constructieve
energje. Zo wordt een positieve
bijdÍage ge everd aan het Grote
GeheeL. Daarblj is het effectief
gebleken om een of meerdere
van de Zie skwaliteiten (zie
hieronder) toe te passen. Het
resuliaat is een siabielere
energieba ans, waardoor meer
energie ter beschikking komt voor
een zinvoller en gelukkiger leven.
Over even wordt weer leven.
Meer gêzondheid en energie,
welbevinden en zingeving is het
gevolg. Er komt zo een beweging
op gang die steeds meer
constructieve energie genereert,
Zo ontstaat er steeds meer'Zin ln
Eigen Leven'.

Zielskwaliteiten
Tijdens het werk met cliênten viel

het me op dat op de vraàg: "Wat
misie je vên binnenuit om beter
met die ingrijpende sltuatje om
te kunnen gaan?" steeds dezelfde
woorden werden genoemd. Dat
ben ik gaendeweg Zielskwaliteiten
gaan noemen. HierondÊí noem ik
deze Zielskwaliteiten die, a s we
ons er voor open kunnen stellen,
voor iedervan ons onbeperkt van
binnenuit beschikbaar rljn.
Zielskwaliteiten

Vertrouwen
Rulmte

Licht
Liefde

Vrijheid

Stilte

KÍacht
Énergie

Levensvreugde

Door tijdens de sessie de cliënt
een zelígêkozen Zielskwêliteit
ultte laten nodigen en te aten
visualiseren totdat hij of zij er
helemaaL mee gevuld en door

omringd wordt, raaki deze
kwaliteit veÍder geïntegreeÍd
in het leven. lndien nodig
kunnen tijdens dei proces
eneÍgiecorreches gedaan wordenHierdoor wordt het steeds
gemakke liker oÍn'negatieve'
gêbeurtenissen in het leven op
een positieve manierte duiden en
een plek te geven. Het gevolg is
dêt men bêter kan Leven in het nu,
zonder invloed vên de lêst van het

Cursus

Misschien wil een aantalvan
ju le eens experimenteren met
deze woorden en de resultaten
aan mljdoorgeven. Mijn ervarlng
is dat ze naast en in p aatsvan

remedies en affirmaties Sebruikt
kunnen worden. ln ieder geval
stel ik reactiês op dit artike over
jullie eigen ervaring hiermee erg
op prijs.
We lcht kunnen we voor degenen
die reageren een bijeenkomst

Al ruim 12,s jaar vormen de
àrrikêlen over B oêsemrêínediês
een vast onderdeel van "Kinesio ogie". Bram Zaalberg is eên
bekende naam. Hij produce€rt en
veíkoopt bloesemremedies, geeft
opleldingen op het gebied van remedles en celzouten, lmporteert
.emedies, edelstenen, olién etc.
Reden genoeg om een kijkje tê
gáan nemen in ziln winkel in Horst

Maas Meterik. De winkel
heeft de naaÍn "De 3 vrouwen".
Een teken dat er gekeken wordi

aan de

nêar samenhàng, naar kwaliteit en
20rsv! dighêid. De naam symboll-

seert de gevoe skant, het lntuïhe
ve, vrouwelijke. Het staêt voor de
tegenhang van ratio, het wetÊnschappelijke, het man nelijke.
De winkel ligt aan de dooÍgangswêg die de twee dorpen verbjndt. op een kleln pleintje kun
je parkeíen. Wat meteen opvalt,
is dat er een groepje vrlendelijke
gebouwen staat, met de kozijnên
en deuren in dezelfde warme
kleur geschl derd. Als je b nnen-

organlseren oÍn ervaringen te

delen.
Henk Visser

lnfo@de verbeelding.ors
wwwde verbeelding.org
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komt word je bijna onmiddellijk
rusug: hier wordt in harmoniê

gewerkt en eeleefd. DÊ winkel is
groot, de plafonds meters hoog.
AlLe productÊn zijn Íuim opge
steld, zodêtje overalruimte hebt,
kunt kijken en kunt bewegen. Het
assortiment kent drie hooídgroepen: bloesemremedies, etherische
o lèn en ce zolrten, Deze drie
eroepen ontdekken en bekllken
kost tijd - er is veel keuze. Maar
er is nog zovee meer Edelstenen
in alle soorten en matên, kasten
vol boeken, talloze kaàrtspellen,
heerlijke theesoorten.
Van PrimêveÍa kun je nlet alleen
de bekende aiÍsprays en olièn vinden, maar ook verzorgingsproducten zoals shampoo, gezichtscrème
etc. Ondanks de ruime opstelling
en de rustige uitstalling vind je
hier onge ooÍlijk veel producten
en een enorÍr gevarieeÍd aanbod.

ln het m dden van de winkel is een
hoek gecreèerd waarje kennis
kunt maken mêt de bloesemre
medles. De b€kende poster staat

