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mechonisme werd voortgezet door Henry en
Florence Kendoll.

von
Kinesiologie, groeide het besef dot het zowel
een wetenschop is ols een kunsl. Hoewel het
methoden, regels, principes en logische technieken toepost, is er ook sproke von een directe
verhouding tussen de gebruiker von de lechniek
(proctiiioner) en de cliënt. Dit biedt de gelegenheid voor uitwisseling von intuïlie en gevoel en
de mogeliikheid tot uitdoging, ollemool eigenschoppen von een vorm von kunst. lk vroeg me
of of de oorspronkeliike schriivers hel belong
von deze kunst herkend hebben.

Zii werkten ook met mensen die hersielden von
poro lytische pol iomyel itis
Zij poslen de ideeën von Lovelt oon en systemotiseerden deze en publiceerden in 1949 heI
boonbrekende boek "Muscle Testing ond
Funclion". Spierteslen werd dqordoor een
nieuwe wetenschop in het veld von
Acodemische Kinesiologie -- de diepe onolyse
von de exocte bewegingen von de spieren en de
monier woorop deze de gewrichten bewegen.

Ontwikkeld in het begin von de 20e eeuw en
verschenen in 1932, gebruikte een orthopedisch
chirurg uil Boslon, R. W. Lovett, ziin viif niveous's
von spiertesten om uitgevollen functies len
gevolge von polio en zenuwbeschodigingen te
onolyseren. Hii gebruikte spierteslen om
beschodigingen von de ruggenmergszenuwen
op le sporen, om vost le stellen woor hei probleem werkeliik zot. lk neem oon dol het heel
bevredigend geweest moet ziin om een dergeliik
kunslenoor te ziin in wot hii deed. Ziin biidroge
oon het gebruiken von spieren ols feedbqck-

Slel ie hun verbozing voor loen ze ontdekten dot

elke spier een unieke functie heefl, die zii
beschreven ols de houding (posifie) mei het

grootste mechonische voordeel. Wonneer de
spier in hoor positie von moximool mechonisch
voordeel is, wordl dot de primoire beweger
genoemd of ogonist. Zii stelden vost doï wonneer een spier geïsoleerd is in hoor toestond qls
primoire beweger en don wordl getesl, de
monueel gecontr:oleerde spier een verondering
oon de dog kon leggen in de heelheid von hoor
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herstellen von gezondheid, geboseerd op een
goede bloedsomloop. Hii mookte duideliik dot
deze toeslond de voorwqorde creëerde voor het

functie en kqn reogeren met een von de viif verschillende reociies zools voslgesteld door Dr.
Lovetl. Omdot de fysiologische krocht von individuele spieren vorieert bii verschillende
mensen, bleek de school niel zozeer de obsolule
meling te zijn von de krochl, moor eerder von
de relotieve (on)geschondenheid von de spierfunctie.

ol don niet

ontsloon von zieklen. Evenols
hod
Chopmon
ook Bennetl een eigen sel von
Reflex Points ontwikkeld. Het merendeel doorvon bevond zich op het hoofd of in het bovensie
deel von het lichoom, met een poqr punten
onder de toille en op de benen.

Degene die uitgesproken belongstelling loonde
voor hel werk vqn Kendoll en Kendoll, wos chiroproctor Dr. George Goodheort. Hii moet een
von die zeldzome kunstenoors ziin geweest die
fonioslische ontdekkingen doen door noor
onderzoek te kiiken vonuil een onder perspectief en don de informotie op een nieuwe wiize
kunnen somenvoegen. Het is vook niet olleen
het zien von nieuwe dingen, moor eerder bekende dingen op een nieuwe monier bekiiken,
dot leidt tot grooi kunstenoorschop.

Heloos stierf Bennelt oon konker, veroorzookt
door het regelmotig bloot stoon oon slrolingen
die hii gebruikte bii ziin onderzoek, moor niet
nodol hij eerst een erfenis von woordevolle kennis hod nogelolen, die bekend werd ols de
"Bennelt Reflex Points".

Door somenvoeging von deze ontdekkingen,
pionierde Goodheort een systeem bii elkoor dot
hel werk von ziin voorgongers somenvoegde:
Chopmon's Points (voor lymffunclies), Bennett's
Poinls (voor vosculoire functies), de oorsprongoonhechtingstechniek (voor spierproblemen), en
het spiertesten zelf ten behoeve von feedbock
met zowel diognostische ols theropeutische
woorde. Dit morkeerde het begin von de wetenschop von de Toegeposte Kinesiologie.

Toen Dr. Goodheort in ziin proktiik meer gebruik
begon le moken von spiertesten, ontdekïe hii

dot sommige potiënten bepoolde spieren hod-

den die de primoire positie niet

konden
voslhouden wonneer ze bepoolde ziektes onder
de leden hodden. Dit bevestigde zowel de
relotie lussen de ziekte en hoor invloed op de
spierreoclie, ols de mole woorin de verondering
von de spierreoclie optrod, om zo vost te stellen
woor de ziekte de potiënt hinderde. Het is ook
een directe en zichtbore reoctie.

Toegepeste Kinesiologie

Met eerbied voor het wonderboorliike dot
bereikt wos, bleef ik me ofvrogen welke ondere
invloeden er bestoon in de onlwikkeling von de
Kinesiologie, zools we die op dit momenl kennen. lk herinner me dot George Goodheort een
ondere groep von chiroproctors biieenbrocht,
die geïnteresseerd woren in de ontwikkeling von
Toegeposle Kinesiologie. Zii werden bekend ols
de "Dirty Dozen". Zii creëerden uiteindeliik
nieuwe richtingen in de Kinesiologie, nodot ze
eerst hun eigen onderzoek hodden onlwikkeld.

Soms poste Goodheort ziin nieuw ontdekte oorsprong en oqnhechtingslechniek toe op de
zwqkke spieren woqrdoor meeslol de krocht von

de spier groter werd met een overeenkomstige
verbelering in de oorzokeliike conditie. Kort
gezegd, het teslen von spieren bleek niet olleen
een diognostische woorde le hebben, mqor ook
een lheropeulische.
Goodheort wos geïnteresseerd in ollerlei verschillende kennisgebieden en gebruikte deze
onderzoeksgebieden om voortdurend noor
qntwoorden te zoeken. Ziin speurtocht leidde
hem noqr het werk von een oonlol ondere
Amerikoonse ortsen, in het biizonder twee, een
osteopoot, Dr. Fronk Chopmon die vostgesteld
hod dot meerdere soorlen pothologische ziekten
of sympïomen von ziekten hun oorsprong hodden in geblokkeerde lymfestromen, wol betekende dot weefsels nq verloop von tiid meer
toxisch en minder functioneel werden. Hii
ontwikkelde de "Chopmon Reflex Poinls" die
gepubliceerd werden in ziin onderzoeken in de
dertiger joren. ln diezelfde periode kwom een
ondere Amerikoonse chiroproclor, Terence
Bennelt, noor voren mel ziin model voor het
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Goodheort bleef doorbroken moken die tot op
de dog vqn vondoog de grondslogen vormen
von de Kinesiologie. ln de lote zestiger ioren
ontdekte Goodheori dot wonneer spieren niel
reogeerden op oorsprong- en oonhechlingsstimulotie of Chopmon's of Bennett's Reflex
Poinls, dot soms door het striiken von de honden
over een specifieke meridioon, in de richting von
de slroom die de Chinezen hodden vostgesteld,
de verqnderde spieren vook terug gingen noor
de normole reoctie. Opnieuw bleek er een
relotie le bestoon lussen een specifieke spierreoctie en een specifieke meridioon. ln 1966
schreef hii een onderzoekshondboek over hel
versterken von spieren door het vosthouden von
ocupunctuurpunlen, die Tonificolion Points worden genoemd.
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zingsproces le veel wos voor de gevestigde ther-

opieën von die tiid, werd Touch for Heolth
gezien ols een tolool nieuwe rondlheropie von
de vroege ioren zeventig.

Ondonks slevige weerstond wos Touch for
Heolth een middel, voor menig niet-medisch
persoon en de leek, om de voordelen duideliik
le moken von het loepossen en het leren
omgoon met de spierlestmethode ols een
gereedschop om opnieuw een ioestond von

Hii herkende een buitengewoon geheel von
reloties die spierreoclies in verbond brengen

mel onbolonsen in het spiersysteem, het lymfsysteem, het bloedvotensysteem en zelfs met de
minder begrepen energiesyslemen von de

energiebolons te creëren.

Chinese geneeswiizen. Mel de ontdekking dot
elke spier en reflexpunï een ofspiegeling geeft
von de oord von de bolons von een specifiek
orgoonsysteem en omdot de Chinezen hun
meridionen hebben genoemd noor het orgoon
woormee ze geossocieerd ziin, reoliseerde
Goodheort zich dot hel orgoon de sleutel vormt
in deze relotie. Het biizondere somenvollen von
ol deze observoties werd het Spier-Orgoon/
Klier-Meridioon Complex, het kernconcept von
Het Chinese systeem hqd hem een plotlegrond
gegeven von duizenden ioren von empirische
observolies over het energiesysleem en de
principes woorlongs dit werkt. Goodheort
voegde oon deze mqsso von kennis de spierreoctie-correlotie loe, wot de energiebolons von
de meridionen en hun corresponderende orgonen impliceerde. Dit kon snel en voortdurend
bevesïigd worden door direcle feedbock von de
spieren. Volgens Goodheort vormt dit een von
de weinige Westerse oonvullingen op het
Oosten voor wol betreft de loepossing von
energie technieken. Goodheorï kon deze syslemen nu heel snel loegonkeliik moken door de
directe biofeedbock, oongereikt door het
spierteslen ols hel diognostische gereedschop.

von Goodheorts meest brilionte prolégés,
Dr. Alon Beordoll, deed verschillende cruciole
ontdekkingen die extro mogeliikheden boden
oqn het ontwikkelingsveld von Kinesiologie.
Terwiil Beordoll een beroemde morothonloper
behondelde, ontdekle hii dot individuele spieren
niet ollemool funclioneerden ols een eenheid,
moor eerder, dot vele spieren functioneel gezien
uil unieke delen beslonden. Hii onidekte meer
don 250 specifieke spiertesien die groepen binnen de belongrilksie spieren von hel lichoom
isoleerden en publiceerde ziin opwindende ont-l980.
dekkingen in
Beordoll ontwikkelde ook verschillende ondere
innovolieve concepten die de bosis ziin geworden in de toepossing von olle kinesiologische
systemen die tot op de dog von vondoog
ontwikkeld ziin. Toen de spiertesten, reflex punten en concepten ontwikkeld in de Toegeposle
Kinesiologie en Klinische Kinesiologie - beide
chiroproctische gebieden - het publiek bereikten vio Touch for Heollh, ontstond er een grole
verspreiding von creotieve octiviteit doordot
nieuwe Kinesiologiesystemen werden
ontwikkeld door grensverleggende individuen
mel verschil lende ochterg ronden.

Een onder lid von de Dirty Dozen wos chiroproctor Dr. John Thie, die de bosistechnieken
-ontwikkeld in de Toegeposle Kinesiologiegebruikte mel de hulp von de ondersteunende
groep, om een nieuw systeem le ontwikkelen
dot zii Touch for Heolth noemden. Omdot dit
concept von iemond oonroken ols een gene-

Vonuit dit begin is Kinesiologie goon bloeien en
een breed veld geworden von op Kinesiologie
geboseerde behondelingen. Deze nieuwe systemen ziin onlwikkeld door mensen die de
ongeloofliike potenlie zogen von de technieken
vonwege de vriiheid om ze te gebruiken in elk
gebied dol ze kenden.

Toegeposte

Ki

Een

nesiolog ie.
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r
ols stressor binnen ie fysiek-emotionele ziin en
het kon iets zijn woor ie bewuste hersenen zich
niet bewust von woren ïotdoi de spiertest het ie
duideliik mookle.

Een qnder lid von de Dirty Dozen wos
chiroproctor Dr. John Thie, die de
bosistechnieken -onlwikkeld in de
Toegeposte Kinesiologie- gebruikie met de
hulp von de ondersteunende groep, om
een nieuw systeem te ontwikkelen dot zii
Touch for Heqlth noemden

Het onderbewuste gebied von de hersenen dot
olles besluurl of oon het licht brengl von wot we
doen om in leven te bliiven, besluurl ook hoe
we ons voelen en zelfs denken. Onze emoties
ziin gelokoliseerd in het Lymbische systeem, woï
verbonden is vio verschillende konolen, die onze
spierenergie en -sponning besluren. Wqorom
denk ie dot ie nek gesponnen wordt wonneer ie
bong bent of ie zorgen mookt? Woorom drooit
ie moog zich om? Woorom hebben puur mentole gebeurienissen een dergeliik duideliik
fysiek effect?

lk werd me ervon bewust dot Kinesiologie met
relotief grote snelheid is ontstoon in vergeliiking
met ondere gevestigde melhoden. Een heel
ionge welenschop wos oon hel ontstoon en ik
mookte door deel von uit. Het geeft mii een zeer
nederig gevoel mii te reoliseren dot het beperkle effecl dot ik nu nog bereikie, eens gezien zou
worden ols het begin von een prochtige nieuwe

Dot is vonwege het feil dot het gedeehe von
onze hersenen dot onze emoiionele en fysieke

wetenschop.

overlevingsprogrommo's bestuurt, ook onderbewust de energie von ons spierslelsel beïnvloedt.
Zo wordt dus de emotionele energie von
iemond direct gereflecteerd in ziin spiersponning.

Bii olle nieuwe wetenschoppen ziin er oltiid
legenslonders, omdot hun ongsl hen probeert te
beschermen voor iets dot ze niet begriipen. lk
heb dit zelfs kunnen voststellen in de verschillende richtingen von Kinesiologie. Moor ik
herinner me ook de woorden von een vriend die
me oonmoedigde om notuurgeneeswiizen le
goon studeren:'ledereen is bong voor iets, het
is olleen een kweslie von hen iot het inzichl te
brengen von de zin von ongst voor slechte dingen, niel voor goede'.

Het is overduideliik dot omdot kinesiologie onze
onderbewuste spiersponning registreert, het
direct verbonden is mel de emolionele ceniro
die deze sponning bepolen. Wonneer we een
spier lesten, is het mogeliik om in contoct le
komen met het rookvlok lussen het neurologisch
fysieke lichoom en de emoties en gedochten die
het lichoom beïnvloeden. Bovendien is het zo
dot de spiertest ook het rookvlok oontoonl
tussen het fysieke lichoom en hel energiesysteem von de Chinese Acupunctuur. De Chinezen
ontdekten dot elke energiestroom beïnvloed
wordt door een specifieke emotionele loesiond
vqn een persoon. Wot Kinesiologie dooroon
loevoegt is de fysieke reoctie die energie en
emoties verbindt.

Als voormolige voorzitter von de lnlernotionol

of Speciolised Kinesiologists (IASK)
ik no over de wereldwiide blik von

Associotion

docht

Kinesiologie en wos verboosd over de enorme
uitbreiding von technieken en kennis die vergoord is over de loren.

Alle nieuwe kennis is voort gekomen uit

de

menseliike reoclie op overleven. Als we efficiënt
kunnen overleven, zien we geen verondering in
de spierreoctie. Als iemond zich niet op een
possende wiize kon oonpossen oon de veronderingen om hem heen, vinden we veronderingen in de spierreocties. Kinesiologie is op deze
wiize een zeer eenvoudige en subtiele monier
geworden om vosi te stellen wonneer en woor
een persoon zich niet kon oonpossen op een
wiize die hel beste is voor ziin eigen gezondheid
op de longe termiin.

Bii bedreiging of gevoor, worden de Lymbische
cenlro zeer oclief en openen de hersenschors
oon de ochterziide von de hersenen, woor onze
herinneringen worden opgeslogen von hetgeen
in hei verleden is gebeurd. Deze gebieden vrogen doorom om veel bloedcirculotie. De bloedstroom, noor gebieden oon de voorzijde von de
hersenen, die zich bezighouden mel het ossociotieve denken -onze bewusle gedochten- wordi
tiideliik ofgesloten, zodot onze gedochten niet
ons vermogen tot reoctie beïnvloeden.
Bedreigende omslondigheden verlongen von ie
dot ie reogeert. Niet om no te denken over
octie, moor olleen het doen.

Deze toegong tot de gewoonliik ontoegonkeliike gebieden von ons onderbewusiziin is een
von de meest krochtige ospecten von
Kinesiologie zools het nu wordt loegepost. lets
wot ie denkl, kon onmiddelliik ontdekt worden
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den. Dol progrommo wordl don opnieuw ofgespeeld en bestuuri ie gedrog, terwiil het dient
ols een referentie, opdol ie opnieuw dot gedrog
kunt vertonen dot ie in het verleden in stool
stelde om le overleven. Het probleem is dot wij
gewoontedieren ziin. Dqordoor mqken we een
gewoonte von het proces von overleven met ols
resultoot doi we de meesle iiid doorbrengen in
een stooi von verdediging, niel von leven.
lk word gerust gesteld door de woorden von
George Goodheort die zei: Het lichoqm is eenvoudigweg ingewikkeld en ingewikkeld eenvoudig. Nu ik hier zil en nodenk over de dingen
die ik in miin leven geleerd heb, kon ik eerliik
zeggen dot Kinesiologie het meest geweldige is
dot ik, of wie don ook, ooit in ziin leven kon
hopen le leren. lk ben werkelilk donkboor voor
het feit dor ik nu leef in deze tiid en Kinesiologie
heb leren kennen.

ln miin werk mei Gevorderde Kinesiologie heb

ik meerdere Kinesiologiecursussen geschreven
en terwiil ik doormee bezig wos is het mii
duideliik geworden dol we moor ol te vook in
een stoot von verdediging en overleving verkeren ten koste von onze hersenfuncties.
Wonneer ie ie in een poienlieel bedreigende
omslondigheid bevindt, voel le oon dot ie direct
moel reogeren. Deze onmiddelliike octie is in
werkeliikheid re-octie, of het herofspelen von
een overlevingsprogrommo dol in het verleden
succesvol is gebleken. Wonneer ie hersenen zich
bewusl worden von dreiging, don overzien de
Limbische hersenen olle ervoringen die je ooil
hebt gehod die veel liiken op de ervoring die ie
op dot moment hebt, in 1/500sre von een seconde. Zonder dot ie bewuste geest er bii
betrokken is, selecteren de Limbische hersenen
hel progrommo doi de hoogste overlevingswoorde hod in soortgeliike omstondighe-
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