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Ditis hettweede deelvdn een serie ortikelen,
gebaseerd op het boek "Díe wundeÍsame Welt
des Muskeltests" von dr. Chrísta Eding.
ln devorige oJleveing besproken we het
functianeren en uitvoeren von de spiertest
en wot er met name op neurologbch gebied
gebeurt.
tn deze afleveríns soat hetvoarolaver
selooÍwaardisheid en inaso von de
kinesiologie en de rolvan de tester en de
testpersoon bijhet tat stond konen van

1.De inhoud en de werking van de
kinesloLogie "is niet wetenschappelijk

Geloofwaardigheid van de kinesiologie
KinesloLogie is in tegensiêlingtot andeÍe
methodês niêt ontworpen of uitÊevonden,
maêr in de praktijk ontdekt. Dit neemt niet weg dat
het noodzakelijk is dat verklaringsmodellen worden
seformuleerd om de sêloofwaêrdisheld van deze Ínethode te
kunnen aantonen.Daarvoor is het van beiang dat casuistiek
gevo gd en gedocumenteerd worden om, ook op de lange
termijn, te kunnen beoorde en ófen hoe kinesiologie werktAên dê hand van klanttevredenheldsonderzoek en êen
goedê, uniforme registratie van de behandelingen, moet
het mogelijk zijn om de effectivitelt van kinesio ogie
aan te tonen. Hier igt een iaak voor de opleidingen en
beroepsvê

re n

igingen
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ln de kinesiologlê zijn weliswaarveel positievÊ
ervêringsfeiten te vinden, maar er zit eigenlijk geen
eenduidig denkrnode achter. Wlj als beoefenaars van de
kinesiologiê zitten min of meer in een spagaat: enerzijds

ervarerwedeweÍtrng.l dcl'rvèndek,lesrologrerr
de dagelijkse praktijk, anderzijds lopen we er met onze
bewiFvoerins achter aan...

Dai klopi, maar er zijn Íneerdere
verschilnselen waar we niet omheen
kunnen en waar nog niet alle antwoorden
op zijn gevonden (bljvoorbêe d
pa rawete nscha ppelijke versch ijnse len
zoa s iêlepathie en synchroniclteit)
Wetenschappelijk wordt al een erkend,
wat we kunnen meten, wat gecontroleerd
herhaald kan worden of wat door
dubbe blindstudies kan worden bevestjed.
Er zijn fenoÍnenen die weliswaar nog niet
wetenschappe jjk kunnen worden bewezen,
maar die, in teeenstelline tot kinesloLosie,
toch niet worden gênêgeerd- Men blijft zoeken naar

wetmatigheden, logica en authentjciteit.
Felaas js ook binnen de kinesiologie nog niet alles
helder en vêrklaêrbaar, maar men zou desondanks meer
respectvol met kinesiologie om kunnen gaan,

2.Kritiek op hei gebruik van kinesiologle en de presentatie
ervan. De eerste kennisÍnaking en dus de eerste indruk
is heelbelangrijk:maakje kennls met kinesiologie in
een lezing, in een kroeg, op de behandeltafei ofvia een
vriend? En watwerd erverteld en gedemonstreerd
rond de spieriest? Hoe serieus en ge loofwa a rdig was dê
boodschap en de verk aring ofhoe groot was het'hocus
pocusg€haite'?

een aantalfactoren waarmee we rekenjng moeten
houden bij hetvêrspreiden van de informêtiê rond
kinesiologie:
l.Kinesiolosie is een 'fijnstoffelijk' verschijnsel dat binnen
êen wetenschappelijk denkkader wordt ontkend,
Er is

ce,regeêrdo'\orr. zÊlhbÊld.hê,_l g"Táàl'.
wetenschappelijke bewij?en, zijn er3 pij ers die aan
geloofwaardigheid kunnen bijdragen:
Positieve ervaringen uit de praktijk
- Kloppende verklaringsmodellen
Representatieve eebruikels en beoefenaars van de
Los vên

Het imago van de kinesiologie
Critici en sceptici stiÍnu eren ons om stilte staan bij wat we
doen. In grote lijnen zijn er 2 punten waarop de kritiek op
kinesiologle zich richt:
10

2.Er is geen econonische interesse in een methode die geen
omzetverhoging belooft, integendee, en vindt daarom ook
geen (economisch ondersteunde) lobby.
3.Bij toepassing van kinesiologie ireden rneerdere
fenoÍnenen tegelijkertijd op dle weliswaar eenduidig
kunnen worden verklaard, maar nog niet bevredigend
(wetenschappelijk) kunnen worden bewezen. (Bijvoorbeeld
hettesten met intentie, de substantietest, etcetera.)
4.Ook tegenstrijdige denkbeelden en testuiislagen tussen
kinesiologische stromingen ondêíing, kunnen voor

verwarring zorgen,
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5.Het functioneren van de spiertest laat zich weliswaar
onweerlegbaar dernonstreren maar zelfs zeer ervaren
testers kunnen de uitleg niet altijd even elegant en helder
6.En zoals hieruoor algezegd: hoe en waar was onze eerste

diverse bouwstenen van verschil ende technieKen.
We moeten naar een dieper begrip zoeken om tot een
gemeenschappe Íke verklaringte komen om bovenstaande
schijnbare iegenstellingen in d€ basis te verenigen waardoor
divêrse toepêssingen elkaar niet hoeven uittê sluiten.

k€nnismaking met kinesiologie; welke indruk hebben we

wat zijn belangrijke kenmerken van het spiertesten?
Tip: beoog géén showeffect en geefgeen ongevraagde
adviezen met de spiertest als excuuslOok het gebruikvan
de spiertest als methode orn een productte verkopen,
zoals op (esoterische)beurzen veel iste zien, is om die
reden uit den boze: hoe neutraal kunje iesten êls de
uiislag gevolgen heeft voorje banksaldo?
Om alsvakgroep serieus genomen te worden, kan het
l-elpen on' dooÍ de br'l van \.êpri. ê'r ..iti.i naèr o1\ ê:gêr
handelen te kijken en vooral ook bij de eerste behandeling
niet sneller te willen gaan dan de testpersoon kan volgenl

Het is een kunst om te spiertesten maar het is zeker ook een
kunst om in het kort en waarheidsgetrouw uitte leggen hoe
de spiertestwerkt. Allereelst is hei dan ook belangrijk dat wê
de werkingvan de spiertest zelfzo goed mogelijk begrtpen
om het aan de testpersoon duideltk uitte kunnen leggen en
daardoor aan geloofwaardigheid te winnen.
Vergissingen ên verwarÍingen
W€ hebben als kinesio ogen vaakte maken Ínet
tege nstrijdige testvoo rsch riften of toepassingsregels,

bijvoorbeeld:
De ene instrucieur leert om het horloge af te doen voor
hei iesten, de anderjuist niet. Het ze fde ge dt voor het
afdoen van bri en sieraden.
De ene stromine zegt dat ie alleen maar kunttesten nadat
a le voortesten ziln gedaan en gebalanceerd, bÍ ênderen
maakt dat niet uit.
Spee t hettesten met de ogen open ofdicht ofhet
aanktken van de tester een rolofniet?
Tesien op de uitademing ofniet?
Amalgaam in hetgebit blokkeert de testuitslagen, of niet,
evenals wate Ít€ kort?
Soms |tkt het alsofinstructeurs ergvast z;tten in hun eigên
'belief-system' en vergeten dêi het lichaam zich in korte tijd
.an elke prikkel kan aanpassen. Dit zou dan impliceren dat
bovenstêande factoren niet uiimaken en dai iedereen altijd
testbaar is,,.

-

'

De meestwezenlíke aspecten van het spiertesten zijn de

volsende:
1.Een exacte testtechniek, rekening houdend met de

neuromusculaire fysiologie,

totdat
het'in het slotvallen'van de spieftest door zowe de
De testdruk Ínoet langzaam opgevoerd worden,

testerals de geteste wordt gevoe d, Daardoor krijgt het
neuromusculaire systeem van de getesie de referentie voor
alle volgendetesten.
Naarmate er met meeraspecten rekening moet worden
gehouden die invloed kunnen hebben op de spiertest, is
de kans groot dat simpele 'd rukfouten' ve rkeerd worden
geïnterpreteerdr "water drinken helpt niet tegen test
drukfoutenl" De schrijfster pleit dên ook voor voldoende
oefening door beginnende testers.
2.Het bewustzijn van de testertijdens hettesten.
Elke kines;oLogische opleiding wijst op eenjuiste
therapeutische houding: oplettendheid en geen
vooringenomenheid want de verwachtingen van detester
kunnen het testresultaat beïnvloeden.
Maar: hetvermijden van elke veMachting is onmoeelijk;
,onder mentale betrokkenheid van detesteren de
testpersoon is het zelfs onmogelijk om tot resultaten te
komenl De spiertest is als het ware de luidspreker van een

onhoórbare.ommuni.aiiê
Het gaat er dus vooralom dat we ons ervan bewusi zijn
wai en hoe wij informatje in de spiertest aandragen.
Het gaat erom dat we het nuttige inbrengen en dat wat
\too.i veírriidpr. Biivoorbeeld de irtent e làn rijn om
het optimale voedingssupplement ult te zoeken (nutlig),
zonder een bepaêld middel alvooraf in gedachten te

hebben Gtorend).
Een spiertest is een werktuig dat aleen maarwerki
doordat er een deskundige gebruiker bÍ is betrokken en
die bepaa t dan ook hêt uiteindelijke succesvan detest.
Persoonlijke en beroepsÍratige competenties zÍn nodig
om verantwoord te handelen en goede resultaten van het
spiertesten te kunnen verwachten:
-

Dr. Eding zegt in haar boek "Die wundersame Welt des

Muskeltests" hierover dat
'kinesiologie'geen synoniem is voo r 'spiertest'. De
bnesiologie is een methode en de spiertest is een
instrument;de kinesiologie heeft de spiertesi nodig,
andersom niet.
De ioepassingsregels van de kinesiologie zijn nietaltijd een
noodzakelijke voorwaarde om €en goede spiertest te kunnen
doen. Sterker nog, de ingewikkelde Íegels van verschillende
kiregologrsche st oÍringên kunnên voo. veíwaíÍ19loíge1
omdat het van de essentie van de spiertest kan afwijken.
le zou de spiertest kunnen beschouwen als een spin in het
kinesioloeische spinnenweb: hei web w€eft zichzelf met

Valkenr

s, en

daèrbrjzele ooklennisvarjêegen

grenzen
Kennis van de wetmatigheden van het spiertesten

-Vrt zÍn

van eigen belangen
- oplettendheid en welwillendheid

Openheid zonder vooringenomenheid
- Ontspannen opmerkzaamheid
Juist omdat de geteste persoon de spiertest als zÍn
eigen hoogste waarheid zal ervaren en de uitkomst
van de spiertest dus als de onbetwistbare waarheid zal
aannemen, is de ethiek van hetspiertesien h€el belangrijk.
( mmers: hoe zou mijn arm kunnen doen wat de ander

wil?). Buiten techn;sche iestfouten, is het overdragen van
verwachtingen de meest gemaakte fout. >
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Naast opz€tte ijke manipulatje, kunnen ook ha of
onbewuste verwachtrngen van de tester het testresultaat
beÏnvloeden. OÍn dit te voorkomen is hetvan belang om
hier alert op te zijn en ie a len tilde open te staan voor elk
mogelijk testresultaêtl (Want zelfbeveshgende systemen
zeggen onsi "ie vindt wat je zoektl")
3.De Alpha toestand als uitgangspunt bij het testen.
Ontspannen centrering als uitgangssituatie is de
belanerijkste basisvoorwêarde om tot correcte
testresultêten te komen. Ondertijdsdruk worden er sneller
testfouten gemaakt, want we veÍliezen de concentratie
en de ontspannen aandacht en dit be-rnvloedt de
(fijnstoffe lljke l) spjertesi. ln de neurofvsiologie noemt men
de staatvan ontspannen gecentreerdheid en tegelijkertijd

aandachtige ontspanning, Alpha-toestand'. Dit woÍdt ook
we de 'Flow' genoemd. ln deze toestand kan men sneller
en fijner 'afstemmen' op het Ve d. (hierover meer in deel 3)
Hoe verderje vên deze Alpha toestand af bent, des te
onbetrouwbaarder wordenje testresu taten: er komt meer
tuis op de lijn'.
Samengevat:
ln het kort samengevat hebben we te mêkên met de
vo gende spelregels bij het spiertesten:
1.

nadenken en geven ons de kans om diepere, onderliggende
waarheden uitte zoeken.
Het tysteen'van de iestpersoon als informatiebron
blijkt dus niet toereikend te zijn. Er moeten nog êndere

informatiebronnen zin.
ln ieder geval is dat de kennis van de therapeut die zich
mengt met de informatie van de testpersoon ln het

iesiresultaatDaêrnaast is er nóg een bÍon van informatie/ het
zogeraaÍnde collectieve onbewuste.

Ruoert She drake heeft in ziin werk ultvoerig verslêg gedaan
van ziin wetenschappelijke onderzoek naar deze zogenaamde
moffogenetische velden.
DÊze velden zijn er, kort gezegd, voor verantwoordelijk dat
informatie kan worden gernaterialiseerd.
Het DNA van levende wezens is daêrbij hei bouwp an, de
bewustzijns-, informatie of communicatrevelden zorgen voor
de uitvoering van het plên.
n dezê velden wordt energie ultgewisseld. Bijhet
zwermgedrêg van vogels of vissen is dit duidel jk zichtbaar:
os,e ndrv.oJe r gaa'r 7i.1" gê?d-nên ijk dl( een orga'li\ÍrF
gedragen.

Fysiologisch exacte testtechnlek

2.Bewuste omgang met de testfuncties en hun context
lêlinB vdr l_et oewu,r7,j1. m.b.l.:
LHerdê-ê

"í

vooringenomenheid
openheid, aandacht en welwjllendheid

- geen

- ontspannen centrering.

Wie spreekt er eigenlijk bij de sp;eriesi?

ie zou denken datje in zekere zin spreekt mei de
lichaaÍnsintelligentie en het onderbewuste van de

testpersoon; zljn spiersvsteem wordt immers aangesproken.
Dus hoe kan het bijvoorbeeld dat verschillende therapeuten
bijdezelfde testpersoon verschillende en soms zelfs
tegenstrijdige testresultaten vinden?
En hoe kan het dat dat de spiertestvan de testpersoon
antwoord kan geven op vragen die hij he emaal niet begÍijpt
ofwaar hijnog nooit van heeft gehoord? Dat geldt natuur ijk
ook bij het testen van kinderen ofdieren.
Venaalt de spiertesi.lleen maar de waarheid vên de
testpersoon ofwordt die beïnvloed door de therapêut? Met

Men gaat ervan uji dai in het co lectieve onbÊwuste al
hêtWeten van menshêid en natuuruitverleden, heden
en toekomst is opgeslagen en dêt wij, als dee van het
universum, ioegang kunnen krijgen tot deze informatie. De
testpersoon wordt a s her ware antenne waardoor hijvia de
.e5ter mêr l^êl Lollei ieve onbewL5te kd1ÍommLn (êÍer
We hebben echter geen ongefilterde toegang tot deze
universeLe databank. Misschien is het wel zo dat de
kosmische informatie aLs radiogolven door de Íulmte worden
gestuurd en dat de ontvanger dejuiste frequenhe moet
inschakelen oÍn te kunnen vinden wat hijzoekt.
Hypothese is dot deze velden bestaon en dot ze meewerken

Vo gende keer meerover deze ve den en over testkwa

overtuiginSen en meer..,

Wat is de waarheid en wat is de eigenltke informatiebron in
de testpersoon? ls er eigenlijkweleen absolute, oblectieve
waarheid? En is er dan een niveau waarop schljnbare
tegenstellingen zich opheffen?
Schijnbaar tegenstrijdige waarheden stemmen ons tot
12
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en de invloed van ge oot weien, verwachtingen en
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