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De Flow line massagetech n iek van Biokinesiology vormt e€n gêmakkêlijke manieÍ om vast te stellen wêlke
acupressulrpunten het meest geschikt zijn om het lichaêm te bálanceren.
We zullen acupressuurpunten leren toepassen om aíkickv€rschijnselen te voorkomen bij het stopp€n met roken.

lnleiding
lohn Barton beschreef in één van zijn eerste boeken, Flow
Lines to Health (1977), nu getiteld Take Care ofYourselves
Naturally (Biokinesiology lnstitute, 1984), ziln ontdekking dat

Barton kwam er ook achter dêt kinetisch weefsel en
ecupressuurpunten tijdelijk aangezet of geactiveerd kan
worden door li€hte druk. De behandelaarstrijkt lichtjês
over de huid ter plaatse van hetweefsel, van oorsprong
naar aenhechting op het hoofd en torso, en richting vingers
en tenen op de handpalÍn en voetzool. Daarentegen gêat
el het strijken aan hánd en voetrug en op de aímen en
benen, richting schouders en heupen, d.wz. van aanhechting
naar oorsprong. (figuur 2). Lichtjes strijken in deze richting
schakêlt het weefsel, handrug- ofvoetrugreflex, of
acupressuuÍpunt tijdêltk in. Tappen op hetzelfde reflexpunt,
of lichtjes strijken in de andêre richting, veroorzaak opniêuw
de onbalens of brengt het terug naar de vorige toestand.

íeder kinêtisch weefsel {weefsel van het bewegingsapparaat,
zoa s soieÍ, pêês, ligarprr, 'àsc e of àporeurose)
gebê anceerd kan worden doorstevige massage langs het
weefselvàn oorsprong tot aanhechting. Massa8e van voet- of
handreflex€n gaat bijvoorbeeld van benen
of armen in de richting van de tenen of vingers (figuur 1). Hij
pastê dit toe als correctjêmêthode.

Figuur 1i Diepe flowline mêssage
Let op! Er is een veÍschll van Ínassagêrichting ln arrnen en
benen t.o.v figuur 2: lichte flowline massage.

Figuuí 2: Lichte Ílow ine massage

(lJit: Take Care of Yourselves Naturally van het Biokineslology

(Uit: Take Care of Yourselves Naturally v.n het BiokinesioÍogv
lnstitute, uitgebreid met ácupressu!rpunten)

lnstit!te)
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Tabel 1r Acupressuurpunten voor het voorkomen vàn aÍkickverschijnselen
CV15 Op de middenlijn van het lichaam, dircct onderhei borstbeei (stcmum)
cvlT Midden op hct sternum tussen de tepels (moct voor gecompenseerd wordcn brj
volwassctl vrouwen

CV)2 Op de middenlijn in het kuiltjc bove hei borstbcen
CXíJ

Twee duimbrccdtes boven de diepste plooi van de binncnkant van de pols, op één
1r]ct d€

lijn

middelvirger

rvl

Twee aluimbreedtes boven de ruimte tussen de grote tcdr en de tweedc teen, op de

LO5

ln de nl,'ur \:rn de elleh,'ug ddn de 'ddidle krrrl \ 41 ,le pcc's
burg Je cltr-boog om de purrten te \,indel

LOl

Bo!cI he nrurr.sus \t l' 'rLl(u. \ an dc rad rr., alrderLa \ ( du,mbrcedle ho\ cn dc
plooi raniepol. Alsáeuij'ringenendrrrmcn\i-5(roc\arrdengerrui't worden'
2it het puntjtin het deukje direct onder de top van cle wijsvinger
Eé" f*r,lbr-".dt" t](r*n d"J,tp van het biincnenkelbot, net achter het scheenbeen

Ml6

1r

rar

de hic<ps bruchii;

rl. ra)

Eén handbreedle onder de ondc*ant van de knicschijl, dan éón duinbreedte dchting
dc buitenkanl van bet been

-:ioassing: aft icl(verschijnselen

:'- _n zêlfhulp acupressuuÍboeken die
-::ke k achten beschrijven en dan Per
-. :kê k acht veel acupunctuurpunten
-:€-nên die gemasseerd zouden
, -- ren worden teneinde de klachtte

3.

acupressuurpunten uit iabel 1 in de
richtingvan de pijlen uit figuur 2:
nêar boven bij arm of been, en over
hei midden van het lichaam.
Test opnieuw de 15.le kunt twee

-:r

ílowline massage kan uitgezocht
ke acupressuurpunten echt
-, oed hebben op de klacht. Hieronder
. r-dên de acupressuurpunten
:=_oÊmd die ingezet kunnen worden
, _ 3fklckverschijnselen ie verminderen
r : bij het stoppen met roken kunnen

a.

lS is

,::

b.

.=_-ninderen. Echter, door te werken

kan gebruikt worden om

.,:-den we

van de afkickverschijnselen die

-:_

kan ondervinden tijdens het

!::.pen met roken, kunnen verholPen
:'.corkomen worden door het
::-uleren van êcupressuurpunten

::-.

ateerd aan de lever en andeÍê
sverteringsoÍganen. Er rijn negen
: --ien die effectief zijn (Blate,
1;i6). Meestalzijn eÍ echter slechts
:r:ê of drie nodig. Door het gebruik
,:_ Ílowline mêssage kunnen we
::-:erhalen welke deze punten zijn.

::

1: Voor

de cliént die

:ílickverschijnselen heeft i test
de lndlcatorspieren van de
centraLe , gouverneur- en twaalf
íêgu lere meridianen en daag de

neurolynrfatische punten uit of
gebruik de pÍioriteÍtsmode om te
êchteÍhalen welke Ínode prioÍteit

::

Als de cliënt nog rookt en g€en
aÍkickverschijnselen hêeft: kun je de
pÊrsoon zich voor laten stellen dat
hij 24 uur geen sigaret heefi gehêd,
om kunstmatig de onbalansen van

afklcken te veroorzaken. Achterhaa

:

4.

5

sterk. Dit acupressuurpunt

aíkickverschijnseLen te helpen
voorkomen. Strijk in tegengestelde
richting over het acupressuurpunt
om de ls weer terug te brengen in
de oorspronkelijke toestand. Ga
door met stap 4.
lS Ís zwak. Dit acupressuurpunt
heLpt waarschijnlijk niet bij het
v€rhelpen of voor-komen van
aÍkickverschijnselen. Ga door mei
Herhaal stap 2 met €lk van de
andere acht acupressuurpunten
totje weet we ke van de negen
acupressuurpunten het beste zullen
zijn voor je cliënt.
Massêêr dê rêlÊvante
acupressuurpunten stevig, met
een soort gravende beweging
van de vingertop, gedurende
15 20 seconden. Deze stimulatie
zou de c lént rnoeten helpen
afkickverschijnselen te voorkomen

en/of Íeduceren.
contra indicaties

Gebruik geen acupressuur wannêer je:
l.Zwanger bent, zeker rond de derde
2. Een

chronlsche hadafwijking hebt,

zeker wanneer je een pacemaker

hebt
3.ReseLmatig medicijnen gebruiki voor
een ernstig€ aandoening zoê s kanker

de prioritaire indicaiorspier.
Test de pÍioritaire indicatorspier.
Deze zou zwak moeten zijn.

Strijk lichtjes over één van de

4.Gebruik geen acupressuur binnen
vier 14) uur na het gebruik van
drugs, rnedicijnen, alcohol of andere
bedwe mende middelen.
5. Masseer geen acupressuurpunt als
het onder een litt€ken, moedervlek,
wrat of andere ontsiering zit.
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