verschillende klochten hebben: migroine,
ostmo, burn out, psychische klochien, moor
ook met mensen die zoeken noor een meer

- dooroon zijn geen kosten verbonden.
Erno en Christine willen het focussen hier in
Nederlond groog meer bosis geven. Het is
heel goed in te voegen in diverse theropieën,
woorbii de cliënten zich nog meer bewust
worden von wot bepoolde dingen hun eigenlilk re vertellen hebben, en hoe die rot bliivende positieve veronderingen kunnen leiden.

bevredigende relotie met zichzelf en onderen.
zit verborgen in het begeleiden (von lezelf of
een onder) wel een techniek; die is in curEr

le leren. Een bosiscursus wordt
gegeven op de zoterdogen I I en 25 ionuori
en 8 februqri 2003 in Den Hoog,

sussen

Volkenboskode 570. Tel. 070 363 47 8ó. Dit is
een cursus von ó dogdelen, kosten ziin € 220
(inclusief lesmoteriool en lunch). Groog contoct opnemen voor een kennismokingsgesprek

Voor meer informotie: www.focussen.nl
E-moil : focuscentrum.denhoog@wxs. nl

Focussen in de Kinesiologische

pÍqktiik

De kinesioloog vormt een externe schokel
lussen hel onbewuste (het lichoom) en het

No lezing von dit interview dringt zich
mogeliik de vroog op, wot focussen
kqn betekenen voor ons kinesiologen.
Gedurende de periode von 22 ioor dol
ik met kinesiologie werk, is mii steeds
duideliiker geworden, dot mensen pqs
echt in stoot en gemotiveerd ziin om
de iJiste verqnderingsstoppen te

bewuste von de cliënt. Hii is een soort tolk von

dot lichoom. Moor hoe 'n goede tolk hii ook
mog ziin, voor die cliënten die moeililk bii hun
gevoel kunnen komen, kon hii mokkeliik in de
weg stoon. 'Vertolen' heeft immers geen zin,
wonneer een cliënl ziin eigen lool, de tool von
ziin lichoom, niet eens verstoot. Deze cliënt

zetlen, wonneer ze zelf

gevóeld
hebben wol er onder de oppervlokte
wringt. Als kinesiologen merken wii
ook dqt sommige cliënlen gemokkeliik
von binnen bii hun gevoel gerookt
worden, soms olleen ql door de uitslog
von de testen te horen. Bii deze cliënten koml het proces von ontdekken en
veronderen gemokkeliik of soms zelfs
vonzelf op gong. Andere cliënten
pokken ondonks olle ondersleuning en
correciies nouweliiks of op geen
enkele wiize op wot zich middels de
spiertesten ols prioriteit oondient. Don
kqn er geen proces op gqng komen,
lqot slqon een veronderingsproces.

kon niets onders doen don de testuitslog voor
kennisgeving oonnemen, geloven of verwerpen. Dot zol hem von ons ofhonkeliik moken of
hem missschien weer eens de zoveelsle bevestiging geven doi er voor hem geen soeloos
bestool.
Focussen is voor deze mensen een prochtig
hulpmiddel om hen zélf dírect met hun eigen
gevoelens in contoct te brengen en hen
doormee te leren communiceren. Doornoosl
biedi het ons ols hulpverleners een prochtige
monier om, zonder de ploots von een psycholoog in te willen nemen, ook ondere cliënten op een verontwoorde wiize bii psychische
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Het focussen is nomeliik meer don een methode en de besle monier die ik tot nu toe

processen te begeleiden. Focussend doen we
doi op een onbevooroordeelde, uitnodigende,
vriendeliike, respectvolle, oondochlige,
benieuwde en ruimte gevende wiize. Door
gevoelens op die monier legemoel te treden
zullen deze voor de dog durven komen en de
schotten priis kunnen geven, die er ochter hun
voge onbestemdheid of verworrende
heftigheid verborgen liggen.

legen ben gekomen om mensen bii hun gevoel
le brengen. De omgong ermee heeft mii persoonliik hei gevoel gebrocht meer bii mezelf
thuis ie komen en me meer in conloct gebrocht
met mijn eigen krocht. Nu ik dii opgeschreven
heb, wordl het gevoel in miin buik rustig (een
'shift'). Hel worme gevoel in miin borsi bliift en
mog door bliiven.

lnmiddels heb ik de vier bosiscursussen voor
het focussen gevolgd en de opleiding tot
focusbegeleider bijno ofgerond. Doorno wil ik
verder goon om focusiroiner te worden. lk heb
bii het focussen precies die bogoge oongereikl
gekregen die ik voor miin gevoel miste. lk
eryoor dol focussen goed in te possen is in de
kinesiologie b.v. op die momenten woorop we
ook wel slress releose doen of visuolisoiielechnieken gebruiken. Wonneer een cliënt tiidens
hei gesprek voorofgoond qon de testen ol heel
dichr bii een gevoel zit, kon dot ook een heel
geschikt momenl ziin om hem te loten
focussen. Doorno kon er mei behulp von de
kinesiologie nogegoon worden of er nog
ondere zoken zijn die om oondochl, correclie
of ondersteuning vrogen. Wonneer mensen
helemool niet bii hun gevoel kunnen komen,
kon het zinvol ziin hen eersl een of meerdere
sessies olleen moor te loten focussen.

Trees Cuiipers- Kessels.

Donkboor ziin
Auteur onbekend.
Wees dqnkboor dot le nog niet olles hebt
woornoor ie verlongt. Als ie dot wel hod,
wot zou er don nog ziin om ie op te verheugen? Wees donkboor ols ie iets niet
weet, wont dot geeft ie de kons om te
leren.
Wees donkboor voor de moeiliike tijden. ln
die tijden groei ie. Wees donkboor voor ie
beperkingen, wont die geven ie ook
mogeliikheden tot groei.
Wees dqnkboor voor elke nieuwe uitdoging, wont die zql je krocht en korokter
versterken. Wees donkboor voor ie fouten.
Zil kunnen ie woordevolle lessen leren.
Wees donkboor ols ie moe en uitgeput
bent, wont dot betekenl dqt ie ergens iets
veronderd hebf.

Om een voorbeeld le geven, wil ik nu nog
even focussen op het gevoel dot het focussen
mij ols kinesiologe geeft... lk bespeur don een
gevoel von wormle in miin borstgebied (een
'feh sense'). Wonneer ik go focussen op dot
gevoel merk ik doi hef donkboor is omdqt het
een liefdevolle, veilige en geoorde weg heeft
gevonden om mensen bii hun eigen krochi te
brengen... Onder in miin buik kom ik ook nog
een wof onrusiig gevoel tegen ('nog een 'feh
sense'). Dol onruslige gevoel bliikt bong te ziin.
Bii nodere beschouwing bliikt het bong te ziin
dot dot moois gekwetsl zol worden, wonneer
het verder in de openboorheid koml. Het wil
niet dot mensen er slroks olleen moor ols een
zielloze techniek mee op de loop zullen goqn.

Het is mokkeliik om donkbqor te ziin voor
goede dingen. Een riik vervuld leven
eryoren zii die ook dqnkboor ziin voor de
tegenslogen. Donkboorheid kon een
negotief in een positief verqnderen. Vind
een monier om donkbqor te ziin voor ie
moeiliikheden en zo kunnen ze le
zegeningen worden.
Lieke Broerse

8

