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De oonwezigheid von ongeremde Primoire Reflexen in ons lichoom
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Mug het een pssr

shoe

hem zeer veel energie.

kies minder?

Ons leerproces besloot qls het goed is uit
series gewilde, ofwel willekeurige ociies,
woorbii de cortex ten nouwste betrokken is.

Hieronder wordi ín olgemene lermen,
beschreven wot de oonwezigheid von niet
geremde primitieve reflexen kon oonrichlen in
ons lichqom. Als voorbeeld dient een om-

Wonneer een grool deel von de energie in het
compenseren von een zwok centrool
zenuwgeslel goot zitten, ligt her voor de hond
dot leerprocessen vermoeiend verlopen.

schriiving von twee von deze reflexen.
Wot ziin Primitieve of Primsire Reflexen?

Primoire reflexen ziin die bewegingen in ons
orgonisme, die vonuil de hersenstom outomotisch ols reoctie op een prikkel, zonder
bemoeienis von de cortex, dot orgonisme in
stool stellen te overleven, tiidens een periode
dot er nog geen sproke kon ziin von (gedeelteliik) bewuste hondelingen. Dot wil zeggen
dot zii voorol funciioneel ziin gedurende de
eerste weken en moonden no de geboorte,
wonneer de kleine boby zich onmiddelliik oon
ziin lotool nieuwe omgeving moet oon
possen. Zii begeleiden de overgong von de
boormoeder noor de buitenwereld.
No die periode is het noodzokeliik dot deze
reflexen geleideliik onder conirole von de
hoger ontwikkelde hersenen komen, opdot
het zenuwgestel een meer verfiinde structuur
kon ontwikkelen die het kind kon gebruiken
voor de beheersing von een willekeurige

Aongezien de primoire reflexen binnen het
centrool zenuwstelsel de bosis von ons orgonisme leggen, bepolen zii indien ze ongeremd
ziin, zeker voor een zeer belongriik deel de
vorming von onze persoonliikheid.
Dikwiils betekent hun oonwezigheid het
gebrek oon ontwikkeling von enige zogenoomde houdingsreflexen. Het geroomte
woorbinnen ondere systemen effectief in ons
orgonisme kunnen functioneren.

Men onderscheidt zo'n l5 reflexen binnen
het systeem von reflexen. Zii ontwikkelen en
tronsformeren zich vonof de viifde week in de
boormoeder tot ongeveer vier moonden no
de geboorte. Deze ontwikkeling gebeurt chronologisch, d.w.z. wonneer de eerste reflex op
hoor hooglepunt is, wordt het sein voor de
opkomst von een dooropvolgende reflex
gegeven. Deze volgende remt tiidens hoor
ontwikkeling tot hoogtepunl de dooroon
voorofgoonde, zodot die onder controle

(re)octie.

Het onder controle brengen von de Primoire
Reflexen heet het inhiberen von Primoire
Reflexen. Dit zou zo ongeveer no een holf ioor
voltooid moeten ziin met een uilloop noor een
ioor. Wonneer no een ioor een of meer von de
Primoire Reflexen nog ongeremd oonwezig
ziin, functioneerl ons centrole zenuwgestel
niet optimool met olle gevolgen von dien. De
houdingsreflexen die een kind tot ongeveer
ziin derde levensioor zou moeten ontwikkelen, worden hierdoor in hun ontwikkeling
gehinderd. Doordot de ontwikkeling en verwerving von ondere voordigheden wel ploots
kon vinden, is het long niet oltiid duideliik
voor de omgeving von het kind dot er iets met
ziln cenrole zenuwgesiel uit bolons is. Het
opgroeiende kind kon desondonks geovonceerde voordigheden onder de knie krii9êf,, moor de priis die het hiervoor moet
betolen is zeer hoog. De eenvoudigste
'outomotische' hondelingen worden door ziin
orgonisme ols stressvol eryoren en kosten

gebrocht kon worden.

ln elk orgonisme zou een oniwikkeling
moeten plootsvinden von reoctieve primoire
reflexen noor houdings conirole. De overgong
von primoire reflexen noor controle verloopt
niet outomotisch. Deze overgong vindt ploots
binnen een periode von ongeveer drie ioor.
Terwiil de boby-dreumes voortdurend bewegingen oefent, komt de spierbeheersing
onder controle von de

tussenhersenen.
kkelen de houdi ngsref lexen zich,
zodot het lichoom onder leiding von de corlex,
geplonde bewegingen (doelbewust) zol kunnen moken. Noormole meer 'volwossen'
ontwoorden op prikkels oniwikkeld worden,
wordt ook het cenirole zenuwgesiel meer volwossen. Hoger oniwikkelde hersen-delen
worden meer oqngesproken.
Hieronder volgt de beschriiving von een von
Tegel ii k ontwi

9

verloont, zol hii ten koste von zeer veel
energie, von buiten hebben geleerd welke

de eerste primoire reflexen en wot deze, indien niet geremd, in het lichoom teweeg kunnen brengen.

bewegingen hii wel of niet moet moken.
Hii is zich niet bewust dot er iets niet klopt,
wont hii weet niet beter. Als hii ol weel dot iets
simpels, wot outomotisch zou moeien verlopen, hem buitensporig veel energie kosl,
don weet hii nier woordoor dot komi. Het wos
immers oltiid zo. Een olternotief kenl hii niet.
Ondertussen is ziin lichoom de hele tild bezig
le compenseren. Ook dit kost energie. Het
hongt von de sterkte von ziin gestel en von de
omsiondigheden of, hoelong de kruik te wcler
gool voordoi ze borst.
Voordot ze borst, ofwel voordot hei lichoom
instort, ziin er dikwiils ollerlei tekenen die op

Tenzii een dreumes duideliik woorneembore
ofwiikingen vertoont, goon wii er vonuit dot
hii of zii zich ongestoord, zol kunnen
ontwikkelen. Meestol is dit ook het gevol,
moor niet olriid.
Aon de buitenkont is niet ie zo mokkeliik fe
zien of hel centrole zenuwgestel zich tot don
toe noor behoren heeft oniwikkeld. Hoewel er
oonwiizingen kunnen zijn dot dit niet het
gevol is, sloon wii door vook geen ocht op.
Ons kindie groeit immers en leerl von olles.
Misschien is hii/zii met sommige dingen wot
loter, misschien heeft hiil zii niet gekropen,

moqr zond erover: lopen goot immers

De oondoeningen die door de
ongeremde oonwezigheid von
primoire reflexen leweeg
gebrocht kunnen worden, ziin
uitgebreid en velerlei.
Uiten zii zich op een vlok dot
men ols psychisch herkent,
don wordl ook meeslol noor
een psychologisch-sociologische verkloring gezochi.

ol

goed.
Toch is hei heel wel mogeliik, dot de bosis von

ziin orgonisme, het fundoment woor ziin
verdere ontwikkeling op gebouwd zol worden,
te wensen overloot.
Dit is het gevol wonneer een of meer von de
primitieve reflexen gedeelteliik of geheel nog
ongeremd (niet geïnhibeerd) oonwezig ziin.
Dot betekent doi deze overlevingsreflexen het
gedrog en de stofwisseling von het kind (of de
volwossene) bepolen en wel op de meesi primoire wiize. Ook in situoties die niets met
overleven te moken hebben, zol het orgonisme oulomotisch reogeren of ziin leven op
het spel stoot.
Als ie het leven beschouwï ols een groot leerproces, woorbii ie ie ontwikkelt en groeit, kun
ie stellen doi ie riideliike hulpmiddelen steeds
ploots dienen le moken voor ondere. Zools de
kleren die le droogt een tiideliike functie
hebben. Ze versliiten of ie groeit eruil. Zo kon
de oonwezigheid von reflexen, die ols
riideliike functie b.v. hebben, geboren le worden, gevoor op te merken en de odemholing
dooroon oon te possen, iemond loier belemmeren in ziin ontwikkeling.
Ondertussen groeit de persoon en leert met
behulp von ziin omgeving hoe hii zich kon
bewegen. Hoewel ziin lichoom von binnen uii
een primoire reoctie op een situotie (prikkel)

de oonwezigheid von primoire reflexen kunnen wiizen. Door de oonwezigheid von een of
meerdere primoire reflexen, zol een kind met
een oonlol dingen moeite hebben.
Wonneer het kind volwossen is geworden en
op de een of ondere monier het mootschoppeliik gered heefl, kon ziin lichoom plotseling
instorten. (Denk oon burn out, een outo
immuun ziekte die zich opeens openboorl,
oon RSl, oversponning, M.E., of een of ondere
hormonole ziekte, oon depressie bii volwossenen.) De volwossene liidt onder een onverkloorbore oondoening, zools b.v. een
nouweliiks werkende schildklier. Of 'uitgeputte' biinieren.
Ongrilpboorder, moor minslens zo tironniserend, ziin bepoolde gewoorwordingen: het
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gevoel olliid onderuit gehoold te worden, ie
totool 'verloren' voelen. Het gevoel geen bosis
te hebben, niets woord le ziin, in een viiondige wereld te verkeren, overgeleverd te ziin
oon von binnen uit opkomende impulsen,
woor ie volstrekt geen greep op hebt. Meestol
liggen deze gevoelens diep onder de oppervlokte begroven. Men is zich er niet von
bewust. Deze gewoorwordingen kunnen
onder siress-volle omstondigheden opeens de
kop op sieken. Don probeert men ze uit olle
mochl de boos te bliiven en hoedt zich voor
'ontdekking'.
De oondoeningen die door de ongeremde
oonwezigheid von primoire reflexen teweeg
gebrocht kunnen worden, ziin uitgebreid en
velerlei. Uiten zii zich op een vlok dot men ols
psychisch herkenl, don wordt ook meestol
noor een psychologisch-sociologische verkloring gezocht.

De Moro reflex is een onwillekeurige reoctie
op een inkomende prikkel. De eerste reoctie
geoctiveerd vonuit de hersensiom, ontwikkelt
zich no ongeveer 9 weken in de boormoeder.
De prikkel wordt ols een bedreiging opgevot
door hel orgonisme, dot reogeert door ols het
wore le bevriezen. De foelus kon nog niet
onderscheiden of de von buiten komende
prikkel gevoorlilk is of niei. Deze reflex is de
vroegste vorm von het 'vecht-vlucht'-mechonisme en zou tussen de twee en de vier moonden no de geboorte onder controle gebrocht
moeien ziin (geinhibeerd).
Gedurende de eerste poor moonden fungeert
deze reflex nog ols middel om ogenblikkeliik
hulp te ocliveren vonuit de omgeving. De
reflex is werkzoom bii de ontwikkeling von hei
odemholingsopporoot in de boormoeder en
bii de eerste odemtochl no de geboorte.
De Moro reflex behoort tot de groep primoire
reflexen, behorende bii het zogenoomde repiielbrein (de hersensiom). Bii posgeborenen
kun ie tot ongeveer de leeftiid von twee
moonden de Moro reflex zien oplreden wonneer de boby'schrikt', b.v. wonneer hii te snel

wordt opgepokt, of in bod wordt gedoon,
zullen ziin ormpies plotseling noor buiten
sloon, ziin gezichtie wordt rood en hii begint
te huilen.

I . Plotselinge, onverwochte gebeurtenissen,
wot don ook!
2 Stimulering von het evenwichtsorgoon,
door een verondering in de positie von het
hoofd.
3. Geluid (lowooi)
4. Een ploiselinge beweging of verondering
von licht in het visuele veld.
5. Piin, temperotuursverondering, te ruw worden beetgepokt.

. Ogenblikkeliike opwinding
2. Snelle inodeming, tiideliik'bevriezen',
of 'schrik', gevolgd door een uilodeming,
vook vergezeld von een kreet.
3. Activering von het 'vecht-vlucht' mechonisme, dot oulomotisch het sympothisch
zenuwslelsel olormeert, met ols resuliool:
- Afgifte von odrenoline en cortisol in
het lichoqm (stresshormonen)
- Toenome von de odemholingssnelheid,
voorol in het bovenste deel von de longen.
(hyperventilotie).
- Toenome von de hortslog
- Siiiging von de bloeddruk
- Huid wordt rood
Dit olles kon vergezeld goon von een plotselinge woede-uitborsting, of huilbui.
N.B. De innerliike reoctie von het orgonisme
op de Moro-reflex is er oltiid, ook ol merkt de
buitenstoonder op het moment zelf nouweliiks
iels oon een kind.
1

l.

2.
3.

il

Vestibuloir gereloieerde problemen, zools
bewegingsmisselilkheid, slecht evenwicht
en coórdinotie, voorol woor te nemen tiidens bolspelleties.
Fysiek timide.
Problemen mei motorische oogbewegingen en visuele perceplie. Het oog volgt

elke nieuwe siimulus ( het onvermogen om
irrelevont visueel moieriool binnen het
blikveld ie negeren. De ogen vertonen de
neiging om noor de buitenkonl von een
vorm le goon, zodot interne eigenschoppen minder goed worden woorgenomen.)
4. Pupillen reogeren slecht op licht, fotosensitiviteit, moeite mel zworte letters op wit
popier. Het kind wordt onder invloed von
fluoriserend licht snel moe.
5. Overgevoeligheid voor speciole geluiden
kon in een gehoorsverworring resulteren.
Het kind heefi een slecht onderscheidingsvermogen op het gebied von hel
horen, en kon zich moeiliik ofsluiten
voor ochtergrond geluiden.
ó. Allergieën, en een verloogde immuniteif.
Asimo, eczeem of een ziektebeeld von
veelvuldig voorkomende keel-, neus- en
oorinfeclies.
7. Omgekeerde reoctie op mediciinen.
L Slechte spiisverteri ng.
9. Afkeer von verondering of verrossing,
slecht oonpossingsvermogen.
I 0.Slecht ontwikkelde CO-reflex.
I I .Reoctieve hypoglykemie.

I . Voortdurend slromende bezorgdheid,
ongst, zonder relotie met de werkeliikheid.
2. Overdreven reociies op stimulonsen:
- plotselinge stemmingswisselingen,
lobiele emolies
- gesponnen spiertonus (fysiek hornos),
- kon moeiliik kririek occepteren,
oongezien hii/zii het zo moeiliik vindt te
veronderen.
3. Cyclus von hyperoctiviteit, gevolgd door
uitzonderliike vermoeidheid.
4. Kon moeiliik besluiien nemen.
5. Zwok ego, loge zelfwoordering:
- Onzekerheid, ofhonkeliikheid
- Noodzook om gebeurtenissen te
beheersen of ie monipuleren.

De hiernoost beschreven osymmeirische
tonische nekreflex oefent, bii lotente oonwezigheid, een stevige energie slurpende
invloed uit. Dii is voorol te merken, wonneer
kinderen bewegingen moelen moken woorbii
de ledemolen zich onofhonkeliik von het
hoofd of von elkoor moeten bewegen. Dus
sch ri jfbeweg i ngen, (kru is) lopen en dergel i ike.

De ATNR is nodig voor hei
geboorfeproces en ged u ren -

de de eerste poqr mqonden
von de pqsgeborene.

12

bolonceren von een orgonisme en persoonliikheid op het vlok von Primoire Reflexen op
oudere leeftiid heel wot voeten in de oorde
heeft voor hem of hoor. De resultoten ziin in
miin ervoring op longe termiin zichtboor en
werken zeer long door. Mei kinderen is het
zeer donkboor werk en kon er veel leed
bespoord worden.

Opkomst in de boormoeder: I8 weken.
No ongeveer ó moonden onder controle.

De reflex: wonneer het hoofd noor een kont
beweegi zullen oon diezelfde kont de orm en
hei been zich strekken, terwiil de tegenover
liggende orm en been zich zullen buigen.

Onïleend oon ;
1. Morgoret Mulder: Observolies.
2. Solly Goddord: A Teochers Window lnto the Child's
Mind, ond popers from
the lnstitute for Neuro-Physiologicol Psychology.
(Voor meer informolie hierover verwijs ik noorbovengenoemd boek von Solly Godord)

Deze reflex voorziet in voortdurende beweging, woordoor het evenwichtscentrum gestimuleerd wordt en neurologische verbindingen
worden gelegd.
De ATNR is nodig voor het geboorteproces en
gedurende de eerste poor moonden von de
posgeborene. Gedurende deze tiid verzekert
ze de boby von de vriie doorgong von lucht in
buikligging. Bovendien vergroot zii de spier-

tonus in uitgesirekte posilie, terwiil de
strekking oon een zijde von het lichoom

Hoewel veel ongemok gecorrigeerd kon worden, is het von belong het permonente
energielek dot op een zeer bosool niveou het
hele immuumsysteem bliift triggeren, te dichten. Anders bliift het dweilen met de kroon
open.
Het is mogeliik olsnog bii kinderen en volwossenen de oonwezigheid von de primoire
reflexen, olsmede het hierdoor onistone spoor
oon gevolgen en potronen, ie corrigeren.
Dit kon ols volgt:
De oon de ongeremde oonwezigheid von
de primoire ref lexen gereloteerde stress
bolonceren (of voeren). ln miin ervoring lenen
de volgende technieken zich hier goed voor:

iegeliik wordl geoefend. De eerste oog-hond
coórdinotie vindt ploots.

l.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Als gevolg von het noor een kont bewegen
von hei hoofd: evenwichissloornissen
ln ploots von kruisbewegingen, homoloterole bewegingen, tiidens b.v. het lopen.
Moeite mei hei oversleken von de middenliin (lezen en schriiven)
De ogen kunnen met moeite bewegingen
rond de middenliin volgen.
Gemengde loteroliteit. Voor dezelfde took
kon iemond oÍwisselend nu eens de
rechterhond en don weer de linkerhond
gebruiken.
Slecht hondschrift en uitdrukkingsvoordigheid op popier.
Problemen met visuele percepiie, voorol
met de weergove von symmetrische figuren.

Alles von Uit (7 Element Hologrom en 7
Element Hologrom Figure Eight, en Het
Brein). N.O.T., Cronio-Socrool, olle technieken die gericht ziin op het ofuoeren von
stress onder invloed von Neuro-Emofionele
stofwisselingsprocessen en Leefblind. Gebruik
bii het corrigeren olles wot ie verder in de
oonbieding hebt.
Een bewegings (progrommo) uitvoeren
dot de primoire reflexen onder controle von
de hoger oniwikkelde hersenen brengt. Dit
bewegingsprogrommo is er op gericht de
specifiek bii de inhibitie von Primoire Reflexen
behorende bewegingen, olsnog in te progrommeren. Het brein pokt dit op zodot het
kind of de volwossene voortoon niet meer
ouiomoiisch met de reociie von deze reflexen
belost wordf.

Over het olgemeen een enorm permonent
energielek dot kon uitmonden in een gebrek
oon vitqliteit, dot weer iot votboqrheid voor de
een of ondere oondoening kon leiden.
Notuurliik breekt de ketting op hoor zwokste
punt, en dot kon dus von olles ziin. ln ziin
olgemeenheid kon ie wel zeggen dot het
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Symptomen die op de oonwezigheid von primoire reflexen kunnen wiizen (kinderen):

Omcirkel het getol dot op dit moment voor het kind geldt.

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ls hii/zii gemokkeliik ofgeleid?
Heeft hij/zii een slechte coordinotie tiidens de gymlessen?
Houdt hii/zii de pen op een ofwiikende mqnier vost?
Heeft hii/zrj een slechte houding bii het schriiven oon een tofel?
Heeft hii/zrj moeite om een bol te vongen?
Kon hii/zil ol zwemmen?
Kon hii/zil ol fietsen zonder ziiwielen?
Heeft hij/zii lost von wogenziekte?
Heeft hii/zii problemen met lezen?
10. Heeft hij/zii moeite met schriiven?
I I . Heeft hii/zij moeite mef overschriiven?
12. Heeft hii/zij moeite met spellen (boven de leeftiid von 8 loor)?
13. Drooit hij/zii letters of ciifers om bii het schriiven? (,,,,,,,,,,,,)?
14. Heeft hii/zii moeite met rekenen?
15. Heeft hij/zii moeite met klokkilken op een gewone onologe klok?
I ó. Heeft hrj/zii moeite verschillende opdrochten no elkoor uit te voeren?
I 7. Heeft hrj/zii regelmotig lost von hoofdpiin?
I8. Wordt hii/zii overmotig moe of overoctief gedurende de dog?
I9. Heeft hii/zrj moeite met stil zitlen?
20. Heeff hii/zrj moeite met op letten?

0r
0r
0r
0r
0r
0r

0l

0r
0r

0t
01

0t
01

0r
0r

0t
01

0r
0r

0t

234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234

Bovensloonde liist is onlleend oon Het lnstiluut voor Neuro-Fysiologische Psychology.
@

Morgoret Mulder

Score

0 = heeft er geen moeite mee

I = heeft er weinig

moeite mee

2 = heeft er moeite mee
3 = heeft er vrii veel moeite mee
4 = kon de took niet uitvoeren

Voor meer iníormotie kunt u terecht bii:
Prokfiik voor Beweging" von

Morgoret Mulder
Kerkstroot 49,6871 BH Renkum
o317 -317783.
e-moil : muldersloffels@hetnet. nl

Morgorelho Mulder heeft nu een proktiik voor
beweging woqrin ze gebruik mookt von Westerse

(ouro en chokro-) en Chinese Heoling

Voor leerkrochten is een onfwikkelingsoefeningenprogrommo voor hel gebruik in de klos voor kinderen mel

en

Toegeposte en Edu Kinesiologie. Ze verzorgl cur-

specifieke problemen beschikboor. Dit oefenprogrommo

sussen over de relotie met ie eigen slem en
beweging, ook in relotie tot Kinesiologie.
Ze werkle veel mel en voor kinderen ols verholenverleller, mel muziek en dromo en gof les qon
kinderen, pubers en (ionS) volwossenen.
(geschiedenis, schilderen, muziek).
Ze is zeer geïnleresseerd in de mogeliike ontplooiing von kinderen en heeft onderstqond ortikel
vqnuil deze betrokkenheid geschreven. Uit ervoring is hoqr voqk gebleken dol Primqire reflexen
nog onopgemerkt ongeremd oonwezig zijn.

besloof een dog en wordt oongeboden door J.J ten
Hoopen en M.P Aorten Willemse. Tijdens deze cursus
leer ie symptomen le herkennen, die bii kinderen in de

klos op de ongeremde oonwezigheid von Primoire
Re{lexen kunnen duiden, de Moro reflex uitgezonderd.
Vervolgens leer ie de lesien voor de Reflexen en de
specifieke bewegingen die ie de kinderen kunt loien
oefenen om olsnog de reflexen te inhiberen.
,l38.
Adres: J.J. len Hoopen. Amsteldiik
1079 LE Amslerdom.

14

