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HET IN JZ

LEVEN?
PIJN BIJ MASSAGE
Massage van een acupressuur-/reflexpunt kan bij cte
cliënt een pijngewaarworcling veroorzaken. pijn hoort
bii het vuurelement uit cle
wet van cle vijf elementen.
Vuur loutert en reinigt, het
'brandt' schoon. Piin cloet
hetzelfcle. Pijn tijclens een
massage op een acupressuurpunt betekent clan ook
clat er energetisch iets
worclt schoongemaakt en
gelouterd. De aanwezige
stress worclt opgeruimcl.
Aan de Gaitspunten zijn
emoties verbonden voor
zowel cle controlekant als
de emotionele kant van het

lichaam. Interpretatie hiervan kan helderheicl geven
over hoe het op dit moment
loopt in je leven.
Onclerstaan<Ie gegevens
zijn gebaseerd op eruaringen in cle praktijk.

VAN ACUPRES.
SUURPUNTEN,

IN HEÏ BIJZONDER

VAN DE
GAITSPUNÏEN
Bij de massage van een acupressuurpunr kan de pijn al ctirect bij cle
eersre aanraking aanwezig zijn of
pas opkomen na enige seconden.
Als de pijn direct aanwezig is cluiclt
clit op een stressvolle situatie in het
hier en nu van de betreffencle meridiaan. r,an het bijbehorencle orgaan
en/of de bijbehorencle emotie. Als
cle pijn na enkele seconden opkomt
wijst clit op srress uit een recent of
verder weg gelegen verleclen.
Deze pijn is niet 'erg'. in cle zin van
een alarmsignaal van het lichaam,

zoals bijvoorbeeld bij een ontsteking. Deze pijn loutert en zuivert,
maakt schoon en ruimt op. Het

betekent clat cle cliënt toe is aan
een (grote) schoonmaal<. Soms
gloeit cle pijn nog na. Dan is er
spral<e van 'nablussen'. Het Iichaam
is dan nog aan het werk met de
inganggezette reiniging. In de
plaats van pijn kan zich ook een
gevoel van warmte manifesteren,
of een'vreemd of irritant'gevoel.
Vaak met hetzelfcle verloop als bii
de hierboven omschreven pijn.
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zie je clat cle pijn in het begin vrij heftig is of aanzwelt om na enkele seconden (5-25) weer af te nemen
en weg te zakken, of ruimer te worden, zoals cliënten
clat verwoorden, of zich te verspreiclen als rimpels in
een vijver. Ook kan het gebeuren clat cle pijn aÁ,visselencl afrreemt en clan weer toeneemt. De pijn gaat
'schommelen'. Dit schommelen kan een tijclje cluren.
Het lichaam zoekt clan als het ware stul<je bij beetje
energetische 'rommel' op clie met een pijngewaarwording wordt opgeruimd. Soms gaat de pijn niet weg of
worclt alleen maar heftiger. Dit betekent clat cle energetische 'rommel' niet in één l<eer kan worden opgeruimcl
en dat er iets overblijft voor een volgencle behandeling.
je vraagt de cliënt om aan te geven wanneer het
genoeg is.
Vaal<

Het Centerlngssysteem
De Gaits zijn een onclerdeel van het Centeringssysteem,
naast het Hyoicl en cle Cloacals.
Centering wil zeggenr ie bent in je centrum en le kunt
cle clingen rustig op ie af laten komen en reageren met
een reële, passende reactie. fe staat stevig op je benen,
in het hier en nu, Je bent op een goecle manier aanwezig, met een passende aanclacht voor de mensen en de
omgeving. Het centrum is gesitueerc{ in cle HARA, cle
plek clirect onder de navel. |e test Centering cloor
iemand een til<je tegen ele schoucler te geven. Wanneer
cle inclicatiespier clan zwak test is er sprake van niet in ie
centrum zitten. Velolgens zoek je uit of je te maken
hebt met een onbalans op het Hyoid, cle Gaits of de
Cloacals. ln ctit artikel gaan we alleen in op de betekenis
van cle pijnsignaleir gekoppelcl aan emoties van cle
Gaitsmassagepunten. De BehancJeling van het Hyoid en
cle Cloacals l<omt hier niet aan cle orcle. Na cle behandeling geef le weer het tikje tegen de schouder en cle inclicatiespier zal nu niet verancleren. De cliënt kan letterlijk
en figuurlijk weeÍ tegen een stootje en clat is een fijn
gevoel. je ankert hiermee het resultaat: cle aan de orcle
gel<omen zaken zijn weer schqon, goed en in balans
gezet. De cliënt is weer in zijn centrum en kan cte clingen rustig en reëel cpzich af laten komen. Dat geeft
een opgelucht gevoel van 'baas in eigen leven'. Je
benen weten waaÍze moeten gaan en cle hanclen
weten weer watze moeten cloen.
Door Centering op te nemen in devoortesten kun je

bouwstenen aanclragen voor de verclere doelstelling
van de behandeling. De ervaring leert dat clit zeer effec-

tief kan zijn. Eigenlijl< mag Centering in geen enkele
behancleling ontbrel<en.

Het testen en behandelen van de Gaitspunten
De Gaits worden met cle short-cut of de verkorte test
uitgec'laagd: de hand over alle Gaitspunten van een
voet, met cle cluim aan de onderl<ant op Nier 1. Als cle
indicatiespier veranclert, is de behandeling van alle
Gaitspunten aan cle orcle. Zowel de punten op cle voeten als cle punten op de handen worclen gemasseercl.
In cle oorspronkelijke opzet van cle Caitstest wordt uitgezocht waar de coórdinatie is verstoorcl van de spieren clie het lopen beïnvloeden en het gebruik van de
hanclen. Dit worclt hier niet verder uitgewerkt maar kan
uiteraarcl wel in cle behancleling worden meegenomen.
Hier gaat het om het uitzoeken en behandelen van signalen c'lie door middel van de Gaitspunten cloor het systeem of het lichaam worden aangegeven. De hieraan
gel<oppelcle emoties worden uitgewerkt. Gaitspunten
clie na ongeveer 1O seconclen massage geen pijngewaarwording oproepen, geven niets aan. Je stopt cle
massage en gaat verder met het volgencle Gaitspunt.
fe masseert het betreffenc{e Gaitspunt stevig, maar niet
echt harci. Je blijft in dezelfide mate masseren als er een
pijngewaarworcling optreedt {of het warme of vreemde
gevoel), totdat er een omslagpunt l<omt (het 'schommelen' niet meegerekend) en de pijn, het warme of
vreemde gevoel, affreemt. Als de pijn erg hevig is en
bijna niet te verclragen, ga je zachter masseren. je
vraagt cte cliënt aan te geven wanneer deze merl<t clat
de piin afireemt, wantdat is het omslagpunt. Het kan
soms even duren, totwel 5 minuten of langer, voorclat
het omslagpunt komt en je kunt stoppen met cle massage. Als ie twijfelt is het uiteraard goecl met de 'Moremode' of met een verbale vraag aan het lichaam/systeem te vragen of massage nog langer noclig is. Soms is
het ook goecl verclere behandeling te bewaren voor de
volgende l<eer. Hoe langer het duurt voorclat het
omslagpunt komt, cles te langer is de onbalans in cle
emotie aanwezig en/of cles te dieper grijpt de behancleling in bii de cliënt.
De betekenis van pijn bil de Caitspunten is zeer inforrnatief voor de cliënt en cle behanclelaar omclat cleze

laat zien hoe het op dit moment loopt in je leven. Zit de
gang er in? Lopen cle dingen emotioneel, lichamelijk en
energetisch in de pas? De Gaitspunten geven cle stancl
van zaken aan.
Voordat je echter tot behancleling overgaat zoek je
eerst het volgende uit:
Wat is de primaire reactie in een stressvolle situatie? Is
er sprake van een vecht-, vlucht-" of freeze-reactie?
Hoe is het dominantiepatroon: well<e hersenhelft is
dominant en welke hemisfeer is analytisch of ingestelcl
op de Gestalt-functie?

De vecht-vlucht-freeze-reactle
De vecht-vlucht-reacties test je

door hard te clrukken op het opge,
heven linl<erbeen en tegelilt<ertiid

op cle rechterarm en omgekeercl
op het rechterbeen en cle linkerarm. De cliënt geeft een harcle
tegenclrul<. Wat sterk blijft geeft
aan. Sterke armen staan voor een
vecht-reactie en sterke benen voor
een vlucht-reactie. Zijn beicle combinaties zwak clan is er sprake van
een foeeze-reactie (complete
onmacht). Neig je tot vluchtgedrag
dan kun je cle clingen niet rustig op
je af laten komen en loop je weg uit
cle situatie. Of je trekt je terug om
cle confrontatie niet te hoeven aangaan. Het is ook mogelijk clat je
clichtklapt of je schiet in zielig-doen
als een slachtoffer van mensen
en/of omstancligheclen. Neig je tot
vechtgedrag clan kun je cle clingen
niet rustig op je af laten l<omen
omdat je te snel geclachten hebt als
"Wat is er nu weer? Moeten ze mij
weer hebben, nou ik lust ze rauwl'.
je reageert al op een geïrriteercle of
vijanclige manier voordat je even
hebt bel<eken wat er nu eigenlijl<
aan cle hand is, Je gaat op voorhancl
al in cle verclediging. De íreezereactie uit zich bij het testen in
zowel zwakke armen als benen. De
freeze-reactie duidt op overleven :
noch vluchten, noch vechten. maar
stil of verlamcl aÁ,rrachten war er
vercler gebeurt, met een gevoel
van grote gespannenheid. De
vecht-vlucht-reactie kan zich ook

gecombineerd voordoen. Dan test
bijvoorbeelcl de ene arm/beencombinatie sterl< en cle anclere
zwak. Na cle behancleling komt het
testen van cle vecht-vl ucht-freezereactie terug. Je drul<t weer hard op
de rechterarm en het linkerbeen en
daarna op cle linkerarm met het
rechterbeen. Meestal valt clan duictelijk op clat het energieniveau
veel hoger is dan bij cle eerste test
van cle vecht-vl ucht-freeze-reactie
en er is eenzelfde kracht in cle
armen als in cle benen. De energievoorziening van cle bovenkant is
gelijk aan die van cle onderl<ant. Dit

geeft aan clat cle energetische
balans weer is hersteld. Zelfs bij
jonge kincleren test dit vaak ijzersterk, tot blijde verrassing van het
kind.

emoties, en geeft aan hoe iets voelt
of binnenkomt of uitgezonclen
worclt, vaak niet gecontroleerd of
onbeheerst. Pijn aan cle gevoelskant geeft aan wat cle emotionele

Enkele aspecten van het domi-

nantiepatroon
Voor een juiste interpretatie van cle
pijnpunten die je bij de behancleling van de Caitspunten tegenkomt
is het nodig eerst het dominantiepatroon uit te zoeken: voor wat
betreft de dominante hersenhelft
en de kant waar respectievelijk het
Cestaltbrein en het analytische
brein zijn onclergebracht. je cloet
dit cloor cle hersenhelften uit te
dagen (twee vingers op de
linl<erlrechterhersenhelft) : de
clominante hersenhelft test sterk.
Laat cle cliënt vervolgens harclop
tellen (een analytische activiteit):
cle kant clie sterk test is het analytische brein. Dan laat je cle cliënt op
een vlakke toon neuriën en cle hersenhelft die nu sterk test is het

Gestaltbrein. Het analytische brein
is gericht op controle en beheer,
sing. De tegenoverliggende
lichaamshelft is clat ook. Pijn aan
cleze kant betekent over het algemeen dan ook dat de cliënt moeite
heeft met het beheersen en onder
controle l<rijgen en houden van

reactie is in stressvolle situaties, en
is vooral gerelateerd aan zich
erkend of juist miskend voelen. Bij
cle ene cliënt laat de controlekant
veel meer pijngewaarwordingen
zien en bij de anclere cliënt is clit cle

gevoelskant.
Over het algemeen is er dan sprake
van respectievelijk angst voor controleverlies (pijnpunten aan de controlekant van het lichaam) of zich
miskencl voelen (pijnpunten aan cle
gevoelskant van het lichaam).
Hoe nu verder?
Alleen als een Gaitspunt 'aangeeft', clat wil zeggen dat massage
van een punt direct of even later
een pij ngewaarworcling oproept,
clan worden cle hieroncler per
Gaitspunt aangegeven emoties aan
cle orde gestelcl. De Gaitspunten
die geen pijngewaarwording
oproepen worden niet aan de orcle

gesteld. Je stelt c1e emotie clie is
gekoppeld aan het betreffencle
pijnpunt aan cle orde en eventueel
licht je cleze toe. je vraagt cle cliënt
of hij/zij deze emotie kan plaatsen

bepaalde zaken. Hij ctoet claartoe
verwoecle pogingen, soms op het
I<rampachtige af. Het Cestaltbrein is
gekoppelcl aan het voelen, cle

of herkennen en zo ja, in well<e
levenssituatie: thuis, werl<, in het
omgaan met partner, kincleren, collega's, enzovoort.

De betekenis von pijn bij de

Goitspunten

is

zeer informotief omdot

deze loot zien hoe het op dit moment
loopt in je leven,
Zil de gong er in?

Lopen de dingen emotioneel,
lichomelijk en energetisch in de pos?

Wanneer je cliënt een kincl is moet je soms even zoeken
naar een nadere toelichting of plaatsbepaling, of een
voorbeeld geven. De ouclers kunnen hier uiteraarcl ook

bij betrokken worden.

leert dit met genoegen samen met de cliënt te doen en
tijd eryoor te nemen.

cte

Samenvatting van cle testprocetlure
Check de basisbalans (indicatiespier, reversal, switching, ogen, oren, hyclratie).
- Test Centering; alleen als Gaits (verkorte test) aan de
orcle komt ga je vercler met deze proceclure.
- Test vlucht-vecht-fleeze-reactie.
- Test onclerclelen clominantiepatroon.
- Masseer alle Gaitspunten en ga in op de punten die een
pijngewaarwording oproepen.
- Masseer tot je een ctuictelijk omslagpunt in cle pijngewaarworcling krijgt, dan kun je stoppen met masseren
van clat punt. Als cte pijn lang aanhouclt, vraag clan cle
cliënt wanneer hij/zij denl<t clat het genoeg is.
- Als je alle punten gehacl hebt, test je de vlucht-vechtreactie opnieuw.
- Test Centering. Geen indicatieveranclering, dan is claarmee het effect geankercl. Wel een inclicatieverandering,
navragen met cle 'More-mode' wat er vercler moet
worden geclaan.

-

In bijgaancle tabel wordt cle betekenis van cle pijngewaarworcling aangegeven voor zowel de op controle
gerichte als cle op gevoelens gerichte Gaitspunten op
cle rechter/linkervoet en -hancl. Het is niet de becloeling
hier een uitputtende of vaststaancle lijst van emoties te
geven. Deze lijst komt voort uit praktijkervaringen en
zou onmiddellijk door een anclere kunnen worden vervangen. De lijst is becloelcl als ervaringsuitwisseling.
Andere varianten zijn uiteraarcl altijct mogelijk. De
behancleling is erop gericht cle cliënt op een vrienclelijke en behulpzame manier inzicht te geven in cle eigen
levenssituatie en de daaraan gekoppelde emoties. Het
is niet aan cle behandelaar een oorcleel te hebben over
de ingrecliënten van het leven of de emoties van de
cliënt. Het enige wat je doet is spiegelen en cle cliënt cle
ruimte laten om clatgene te herkennen wat hij of zij wil

zien en erkennen. Dat is meer clan volcloencle. Soms is
het noclig naar een heel andere beschrijving of benoeming van emoties bij het massagepunt te zoeken dan in
het schema staat aangegeven. Het is cle ervaring die ie

STEUTELBEGRIP

3 (geloof en vertrouwen in cle toekomst; ie veilig voelen)
MILT

LEVER

3

(je gelukkig en

opgewekt

voelen)

Controle

-

Literatuur:
Levensenergie van John Diamoncl, Ankh-Hermes bv, Deventer 1989
Zicht op Leefulincl van Coby Schasfoort-Spanbroel< en Jeroen van
Hasselt, Hof van Axen Publising, 1996.

controleverlles

Alles oncler controle hebben,
zoncler er genoegen aan te
beleven.
Onvoldoencle contact mal<en
met de 'zoete'clingen in het
leven, omdat er teveel
plichtsgevoel is.
Teveel moeten/c{iscipline

Boos over tegenwerking van
mensen en omstancligheclen.
Boos omdat cle clingen niet
gaan zoals jij wilt

Erkencl

-

mlskend

Heimwee naar cle goecle
oucte tijcl of je jeugd.
onveilig voelen.
Angst voor cle toekomst.
Je slachtoffer voelen van

Je

mensen en omstancligheclen.
Neiging tot snoepen ter com
pensatie; omclat de krenten
uit cle pap zijn in je leven.
Boos over wat het leven je
aancloet.
Je

ongelukkig voelen.

Gevoel alleen maar pech te
hebben.

Alles is vreugdeloos.

MAAG 44 (verzactigcl, tevreden, rustig)

Piekeren over controleverlies.
Zaken niet los kunnen laten.
Malencle gedachten.
De grip op zaken kwiitraken.

je niet uiten over wat je
zwaar op cle maag ligt.

Dingen liggen je zwaar op cle
maag (buikpijn).
Het vertrouwen ontbreekt.
Ontevreclen.
Onrustig: niet weten waar je
het zoeken moet.
Verbittering.
Hebzucht.
Vraatzucht.

Afschuw, walging.

CALBLAAS 43 (met liefcle verlangen
naar. . .; kunnen l<iezen)

BLAAS 65 (innerlijkweten)

Irritaties en ergernissen omdat
mensen en omstancligheclen
anders reageren clan jij wenst.
Je bent gauw prikkelbaar en
je kunt het niet over je kant
laten gaan.
Ceen keuzes kunnen maken.

verliest cle grip op jezelf en
doet verwoecle pogingen
.jezelf weer oncler controle te
krijgen.
De dingen glippen je uit cle
vingers en je doet l<rampachtige pogingen clit te voor

Je

Gauw op je teentjes getrapt.
Ergernissen en irritaties clie
een gevoel van onmacht
geven (zuchten en/of die

veelzeggencle blil<).

je innerlijl< richtings
gevoel l<wijt.
Je weet niet meer wie je bent
en waar je heen moet in je
Je bent

leven.

l<omen.

NIER 1 (zelfuertrouwen, genieten)

Bang voor het uit de hancl

LONG 1 O (verdraagzaamheicl.)

Je ergens bang

Angst voor controleverlies.
Bang om fouten te maken

Sel<suele onzel<erheid

stem verheffen of schreeuwen
wanneer je denkt dat
hetniet gaat zoals iil wilt dat

Het gevoel hebben clat er niet

Je

het gaat.

Eigenwijs; hooghartig;
autoritair; minachtend.
lezelf gevangen zetten.

4 (gevoel van eigenwaarcle
iets tot stand kunnen brengen; vormgeDll((E DARM
ving)

Angst (onbepaalct).
voor voelen.

Iopen van zaken.

naar ie geluistercl wordt: je

worclt niet gehoorcl; men ziet
ie niet staan.
Eigenwijs/hooghartig cloen
om onzekerheicl te verbergen.
Onredelij k, onverclraagzaam.

kunt dingen moeilijk

Controle niet los kunnen

Je

laten.
Niet kunnen clelegeren.
De clingen hebben jou in
plaatsvan anclersom.
(clwanghanclelingen).

loslaten of overgeven.

Cierig; bezitterig.

Malende gedachten;
discussies in gedachten; een
babbelbox in je hoofct.
Ceen macht hebben over je
eigen leven.

Ceen vorm l<unnen geven
aan clingen.
Je

voelt spanning in je lijf.

lijf komt met vreemcle
onvoorspelbare reacties.
.le ctreigt de hoop te verliezen
en vecht hier tegen.

DRIEVERWARMER 3

Je

(hoopvol, opgewel(t, onbezorgcl

Taken en verantwoordeliikheclen zijn een loclen last.
DUNNE DARM 3 (plezier, vreugcle,

goed -

opnemen en leren)

HART

8

(liefcle en vergeving)

IRINGLOOP 8
(gul, onbaatzuchtig, eclelmoeclig, afuien
van het verleclen.)

leert niet van ie fouten.
levenslessen niet willen leren.
fe zit teveel vast in vreugdeloze
routine, als een robot.

Je

.fe

le bent wraal<zuchtig uit woecle.
le verhardt je.
fe bent koucl en kil naar ancleren.
le bent gespannen.
Bekrompen, benepen.
Egoistisch.

I(oppigheict.

Je
Je

bent de wanhoop nabij.
voelt je niet thuis in je

lichaam.

Depressiviteit.
Verclriet.
Neerslachtigheicl.

Vereenzaming
beleeft geen plezier meer aan
cle clagelijkse (kleine) clingen.

Je
Je

leert niet met plezier; je kunt

niets opnemen.

komt liefcle tekort in het ontvangen en geven.
Je bent niet vergevingsgezind.
Je

Je

hebt behoefte aan geborgen

heict.
fe kunt je niet ontspannen.
beleeft geen plezier aan seksu-

Je

aliteit.
Berouw.
Jaloezie.
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