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Stress Release is aljaren een

begrlp b nnen de kinesio ogie.
Het is het ultgangsp!nt van
de cuÉussen van Welkin,

hetWe

ness Kinesio og €

Co ege. Bijna elke kinesioloog
ln Nederland heeft wel eÊns
een cursr.rs gevolgd van Wayne

Topping. n september 20091s
Welkin gestart met een vollêdlge
beroepsople dins: Welnes,
Kinesio osy Counsellor/ Coach.
Een op elding mêt eên aantal zeer
kardkteristieke kenÍnerken.
Bêgin februari 2010 bezocht de
grondlêgeer van Stress Re ease,
W:yne Topping, NÊderland
en gaí daaÍ een ezing en de
cursus'Allereieën herkennen en
overwinnen". Al met êlvoldoende
iranleidlns om nader met Wayne
WaVne sta ftte zijn verb ijf in
Neder and met een lezing over

de belangrijkste voorwaardên
voor een langer leven. Eên deel
van deze voorwaarden llkt voor
de hand liggend:rege matig
ontbljten, vo doende slapen,
regelmatig bewegen. Het
blizondere van waynê is dat hij
elk punt onderbouwt met een
lêuke. onderhoudende anekdote
of een voorbeeld van een
gedegen onderzoek. Hij vertêlde
bijvoorbeeld over een ondêrzoek
in een bejaardentehuis waar Ínen
ouderen in twee groepen had
verdeeld. De eerste groep weÍd
'gewoon' behande d, de tweede
groep kreeg een opdracht. Die
opdracht zorgde ervoor dat de
ouderen een doel in hun dage ijks
Leven kregen. Uitêindelijk bleek
dat de groep mêt êên opdracht
lêngêr en gezonder leefde dan de
êndere groep. Wat de opdracht
was? Ze waren verantwoordelijk
voor het water geven van de
p antenl Zo sirnpel kan een
doel zijn en zo krachtig kan dit

doorwerken bijmensen.
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Wayne overtuigt je op eenvoudlge
wilze van wat eigen ijk heêl
logisch is: dat het in hêt leven
vooral gaêt om het hebben en
onderhouden van liefdevolle
relaties, het hebben van een
zingevend en he der doel in het
leven p us een eenvoudig leven
in oveÍeenstemming metje eigen

norínen en waardensysteem.

n

het kader "Levensver engende
factoren" vind je een
samenvatting vên de door Wayne
aangehaalde puntên.
Waynê saf tijdens zijn bezoek
ergieën
ook de cursus
herkênnen en overwinnen". ln
de?e cursus leerje met behu p
van supp ementen, blokinetische

?

oefeningen en vooÍa met het
werken met emoties om talloze
a ergieên te lijf te gaan.
Wêt de cursussen van Wayne zo
bijzonder maakt, is de eenvoud
van de technleken. Door de
informatie van de cliènt te
combineren rnet de schat aan
lnformatie die het cursusmateriêal
ie biedt zljn er, aÍhankelijk van
jouw lnterpretatie, verschiLLende
benaderingsmoge ljkheden.
Bovendien is de correctie zelden
ingewikkeld: met oogrotaties en
breinintegratie kom je een heel
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kineiio osie, vooÍiaar 200e

beroepsop elding. Naast een groot

.lêê van de Welkin

curEUss€n.

HBO medlsche basiskennis en
Vo waardige voedlng, is een
belangrijk onderdeel van dêze
opleiding een jaartraining
counse lng en Coaching bij de

Academie voor Counselling en
coaching (ACC), een extêrn

opleidlngsinstituut.
Deze iaartraining roêpt vragen
opi ie bent toch bezig met een
opleiding tot Kines oloog? Dat is
het uitejndelijke doe lnderdêad,
maaÍ uii de aanpak van Wêyne
blijkt dat coÍnmunicatie een
wezenlijk onderdeel is van zijn
aanpak. Goed lulsteren nêar de

cliènt en de juiste kernpunten
uit zijn verhaa halen, is voor
iedereen een logisch onderdeê1.

Njlaar in de praktijk blijkt dat
dit voor veel kinesiologen in
opleiding veel moeiliiker is
dan verwacht. Communicahe
bêtekent ook datje de
tesiuitslagen goed interPreteeÉ
en aan de c iènt uitlest waarbij
de cliënt alle ruimte heeft om zijn
eigen conclusies te trekken. Ook
de start en afronding van een
consult vra.gt zorgvuldigheld: de
cliènt bepaalt of hij verirouwen
heeft in de kinesioloog en een

vervolgafspraak als zinvol ziet.
De cliènt is de regisseurvar zijn
levenspad en de kinesioloog kan
hem daarin ondersteunen.

voorberelding, nadenken,
schrijven en heÍschrijven, zijn
hleraan vooraf gegaan . Monique
en Marian hebben er Pleziêr aan
beleefd om hun ideeèn te veÉalên
ln lesstof en het verdiêpen van
hun kennis bij het doorlopen
van de osse curSuse ementenDe prêktijk za ln de komende
jaren uiiwijzen ofookanderen de
weg naêr Welkin zullen vindenNaast de reguliere Kinesio ogie
opleidingen onderscheidt Welkin
zich door haar eigen visie oP
dit vakgebied waardoor de
veêlzljdigheid van kinesiologie nog
beiertot zijn recht komt.

De opleiding beleeft momenteel

haar eerste studiejaar waarin
ruiÍr een dozijn studenten
enthousiast aan de slag zijn
gegaan. voor Monique van der
Starre en Marian Pijnênburg diÊ
de opleiding hebben opgezet,
is dit een geweldig resu taat.

Maanden, zo nlei jaren aan

Eind

Íebruori2010 ging waYne

Topping, no een iorenlong bestaon
als gelukkige single, trouwen!
Op de Íoto zie ie Wayne ToPPinq
hêr DionP Tottersoll.

ln gesprek met Wayne ToPPing:
Welke ervaÍing zorgde ervoor
dat je meerwildeweten ovêr

ronden en volgde een tiid later
instructeurs oPlelding.

de

Kinesiologie?
Toen ik studeerde in Pasadena
had ik een studiegenoot wiens
vriendin een cursus volgde bij
lohn Thie. zij vêrtelde dat zÊ

door middelvan wat spleriesten
erachterwas gekomen dat ze
vitaminen nodig had. lk geloofde
haêr niet en lachte haar uit: de
wetenschapper in mijwas echier
welerg nieuwsglerig. lk beslooi
een cursustevo gen om te laten
zien dat men ongelijk had.
Tijdens de les vroegen ze of
iemand schoLrdêrproblemen
had. lk gaf aan geen prob emen
te hebbên, maar de andere
cursisten wezen Ínijêrop dat
mijn schouders scheef stonden.
Na het testen vên de Lattisimus
Dorsien het coÍrigeren via de NL
en NV punten beweerde ik dat de
tester waarschijn ijk minder druk
uitoefende, zoa s we allemaal ir
het begin denken. Weer waren
het de medecursisten diê me
wezen oP mijn schouders:ze

dat bleven ze. Vanaf dat
moment was mijn belangstellinS
En

definitief gêwekt. k maakte de
2 daagsê baslstrainirg ai wat
in die tijd alles waswatje nodig
had omTouch for Health afte

Wat is het kenmerkende aan
"Welness kinesiologie"?
lk was een aantaijaren
instructeur Touch for Health

naêst mijn weÍk a s Hoogleraar
Geologie- Toen de banen voor
Geo ogen steeds schaarser
werden, besloot ik een andere
cêrrière te kiezen. lk heb toen drie
maênden f ulltime Biokinesiologie
gestudeerd biilohn Barton, die
ongelooflijk veeL emoties en
hun weerslag op het lichaaÍn in
kaart heeft gebracht. Maariohn
Barton kende Íouch for Health
niet en ook de stress re ease
technieken die daaruit voort
zijn gekomen, waren on bêkend
voor hem. Na nrljn oPleiding
bij hem ben ik de uiieebreide
kennis van de mogelijkheden die
de biokinesiologie en Touch for
HeaLth bodên, gaa n combineÍen
en zo ontwikkeLde zich de StÍess
Release. ToLch for Health is een
eroot dee van de basis gebleven
van mijn werk ên metwelness ga
ik dieper in op de mogelijkheden
van werken met emoties.

Mijn boodschap aên mensen, dle

[ines .loC e, voorjaàr 2009

zich verder willen ontwikkelen

in de kinesio!ogie is dat een
meer geavanceerde techniek
goede resukaten kên bleden,
Ínaar dat dit niet wil zeggen dat
de basistechnleken oveÍboord
kunnen worden gegooid.
Het betekent eeÍder dat je
gereedschapskist is uitgebreid.
De cliênt bepaalt vervolgens
we ke techniek op dat sPecifieke
moment de besie is.

Welk advies geefje aan een
student?
Houd het slmpel.
Hoe simpeleÍje het houdt, des
te beter begrijpt degene die je
balanceert wat je aan het doen
bent en des te dlepeÍ werkt
hetgeen je balanceert in oP zijn
totaLe systeem, zowel bewust a s

onbewust. De bewustwording
en het inzicht dat de cliènt kriigt,
brengt meesiaL de grootsie
Wat is jouw fàvoriete techniek?
Keep it simple: stress re ease
met de oogroiatjes. snêl
inzetbaar en makkelijk te leren
HierdooÍ kunnen wê de methode
doorgeven en kunnen studenten
êl na een korte cursus beginnen
Ínet het ondersteunen van

vervolg artikel 'Houd het Simpeli'

Levensverlengende factoren
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Levensverwoestende factoren

1

Roken (a s dit voortkomt uii
stress en bloedsulkerspiegel

:

hoe maak je je leven kwalitatief

beter en leef je Ianger?

schomnelingen)
Overmatig gebruik van
aLcohol (als dit voortkomt uii
stress en bloedsuikêrspiegel

schommelingen)
Obesitas (als dit voortkomt uit
stress en bloedsuikerspiegel

schomÍnelingen)
Snacken {als dit voortkomt uit
Gezond verstand
1

vriendschappen hebben die
zinvolzijn en een doelaanje
Het hebben van doelen die in
overeenstemming zijn metIe
Het hebbên v.n gezonde

voedingsgewoonten
(inclusief adequate enzymen,
mineralen, vezels en water)
4
5

1
8

Regelmatig ontbijten
Slaap 7 tot 8 uur pêr nacht
Beweeg regelmatig (incluslef
anaérobe oefeningen)
Maak plezier, lolen ontspanl
Gezonde hygiënische
gewoonten hebben.
Een gezond libido hebben.

B

1
2
3
4
5

6

stress en b oedsuikerspiege

Psychologische factoren

zoÍg voor iefdevolle, oprechte
en ondersteunende re aties.
Wees assÊrtiefen vo doe
aan je psychologische en

lichamelijke behoeften
Wees bereid om hu p te
vragen en ie ontvangen van de
mensen waar je van houdt.
Wees bereid je ernoties te
tonen, inc usief verdriet en

schomme ingen)
Het hebben van een "massief

reversal" (necatief taalgebruik
gebruiken over jezelf, vervuld
zijn met schaamte, het gevoel
hebben waárdêloos te zijn.)
Vast zittên in woede, schLrld,
angst, depressie en wanhoop.

Blootstelling aan ioxische
zaken als kwik(bijvoorbeeld
in ama gaêm vullingen),
gefl uorideerd water, overnratig

Zorg voor vaardigheden om
om te gaan met stress zodat

je voorkomt datje vast raakt in
depressie en wanhoop.
Zie jezelf als psychisch joneer
dên je daadwerkelijke leeftijd

9
10
11 Blijf mentaa actieí

gebrulk van mobiele telefoon
en mogelilk het ondÊrgaan
van echo's tljdens de
zwangerschap.
Focale infecties: bacteriën van
tanden en tandvlees kunnen

lnfê.tiês in andêrê delen ván
hêt li.ha.m veroorzakên zoals
de haÍik ep (endocarditjs),

gewrichien (artritis).

cursusboeken Touch Íor Health 1 t/m 4
Geschreven door Lilian Beeks Vergroesen en uitgegeven door
Stichting Kinesiologisch NetwerkNederland.
Alle Touch materiaal per cursus op een overzichtelijke manier bij elkaar gezet
met nieuwe plaatjes van alle testen, de spieren en de correctiepunten,
Têvêns per meridiaan en per spier de bijbehorende voeding,
de emoties en de nieuwe metaforen schematlsch uitgewerktDe boeken zijn te bestellen via het secretaÍiaat van het KNN voor € 15,- per stuk.
Voor gÍotere hoeveelheden gelden kortingsregelingen, op te vragen bij het secretariáat.

Bestel nu op 040-2425933 oÍ via secretariaatknn@ki net.nl

