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We weten clat cle techniel<en uit cle
Toegepaste l(nesiologie werl<en.
Toch is het mijn ervaring clat het
ieclere keer opnieuw verbazing
oproept wanneer ze ook daaclwerl<elijk werken. Deze ervaring, dat il<
me steeds weer l(an verbazen,

zorgt ervoor clat ik mijn werl< met
veel plezier kan doen en maal<t het
werl<en met mensen boeiencl.
Zo ool< clie l<eer ctat il< tijdens de
cursus Touch for Health het onderdeel 'traumatisch stress release'
moest uitleggen en demonstreren.
Een van cle deelnemers hacl enl<ele
jaren geleden een ernsrig sl<i-ongeval gehacl en wilde wel als voorbeelcl dienen. Van het ongelul< 1<on
hii zich niet zoveel meer herinneren. Hij wist niet meer oÍhij aangesl<iecl was of gewoon omgevallen, wel wist hij nog clat hij zijctelings op zijn heup terechtgekomen
was en hij kon zich ool< nog de
beweging herinneren. Zijn heup
was gebrol<en. Een operatie volgde
en daarna een lange periode van
revaliclatie. Nu, bijna vier jaar later,
had hii nog steecls klachten. Het littel<en gaf hem veel pijn en een
totale mobiliteit was niet terugge,
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wanneer het lichaam dat aangaf.
Het was een half uur harcl werl<en,
maar het resultaat was er ool< naar.
Op cle vraag hoe het nu voelde,
antwoorclde hij ctat cle pijn uit het
littel<en was verdwenen, slechts
een vaag zeurend gevoel van aanwezigheicl werd nog gevoeld. Il<
bleef voorzichtig en zei dat il< wel
wist dat het werl<te, maar zo snel
en met zoveel resultaat, c.laar clurfde ool< il< niet clirect in te geloven.
De volgencle clag was mijn eerste
vraag natuurlijl< hoe het nu na een
nachtie slapen mer hem ging en
het resultaat was nog steeds verbluffend. De piinl<lachren waren
niet teruggel<eerd, het vage zeuren
(niet in de zin van pijn maar meer
een onbesremd gevoel) was er nog
n'el,
Later die dag zat deze ontstresste
persoon in l<leermal<erszit op cle
banl< en il< zag hem naar ziin benen
l<ijl<en. Il< zag verbazing in zijn ogen
l<omen en daarna l<eel< hij mij aan
mer de r,r'oorden: Dit heb ik bijna
vier jaar Iang niet gel<und'.
Stress release voor houding/trauma-release is een techniel< well<e
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Medecursisten waren bereid te
onclersteunen bij het nabootsen
van de val en de procedure wercl in
gang gezet. De eerste stress werd
al aangegeven in cle startpositie.
We werl<ten alle posities af, ieclere
keer een stress release toepassencl
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in Touch for Health

IIL Het is een techniek waarbij
gewerl<t worclt aan de emotionele

herinnering van de spier. Spieren
hebben herinnering en registreren
bewegingen. Wanneer cle beweging gerelateerd worclt aan een
emotionele ervaring waarvan de
herinnering nog steecls in de spier
aanwezig is, kan dit klachten
geven.
Voor cle stress release worden cle
houclingen clie het lichaam heeft
aangenomen tijdens het trauma
(ongeval) zoveel mogelijk gere-

construeerd. Voor het registreren
van de stress bij de verschillende
houdingen wordt gebruikgemaakt
van een inclicatiespier die geen
belangrijl<e rol speelt in de houclin,
gen. .fe kunt ool< gebruil<mal<en van
een tussenpersoon. Wanneer een
bepaalcle houcling een zwal<l<e test

geeft, worclen de voorhoofdspunten van de maagmericliaan (stress,
punten) vastgehouden voor correctie, net zolang tot de spier weer
sterl< test. Zo worden alle houclingen geclurende het trauma afgewerl<t.
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l<eerd. Ik merl<te clat hij er ook nog

steeds erg boos over was, omclat
hij steeds feller ging praten wanneer hij erover vertelde. Er kwam
een boze toon in zijn stem en zijn
ogen werclen donl<ercler. Toen il<
hem hierop wees, werd hij zich
ervan bewust. Hij hact zich niet
gerealiseerd clat hij er nog steeds
kwaacl over was.
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