Een inleiding in

Applied Physiology
ffi* 7 el*n"lenten fic{Jprfissuurtechnie[<
van technieken uii Touch for l-lealih en
bijvoorbeeld de one Brain methode.
Bij Touch for Health wordt gewerkt

'Adam Lehman, T.N.P, Energy
Klneslology ls dirêcieur van de North
Bay Center of BloFneÍgetic Heêlth in
Ca iforrlé {USA). Door zijn maniervan
esgeven is hij in staêt gecompllceerde
concepten op eenvoudlge wijze over te
dragen. Hijstaat bekend oÍr zijn gedu d
en gevoel voor humor en maakt het
leerproces zowel nuttig ê s aangenaam".
Aldus het introduchestukie over Adam

met verschillende spieren die in relatie
staa n iot verschillende meridianen,
ierwijl in de One-Brain methode met
een indicatorspier eewerkt wordt
om een totaalbeeld te krijgen van de
toestand van het lichaam-

in de conferentie sylabus. Dat belooft
wail' En êchteraf kijkend: 'Er is niets te
veelgezegd.'
Adam blijkt een begenadigd verteller en
verteli over Richard Utt - eên ingenieur
uit de vliegtuigindustrie - die, vanwege
zijn elgen ziekte, terecht kwam bij
Sheldon Deal en daar in de wachtkamer
geboeid raakte door boeken over
Chinese Geneeskunst en niet meer kon
ophouden Ínet vragen stellen. Om te
zorgen dat Sheldon ook nogtoe kon
kómên aan het behêndelên van Rlchard.
mocht deze slechts 3 vÍagen per consult
stellen. op basis van al deze lnforrnatie
ls Applied Physiology ontstaan, feiielijk
als aparte Kinesio ogieboom naast
Touch íor Hea th. Takken van App ied
Phvsiology zijn onder andere Leap
(Charlês Krebs), Neuro Energetic
Kinesiology (Hugo Tobar) en Sips (lan
Stubbings).
Om te iaten zien hoe eenvoudig het

eigenlijk is oÍn lngewikkelde dingen'plat
te slaan', stelt adam de (retorischê)
vraaC: Hoe kun je nu eigenlijk uitleggen
wat Kinesiologie is? Hijstelt voor om
het Bio energetjsche model hiervoor

ffi
in te zetten. ln de Engelse veÍtaling
is bio-eneryeticat (írom science) The

Ílaw ond transíormatían oÍ energv
in and between living otgonisms
dnd between living orydnisms and
their environment.lDe sïtoofi en
het omzetten van energie in en
tussen levênde organismen en

tussen levende organismen en hun
omgevinc). Dit verk!aari in e k geval
waaroÍn geen behandeling hetzêlfde
is en ook behandelingen door
verschillende kinesiologen altijd zullen
verschlllen, immers de interactie
tussen verschillende indlviduen
is altijd anders. Bii de reguliere
geneeskunde Ligt de nadruk juist op
'se il.ke behandelins'(bii klacht X hoort
Ínedicijn Y), telwijl hei bij Kinesiologie
meer gaat over het resultaat van een

AdaÍr houdt van het werken rnei
modellen en legt verder uit dat de
werkwijze binnen Applied Physiology
te vergelijken is met een combinatie
Hêlêen snoeck
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Applied Physiology werkt met een
combinatie. Een indicatorspier wordt
gebruikt om disbalansen op te sporen
bijvoorbeêld via de êlarmpunten, maêr
vervolgens wordt de bijbehorende
spier in pause ock gezêt om er mee
verdêr te gaan. Bovendien werkt
Applied PhysiologV holografi sch, d.w.z.
dat er als het ware een ruimtelijk
beeLd wordt geconstrueerd oÍn een
extra dimensie toe te voegen êan de
gebruikelljke werkwijze, waarbil een
relatie wordt gelegd tussen een klacht
en een verstorendÊ merid aan Ínet zijn
Zo kun je zeggen dat een zwakke

Pectoralis Major claviculaÍis in het
foÍ Health systeem te maken
heeft met de maagmeridiaan,
met de maag zelí met de spier en
dlens beweglngsmoge ijkheden of
mêt hêt aarde e ement. Echter. ais
naast het maag a armpunt ook het
galblaas-alêrmpunt reageert in het
Applied Physio ogv systeem, dan zou
een verhaa kunnen ontsiaan over
verhoogde maagzuurproductre bij vet
eten zodat de hormoonproductie in de
dunne darm geactiveerd wordt om de
ga opdracht te Seven ga te lozen, wat
de vertering van vet eten bevordert.
Het gesprek met de cliènt kan dan
gaan oveÍ vet eten en de reactie
daarop of meer vanuit de e ementen
geredeneeÍd: wat is de relatie tussen
sVÍnpathie/teleurstelling (maag: aarde)
en boosheid/irritêtje (Calblaas: hout).
Zo'n combinatie kan nieuwe inzichten
geven.

Touch

van de twee betrokken meridi:hen

LUCHT
SOEVEREINVUUR

tegen elkaar aangeslagen en
een
hoek van 90 graden bij het betreffende
'n
commandop u nt gehouden.

INNSïERIËELV["JUR

(Ether)

Gelukkig is ervervolgens ook nog

tijd om d€ze correctie op elkaar uit
te voeren en lukt het verscheidene
aanwezigen om ook d€ stemvoÍken in
te zetten bij de correctiê. Het is een
prachtgeluid om te horen en het effect
ls duide ljL voelbdar voor de8enen die
het ínogen onderÊêên.
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:.- :_:Êr àspect van het holografisch
.: .:- oijApplied Physiology is dat
:: :: ..ên niet alleen in dê k assieke
-:,:-'or Health stand getêst kunnen
. ,'::- maar in 7 posities vanuit
r:_:_;Íjê en in dezelfde 7 posities
:--: extensie. Hieraan gekoppeld
:: -::30ndeert dan iedere positie
-'- : : loier met één van de 14

-:-

:

ê

nen. Zie ook hier weer de

:= ::.,,!ezigen

êrir.

van deze workshop,

-::,:- -:eboeid te l!isteren en kunnen
-,. i: -iet wachten om te zien hoe
:.: ::.l in de prektijk gaat. Adam
*==':Ê ons vervolgens een rêlatjef
==_, :.rdl8e holografi sche correctie: de

: :1 -.nten acupressuur techniek,
:-i: -stiC uit de Can Opener (één

,- ::

Applied Physiology cursussen

: : :3k op de Hofvan Axen wordt
:=::. Êr ). Maar hoe zit het dan met die

::,:\ e enrenten? Gelukkic bliikt dai
:-. : : weer modelmatig kan worden
l:

_

.

êmenten uit Applied physiology

r - ': :ê jk een samensmeltln8
.- -:i Chinese 4êlementenmodêl
,.:::-, vu!r, aarde en lucht)en
:: : : ementen eer (vuur, aêrde,

-:::.

,

wàter €n hout) zoals wij die

:':êans gebruiken. Uitgaande
,- --.i 5 elementenmodel is dan

::

:-.': jds Air (centrale en gouverneur
-=' : ?ên)toegevoegd ên ons
: ::-Cere vuurelement dàt normaliter
: -:r dianen bevat, rs opgesp tst in
:: -..-'rein tire (dunne darm en hàrt)

i_',' nesteri.

:-

Flre (drieverwarmer

: ..uiatie/sex). Zo ontstaan 7
: =-ênten met bovenean Air (wit/

zwart)en dan met de kiok mee
Mlnesterial Fire (oranje), Earth (gêe ),
Metal (blauw), Wêtêr lpaars), Wood
{groen) en Souverern Fir€ (rood) (zie

afbeeld nÊ)
Ervolgt een demo op één vên de
aánwezi8en ên Adam laat zien dat
de Hologram mode het lichaam
als het ware veTtelt 'Let op, we
werken in de diepte'. Daarnà zoekt
hij 2 alarmpunten. Hêt eêrste
alármpunt dat een indicátor wijziging

geeft is de object meridiaan,
deze bepaalt op welke meridiaan
het commandopunt zàl worden
gecoÍrigeerd, Het tweede alarrnount
dàt een indicatorwizigjnc ceeft, is de
Referentremeí diaan en deze bepaa t
welk commandopunt lop rêdere

meridiaan líggen verbindingspunten
naar alle elementen) moet wordên
vastgehouden en met welke soort
druk ldiepe druk in gevalvan een
yinmeridiaan en lichte dÍuk in geval van
een yêngmeridiaan). De correctie wordt
uitgevoerd door het commandopunt
van de betreffendê meridiaan aan
beide ziiden vast te houden mei de
juiste druk tot pulsatie voelbàar is. Een
andere correctiemogelíjkheid ís die rnet
stemvoÍken in plaats van acuprestuuí
Ool dat wordt moorgedemonstre€rd,
nog zo n interessani aspect van (o.à.)
Applied Physiology: stemvoíken met,
voor iedere merldiêan, een specifieh
geluid/trillinB. En jn d rBevatworden
de stemvorken ni€t op het lchaam
gezet om de trl ling door te geven,
maar wordt de stemvorkcombinatie
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Wat mt beireft een zeeí geslaàgde
worlshop wèàrbij we n korre tijd
inzlcht hebben gekregen in de
achtergrond van Applied Physíology
en we bovendien een leuke nieuwe
correctiemethode rijker zín geworden.

