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ooo. drs J. Brockmon-Brugmon (kinesioloog)

Tiidens de zwongerschop is de foetus een heel emolioneel wezentie, dot olle
emoties en onbolonsen, die de moeder meemookt, opslool en niet verwerkt. Je
kunt stellen dot de emoties tiidens corïus, zwongerschop en geboorte de grondploot vormen vqn het verdere leven. Onder deze grondploot liggen de onbolqnsen von de voormoeders en voorvoders, die een rol spelen ols ze geocliveerd
worden in het leven von de foetus, bii de geboorte of dqqrno.

Oerongslen en oeremolies
Het ocliveren von een voorouderliike storing is
te vergeliiken mel een kermislent, woor ie door
hei trekken oon een louvrtie een beer of een

voorbeelden von deze oerlroumo's, c.g. oerongslen.
Als belongriikste:
"Woorom moet het mii overkomen?"
(Cerebellum en thymus roken uit bolons).
Verder ongsl voor :
1. honger
2. kou, geen onderdok
3. leveel kinderen
4. "geen kinderen" kriigen
5. dood, ziekten
6. olleen geloten worden, -voelen of -ziin
7. oorlog, brond, ogressie, verminking
8. onzekerheid von het bestoon
9 zwore geboorlen, miskroom, dood kinderen
10. voorspoed, gduk
I l. verlies gevoel von eigenwoorde (geeft
onbolons op het immuunsysteem)

"fluitie von een cenl" noor voren trekl. Het

touwtie is echter een emolie, een overluiging, of
iets dergeliiks. Aongezien we geen von ollen
door een ooievoor gebrocht ziin, hebben we
ollemool voorouders, die vergeliikbore lroumo's
hebben gehod ols wii nu. lk heb een vrii uitpullende liist gemooki von olle oertroumo's, die ik
in de loop von miin werk ols kinesioloog ben
legengekomen. Je kunt stellen, dol elke lroumolische gebeurtenis ol eens "in de generolies"
is voorgekomen. Bii elke storing controleer ik,
of er len hoeveel?) oeremofies geactiveerd zijn.
De tesi voor oerongsten en oeremoties is het
omvotten von de hiel. Hieronder geef ik enige
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schop onbewusle logen ziin voor hel kind, verdient het oonbeveling bii het kind in het donker
mel ogen dicht (ooglopie voor) le zoeken noor
de leeftiid, woor gegevens onlbreken. Bii deze
leeftiid vind ie meesiol de oorzook von hel
symploom of de symptomen, die in die sessie
oon de orde komen. Soms, ols qlle gegevens in
PL gezet ziin bii die leeftiid, kom ie bii nog
diepere logen, die don ook uitgezocht kunnen
worden. ln de volgende porogrofen wil ik systemotisch periodes, die ie legen kon komen,
behondelen.
Preconceptie

Hoewel hel leven ols individu begint bii de
bevruchting en doorno de eersie celdeling, is
hel von groot belong, hoe de oonstoonde
moeder een evl. zwongerschop zol ervoren. Om
eens wot voorbeelden le noemen:
- Moeder heeft zelf of in de noosle fomilie een
miskroom of een dood geboren kindie
gehod. Angst (niermer.) en bezorgdheid
(miltmer.) is don ingeprogrommeerd.
- De geboorle von de moeder zelf wos zwoor
of belost met het bovenstoonde.
- Er is een gehondicopi kind in het gezin of
fomilie.
- De moeder en/of de voder komen uit een
groot gezin.
- De moeder von de o.s. moeder is veel ziek
geweesl en de o.s. moeder heeft ols dochter
destiids het gezin von hoor zieke moeder
oltiid moeten opvongen.
- De moeder voelt zich erg belosi met hei
eerste kind en is nog niel toe oon een
nieuwe zwongerschop.
- De moeder heeft ioren "de pil" gebruikt en de
oude progrommering (ik wil niet zwonger
worden) is srriidig mel de nieuwe progrommering (ik wil groog zwonger worden), woor
door er verworring komt in het regelsysleem.
- Slecht huweliik.
- Echtgenoot heeft een ondere wens t.o.v.
gezinsvorming, don de (o.s.) moeder.
- Slechte gezondheid von de o.s. moeder.
lk moqk onderscheid tussen preconceptie en
vorige generoties. Bii vorige generolies betreft
hel meer erfeliike belosting von zieklen. Verder
speelt de voorbeeldwerking von meegemookte
iroumo's een rol.

en verder:
l. Doodwens (b.v. door verlies gevoel von
eigenwoorde).
2. Ongewenst gevoel, obortuspogingen, ik
mog er niei ziin.
3. Niel geoccepleerd worden, verdreven worden, vervolgd worden.
4. Geen eigenwoorde door ofwiizing wegens
godsdienst, stond, notionoliteil, ros, sekse.
5. doodsongsi.

lk iest met ogen open (OO) voor het bewuste
gebied, mel ogen dicht (OD) voor onbewuste
gebieden, of met donker ogen dicht (DOD) voor
heel diep onbewuste logen. Bii elke oogrichting
hoort een ondermiinende overtuiging en deze
kon getronsformeerd worden tiidens de correctie. Bii de meeste oerongsten kun ie een reële of
figuurlijke schimmel of porosiel uitlesien.
Meestol vind ie dqornqosl onbolonsen op
ompullen b.v. uit het Sonodoosie von Ton von
Gelder of een ondere lestdoos.
Werkwiize

ln miin werk ols kinesioloog kom ik bii de
meeste sessies uit op oeremoiies, olles is ol eens

eerder gebeurd in de voorgeschiedenis. De
slress hiervon vind ie o.o. lerug in het ruggenmerg of in de diepe logen von het cerebellum.
lk test woor het is opgeborgen en op welke
geheugenploolsen er reslonlen von opgeslogen
ziin. ln miin dogcursus "Geheugenplootsen"
komt dit ler sproke.
ln een sessie slo ik eerst olle symplomen op in
PL {= pourelock, drooiing in het heupgewricht
von hel gehele, gestrekte been , iegelijk links en
rechts). Doorno loot ik het lichoom oongeven bii
welke leeftiid gegevens onlbreken. Aongezien
de gebeurlenissen von conceptie en zwonger-

Vorige generoties
Hel zou logisch geweesi ziin om met vorige
generofies te beginnen, moor ik kies voor deze
volgorde om de gedochtengong helder weer le
geven. Uit de vorige generolies kunnen ook
ondersoorlige lroumo's noor voren komen. Om
er enige te noemen:
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-

-

Oerongslen, voorol door le grote gezinnen
bii de vorige generoties en wot doormee
somenhongt.
Ziekten ols TBC, hepotilis, nephritis,
geslochtsziekten, etc.
Dood en zieklen bii geboorten etc.
Verslovingsziekten, olcoholisme.
Oorlogsongsten. Al deze items vollen eigenIiik onder de oerongslen en worden geoctiveerd, ols er ten tiide von de bevruchting
oorlogsomstondigheden ziin.
Joppenkomp- en concentrotiekomp- ervoringen. De fweede generotie is hiermee zeker
belost.

-

belost met die emoties. Eigenliik zouden de
ouders gebolonceerd moeien worden voor
de herinnering, die kenneliik nog doorwerkt.
Als het de bodem is von het probleem von
het kind, loot don het kind spelen en bolonceer de ouders. Zet het kind in PL. Tesi
steeds in hoeverre de correcties ook op het
kind uitgevoerd moeten worden.
Bii elke corïus kon een oud trqumo von één
von de ouders meespelen, zools verlotingsongst, bindingsongst, incest, oborlus etc.
Opgedrongen coïlus, oversexed ziin von één
von de porlners.

Sieeds weer: hoe heeft dit doorgewerkl op ouro,

De situotie wordt zo volledig mogeliik opgehelderd met ompullen en er wordl getest welke
meridionen en chocro's erbii belrokken ziin. (Zie
dogcursus "hologrommen" voor een proktische
uitwerking hiervon). De correcties hongen of
von wol ie kunt bieden: geluid von klonkscholen
(voorol voor chocro's), stemvorken voor de
meridionen, een bepoolde toonhoogle zingen in
combinotie mei ocupuncluurpunlen, kleur,
oogrichting, etherische oliën, flowers behoren
tot de mogeliikheden. Als een meridioon niet
door de biocompuler wordt geregeld, merk ie
dit oon blokkering vqn bii die meridioon
behorende spieren.
Wonneer een troumo door de cliënt ols kind
niel verwerkt kon worden, is "uit de compuler
gooien" een veel voorkomende reoclie, die don
wel de behondeling en genezing nó in de weg
stoot. Je kunt pos corrigeren, ols olle weefsels ín
de biocompuier geregeld worden.

De corïus wos no ruzie of onenigheid, en

verbinding lichoom-ouro, ossemblogepunten,
meridionen en ocupuncluurpunten, chocro's
(Tobor en Utt hebben hier prochtige cursussen
over gemookt), kleur-gevoeligheid, flowers,
orgono's en ondere teslbuisies. ln PL zetten en
uitlesten hoe le corrigeren.
Conceptie, eersÍe celdeling
Sommige moeders ziin zich bewust von deze
gebeurtenis, óf door voelen, óf door een droom.
Op onbewust niveou wordt een emoiionele

bond gemookt, ols het kind welkom is. Deze
-odvertentie-
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Ook dit volt onder "preconcepiie", moor ik licht
het eruit omdot het zeer specifieke kenmerken
heeft. Als de cliënt een kind is, don is meesiol de
moeder bii de sessie of soms ook de voder. Het
is een precoir onderwerp. lmmers het kind wil
groog, dot het welkom is en is niel gebool mel
problemen von deze oord. lk probeer eerst door
uillesten een zo volledig mogeliik beeld te kriigen en don nog informeer ik voorzichiig of de
ouders dit herkennen, evt. zonder her kind erbii.
lk probeer zoveel mogeliik oon het kind olleen
positieve benodering ie geven. Moor vele complicoties ziin mogeliik: o.o.
- Het kind is niel von de echlgenoot.
- Het kind is onlsloon door verkrochting (evt.
binnen het huweliik). Uiteroord belosi dit de
hele zwongerschop.
- Hel kind is door een ongelukie ontstoon.
- Het kind is door een bewust ongelukie
ontsioqn.
- Het gezin is compleet, ongst zwqnger te worden door onloereikende voorzorgen.
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ziin zelfs deze diepe onbolonsen goed le cor-

bond wordl vook niel gemookt, ols de moeder
onbewusi is von deze gebeurienis, of het kind
ongewensl is. Vook is de progrommering von de
zwongerschop ol ofkomstig von de coïtus. Bii de
conceptie worden de geneiische codes von
voder en moeder gemengd en doorgegeven.
De hondmode geneiische code: Duimiop legen
toppen wiisvinger en ringvinger en in de ondere
hond: duimtop tegen bosis von de middelvinger.
Als dit een zwokke indicotor spier oplevert: don
ziin er oude ziekie gegevens (miosmo's) of
poÍronen octief. Misschien kun ie deze vinden in
de tesldozen.
Wonneer de oorzokeliike loog hier gevonden
wordt, don is deze informotie in elke cel von de
foetus terechtgekomen. No correclie moel er
goed gedroineerd worden.

rigeren.

Vook vind

ie, dot het gevoel over

"oontol
kinderen" een voste regel volgt: ie telt één kind,
twee kinderen, en drie kinderen wordt ols "veel"
beschouwd. (Er ziin uitzonderingen). No het
derde kind kunnen de oeremolies geociiveerd
ziin, voorol ols voder en/of moeder uil een grool
gezin komen. ln een druk zokengezin kon het
tweede kind of zelfs het eerste kind ol "veel" ziin.

schillen: biivoorbeeld :
- Bii een eersie kind; hei leven zol grondig
vero nderen. Levensvervul ling of ongslen,
zools verlies werkkring (speelt nu minder,
ormoede, te hoge loslen, etc. lk meen, dot
fof 19ó0 een ombtenores ontslogen werd bii
het huweliik).
- Oude troumolische ervoringen spelen op.
- Angst voor miskroom of ondere oerongsten
ols de moeder of hoor nooste fomilie zoiets
meegemookt heeft.
- Het kind is welkom, moor liefst niet nu. Dil
komt voor, ols de ondere kinderen in het
gezin erg veel zorg vrogen, omdot ze vlok no
elkoor geboren ziin, ziek of gehondicopt ziin.
Er wordt ol of niet een emotionele bond
gevormd. Miin dogcursus over emotionele
bond bespreekt olle implicoties, die doi kon
geven.

Dreigende miskroqm
Erziin bil dreigende miskroom drie periodes in
de zwongerschop te onderscheiden: een heel
vroege miskroom, (die schiint veel voor te
komen), rond de derde of vierde moond of no
de zesde moond, ruwweg. Voor zover ik in miin
proktiik heb uitgelest, is de hoofdoorzook in de
tweede periode een uilgepulte biinier von de
moeder en in de lotere periode von moeder én
kind. De biinier von de moeder reogeerl op
ongslen, geen keus hebben, te druk hebben,
chronische slress etc. Bii dreigende miskroom,
door uilputiing von de biinier von de moeder
(tesr) helpt Core Level Adrenol (Euronutri tel.
0800 0220 554), eén von de zeer weinige keren
dot oonvullend mediciin nodig is.
ln de eerste vier moonden levert de foetus geen
biidroge oon odrenoline en ondere hormonen
uit de biinier. Doorno begint hel ongeboren kind
ook odrenoline eic. le leveren. Pos ols moeder
en kind beiden biinier uitputiing hebben is er
een dreigende miskroom. Uiterqord zol stress
von de o.s. moeder hier een grote rol in spelen.
Héél belongriik is de invloed von ongst voor de
komende geboorte von de o.s. moeder, woordoor de m. psoos overenergie kon kriigen oon
één ziide of zowel links ols rechts. Dit belemmert
de geboorfe door verkromping von de bekkenbodem. Onlstressing vqn de o.s. moeder is hier
noodzokeliik.

Ongeveer op de 'l0e dog stort de emotionele
bond bii een geqccepteerd kind. Je kunt zelfs
uitteslen, op welke dog no conceplie de moeder blii wos mel de zwongerschop. Overigens
zowel extreem verdriel ols extreme bliidschop
brengt de longmeridioon uit bolons. Gelukkig

Sloringen en ziehen tiidens de zwongeÍschqp
Denk hierbii oon nephritis en gevolgen von verschillende resusfoctor von voder en moeder (volt
onder oude codes von de mili). Moor ook zieklen en overliiden von fomilieleden kon grote
invloed hebben op de zwongerschop.

Circo de tiende dog no conceptie
Op dit momenl begint de moeder zich te reoliseren, dol ze in verwochting is. Uiteroord is
geen enkele moeder zonder emoties, ols ze
merkt dot ze zwonger is, moor er ziin groie ver-
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een gonzenei uitkwom. Hei gonsie fixeerde hem
en vonof dol moment wos Lorenz ziin moeder.
Toen Lorenz hem de eerste nochl onder de
broedende gonzenmoeder (woor hel eivondoon
kwoml) wilde schuiven, huilde het gonsie zich
holf dood.
Terecht concludeerde Lorenz doi er niel veel
onders opzol don het gonsie ie bemoederen,
dog en nocht! De hypotholomus, thymus, hort
eïc. reogeren op'seporotion from mother'.

Geboorle
Wonneer de moeder de geboorte ols "zwoor"
heeft ervoren, don geldt dit ook voor het kind.
Elke emotie von de moeder tiidens de geboorte
kon loier bii "het kind" ieruggevonden worden.
Je kuni de siress op de geboorfe uitieslen en
don de biibehorende tiiden uiltesten {zoveel uur,
zoveel minuten vóór het geboortemoment). De
moeder, die bii de sessie von het kind oonwezig

is, helpl ie don verder mel wol er

precies

gebeurd is.
Bii poniek von de moeder tiidens de geboorte is
er vook een breuk in de emotionele bond tussen
moeder en kind. Dit heeft gevolgen loler voor
het gedrog von het kind. Het is onvoorslelboor,
wot er ollemool minder prettig kon verlopen bii
een geboorte. lk test de totole stress op de
geboorte en don terugtellend in de tiid, hoeveel
uur, resp. minuten vóór het geboortemomeni de
stress ontstoon is. De moeder vult don in, wol er
loen gebeurde. Wonneer de moeder één of
meer von de volgende emoties "shock", poniek,
ongstige bezorgdheid, wonhoop, slochtoffergevoel of opothie heeft meegemookt, don is er
een grole woorschiinliikheid, dot het kind
dyslectisch wordt. Het cerebellum (kleine hersenen) is don uit bolons (dogcursus dyslexie). ln
miin proktiik komr dit vook voor, de correcties
goon vio hologrommen von de benorde situoties
en/of nospelen von een prettige geboorte. (zie
dogcursus "hologrommen"). Voorol bii kleine
kinderen werkl dit lootste goed, mits het kind er
geweldig om lochen moet. Dil "lochen" vervongt

de nore onbewuste herinneringen von

Hoe verloopt zoiels bii een mensenbqby?
Bii de geboorle beleeft het kind de piin en de
emolies von de moeder en in de eerste ó à 8
minuten nà de geboorte stoot ziin 'compulerlie'
geheel open. Een mensenboby bindt zich oon
ziin moeder -en de moeder oon het kind- vio het
vostleggen von hoor emoties bii de geboorte.
Moor ook de emolies von een oonwezige voder
of een verpleegster of dokter worden geregistreerd.
Dit leidt bii mensen tot het vostleggen von:
"Nou dqt viel me legen." (moeder over geboorte);
"Ze loten me olleen." (kind in couveuse);
"Het voll me mee." (moeder over geboorte);
"Wol ziel de boby er leliik uil, zol doi wel goed
komen?." (moeder of voder);
"Jommer dot het een meisie is.";
"Dit kind is helemool von mii.";
"Gelukkig, hel is een iongen.",'
"lk wou dot ze oltiid zo klein bleef.";
"Goddonk, het is een gezond kind.";
"lk hod vosi een meisie verwochi.";
"Als die het moor hooll." (verpleegster);
"Snel de couveuse in, ze hoolt hei niet" (verpleegster);
"Niemond luisierf noor me/ dit is niet occeptobel." (moeder);
"Die mon is niet le vertrouwen." (moeder/kind
over dokler) in ploots von:

de

geboorte. De nogespeelde geboorte eindigt don
op de school von de moeder en hel kind knipt
met ziin vingers de novelstreng los.
En don is

er nog het "Gok EÍÍed"

Noor oonleiding von hel boek -Liefdevolle

Reloties von Sondro Roy- woorin zii opmerkle,
doi potronen in een mensenleven zich vook herholen en tol stereotiep gedrog leiden, vond ik in
miin proktiik, dot direct nà de geboorte vosie
polronen worden vostgelegd voor het verdere

"lk hou onvoorwqqrdeliik von dit kind!"
De meeste bovengenoemde uitsproken hebben

le moken met geconditioneerde liefde. Voorol
de emolies over het geslocht von het kind

leven.

ln de ethologie heeft het werk von Professor

Konrod Lorenz ('Er redet mii dem Vieh') over
tool en gedrog von gonzen inzicht gegeven in de
monier woorop het ingeprent gedrog bii gonzen
is voslgelegd. Om te overleven moeten de heel
ionge gonsies zonder monkeren vonof het
eersie moment no de geboorle hun moeder volgen. Het ionge gonsie prenl mei ziin ogen het
beeld en het'gok' geluid von ziin moeder in ziin
hersenlies. Nu is ziin moeder vostgelegd en die
volgt hii. Professor Lorenz ging voor de broedmochine zitten en zei 'Gok' op het moment doi

hebben bliivende invloed op het gedrog en de
hormonole ontwikkeling von het kind, zowel
wonneer het kind von het gewensle geslochl is,
ols wonneer het niet de juiste sekse heeft. Bii de
correctie goot het veelol om herkennen, bewusiwording en precies uiltesten welke onbolonsen
erbii horen. De emotionele bond en monliikeen vrouweliike- energie ziin hierbii betrokken.
Het losloten von deze oude poironen wordl
veelol ols bevriiding eryoren.
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