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neurotransrnítters,
voedíng,
vítarnínes en vníneralen
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-deelzn het vorige nummer van
"Kinesiologie" heb ik informatie

als z€ per onderdeel voor de
d es bet reffe n d e persoon worden

gegeven over neurotransmissie on
heb lk enkele neurotransÍnltrers
met hun kenmerken verder

uitgetest. Dièten bestaan eigenlijk

uitgewerkt. Als vervolg hierop
een testprotocol voor onze
kinesioiogische praktijk.
Voeding (dat wat we eten en
drinken) bepaalt voor een eroot
gedeelte de werking van ons
neurotransmissiesysteem en
mede daardoor onze gezondhejd.
Sommige voedingsmiddelen zijn
voor niemand goed: bijvoorbeeld
de voeding of drankjes waar
Aspartaam/SorbitoJ of Glutamaat/
Monosodiumglutamaat in zii. Dit
is in ons land door de overheid
goedgekeurd vergit
Voedse bereid in de magnetron
bevat door straling vervormde
cellen en is eveneens voor
iedereen schadelijk.
Het is raadzaam om naast de
algemene voedingsadviezen die
voor iedereen gelden, ook de
door hem gebruikte voeding uit
te testen in onze kinesiologische
praktijk. Er zijn nog steeds
nauwelijks algemene richtlijnen
te geven voor wat wel en wêt ni€t
goed voor iemand is.
Ook diëten hebben pas zin

niet;als we een op de persoon
uitgeteste voedingslijst hanteren,
is dat voor die persoon het beste
wat hij aan voeding tot zich kan
nemen. Het enige wat diêten
aan meerwaarde hebben, is de
consequente êanpakBij bijna alle

gezondheidsproblemen speelt
voeding een rol. Voeding bepaalt
voor een groot gedeelte onze
gezondheid en ons welzijn.
Bij zwangerwillen worden of
zwanger zijn ls het afstemmen
van de voeding een vereiste.
lk schreef hierover eerder in

"Kinesiologie", nummer 2/2009.
Wat moeder eet is niet ê trjd
goed voor haar ongeboren
baby. Spijsverteringsproblemen
bij de baby, wanneer moeder
borstvoeding geeft, zijn meestal
terug te voeren op wat moeder
eet. Al met al is de uitspraak "Je
bent watje eet" niet zomaar

datje een voedingsmiddel hardop
noemt, heeft de testpersoon
daar direct een beeld bij en
weet het geheugen vên de
testpersoon nauwkeurig wat
dat voedingsmiddel doet in het
systeem van de testpersoon. Alle
informatie is tot in de klÊinste
details opges agen.
Hoe doe je als kinesioloog een

beroep op het geheugen van de
testpersoon om de voedingdie
de testpersoon gebruikt effectief
chris Smith van de Engeise firma

Metabolics heeft door middel
van kinesiologische testen veel
onderzoek gedaan naar het
vaststellen wat voor iemand de
juiste voeding is. Hij concLudeerde
dat we op de eersie plaêts moeten
kijken naar voeding in relatie tot
neurotransÍnlti€rs. Onderstaande
testen zijn geïnspireerd op zijn
lk lêat de iestpersoon twee weken
angeen lijst bijhouden van ales

wai hijêet en drinkt en opwe
tijdstip en op w€lke dag. Voor
Voor het uitiesien van voeding
zijn vele kinesio osische
procedures ontwikkeld en in
gebruik. Sommige collega's
laten de têstpersoon tassen met
voedingsmiddelen meebrengen.
Dit is niei nodig omdat het
geheugen van de testpersoon alles
wat hij meebrengt al lang kent qua
trillingsgetallen. Op het moment

L4

k

kinderen vraag ik het aan de

ouder/veÍzoreer om die lijst op te
stellen.
Twee weken is een

tijd

waarbinnen de meeste variatie

aan voeding we aan bod is
gekomen. Bjj alle cliênten
waarin de voeding een rol kan
spe en, vraag jk om die lst. Dii
ls aan de orde bij de helftvan de

aêngenelde cliénten luist omdat
voeding zo'n belangrijke rol speelt
in de gezondheid, behandel ik
klachten vanuit een holistischê
benadering waar voeding dee van

uit

Ínaê kt,

Het testen van voed ng en
neurotransmissle is ge inkt

Kleuren belnvloeden de
werking van hersenen. Die
beinvloeding wordt geregeld door
neurotransmitters. om na te gaan
welke neurotransmitters een
onbalans veltonen, is een êantal
kleurenfi lters ontwikkeld die
gerelateerd zijn aan de werking
van neurotransmitters. Bij dlt
artikel vind je de desbetreffende
k euren. ln een winke voor
kantoorartike en kun je meêsta
wel postpapier vinden van de
afgebeelde kleuren en er zêlf
kleurenkaarten van mêken om
te gebruiken bij de volgende

doorgestrêêpt hebben nlet
geschikt voor hem is.
4. De lijst met (mose ijk)
doorgestreepie iterns leggen
we op de navelvan de
testpersoon (op de kledins)en
laten dat gedurende de rest
van deze testprocedure daar
liggenWe geven aên dat we nu
de neurotransmissie van de
6

afstanden van de ogen en ln
verschillende zichthoeken van
de ogen houdt.
Hou elke kleurenkaart
bovendien een paar
centimeter boven het hoofd
van de testpersoon. Al e vier
de kleurenkaaften één voor
één testen.
L

zijn ogen dicht houdt. De
waarneming geschiedt dan op
een andere/ meer energetische

W€ vragen de testpersoon om
twee weken lang êen lijst bijte
houden van allês wat hij eet en

dÍinkt. Deze lijst brengt hij mee
Doe eventueel enkele

voortesten om het svsteem van
de testpersoon te ba anceren;
gebruik wêtle hiervoor hebt
geleerd en corrigeer waêr

2.

nodig.
Zet de handmodes voedjng,
emotie, cranio sacraal en
structuur in de pauselock (zet
hierna alles in de pauselock).
A

s

je de handmodes niet keni,

sprêek dan de namen van de
handmodes hardop uit en tik
bij elke naam het voorhoofd
van de testpersoon zachtjes

3.

Wê testen de door de

iestpersoon meegebrachte lijst
zorgvuldig per item en strepen
alles wat een zwêkke test geeft

Doe hetzelfde als bij punt
terwll de testpersoon

zes

8.

1.

testpersoon gaan testen.
Laat de testpersoon met
ogen open achtereenvoiSens
naar de vier k eurenkaarten
kijken die je op verschillende

9.

De k eurenkêart of de

kleurenkaarten diê een
zwakke test geeft/geven in
één van beide testen, leg je
even apart en na aL e testen
gêdaên te hebben leg je de
kleurenkaarten die eef zwakke
test gaven oP de nave van de
testpeÍsoon (op de kleding) en
aatjê daar iggen tot en met
punt 13 van deze procedure.
Wanneer bjl punt 6 of 7 één
of meerdere k euren een
zwakke test hebben gegeven,
ga dan naar het overzicht
van neurotransmitters
en test zorgvuldiS de
acupunctuurpunten in de
volgorde zoals vermeld
op het overzicht. Wijs
têlkens op de testpersoon
her dêsbetreffende

êcupunct!urpunt aan (vlak
boven de huid) om na te gaan
welk acupunciuurpunt zwêk

Wannêêr er meerdere
acupunctuurpunten van het
overzicht zwak testen, test dan
op prioriteit.
10.Ste vast welke
neurotransÍnltter êen têveel of

tekort heeft.

11.Test hoe je het svsteem van de

testpersoon kunt corrlgeren
op het gevonden teveel of
tekort van de desbetreffende
n e u rot ra nsrn iti:ê r. Ga hierbij
eerst terug naar de tijd van
ontsiaan van de gevonden
onba ans en zoek de oorzaak
van deze onbalans.le kunt
hierbija es inzetten watje
geleêrd hÊbt.
12.Corrigeer op de tjd van
ontstaan (dus niet in het

heden)iot 100%.
Vaak zijn dat corrêcties
op Íneridiaannivêau,
hersenniveau of emotioneel
niveau, aangevuld met
cranio sacra e correcties.
13.Test opnieuw met de
kleurenkaarten de
procedurê 5 r/m 10. Het is
mogelijk dat de onbalans
in de neurotransrnissie is
opgeheven, nog steêds
dezelfde is (wai váak hÊt geval
is)ofverschoven is naêr een
andere neuÍotransmitter. s de
on ba ans opgêheven, dan stop
je hier met de testprocedure.
Anders sa je verder met de

onderstaande punten.

14.Ga op het overzichtvan de

neuroiransmitters na we ke
stof (vitamine of mineraal)
moei worden geadviseerd om
het teveel of tekort van die
neurotransmitter op te heffen.
15.Test uit hoevêêlên hoe
vaak de gevonden stof

(vitamine oÍ mineraal) nroêt
worden ingenomen. Voor
de testpersoon naa r de
volgende sessie komt, moet
hij minstens twee weken het
geadvjseerde supplement
lngenomen hebben. Ook de
voedingsadviêzên moeten dan
zijn opsevo gd.
16. Wanneer dÊ têstpersoon na

twee weken terug komt,testje
opnieuw punt 1 en 5 t/nr 15.
van deze testprocedure.
17.Stel zo nodjgle advies van de
vorise sessie b j aan de hand
van de gevonden resu taten.
18.Laat de testpersoon over twee
maanden terugkomen, ook
weer mei êen lijst van wat
hij de afgelopen twee weken
gegeten en gêdronken heeft
en doe dezelÍde vol edige

Een zwakkê test betekent

dat deze voeding of drank
niet geschikt is voor de
testPersoon. We vedellen de
testPersoon dat a es wat wê

Í

op deze wijze isvoedins
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nauwkeurig afte siemmen op de
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