KINESIOLOCIE EN IllÀT,
een krachtige combinatie
Conny (oolhaês kwêrn
t€se lkertrjd in áênra (inC met
kinesio og e €n MT, stlrdeerde
lr€ de en lntegreerdc ze. Ze
gebrLikt de kinesio ogie voor het
corriseren vên subnele en€rsieèn
en hei bewultzijn. Urr
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de MT

lftegÍale technleken toe
voor corecties in bijvoorbeêld
ze

organen, b oedvaten, hersenvlies

lntroductie IMT
ntegrative Manual Therapy
(lMT) is een krachtige, non
invasieve therapie. De thera pie
stimuleert zonder medicêtiê het
zelfregulerend vermogen van het
menselijk lichaam waardoor het
zichzelf herstelt. De technieken
zijn zacht, subtiel ên specifiek. IMT
heeft een brede basis die gevorÍnd
wordt door kennls ên toepassing
van craniosacrale ihêrapie,
biomechanica, ostêopathie en
neurowetenschappen.
De grondlegger van deze
integralê therapie ls dr. Sharon

Weisselfi sch Giammatteao. Zij

heeft intenslef s.mengewerkt met
dr lohn Upl€dger, bekend van
de cranlosacra e therapie en met
dr LP. Barral. ontwikkelaarván
dê osteopathie en dê viscerale

manipulaties in het bijzonder.

Zijwerkt ê dertiglaar aan de
ontwikkeling en verfijning van
lMï IMT wordt toeeepast bij
zeer diverse klachten; van een
baby met s lkprob emen iot êen

jongenran die dubbel ziet door
een hockeybaldie hijop zijn
oogkas krÊÊg.

Diasnosnek ên behandeling
Belangrijk voor succesvolle
toepêssing van IMT is dat de
ooí2êken van êên k achtenpatroon
worden vastgeste d. E k weefsel
heeft zo zljn eigen speclfieke
ritme. Al deze rltmes zlln met
de hand waarte nemen, ookals
ze afwijken. Zo kun je bepa en
welke systemen of weefsels al

í

stoornissen vanuit de ho istische
aanpak en kljkt daarom vêrder
dan het fysieke. Het staai al langer
vast dat emotionele, persoonlijke,
mentalê en spirituele aspecten
net zoveel invloed hebben op
de gezondheid a s dÊ fysieke
asPecten. Va ndaar dat eên
behande ingplan vaak zowel
de pathoanatomie, fysiologiê,
-biomechanica en energêtica als

het bewustzijn omvai.
dên niet geblokkeerd zijn, maar
ook welk iichaamssysteem of
we ke blokkade primair is en
andere systemen beinvloedt.
Denk bij ichaamssystemen aan
het bindweefsel , het spier, het
circulatie', het craniosacrale
svsiêem, de orgaansvstemen, het
centrale ên perlfere zenuwsielse,
het skelet en het lymfestelse .
zo kan de beweec ijkheid van
het bekken en de Sl gewrichten
bepaald worden door de conditie
van de darmen. maêr ook
door spanning in de circulatie,
bijvoorbee d in de aorta en
de bloedvaten naar de benen.
Mannen kunnen hernia-achtige
klachten ontwikkelen in de
onderrug, doordat er na êên
vasectomie stress is ontstaan
in de urinêlêiders die langs de

wervelkolom lopen.
IMT gêat êrvan uit dat alle
sysiemen in het Ínense/ijk ichaaÍn
elkaar beïnv oêden en mei elkaar
samenwerken. DaaroÍn hanteert
men bij de behandeling de
zogenoemde ntegrated Systems
Approach {lSA). Behandelaars
moeten de verschillênde systemen
kunnen onderscheiden en in kaart
brengen zodat duidelijk wordt in
welk systeem het probleem zit.

IMT behandelt klachien of

Structuur en functie
De behandeling richt zich op
structuur en functie. Met IMT
verbeteren wê de structuur van
het lichaam in allê systemen.
Het corrigeert bijvoorbeêld de
pêthologie van wervelkolom
en ledematen, de spieren, de
organen, het bindweefsel, hei
zenuwstelsel en de bloedvaten.
Hierdoor beschikt de patiënt
oveÍ ziin optimale potentieel
en functie, bijvoorbeeld als het

gaat orn evenwichtszin, spraak,
reuk, uithoudingsvermogen,
concentratie, kracht,
bewegingsuitslag en coórdinatie.
Voorwaarde is wel dat de

functiemogelijkheid wordt benut.
Daarom ziln oefeningen en
beweging, maar ook voeding vên
belang- De c iênt werkt dus zelf
actief mee aan zijn herstel.

Kinesiologie
Behalve IMT is kinesiologie
onderdeel van mijn praktijk.
Deze coÍn binatie heeft een
synergetisch êffect. Met IMT
wordt vee gewerkt aan het
opheffen van blokkades en het
verhogen van het potentieelvan
organen, fysiologie, biomechanica
en weefsels. Niet alleen fvsieke
blokkêdes koÍnen los. Ook

herinneringen, overtuigingen
en ervaringen die opgeslagen
Ên vastgezet zijn in wêefsels
kunnen vrijkoÍnen. En hier is
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kinesioiogie comp emeniair en
krachtig- Daarmee wordt de stress
weggenomen van de vrijgekomen

energie, emoties, gedachten en

Drs Conny Koolheas wÊrkte
tien jaa r . s bêdr lÍ5k!ndig
econoom vooÍ ze het :oer

herinneringen.
Kinesio ogie bewijst grote
diensten aan het bewustzijn; het
helpt de energie te centreren
in het n.tuurlijke midden waêr
zij beter kan strornen als de
blokkades zijn opseheven. ln het
behandelplan biedt kinesio ogie
ondersteuning bij het werken
aan het bewustzijn en de patho
energetica, Deze bewegingsleer
integreert de energie op andere,
subtielere niveaus, Als met IMT
bijvoorbeeld is gewerkt aan de

he

aparte sessie), met kinesiologie,
sebruikmakend van bijvoorbeeld
de Formats van Hugo ïobar.
Na het werken in het craniosacra e
systeem kan het ook zo zijn
dê! de energie zich opnleuw
moet centreren. Kinesio ogie

vergemêkkelijkt die reorganisatiej
de balans is sne hêrvonden.
Eventueel masseert de c lënt
de punten thuis als dat nodig
is. De vlngermodes of mudra's
zijn uitermate geschikt als

Ze zet
zich in voor de promotre
Ên orgênieatie vèn dÊ MTclrrsussên n NedeÍ ênd

blokkades op. Voor mijwerkt
kinesiologie ook meer dlrect waar
het gaat om groel, ontwikkeling
en bêwustziin. Hetzelfde ee dt
om specifieker en effectieverte
kunnen zijn. Het is bekend dat
ook andere niveaus van energie
worden'aangeraêkt', hoewel de
behandeling daar niet meteen op
gericht is. Het Vergroten van de
structurelê potentie? zodat Íneer
functie têr bêschikking komt,

heeft prioriteit.
Een baby dle een heftig
geboortetrauma heeft
doorgernaêk! door een
vacuilmpomp, is geholpen met
êen lMï-behandelins die de
protectie uit het circulatiesysteem
Ên het craniosacrale systeem

diagnostr'ceren van de onbalans.
Ook andere of extra kennis van de
kinêsiologie maakt het mose iik
een klacht vanuit meerdere
invalshoeken te bekijken. Denk
bijvoorbeeld aan de loop van de
meridianen of de vijf eiernenten.

vrijmaakt. Een baby die via
een keizersnede ter wereld is
gêkomen, kan met een IMT
behandeling de spinale draai
a snos maken die bijeen
natuurlijke bevalling hoori;
met kinesiologie is dat lastig.
Ook bij een voetballer die een
hersenschudding overhoudt
aan een kopbal of iemand bij
wie een ruggenprik het ges oten

mooie combinatie, Andersom, als
een bepaalde wervel de balans
verstoort, biedt behandeling met
iMTtechnieken uitkomst. Als een
baby met IMT is behandeld in
verband Ínet êen geboortetrauma,
is kennis van primaiÍe reiexen een
prima ondersteuning. Het komt
overigens voor dat cliênten heel
specifiek komen voor kinesio ogie,
door eerdere positjeve ervaringen
met deze therapieVers€hillen en overeenkomsten
Met lMTwordt echt Ínet de
anatomischê strucluren en de
mechaniek van het ichaam
gewerkt. Kennis van de
anatomie is daarom een rnust

Ze

(www.kirnrno.nu)

ondersteunende middelen bij het

Eigenlijk zijn de moge ijkheden
legio. Ze fs een 14 of 42
spjerenbalans nadat is gewerkt
in dê wervelko oÍr, is een heel

ie

in de VeÍen gde Statên
en Neder.nd €n opend e
dadrna h.ar pr.khjk K N'l.no

mobiliteit en integriteit van de
maag, pancreas en dunne darm,
kan zich een thema of blokkade
vên het zonnevlechtchakra
aêndienen. Dêar ga ik energetisch
dieper op in (al dan niet in een

emn. omgoo

studeerdê zowe IMT:r!
kinesio osie, rcpechêvc ji(

hydraulische craniosacralesysteeÍr
heeft verstoord, is MT effectieí

als blokkades en verstoringen in
weefsels zijn opgeheven, ontstaat
integriteit van de weefsels en
meer differentiati€ tussen de
weefsels. Dat beïnvloedt wie
je bent, watje denkt en watje

voelt. Het

is de kinesiologie die

daarop een snel en subtieleffect
heeft. En kinesiologie werkt met
de energieén van de mer;dianen,
reflexpunten en de chêkra's
en heftvia die weg stress en
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voor hei besefvar wat wêlen n et
stressvol is voor het lichaaÍn en de
ln IMT is kennis van de principes
van de toegepaste k nes ologie
(leer van de beweging en spieren)
ook onderdeelvan de opleiding.
Beide therapieèn uisteren nêar
hêt verhaa van hêt lichaánr.
werken vanuit het ho Ètische

prlncipe met a s doelzowel hêt
bewustzijn als het naiuurlijke
zelfherstellende vermogen te
vergroten. Ultelndelijk streven
beide naar welzijn en gezondheid
oP zowe fyslek, emotionee,
mentaal en splrituee niveau.
Alleen de route en de techniek
verschi en.
Tot slot
Er wordt aan de weg getiÍn merd
oÍn meer thêrapeuter in IMT
op te leiden. VooÍ de IMT.unussên is kennis van dê
anatom e vereist. lMÍ is geschikt
voor alle behandelaaÍs die rnet
het menselijk lichaam werken.
Met een afgerondê Ínedische
baslsopleid ng op hbo-niveau is
het moge jk om hêt maxlmale
uit lMTte hê en. ln Nederland
zijn we vooral bezle IMT rondom
?wangerschap en beva ing veÍder

De administratie van de cursussen

in Europa wordt vanuit Duitsland
gêÍêgeld door Munich Seminars

(wwwmunich-seminars,coÍn).
Voor meer informahe en voor
cursussen in Nederland kunt u
terecht op www. mt.nLr.

