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Zo beroerd heb ik me lons n et mee, gevoe d'. zei
ze. 'Sinds een poor weken heb ik al erloi llochten
en voêl ik mc veÍdrleiig '

technlek gebruiken zools Progressive Menlol
AlignmeníO (PMA). Verderop in dii oÍikel wordr

Mlin vroog of er iers biizonders wcs gebeurd de
ofselopên weken, leverdê iiets op.
A s kinesioloog ben iê op zo'n momefi gêneigd om

Alle-

nog wot dooÍ tê vrogen over de huidioe klochten en
veÍvoloêns te lêsien woi er uit bolons is en hoe doi

Woor we meestcl niêi op bedachi ziin, is doi onder
dit sooí ploÍselinq optredende klcchren een oud
troumc schuil kon gcon.
Door hei verbinden von feiien en onderzoeken op

het gebiêd von fysiologie, neurowetenschoppen,
bio oq
en l*orÍu". 1 e. hon -o

"

inzicht ontstaon over hoe ons brein bepoo de onderdelen von een troumo verkeerd ops ooi. A les wiisi
.'oo doi l-.1 uool o-ro s i ir o e oe ooqi !o,
mên voor dê meêsie psychosomotische klochten.
Hoe zit dot in e koor?
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Dê speciÍieke onderdelen von trournotische woorne
mingen worden in het onderbewusÍe opgesiogen ols
'Bod C usiers", dit in iegêisie ling ior olêdoogse

woornemifgên die ols 'Clusters" worden opgeslo
sen. Clusiêrs worden keuris gerubriceerd en geco

deerd en ziin doqrdoor benoderboor door

her

bewusiziin. Bod Clusters dooreniegen onisioon door

een soort neuróÍysiologischê

korts

uiiifg iJr hei

brein. Doordoor worden zê nlei iuist gerubriceerd
en gecodeerd en ziin ze doorno niei mêer ierug te
vinden voor het bewustziln. Tenzii we êen specia e

PMA@ uitgelegd en hoe ie deze techniek prochtig
bli een kinesiologische sêssie kunt inzeiren.
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-e z nru gli dooÍr-n"r *o
hersenen opgeslogen en met een breed scolo oon

d.

eerder opseslosen, soortseliike, herinnerinsen ver
seleken en creéeÍi zo ons bewusizlin. E ke seconde
worden er zo duizenden verge tikingen gemooki in

heÍ ondeÍbewusrziin Elk opgêslogen ziniuigltik
gegeven kriigi h)r'êe ofzonder iike rype codes toege-

I.

De obso ute coo. die oe io-rr-. ,or nei nieuwe
gegeven bepoolt. Doordoor wêiên we woi het is
wal we zinluigliik woornenrên.
2. Een re oiieve codê die bepoolt wai doi gegeven

voor ons betekenl. Dii is de gevoelsfoctor oftewel de
fysiolosÈche code.
Denk moor even oarl hêt wooÍd voetbol. Dtrect zu
ie ollerlei voetbollen vooÍ ie zlen en velê mornenten
woorin een voetbo oonwêzig wos. Misschien voel

re "'ool fy:iele .ocre' bi r*c-;r hoor e
seluid of ruik ie er iers bii. Fler kon ook ziln doÍ ie
de sponnlns in ie liif voe t die iê eerdêÍ bii een wedstriid voelde. Misschien voel ie ie weer teieurgesield
oveÍ de presioties von her Nedêrlonds elhol.
Onze hersenen sloon niet olleen de Íeite iike woor
neminger op, moor ook de door oon gekoppelde
fysioloslsche reocies en de emories die horên bii
deze eo<lre.. P"- olole oo.l.'.or *oo'n-nir9ên
en de doaroon gekoppelde fysiologische reocries
ên emoties, noenren we een Cluster. We hebben
miliorden Clusters opgesogen in ons sysrêern. Hei
moierlool ln die Clusters is gerongschikt en geco
deerd; voorz en von een soori labêl of eiiket mei

aonduiding. Door hel lobelzijn de herseoen in stoot
vio het proces von vergeliiking met eerder opgeslogen woornemingèn een beeld, geluid, smcok of
geur noor boven te holen.
Een Clusler wordl geociiveerd en uit het geheugen

noor boven gehcold wonneer er door onze hêrsè
nen overeenkomsien mel de woorneming uit hei
heden worder opgemertr. Bii elte woorrêm;.g
goot het gêhêugen in een recordtempo vergelijkbcre eerder opgeslogen woornemingen longs, om veF
volgens een keuze le moken en ons bewusl te

moken von een eerdere woorneming en bijbeho
íende tsiologische ÍeociiesDenk rnocr'oon hei genoemde voorbeeld von de
voetbol.

Er ziin echler ook woornemingen die het bevor
tingsvermogen von ons sysleêm te boven goon,
omdoi ze meer stress, poniek of ongst met zich mêebrenqen don op hei ogenblil von woo'neming
door het lichoom verwerkl kon worden. We noenren
dil een tÍoumo. TÍoumoïischê woornemingen en de
biibehoíende fysiologische reocties worden door de
hersenen ols'onherkenboor" gekenmerkt, doorlopen niet het onolyseringsproces von gewone
waornemingen en worden opgeslogen door onze
hersenen in de rubriek "geen toegong voot hei
bewustziin." Je zou kunnen zessJen dol onze heÍse'
nen zich op deze wiize beschermen legen een vorm
van kortsluiiing of overvêrhiÍing; er zol teveêl siress
op de woornemingen om ze von een lobei le kunnen vooÍzien. Er wos sproke von een neurofysiologische noodsituotie. We noemen de ongestructureerde en ongecodeerde, ongelobelde opslog von
een haumotische woorneming een Bod Cluster.
Door de ongelobelde wijze von opsloon in het
geheugen, is het moeilijk om bepoolde deien von
een troumolische woornemíng weer terug te holen
in heï bewustziin. De fysiologische componenien
behorende bi1 de tíoumoiische woarneming, worden octieÍ bii een siresslozê woorneming zodro er
componênien oonwezig ziin, die quc beeld, geluid,
geur of smook ovêrêenkomsien veÍonen mel de
detoils von de oorspronkelilke iroumotische waornemlng. Een Bod C usieÍ is niet hêtzelÍde os een
ue'd o-gen ler rre ing -e- ,erdrorg"r heireÍing is wel in het bewuslziln geweest ên gêcodeerd;
een Bod C uster doorentesen niet.
Stel dot ie ooir benl lostis sevollen door iemond die
ochler een boom vondoon sprong, een longe zwor
te ios oon hod en ie bedreigde, don kon de ocnbllk
von iemond op slrool in een longe zworie 1os 1e her
zelÍde bedreigende ongsigevoel bezorgen.
Troumoiische ervorlngen worden opges ogen in de
vorrn von Bod Clusters zodro wê in eên paniekgevocl, ecn gevoel von contr'oleverlies torecht komen.

De F/siologische reacries von een Bod Cluster is vele

molen krcrchtiger don die von normool gecodeerde
Clusters en zol doordoor ohl;d ons gevoel domineren. Ponische ongsl is de voornocmse fysiologische
reoctie die verbonden is mei een Bod C usieí.
Onschuldige nieuwe wooÍnemingen, zools een
keur, seur, smook, vorm, woord eic., kunnen een
Bod Cluster cctief moken.

Bii hêt genoemde voorbeeld von iêmond op slroot
tegenkomen mêt êên zworle ios oon en ongst voê'
len, zol het nieï eêns opvalLen dot de plotseling
opkomende ongst gekoppeld is oon het woornemên
von de persoon in de zwode ios. Het woÍdi ervoren
ols p otseling zonder reden ongstig wordên. Hêl kon
biivoorbeeld uitgelegd worden ols shoolvrees en op
die monier eên eigen leven goon leiden. We ziin
emoiies goon koppelen oon de actuele zinluigliike
wocrneming en verkeerde ossociaties goon moken.
Ëen blijvende veísioíiog von onze fysioiogie È hel
gêvolg. Psychosomoiische klochien liggen dcn voor
de hond. ln het genoemde voorbeeld zouden we b;ivoorbeeld een ihêropeui kunnen goon zoeken die
stroovrees behondelt.
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(oMAOl rs een
methode om Bod Clusers ie behondelen en onschodelilk te moken en de srote hoevee held energie die
ze b okkeren vrii te moken voor pos iieÍ gebrrik.
PMA@ gcct er von uit, dol ie met specifieke vÍogen
een Bod Cluster kunt opspoÍen en nêuiro isêren. Hei

proces von nêutroliseíen houdl in dot le de onbe'
wuste deler, inclusief de er oon gekoppelde Íysiolo
gie, olsnog von lobe s gool voorziên woordoor hef
vernieligend werk von een Bod Clusier geë imineetd

wordi.
Hoe herken je of er een Bod Cluster werkzoom is?

De mogeliike oonwezigheid von een Bcd Cluster
kun je vermoeden, wonneer er klochten ziin zools:
ollerlei ongsten, onverkoorbore kochten, plotselin
ge siemmingswisselingen, inctioneel gedrog,
depressie, plorse ing opkomende lichcmeliike kloch
ien woor niei direci een oorzook voor le vinden is.
UiieÍoord zilJr er meer klochten die op een Bod
C uster kunnen wiizen. Bii olle klochten die er op
wiizên dal ze psychosomotischê ziin, loont hêi dê
moelie om no le goon oÍ er een Bod Cluster werk-

PMA@ is oniwikkeld doo, de Nederlonder Jocob

lor^u,

Ziir boel "Bevriid ezelf" los:l regen oor

geleden en het mookte diepe indruk op me- Jccob
Korrhuis is riet siil bliiven stoon en heeÍi veel onder'
zoek verricht noor de Bod Clusteriheorie. Jnmiddels
heeft hii in het Ensels ziin slondoordwerk over
PMA@ gepubliceerd onder de file Desiroble Power.
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Het "Awoy from Poin" insiituuf is ziin geesleskiÍld;

von dooruit geeh locob iroinir'rgen en inleidingên
over de hele weÍeld over de oonpok von Bod
Clusters met behr.llp von PMA@. Doornoost heefi hil
têzomên nrer Gerord Meersiodt de Forido
Monosêment School lnc. opgericht dot ols onder'
wi i 'rsfi-uu- {vooÍlop;g uils ui erdl bedoeld , ,oor
rroiners ên cooches in het bedriifsleven.
ll, ! nd DMAO eên oeweldioe ne,\ode die p'iro in
le voêgen is in de kinesiologische sessles. lk odvl
seer iedere kinesioloog die wil goon werken mei
PMA@ om een iroining te volgen in hoe ie PMA@
gebrlikt. Mei de hierno beschreven teslpÍocedure
kun ie een stukie op weg komen.

9. Test uii op welke dog de ocuie onverkloorbcre
klochten ziin begonnen. Zet in de pouselock. Niei

vêr terug goon in de iiid; in het heden blilven
Imoximooi 3 weken ierus). Zet in de pouselock.
1O.A1s ie de dog, wcorop hei Bod ClusieÍ ocliêÍ is
geworden, gevonden hebt, go don vrogen stellen. Gebruik hierbii de voorbeeldvrogen die
onderoon deze procedure sloon oÍ vergelilkbore
vrogen. Neem de tiid; het is geen sessie diê ie
'even doel". Bii elk antwoord lest ie GouveÍneur

2ó {net boven de bovenlip) en
Cenkale meridioon puni 24 (netonder de onder
lip). Testen beide p!ntên zwok, go dcn doorvro
gen en ossociëren oP hei looiste onfroord von
de poiiënt. Neem voldoende rusl en tiid tussen
de oniwoorden door; de poiiént moêi hord weÍken en zoeken in ziin sysiêem om de gege'ens
meridioon prnt

Terug noor de mevrouw mei dê p oheling optredende klochten uit het begin van dii ortikel.
lk vermoedde een Bod Cluster en volgde de volgende kinesio ogísche ieslprocedure:
1. Stel de kochten vost en zet ze in de pcuselock.

2. Doe olle vooriesten en conigeer woor nodig.
3 Ga veÍder mel tesÍen telwiil de poiiënl ziin ogen
bliih dichthouden sedurende de hele sessie {conioct Íner hel onbewuste is don gemokkeliiker).
4. Test de Gouverneur Meridioon {nogmools voor
degenen die deze test ol ;n de voodesien hebben
opgenomen). Er corrigeer indíen uil balans. Zet
in de pouselock.
Tes- oe Cer-ro,e Meridioon (nogroolsl en corgeer indien uii bolons. Zet in de pouselock.
ó. Zeg hoídop ols iesieÍ: "ik heb hier te moken met
een oud lroumo von X" Inoom patiënt noêmen).
Alleen zeggen ler inlormotie; nieis lesfên.
7. Test opniêuw de Gouverneur en de Cenirole;
wonneer de klochlen gereloteerd ziin oon een
Bod Cluster zol zowel de Gouverneur Meridioon
ols de Centrole Meridioon {sehee oÍ gedêêltellik)
gebiokkeerd ziin. Zet in de pouselock.
L Zei hêl woord 'troumo" in de pouse ock door het

5

von een Bod Cluster noor boven ie

kunnen

I LAls je uiteindeliik duldellik hebi, wot de {verboÍ
gen) oorzook wos von dê ocuie klochten ên zichl
hebl op hêi Bod C usier, test don uii, welke kinesio ogische corrêclles nodig ziin om hêi restont
oon onbo onsen von dit Bad Clusier le neuiroli-

l2.Conioleer de Gouverneur Meridioon en de
Cenirale Meridioon. Deze moeten nu geen
onbolonsen meer veÍonen.
Vrogen die ie kuni siellen wonneer le lesÍ in de hier
boven beschreven pÍoceduÍê doi ie op het Bod
Cluslêr zit in de sessie:
Wot zie ie precies voor lê?
Wocr ben ie precies?

.
.

Wot is het meest vervelende/dominoniê moment
daar? (niet nodenkê., olleer voelen, ie lchoom
verÍelt het ie).

'

Wot is het meesi dorninonte dêioi in doi moment.
(geluid, woord, geur, sínook, vorrn êic.)
Hoe voelt het in ie? Woqr voe ie woi?
Welk beeld,zherinnering komi er nu sponioon bíi

PÀ^A@ is in de kinesíologie op diveÍse plooben in le
zetten. Bilvoorbeeld bii het onschodeli!k moken von
negotieve overiuigingen oÍ slochioffergedrog. Ook
geloofssystemen (biivooíbeeld: "lk heb veel vriiheid

nodjg", "HeÍ is moeiliik een goede parineÍ ie vinden", "lk ben dik en ieliík", "lk liik welgek"J kun iê
rnet PMA@ re liiÍ goon.
Sinds ik een korle workshop PMA@ heb gedoon,
ziin miin kiiesiologische sessies nog meer verbeierd
quo resultoot. lk go zeker de hoining Pt!4.A@ von
een -eek uolger. Mote'Jocob s eí n he' noiooí
voor in Nederlond.
Voor inÍormolie hÍp //www.owoyÍrompoin com
(Beroepsbeoefenoors in de gezondheidszorg). Op
deze site kun ie grolis een onlinepíesentotie von
ongeveeÍ een lur aonvÍogen von een inleiding op
PMA@. Zeker de moeite woord om te doen no het

lezen von dit oÍlikê|. Je kunl ook terecht op:

http://www.Ílorldomcnosemenischool.com
(Bedriifsleven)

oor Bockus, klnesio ogische speciolií
Moll: ozuleen@€uronel.il
V

ie boven? (niel nodenken, de beelden spontoon

.
.
.

loen komen)

BeleeÍ hei volgende plootiê opnieuw op dezelÍde

monieÍ (geef instÍuciies hiêíbii).
Dus opnieuw: gebeurlenis - momenl
gevoe

- deloil

-

.

Wochl op het volgende spontonê plootie. BliiÍ dii
p.oces Lerl'olen -otdol e vo ledigê o--ponning

Praktiik voor Kinesiologie
MoDique vdn der Staue
Brcuwerstraàt 29

voelt.

Het lon voorlomen dcl je ochtereenvolgens veel
verschllende situoiies legenkomr. Deze zijn wel
oon elkoor gelinkt en leidên uiteindeliik noor de
oonvons von het Bod Cluster). Nogmools: neem
de riid.

En don de mevrouw uit dit oriikel met de ocLrte
klochten. Uiteroord wos er een Bod Cluster werk

We kwomen er ochter dof ze twee weken geleden
een nieuwe oulo hod gekocht. De ciiÍers op de num'
merploot woren dezelfde cijÍers ols de nummers op
een muziel CD, die gebruikl weÍd loen hoor mon
overleed no eên koumotisch ongeluk. Ze hod de
oummers deíiids opgeschreven en doorgegeven
oon degene die de diensr verzoÍgde Hei woaÍnemen von de nummerploot von de culo hod een Bcd
Clusiêí geociiveeÍd en de 6ysio ogische reocties
behorende bi; dor Bod Clusler geacriveerd.
Denk niei dot dit een zeldzoomheid of toevol is;
onder vele klochten zii het moreÍioal von een Bod

l8l,l tlxAlkmaar
telefoon 072 5154706
moniqrc.vandcrslar.e@tiscali.nl
www kinesc nl
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