Kinesiologie
ZuJangerschap
Met kinesiologie kun je veel betekenen
in een zwangerschap
Voorafgaand aar een mogeLijke
zwangerschap kun je bij een vrouw
die zwanger wil worden, testen wat
de energie is van de afzonderlijke
eiersiokken, eileiders en van de
baarmoeder. ls die op één van de
genoemde delen lager dan honderd
procent, test dan uit wat daarvan de
achterliggende oorzaken zijn en wat
er net correcties gedaan kên worden
om de energie honderd proceni te
maken. lk ga er van uit dat er geen
medische belemmeÍênde factoren
zijn. Test ook ult wai de energie ls van
eicellen en zaadcelen, (het geheugen
van de vrouw bezit de informatie van
de zaadce en van haaÍ man)- ls er
naar aênleiding van de kinesiologische
test Êên onbalans bij de man te
verondêrste en, dan is het beter
om Ínei hem afzonderlijk te werken
tenelnde te trachten deze onbalans te
vindên en te herstellen.

Een zwang€rschap voorbêreiden
Een zwangerschap voorberelden, ls

zowel een taak van de man als van
de vrouw; het s een gezamenlijke
taak. Vaak zijn het echter alleen de
vrouwen die miin praktijk bezoeken
met het probleern van moeilijk of nlet
zwanger kunnen worden. De man komt
helaas ze den mee; dat is jammer want
het is een gezamenlljk emotioneel
probLeem. Het is wenselijk met beiden
aan dê slag te gaan om (voor zover
mogelijk) Ínet kinesloloeie blokkadês en
be emmerende factoren te elimineren.
lk vraag altijd eerst een aantal dingen
na onr op voorhand zoveel moge ljk

belernmerende factoren uit te sluÈen
Zo sta ik door ervaring in mijn werk

op hei siandpunt dat beiden enige
maanden "rookvrij" moeten zijn, dat
er nauwelijks tot geen alcohol gebruikt
wordt en absoluut geen drugs ln
welke vorm dan ook. Ik ben regelmatrg
tegengekomen dat een vrouw niet

zwanger kon Y/oÍdÊn omdai haa r man
rookt oi dr!9, gebrulkt De ên€rgie van
de s fstoffên brÊngt hij dan etter iik
in haaÍ D€ vra.g ls ook oí de man
zijn vro!w echt zwangÊr !v mêken
ên dê verêntwoordêlijkheld vên het
vadÊrlchèp op zi.n wjl n€men.
Dê lichame jke enêíg Ê van een Ínan
bêpaa t ook vee oveí d€ wljze waaroP

jn vrouw ruangÊr lvordt 8emêakt.
jit? Nei thuis van een zware
sporttrain ng? Stress op het werk?
onvoldoend-" s.ap gÊhad? Al deze en
z

ls h

meÊr nÍorm.ne z t in de zaadc€llen
opges ègen
Voor de elcellên vèn een víouw
geldt !itêrêard netze fde. OÍn een
ophmalê start ie mèken voor een
zwêngeÍschap ls het van belang
aan deze'vooÍbereldende Íactoren'
uitgebreid aandacht te schenken. Zljn
er emotronelê b okkades, dan kun je die
rnet klneslo ogl€ vinden en corr geren.
Ook pllngedrag kan een ío spe en en
vrêègt om correcte (zie "Klneslologie"

nummêr l van 2008). Mochten er
"oerangsten" (z e mat€riaa Kick
Brackmèn) .anwezig zijn, ook dan eerst
corrlgeren.

er n de systemen van
rnan en vro!w te we nig vitaminen en
m nera en aanwezig; ook alwordt er
gezond gegeten. De power van ons
voedsel laai nu eenmaa te wensen
over momentee . standiard adviseer
lk oín twêê maanden voor het zwanger
r:ken, ln te nernen per dag: 1000nrg
Vit C, Ornesa 6, Q10 60m9, Ca cium/
Niei zelden rljn
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rnagnêei!ï/ ln< co nr binahe (voorêl
zink is v.n êroot oe ang oíf zowel eicêl
als zaêdcellen n ophmale condite te
u

brengen), Pyridoxaal 5 en een Vitamine
B-comp ex, A es vên eên goede
kwalit€it: exacte hoeveelhêden en
Het innêmen v:n Foliumzuur is

altr'jd noodzake jk. Met testen vond

ik meestal een geédd tekort aan
Lk ben er een voorstandeí
van om het de hele zwangerschap
in te laten neínen. De preparêten
van voor de zwangeÍschap woÍden
tev€ns vervangen door een
speciêle vitaminecombinatie voor
zwangeren (SolgaÍ, OÍthicá, AOV).
De waterhuishouding veÍdient veel
aandacht tijdens de zwangeíschap. tlk
uur een paar slokjes water drinken is de

foliumzuur

Voeding speelt eên be!angrijke rol jn
het zwangeí klrnnen worden ên gezond
bliiven tijdens de zwanserschap.
Pêpaja stiÍnuleert het slijmvlies van de
baarmoeder in posiheve zin zolêng er
nog geen zwangerschap àanwezÍg is.
Allê light-prodLrctên en vooral die
waêr kunstsuikers zoals aspêrtaam of

sorbitol inzitten. dienen vêrmêden
tê worden. Zoetjes natuurlilk ook.
KTeuÊ en sínaakstoffef vermrjden.
Verder bên ik vaak dê volgendê voeding
tegergekomen dle een zwangerschap
regatief beinvloedtr garnalen, schêlpen schaaldieren, tonijn, varkensvlees
(ook op het brood), allerlei soolten
kruidenthee, (vooral met mint of
pepermunt erin), zuurmekend voedsel
zoals tomaten, aubergine en courgette,
komkommers, pepers, chocolade,
decafé, meer dan twee kopjes koff!e
per dag, snoepwaarondeÍ met naíne
drop. Producten uit blik en uit zakjes
kunnen ook beteÍ vermeden worden,
voeding per persoon uittesten en ook
daarnaast het boekje "Wat zit Êí in
uw êten?" van Coíinne couget laten

eebÍuiken (uitgeverij Eouillon).
Het komt niet zelden voor dat een
vrouw moeiliik zwanÊer wordt. Behalve
bovenstaande oorzaken kunnen,
wanneeÍ medlsche oorzaken zijn

uitgesloten, bijvoorbêeld de volgende
onderwerpen een rol spêlên:
. de man wilzijn vrouw liever niet

.
.
.

.

'

zwanger maken.
de man wilgeen kind.
de man adopteert lievereen wat

.
.

de rnan heeft traumêt, gerelatêerd
aan de tijd dat zijn moeder vàn hem

aangaan (ook alwilze welzwanger
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worden).
de vrouw wil vooràl carrière blijven
máken.
de vroLlw wil naast de zwangerschap

vele andere dingen blijven
doen zonder extra trjd aan de
zwangerschap te willen geven,
de vÍouw heeftgeen

ofweinig

veÍtrouwen in d€ Íelatie met de Ínan,
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ov€r zwangerschap.

godsdienstverschillen over zwanger
worden en zwangerschep.
onvoldoende inkoÍnsten.
wêinis íuit)zicht op de toekomst.
êr zit een geboortetraurna.

de vrouw heeft voor haargevoel al

voldoende kindeíen.
de vrouw ziet optegen de bevalling.
de vrouwis bang dat door de
zwangerschap haar figuur nadelig zal
de vrolrw heeft een miskraam gehad.
de vrouw is oolt aangezet tot abortus,
de vrouw heeft vroeger thuis nare
dingen meegemêakt over een

zwangerschap.
de vrouw heêft tráumê's, gerêlateerd
àan de tjjd dat hêar moeder van haar
zwanger was,

Voor één van beiden kan van
toepa5sing zijn:
. er zit medicatie in hêt systeem.
. er È vaccinatieschade die

.
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de vrouw wil de verantwoordelijkheid
voor het rnoeder worden niet

in het systeem (vanuit werk- of
woonomgeving).
slapen an de b{rurt van straling
(biivoorbeeld ry op slaapkamer,
stopcontact naast het bed, elektrisch
verstelbaÍe bedbodem, waterbed).
mobieltje aan nàast of in bed
heimwee near land van herkomst.
cultuurverschillen m.b.t. opvêtlngen

belemmerênd werkt.
er wordt of weÍd medicatie gebruikt
zoals antrdepressiva.
er zitten belemmerendê gafstoffen

de man wildê verantwoordelijkheid
als vader niet op zich nemen.
de man wilzich niet mede
verantwoordelijk voelen voor het
verloop van de zwangerschap van zijn

Het is geen geringê lijst. in mUn praktijk
ben ik alde:e mogelijkheden en nog
vele andere tegengekomen als oor?aak
van moeilijk zwanger worden. Meestal
is het een combrnatie van factoren;
zelden kwam ik een enkêlvoudige
Een rwangeíschap begeleiden
Uiteraard is de begeleiding van de

zwangerschap in handen van een
verloskundig€ of gynaecoloog.
Daarnaast kun je met kinesiologie
geweldige aanvullingen bieden.
Via de moeder test ik in mijn praktrik
het ongeboren kind. Voor zowel de
moedeí als het ongeboren kind heb lk
een vaste testprocedure ontwikkeld.
Deze testprocedure Êebruik ik vanaf de
tweede naand zwangerschap.
EeÍste test ik de baby opi
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centrale rneridlaên (herseníuncties)
gouverneur meridiaên {zênuwstelsel)
de viif elementên {meridiaansvste€nr)
nêurotransmissie (vitamines en
minêralen en met namê foliumzuur)
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voêdlng
waterhuishouding
fysieke band met de moeder (onder

.

.

de man wilzijn vrijetijdsbesteding
niet opgeven; wilveelvuldig met zijn
vrienden blijven uitgaan.
de man ziet dÊ relatie niet echt zitten.
de man heeft aangegeven niet bij
de bevalling aanwezig te will€n of

.
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êndere energie navelstreng)

êmotioneelcontact met dê moedeÍ
het cranio-sacralê systeem

belemmerende íactoren in het
aigemeen (ligging, acceptatie
door vader ên moedet conditie
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vruchtwatet etcetera)
blokkadÊs op hêt erfelijk materiàal

.
.

doorstromlng van dê nêvelstreng
tijdens de bevalling
energle van de rnoeder tijdens de

.

voor hoeveêl% past de naam van de

.

bevalling
bêby bijde baby
is er enige b okkadê in verband met
de bevalling d e zich niêt gêmeld
heeft oí niet mocht melden of niet
mocht zeggen dat hijz ch niet mocht
meLden? Zijn er sehe men ln het
systeem dle een bÊva ing kunnen

bemoeilijken?
E€n gêboorte corrigerên
Wanneer de bevalline met kinesio ogie

erwein;g kans op een
rnoei ijke beva lng. Desalnlettemin
kunnen zich v ak voor oftijdens de
bevalling onbalansen aandlenen dle
niet voorzlen of met kinesio ogie
te vlnden warên. Te denken va t
aêni keizersnedê, têngver ossing,
is bege eid, is

Daarna test k dê moeder ook op vele
van boveneenoemde punten. Alles wat
ik'uit balans'tegen koÍn, corrigêer ik.
De correcties op de baby vinden p aats
viê de moeder. Tegen het einde van
de zwangerschap (vanaf de achtste
maand)vul ik de procêdure êan metl
"de baby s voorbereid op dê bevalline
voor...%."
onbalafs corrigeer ik. Voor de moeder
gebruik lk deze fde test.
Vaak test lk de 'uitgerekendê datlrm'
met altijd de mededeling dat er eeen
rechten aan ont eend mogen worden.
lk vraag aên de moeder wat de
ultgerekendê datum is en test dan of
h-.t sysieem dle ook zo vindt. Vind lk
een afwijkins van rneer dan nen dasen,
dan verwijs ik voor een exira controle
naa r de ver oskundige.
Het verbêast me a tijd weer hoe enorm
vee er met kinesio ogle te vinden en te
corrigeren js. Zwangerschappen die op
dezê manjêr gecoacht worden, hebben
meêr kêns op succes ef kennen mlnder
comp lcatiês. lk lêat de zwangere
moedÊr e ke mêand terug komen.
Wanneer ik steeds weer op hetze fde
punt een onba ans tegen konr, verwijs
ik door naar de ver oskLndlee met
verme ding van wat ik gevonden heb.
ln de laatste sessie voor de geboorte
bereid ik de geboorte nauwkeurlg voor
waarbij ik aandacht geef aan punten

,uignapbêvalline, nroeilijkheden
mêt ontslulÍn8, navêlÍreng oÍn nek
baby, pa niek b j moeder en/of k nd,
tegenva ende beva ine. Me sje in
plaats vdn eên jonsen of omgekeerd
ln zlr ke geva en is het goed moge ijk
om mêt kinesio ogle êan de s êg tÊ
gaan. Oorzaken t€ êchterhê en Ên te

corrlCeren. Zow€ b j de pasgeborÊn
baby en b j de moêder
B j echte geboortêtraLrmat kan de
inzêt varr Progresslvê Menta A ignment
wonderen verrichten nê:st kinesio ogle
lk laat moeder en baby binnen twee
weken na dê bevallins mijn prakbjk
Over Progressive Mêntala lgnÍnent
(PMA) ls het nodise seschreven in
één van de vor se numrnêrs van
"Kinesio ogle". Het s eÊn specifieke
methode die het moselijk maakt om

zogenaamde'Bad C usters'op te
sporen. Bad Clusters bevatten trauma's.
Met kinesio ogie a een kun le seen
trauma's corrlgeren omdat je Êr niet b j
<omt; ze melden zlch n et. Hoe je het
oo( vraagt mettesten.

Er s zoveel moo s te doÊf voor
vrouwen die zw.nge w cn v/orden ên

als:

.
.
.
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erergie van ontslu ting
energie van de baby om z ch door het
geboortekanaal te bewegen
emotionelÊ samenwerkinC tussen
moeder en klnd tijdêns de geboorie
het cranio sacra e systeem tijdens de
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