Meridiqnen,
onze levenspqrtners 3
geheugenniveou (het onbewusle; vergelijkboor met de horde schilf von een computer)
vostgelegd en bepoolt de oord von het contoct. Met de oord von het contoct bedoel ik
wot mensen voor hun gevoel voor elkoor ziln;
vrienden, buren, kennissen, viionden, broers,
portners, collego's, etc..

ln de vorige ortikelen over meridionen
en de veerlien biigevoegde overzichten von de kenmerken vqn de meridionen heb ik oongegeven welke relotie
er bestool tussen over- en onderenergie von meridionen enerziids en ons
gedrog onderziids.
ln dit nummer vqn Kinesiologie wil ik
ingoon op de wederziidse invloed von
contqcten/reloties en meridionen.

Omdot het gemeenschoppeliike meridioonsysteem onveronderboor in het geheugen
wordt opgeslogen in de eerste seconde von
een conioct, ligt de oqrd von een relotie ook
in die eerste seconde voor oltiid vost.
Hei vostgelegde gemeenschoppeliike meridioonsysteem mookl dot ie le bii iemond in
grote liinen steeds hetzelfde voelt. Het mookl
doorbii niet uit of ie met iemond een tiid geen
contoct hebt. Op het moment dot ie met elkoor weer contoct hebt, hoolt het geheugen
het vostgelegde gemeenschoppelilke meridioonsysleem levoorschiin. En olles voelt weer
hetzelfde oon. Zo zeggen mensen over goede
vrienden "Als we elkoor weer zien, voelt het
direct ols vonouds". En over onprettige conloclen: "hel wos zools oltiid weer moeiliik."
Aon de oord von een relolie kon doorom niets
veronderd worden; vrienden bliiven vrienden
en viionden blilven vijonden.
Wel kon er een verondering oongebrochl worden in de vormgeving von de relotie. De
vormgeving von een relotie loot het gemeenschoppeliik meridioongeheugen, dqt onbewusl is, in toct, moor creëerl doornoost op
bewust niveou een werkgeheugen (vergeliikboor met het werkgeheugen vqn een computer) woorbii de meridioonsystemen von de
twee mensen op bewusl niveou met elkoor
somenwerken. Zo kunnen op het bewusie
nivequ von vormgeving von een relotie viionden besluiten tot een gewopende vrede of tot

Contoclen en reloties tussen mensen hebben
invloed op de werking von hun energiesysteem. Ons energiesysteem is een complex
stelsel von energiekonolen en mognetische
velden die zich zowel in het lichoom ols doorbuiten bevinden. Ons energiesysteem veronderl wonneer we in contoct komen met het
energieveld von de onder. Die verondering
kon positief voor ons zijn, mclor ook negotief.
Omdot het meridioonsysteem fungeert ols de
molor von het energiesysleem, beperk ik me
in dit ortikel tot de werking von het meridioonsysteem in conlocten en relqties.
Wonneer mensen contoct met elkoor moken,

worden hun meridioqnsystemen direct mel
elkoor verbonden. Dit heeft twee gevolgen.
Het eerste gevolg is dot er een gemeenschoppeliik meridioonsysteem ontstoqt dot
werkzoom is tildens het contoct, in welke
vorm dqn ook, dot die twee personen hebben.
Dit gemeenschoppeliike meridioonsysteem
wordt in het geheugen von beide personen
blijvend en ols onverqnderboor op het diepste
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een onder gemeenschoppeliik doel. Dot is
don een verondering in de vormgeving

De invloeden die meridioonsystemen op elkoor hebben kunnen positief ziin, moor ook
negolief. Het meridioonsysleem von de één

(bewust niveou) vqn de relotie. Moor het bliiven quo oord (onbewust niveou) viionden.
Relotietheropie kon derholve uitsluitend goon
over de vormgeving von een relolie; hef
bewuste gedeelte. Aon de vormgeving vqn
een relotie werken is vook een hele klus. Er
komen of en toe mensen in miln proktiik die
willen werken oon de oord von hun relotie.
Ook ol noemen ze dol niel zo. Ze geven don
biivoorbeeld oon dot ze elkoor voor hun
gevoel ols een broer en zus (de oord von hun
relotie) onlmoet hebben en dol hei contoct
oltiid uitstekend wos. Moor sinds ze besloien
hebben ols mon en vrouw te goon leven en
kinderen le kriigen, ziin er relotieproblemen
ontsloon. lk kon don wel met ze werken qon
de vormgeving von hun relotie moor oon de
oorspronkeliike oord von de relotie is niets te
veronderen. Dot kon iot trieste conclusies lei-

kon een negotief effect hebben op de gezondheid von de onder. Ook kqn het gemeenschoppeliik meridiqonsysleem wederziids een
negotieve invloed hebben op de gezondheid.
Meestol verloopt die invloed onbewust. Soms
merk ie hem bewust op door biivoorbeeld een
uitgeput gevoel te hebben no een onlmoeiing.
Het gegeven dot meridioonsysiemen von de
onder onze gezondheid kunnen beïnvloeden
is iets woor we ols kinesiologen ernstig rekening mee dienen te houden. ln ons werk ziln
we immers oon het werk met het meridioonsysteem von de onder.

Zools ik hiervoor ol oongof, spelen drie fqcioren een rol bii de mole woorin meridioonsysiemen elkoor beïnvloeden. De eersle focior
is de nobiiheid von het conldct. Lichomeliik
of liifeliik contoct leidt olriid tot het verbinden
von meridioonsyslemen. Wonneer ie iemond
een hond geeft, worden twee meridioonsystemen met elkoor verbonden. Dot kon dus vergoonde gevolgen hebben. Directe nobiiheid
zoqls met elkoor slopen of veel tiid somen in
een gezomenliike (werk)ruimte doorbrengen
leidt eveneens tol verbinding von twee meridioonsystemen. Als de twee meridioonsystemen
ieder weinig onbolonsen vertonen, is er geen
probleem. Anders wel. Je potiënt die in tronen
is uitgeborsten mel een omhel-zing willen
trooslen is dus qf te roden, omdot het ie eigen
meridioonsysleem nodelig kon beïnvloeden.
Bovendien kon hei de professionele houding,
woorin ie ols tester ofstond moel beworen om
goed te kunnen werken, verstoren.
Dqt is iels onders don wonneer ie ols ouder ie
kind, dot in tronen is, met een knuffel troosi.
De tweede foctor is de duur von hel conlqct. Hoe longer het contoct duurt, des te
groter de wederziidse invloed von de meridioonsystemen. ln reloties speelt dil gegeven
een grole rol. Doqr kom ik loter in dit o*ikel
op terug. De derde foctor is de mole wqorin
we emolioneel belrokken ziin bij de onder.
Hoe gro-ter die betrokkenheid, des te groter
de invloed von het meridioonsysteem von de
onder op dot von ons. Ook dit is een belongriik oondochtspunt voor het werk dol we ols
kinesiologen doen. Richord Utt, één von miin

den.

Het tweede gevolg von een conloct of relqtie
is dot hel gemeenschoppeliike meridioonsysteem het eigen meridioonsysteem beïnvloedt.
Anders gezegd: het meridioonsysteem von de
onder kon onze gezondheid beïnvloeden. De
mote woorin het eigen meridioonsysteem
wordt beïnvloed, hongt of von een drietol foctoren. lk kom hier loter op terug.

Als meerdere mensen elkoor op hetzelfde
momenf ontmoeten, ontstool er een
ingewikkeld netwerk von somenwerkende
meridioonsystemen, dot von toepossing is op
die specifieke mensen. Er ontstoot don een
groepsmeridioonsysteem. Ook de oord von
dit gemeenschoppeliike meridioonsysleem
wordt in het onbewusie geheugen von de
betrokkenen voor oltiid vostgelegd. Noost hei
groepsmeridioonsysleem ontslool er mel elk
lid von de groep ofzonderliik ook nog eens
een gemeenschoppelilk meridioonsysteem.
Een voorbeeld von zo'n gemeenschoppelilk
systeem is verioordogsfeesties woorbij men
elkoor telkens no een ioor weer ontmoel. Het
lilkt don of olle conlocten nog hetzelfde zijn.
Je goot weer noost degene zitten die ie vorig
joor ook ol mochi. Koml er een nieuw iemond
in zo'n groep dqn bestoot de mogeliikheid dof
het gemeenschoppeliike systeem von meridionen een verondering ondergoot.
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invullen wot voor verstoringen zich zouden
kunnen voordoen wonneer er een gemeenschoppelijk meridioonsysteem onlstoot met

opleiders, gof tiidens een demonstrolie, wqorbii hii werkte met een problemolisch kind,
oon, dot ziin betrokkenheid met de testpersoon even groot is ols de betrokkenheid met
de dogelijkse ofwos. "Betrokkenheid met het

wederziids dezelfde onbolonsen.

Bii

relotieproblemen is het zinvol om no te goon

vok dot we ols lester uiloefenen moet los
gezien worden von betrokkenheid met de
testpersoon. ln een professionele opstelling

of deze problemen het gevolg ziin von de
qord von de relotie of het gevolg von de
vormgeving von de relotie. lndien ze het

goon we weliswoor mel oondocht om met de
testpersoon, moor is er quo betrokkenheid
een professionele qfslond". Ook ol overzog ik
destiids niet helemool de strekking von de
opmerking von Utl, het wos wel duideliik voor
me dot er een invloed is von de tesipersoon
op de tester en omgekeerd.
Somengevol kunnen we slellen dot de grootsle invloed op de wederziidse meridioonsystemen tot stond komt wonneer er von een longdurig conlocl sproke is mel een grote mote

gevolg ziin von het lootsie, is het mogeliik om
met behulp von kinesiologie correcties oon te
brengen in het werkgeheugen von de meridioonsystemen von beide porlners. Hiervoor
kun ie diverse procedures uit de kinesiologie
gebruiken. Biivoorbeeld de procedure te
gebruiken woorbii ie de de vijf elementen
rondom de novel test.

ln Denemorken heb ik

eens een probleem
moeten oplossen mel een operotieieom von
een ziekenhuis. Het probleem wos dot er tijdens de operoiies steeds von olles mis ging,
terwijl de zes leden von hel operotieteom
vriendeliike mensen woren, die doornqost
deskundig en goed geschoold woren. Tiidens
het eersle gesprek dot ik met het teom hod,
bleek dol men elkoor hod leren kennen tildens een zeer rommelige selectieprocedure
die gehouden werd in een gebouw woor men
met zwore boorhomers oon het werken wos in
het koder von een verbouwing. De qord von
hei groepsmeridioonsysleem wos er een
geworden vol verstoringen. Nodot ik von de
zes ofzonderliike teomleden de gemeenschoppeliike meridioonsystemen in koort hod
gebrochl, bleek bii elk teomlid de niermeridioon uit bolons te zijn. Dus een grote gezamenlilke nier-onbolons. Dit mookt dot collegioliteit oltiid moeizoom verloopt, omdot men
elkoor onbewust niet volledig vertrouwl en
doordoor bong is om open te stoon voor een
goede somenwerking. Toen ik de werkgeheugens von de meridionen von elk teomlid
teslle, bleek biino iedereen een onbolons op
de meridioon von de dikke dorm te hebben.
Dqt leidde tildens het werk tot ollerlei
schuldgevoelens. En dot weer tot communicotieproblemen. lk heb de ziekenhuisdirectie
geodviseerd op vrijwillige bosis drie leden von
het operotieteom te vervongen door mensen
die geen onbolons hebben op de niermeridiqon en niet op de dikke dormmeridioon.
Mogelilke kondidoten heb ik gescreend op
deze meridioononbolonsen. Het somenwer-

von emolionele betrokkenheid en

een
veelvuldig liifeliik contoct. Zools bil liefdesreloties het gevol is.

Wot gebeurt er precies wonneer twee meridioonsystemen met elkoor in contoct komen?
De meridionen die bii beide mensen in bolons
ziin, bliiven in bolons. Wonneer bii een von
beide mensen één of meerdere meridionen
uit bolons ziin, is de negotieve invloed op het
meridioonsysteem (gezondheid) von de onder
beperkt. Lostig wordl het pos wonneer bii beiden dezelfde meridionen uil bolons ziin. Dot
leidt don tot een verdubbeling von de onbolons op de desbetreffende meridionen bii beiden met mogeliike klochten. Ook kunnen
relotieproblemen het gevolg ziin. Wonneer
biivoorbeeld bii twee portners de golbloosmeridioon uit bolons is, kon dit leiden tol stevige wederzildse irritoties. Wonneer bii één
von beiden de golbloosmeridioon uit bolons
is, leidt dit niet tot wederzildse irritoties omdol
de "gezonde" golbloosmeridioon von de ene
portner de "minder gezonde" golbloosmeridioon von de onder compenseert. Een onder
voorbeeld: hebben beide porlners onbolonsen op de moogmeridioon, don zol men
snel in de ondere leleurgesteld zijn. Heeft één
poriner een onbolons op de moogmeridioon,
don zullen zich weinig teleurstellingen noor
elkoor voordoen.
Zo kun ie met de kenmerken die bil de diverse
meridionen horen (zie de schemo's behorende
bii de vorige ortikelen over meridionen) zelf
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kingsprobleem wos binnen enkele dogen zouden kunnen hebben. En ook nodot ik me
opgelost zonder intensieve en dure troiningen ging ofurogen hoever ik kon goon met me te
of kostbore en tildrovende onolyses.
verdiepen in het probleem von miin potiënten. lk weet nu inmiddels dot ik mijn
ln sommige soorten theropie zet men mensen betrokkenheid met degene die ik behondel zo
met dezelfde onbolonsen bii elkoor in één veel mogeliik moei beperken. Hei heeft er bil
groep met ols doel dot de leden von de groep mii toe geleid dof ik niel meer elke potiênt die
er beter op worden door mel elkoor over hun zich oonmeldt wil behondelen. Dit om risico's
probleem te proten. Biivoorbeeld een groep voor miin eigen welziin te beperken. Het is
drugsversloofden of een groep olcoholisten. doorom, dor ik iedereen die zich oonmeldt bii
Je kunt ie, no wot ik hiervoor heb uitgelegd, miin proktiik voor een behondeling, dit
voorstellen hoe gigontisch de onbolonsen schrifteliik loot doen en een vrogenlijst loot
worden bii ieder lid von de groep tildens zo'n invullen. Uit de ontwoorden op de vrogen kon
biieenkomst. Het is niet ondenkboor dot de
ik dqn voor mezelf ofleiden of ik in het koder
begeleider von een dergelilke groep zwore von mijn eigen welziin met de onder oon de
onbolqnsen kriigr. Tenzii de groep eenmolig slog wil. De betrokkenheid bii het prochtige
is, de begeleider de groepsleden geen hond vok kinesiologie is groler geworden door olles
geeft en emotioneel niet betrokken is bii het wot ik nu weet over meridionen. lk hoop bil
probleem von de groep.
iullie ook.

Er is nog veel te filosoferen over bovensloonde moterie. lk ben me erin goon
verdiepen nodot ik me herhoold hod
ofgevroogd wot voor invloed de verstoringen

vqn miin potiênten op mil ols kinesioloog Victor Bockus

-advertentieBasiscu rsus Toegepaste Kinesiologie
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Doelgroep:Touch for Health geheel/gedeeltelijk gevolgd hebben of een relatie hebben met het veld van de natuurgeneeskunde.
Toelating na overleg. Max. I 2 gemotiveerde cursisten.
Aantal lesuren:50; theorie en praktijk wisselen elkaar af. Hoog tempo. Er wordt een volledige inzet verwacht van de cursisten.
Veel individuele begeleiding. DocencVictor Backus.
Data: vanaf zaterdag I I januari tien achtereenvolgende zaterdagen van 09.30 tot I 6. I 5 uur.
De prachtige cursusmap bevat alle voor de kinesiologie noodzakelijke testschema's en overzichten. Weinig huiswerk. Wekelilks
opdrachten om uit te werken. Certiíicaat bij voldoende resultaten.
Plaats van de cursus: Heemstede; gemakkelilk te bereiken per openbaar vervoer.
Kosten: €100 inschrijíkosten na intake/acceptatie + € 125 cursusmap + 2termijnen van€ 295 =totaal € 815.
Bij betaling ineens: € 775. De prijs is inclusief 6% BTW.

lnformatie en inschrijving:Victor BackusValkenburgerlaan 26,2103 AP Heemstede.
Telefoon: 023-528321ó. Email: azuleen@euronet.nl. Website: http://www.specialized-kinesiology.com

Enkele leerdoelen van deze basiscursus toegepaste kinesiologie:
l.
Wat is kinesiologie precies en wat zijn de specifieke uitgangspunten.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

0.
l.
|.2.
I 3.
I

I

Leren professioneel te testen; de basis van de kinesiologie.
Meridianen + acupunctuurpunten kunnen vinden, testen en corrigeren a.d.h. van werkschema's.
Wat zijn programma's; hoe te testen en te corrigeren. Hoe werkt ons geheugen.
Netwerken en complexe programma's testen en corrigeren. Erfelijk materiaal testen. Wat is stress.
De vijf elementen; hoe te testen rondom de navel en te corrigeren. Alarmpunten testen en corrigeren. Centering en balans maken.
Een clear circuit maken. Met de pauselock werken.
De relatie tussen gevoelens, meridianen, spieren, ortanen en gezondheid. Bioritme en gezondheid.
De gedragsbarometer testen en hanteren. De werking van de thymus en energie.Wat is energie.
De relatie tussen kindergedrag en volwassen gedrag. Besluiten uit de kindertijd herzien. PÍjngedragingen testen en corrigeren.
lnvloed van programma's uit de kindertijd op het heden.
Testen wanneer een probleem precies is ontstaan en hoe de eerste onbalans te corrigeren.
De computers van organen en meridianan testen en corrigeren.
Remedies testen met kinesiologie; remedies als correctie. Klanken als correctie. Homeopathie.
Hoe maak je een professionele testprocedure. Hoe benader je patiênten; een stukje NLP
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