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Binnen het vakgebied kinesiologie kan êr gewerkt worden
met vêle technieken om het bewustzijn van de cliènt te
vergroten en zijn inzicht in problemen van verschillênde
aard te bevorderen. Eén van die technieken is het werken
met metaforcn. Deze techniek is niet allêen bekend bij
kinesiologen maar is ook een bekend gereeds€hap van
psychologen, psychotherap€uten en counsellors. ln de
praktijk kunnen mêtaforen worden gebruikt als êen
integraal onderdeel van het verhaal van de cliênt, Het
hi€ ronder gegeven praktijkvoorbeeld laat dat zien.

het consult waren begonnen nog even snel dat ze eindelijk
de knoop had doorgehakt en haar baan had opgezegd. Er
waren kio's van haar schouders gevallenl
k complimenieerde haar met de genomen stap en vroeg
haar of de last van beide schouders was gevallen....
De vraag verwarde haar en ze reageerde er niet op
maarvertelde verderwaarna we ons richtter op de
k acht waarvoor ze kwaÍr: haar linkêraÍm die niet meer
omhoog wilde. lk iestte het pijnlijke Cebied uit en via de
vingermodes bleek dat het eerste waar mee gewerkt kon

wordên, emoties waren.
Enige tijd geleden kreeg ik een mail van een mij bekende
cliënte, met het verontrusten de bericht dat ze haar
linkerarm opeens niet meer omhoog kon brengen en ze

vroegofze een afspraak kon maken. Uit de mailbleek dat
ze al bij de huisaÊs en fvsiotherapeut was geweest en dat
beiden niet veel vooÍ nodÍ
oetekêrpn
^onden

Toen ze binnenkwam deed ze met moeite haarjas uit,

wilde gaan zitten maar vertelde voordat we officleel met

2A

Verschillende spieren in de pijnlijke regio tesu:en zwak
(hypotoon)en enke e spieren aan de andere lichaamszijde
testten overstressed (hypertoon). Vooral abductie was
heel lashg uii ie voeren. lk liet de cliênt verschillendê
bewegingen Ínaken en vroeg telkens weer wat ze ervoer:
kwamen er gedachten op? Emoties? Hoe voe de de
bewegine aan? Welke associatie had ?e tijdens het maken
van de bewegingen? Wai was de relatie tot haar doel?
Welke metafo(o)ren paste(n) hier bij?
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toekent aên het dage jksê leven en krijgen we ioegang tot
de kracht van sensorische bêe den, ideeén en verhalen.

jê in de praktijk werkt rnet metaforen, werk jê dus
met têal. Maar als kines oloog aat je het niet bij praten.

Als

Je betrekt het lichaam êr bij: het bêwêglngsapparaat, de
meridianen? organen/ etc, Want k neslologie gêat er van uit

dêt informatie die v a de zintuigen binnenkomt, nlet allêên
wordt opgeslagên in hêt brêin, Ínaar ook in het ichaam zelt

a

We spreken dan over het ce geheLrgen van het lichaam.
Om dit te illustrerên worden hier een paar voorbee den
gegeven.

{

o

le gaat naar het toilet en je had niet bemerkt dat dê bril
omhoog stond. le gaat zitten en stort voor je gevoel in een
ongelooïlljk diep eat. Dêge llks gêbrulk van het toilet heeít
de afstand

tot de toietbril ingesleten.

De spieren weten

precies wannêeÍ ze er zljn. Ëen minirnale verandering
daarin (rnaximêa 2 centimeter), zorgt direct voor een stress
iÍnpu s. Het lichaarn denkt te zullen va en omdat zlch op de
ingeste de hoogte, niets bevindt.

Ze v€rteld€ dat haa r opg€hevên, gespreide rechterarm

haar het gevoe van vrljheid gaí " k voel nre a s een vogel
zo vrij." De inkerarm wide we maar deed nlet echt mee.
"Die voe t v êugellêm." En opeêns drong hei tot haar door:
het opzeggen van haar baan was een gewe dige stêp in
het proces waar ze al enige tild in zat, maar bracht ook
vee Sevoe ens teweeg van rouw, wanhoop, veÍdrlet en
ver êmde hêar, letterlijk en figuurlijk. "Nu snê p ik je vraag
pas die ie aan het begln van het consult stelde" zei ze. "De
kilo's zijn elsenlijk
van één schouder sevallen. l( duÉ
'naar
m jn vleuee s nog niet helema: uit te slaan. lk ben aan één
kant v eugellam. Als lk uit het familiebedrijf stap, voe jk ne
een vreemde eend in de bijt, een sooÍt koekoeksjons, dan
hoor ik er niet echt meer bij."
Na dit moment van inzicht, aangevuld met ESR die werd
toegepast tijdÊns het vlsuàliseren van dê volgÊnde, nieuw
te zÊtten stap, wês de beweglngsuitslag van de inker arrn
veelgroter en waren de compensatie en piin veel minder.
Tijdens het bewesen, kraakten de wervels even (T4, Ts) die
behoorden bij de betÍetrêndê prioritaire spier (De toideus
mêdia s). "Krakende wagens..." grapte ze.

le hebt de indeling vên je keukenkêstjes veranderd.
Gedachteloos doe je een deurtje open en srljpt je hand
naê r d€ pot honins. En opeens realiseer je je dat daa r nu de
glazen en bekêrs staan.lê lichaam had de njeuwe handeling
nog niet voldoende geoefend.
Door de c ient zijn ichaanr te aten gebruiken en zelf
metaforen te laten zoeken door hem vrlle lik te aten
assoclèren, bied je hem ruirnte om uit zijn standaard
denkcirkelte kunnen stappen. Mocht de cliênt blokkeren

/odrl e geer 1p-J'oíer, en'oro ord ,o irró
opko'nen, dan kun je natuurlijk ESR toepassen. Werken
nret metaÍoren werki het krachtrgst als de cliënt zonder
sturing ze f vorm geeft aan de metafoor en de invulling
êrvan. Loopt een klant vast n d t proces, dan kun je er
dp -r- àro'pr ji h.l o, , l. ror Hor rl boÊ\ b j nêr êr êr
de metaforen noemen die bij de betreffende spier stêan.
ook kun je de rneiaforen uit het boek er bij pakken a s de
'more mode' aangeeft dat er toch echt nog Íneer nodjg s
rondom dit onderwerp. Zo zijn er ve e moge ijkheden om
het prachtige materiaal van Matthew en Joh n Thie toe te
pêssen. Een echte aanrader deze cursusl

Metafoor betekent letterlijk: 'een woord dat een andere
betekenis met zich meedraagt, in een grotere context of
met een hoger doe , veranderde of getransíormeerde
betekenií. ln de basjs z jn a e woorden metaforen. Het zijn
symbolen, gecreéerd d.m.v ge uid, tekst, pictogrammen,
etc. Metaforen 8€ven op het meest diepê nlvêau, toegang
iot ê e fLrncties van taê . Met metaforen veEchaffen we
ons toesans tot het rnenselilke apparaat dat beiekenis
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