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continu uii, om na te gaan, of een
onba ans dle naar voren koÍnt,
gerelateerd is aan het geteste
forrnat. Dit lijkt ingewikkeld, maar
als je hêt eenmaal gewend bent,
kost het nauwe ilks extra tijd. Nog
êen opvallend kenmerk van NEK
is dat veel wordt gewerkt vanuit
het ho ogrammodel. Dit is niet
zomaar gekozen. ons lichaam
is driedimensionaal en onze
energie en aura gaan verder dan
het fysieke lichaam. Door het
ichaam als hologram te testên,
kijk je genuanceerder en exêcter;

staat voor Neuro Energehsche
Kinesiologie. Deze strorning
hêêft sinds Tq99 êên enormê
oniwikke lng doorgemaakt. Een
van de basismodulen van deze
stroming, Brain Formatting,
is uitgebreid besproken in
Kinesiologie van maart 2004. Het
materiaal van Brain Formatting
biedt op zich al prachtige
mogelijkheden, maêr blljkt slechts
de poort naar een diepgaande,
NEK

uitgebalanceerdê en geraffineerde
maniervan werken, waarbij
splertesten als biofeedback
worden gebruikt. Formats zijn
hêt eerst toegepast door R. ljtt,
diê her materiaalvan Applied
Physiology oniwikkelde met
daarbij divelse testprotocollen en
programmat, zoals het werken
met hologrammen, het brein, de
Die methode is opgepakt en
verder diepgaand ontwikkeld door
Hugo Tobar. Het uitgangspunt
is het werken metformats. Een

format ls een toegangssleutel

tot

in dit geval de stÍess in een
bepêalde fysiêke, psvchische of
mentale structuur dle zorgt voor
een onba ans. Het zijn in feite
speclfieke formules die toegang
verschaffen tot een bepaald deel
van het mense ijk lichaam en de
geest.

m

het lichêam wordt een toiaalvan

je de

we vindt
en kunt voorzien van vee meer
informatie, omdatje de anderê
k eine onba ans

de en van de bijnierschors, rnet

zijn specifieke functies, hebt

functies ên eeheugenstructuren
die met e kaar samenwerken.
Het denken in hee heid, hetgeen
je zlet in het werken Íret
hologrêmÍnen, zie je overaiterug

uitgesloten.
Ier l//rstlofiei NEK kent voor de
bijnlerschors drle formats voor
de te onderschelden zones c.q.

in de NEK. Nlet enkelvoor spieren,
maar juist ook voor chakrê's,
neurotransmitters, nutrities, etc.

uit

agen van de schors (de zona

De formats bestaan

glomerulosa, dê zona fasciculaia

combinatr'es van handmodes

en de zona reticularis) ên één

ên acupuntuurpunien. De

voor het bijniermers. Verder
zijn er drie formats voor de
gerelateerde hormonen, vier
íormats voor de connectie met de
spinale zenuwen, twee formats
voor de bloedtoevoer vanuit de
desbetreffende zenuwp exus en
enkele voor de huid-

uitgêbreide toepassing van
handmodes vindt zijn oorsprong

Als voorbeeld nemen we

Bij het testen van deze formats

de bijnierschors. AlsIe het
orgaanreflexpunt van de
bijnierschors test, en er is een
zeer kleine onbalans, bestaat
de Ínogelijkheid dat je geen
indicatiêverandering krijgi- Kleine
onba ansen kan het ichaaÍn nog
wel opvangen en gedee telijk ze f
corrigeren via het zelfherste lend

wordt de indicatiespier na elk
ingebrachl format opnieuw
uitgedaêgd om tê kijkên of er nog
een zuivere indicatiespier is en om
êr zeker van te zijn dai eên sterke
spiêrtest niet "geb okkeerd" is. Op
die mênier daag ie het svsieem

vermogen en de spiertest zal
deze niet aten zien. Kleine
onbalansen kunnen daarentêgên
wel êen kettineÍêêctie op gang
brensen en dus uiteinde jk srote
prob emen veroorzaken. Als
je de bijnierschors anatomlsch
gedetailleerd bekiikt, ziin er
verschillende zones. ledere zone
testje met een eigen format.
Zo krijgt het lichaam de kans de
onbalans te laten zien en is dê
informatie zeer gespecificeerd. De
kans is dan ve e mêlen groter dat
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in de lndlase mudra's. Hugo Tobar
heeft in ndia gewoond en heeft
veel kennis over het Sanskriet
en de chakra's. Door handÍnodes
te combineren met het tester
van acupunctuurpunten in een
format, krijgje toegang tot zeer
afgebakende, specifieke de en
van het ichaarn en de geest. De
chakraho ogram-cursussen zijn
- naast Brain Formatting en NÊP
de peilers van NEK en combineren
de svmbo iek en bêtêkenis
van het Sênskriet'svsieeÍn wn
chakra's met die van wêsterse

ichaamssystemen, zoals bv de
k ieren en de hoÍmonên.

Vanuit de Applied Physlology
is de aanzet voor formais die
betrekking hebben toi het
brein gegeven en in de cursus
Neuro Emotional Pathways
1 (NEP

1) zijn de formais

voor de over evingsemoties
uitgewerkt. Dit zijn de wegen die
in de hersenen worden gevolgd,
wanneêr we met een stressor
worden geconfrontêêrd. De weg
die anatomisch en fvsiologisch

wordt afgelegd, wordi middels
gecoÍrigeerde formats vrijgemaakt
van stress. Het geeft ons

zeer veeloravattend systeem.
De honderden formais d e zijn

aanknopingspunten over hoe we
omgaan met stress en over even.

ontwikkeld, zijn gerangschlkt
in he dere, overzichte ijke

Je ziet overwegend

vijf paden

terugkoÍren: zorgen/ zoeken,
angst, woede en paniek. Dit zijn
de primairê overlevingsreêches,
De paden hêlpen de sevonden
onbalansen te plaatsen in een
groter gehee . De formats worden
via spiertesten gelokaliseerd en bij
onbalans gecorrigeerd,
Op deze mênier krijgt de

kinesioloog informatie over
on ba ansen op fysiek, emotionee ,
mentaal en spiritueel niveau, Als
je uiteinde ijk alle informatie hebt
gevonden (een NEK-bê ans bestaat
grotendeels uit het verzamelen
van informatie midde s hei
formatteren en tussentijds

systemeni o,a. Ho oSrammen
voor de chakra's, horrnonen,
neurotransmitters en de I ching,
Physiology Formatting. Het
vormt de basis van de vierjarige
kinesiologie op eidine tot
neuro energetisch kinesioloog.
Voor Neder and worden de

opleidinesonderdelen door
ICNEK-Nederlênd, lolanda Arts,
gegeven. Zij werkt samen met
ICNEK België in Souldance, een

scholingslnstitjtuut in

Be

glé.

Hugo Tobar verzorgt elk jaar

een gespecialiseêrde cLrrsus
in Neder and en Bêlgié, wáar
zowel de Nederlandse a s de
Be gische studenien aan [kunnen]

balanceren van de stress), ga

je balanceren. le werkt vee al
rnet de chakra's, om het gehee
stressvrij te maken, een gezonde
functie van de chakra te hersiellen
en de cliënt te ondersteunen
iot een grotere bewustwording
van zijn functioneren op fysiek,

emotionee, mentaal en spirituee
niveau. Dat doeje mêtalle
technieken die jê hebt geleerd

totje beschikking hebt:bv
klank, palming (al dan niet Ínet
essences), k eur (gekleurd)
icht, o iën, yantra's, etc. Hierbij
kunnen technieken uit andeÍe
kinesiologiecursussen worden
en

gebruikt.
NEK is een stroming dle inmiddels
is ujtgegroeid tot een compleet,

Een

opva end onderdeelvan

deze opleidlng is de basiscursus

Principes vên spiedesten/
kinesiologie. Deze cursus
vervangt voor de NEK de Touch

for Health basiscursus, tot voor
kort de enige instapmoge ijheid
in de kinesio ogie. Er zijn een
aantal redenen voor deze keuze.
Het lnternational College of
Neuro Energetic Kinesiology
(ICNEK) is een op eiding die, ln
verschi ende Íasen, kan op eiden
tot Bachelor en zelfs tot Master
of Health Science. Om aan de
weienschappe ijke eisen van
Bachelor/Masier tê kunnen
voldoen, bleek er behoefte te
zijn aan het werken met een
spiertest ên formats en een
diepere kennis met betrekking

tot ácupunctuur/meridianenleer
Overigens blijftTouch for Hea th
een moSelijkheid om in te

Door het ontwikke en van
een eigen basiscursus was
het bovendien Írogelijk het
testen vanuit het hologram
en het formatteren beter te
intêgrerên. Ook is in deze cursus
dê ultgebreide meridlanen eer
opgenomen, Ben le nieuwsglerig
geworden? Hier volgen een paar
mose ijkheden om verder te
kljken: wwwsouldance.be,
www.icnek.com, Voor de
cursussen in Neder and kun je
contact opnemen met Jolanda
Arts, telnr 077-3982936 of
een mai sturen naarteaching.

healingarts@honre.n.
AlsIe wili kennismaken met

llugo Tobar, kun je de eendaagse

training "Triangles of Lighi"
volgen. Deze techniek is door
Hugo ontwikkeld en is a s
balanceringstechniek in alle
rnogeliike klnesiologiesessies of
andere sessies te gebruiken, Zie

voor meer informatie hierover
ondersiêand kader.

Triangles of

tight

Een nieuwe methode van
natuurlijk Helen die zowel
vedische yogi kennis als kennis

van het €ngelenrijk bevat. Dit
is een samenwerking van de

4 dfiehoeken van licht in

de
kruin chakra [de suru-chakra] .
Er

iseeenvoorkennis nodig om

deze woÍkshop

te voigen

en

iedereen kan d€ze natuurlijke
helingsmethode gebruiken,
om verscheidene typ€s
van mentale, emotionele

en

fysieke problemen te
helen. Het kan ook gebruikt
worden door kinêsiologen en
andere professionals als een
correctietechniek,
Deze methode werd'bntdekt"
door Hugo Tobar en Alexandra
Gasperl en zij hêbben hier al
driejaar mee gewerkt,

Enkele reacties van mensen:

"lk geloof absoluut dat dit
ingewijde informatie is die dê
wereld nodig heeft."

stappen in Brain Formêtting en

"Hetwasza€ht, simpel, diep en

de vervolgcursussen en in de
toekoÍnst in Australiè de Bachelor/

kennis,"

Masier titeltê halen.
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