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LICH A AMSGEHEUCEN
Deel lI van 'Toegepaste Kinesiologie en Homeopathie'

Dit artikel ls een vervolg op het stuk dat
vorige maand in ons blacl verscheen:
'Homeopathie en Kinesiologle, een geluk,
kig huweliik'. In cleze verhanclellng wil cle
schriiver fohn Weir aantonen clat niet
alleen de hersenen ln staat zijn geheugen
te vormen, maar tlat dit gebeurt in het hele
lichaam, tot in elke cel. In kinesiologie
werkt men iulst met dit principe, waardoor
men cel-informatie kan'wlssen' en
opnieuw 'programmeÍen'. Dat is ook het
aangriipingspunt van de homeopathie.
De schriiver legt cle bevinclingen op clit
gebied van verschillen<Ie cliscipllnes naast
elkaar en komt tot verrassende conclusies.
Dit artikel is een samenvatting ult het
Italiaanse blad Applied Kinesiology.
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John Weir, M.D., KLVD, M.B. (voorheen orïs von de Briïse Koninkliike fomilie)

Vertoling/somenvotling: lÁoggyTonino-smolders

Onclerzoek naar lichaamsgeheugen
Aan cle Universiteit van Michigan voerclen wetenschappers een aantal onderzoel<en uit om cle aanwezigheicl
van lichaamsgeheugen aan te tonen. Voor clat onderzoek gebruikte men twee groepen wormen: groep A
werd geconclitioneerd door een elel<trische schok en
een lichtimpuls op voeclertilct, terwijl men clat bij groep
B niet cleed. Beicle groepen wormen werclen vermalen
en gevoercl (!) aan twee nieuwe groepen wormen: cle
AA- en cle BB-groep. Wanneer men deze tweecle lichting wormen een elektrische schok en lichtimpuls gaf,
bewoog een opvallencl aantal wormen uit cle AA-groep
in cle richting van het voer, terwijl cle BB,groep geen
reactie gaf. In een soortgelijl<e studie werden ratten
geconclitioneerd cloor het geluict van een klik. Uit hun
hersenen wercl RNA,materiaal gehaald en in cle hersenen van een niet-geconclitioneercle groep geïnjecteerd.
De geihjecteercle ratten reageerden hetzelfcle als hun
geconcli
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oneercle broecle rs.

RNA
RNA staat voor ribonucleïnezuur, een macromolecuul
clat het DNA 'afleest' om dit vervolgens te l<opiëren. Op
clie manier worclt DNA-informatie cloorgegeven aan
nieuwe cellen. Pietsch stelde vast dat geheugen aangetroffen kan worden in of om moleculen, in cellen, en in
fosiel<e, chemische en fosiologische processen.
Daarcloor zijn we in staat ons besef van iclentiteit te

behouclen, enl(el cloorvan moment tot moment nieuw
geheugen te vormen en te toetsen. Diverse wetenschappers hebben de routes in de verschillende systemen clie claarbij betrokken zijn in l<aart gebracht. Uit al
cleze stukjes onderzoel( kan worden geconclucleercl clat
nieuwe informatie clie het zenuwstelsel binnenkomt,
vergelel(en worclt met reecls aanwezig RNA. Als er ver,
band bestaat tussen cle oucle en de nieuwe informatie,
clan wordt clat opgeslagen en geheugen gevormcl. Dit
worclt gezien als een holografisch principe.

Het holografisch prlncipe
Een hologram is een clrieclimensionaal beeld c.lat verge,
leken kan worden met een pro.iectie, clat ontstaat cloor
vanuit verschillencle hoeken beeldinformatie op een
bepaalcle manier te belichten. Het beelcl worclt eigenlijk
gereconstrueercl in cle ruimte. Het holografisch principe
vertegenwoorcligt op dit moment het beste moclel om
inzichteliik te maken hoe ons brein en lichaam functio,
neren, in clie zin dat elke cel cle DNA-structuur van het
hele lichaam in zich clraagt, zelfs al worclt er mincler clan
een procentvan deze RNA-informatie gebruikt. Cezien
het gegeven clat elke geclachte altijcl wel gepaarcl gaat
met een emotie en het limbische systeem clie emoties
controleert en cle basis vormt voor geheugen, veronclerstelt men dat het waarnemingsproces dat bij emoties betrokl<en is een cleel worclt van cle geheugenvoorraad.

Ceorge Gooclheart: Vaak is het zo clat als men bij een
behandeling heeft gedaan wat binnen de mogetiikheden ligt, het l<an zijn dat een klinisch resultaat uitbtÍjft.
Dit gebeurt niet vaak, maar het gebeurt en claar Ís een
reden voor

".

De Driehoek van gezondheicl
Dr. Scott Walker omschrijft het exacter: "biochemie,
structuur en emotie tezamen mal<en niet het leven uit.
Er bestaat nog een aspect van cle driehoek die als elel<tromagnetisch of trilling wordt geclefinieercl'. ln homeopathische remedies worclt cle energetische signatuur
(informatie) van clierli.ike, minerale of plantaarclige substanties overgebracht in een bepaalcle oplossing. Het is
deze trillingssignatuur (energieclrager) van cle stof -en
niet de moleculaire eigenschappen, clie verantwoorcle,
lijl< zijn voor genezing. Vercler zegt Walker: 'Datgene
wat we niet kunnen zien of horen is waar genezing en
het hele leven om draait' . Gerber: 'Als cle foequentie van
het micldel past bij cle ziekte van een patiënt, zal een
resonerende overclracht van energie cle biosystemen
van een patiënt stimuleren om effectief de benodigde
energie te assimileren, cle vergiften kwijt te raken en
een punt van evenwicht te bereiken".

Mlasma's
D.D. Palmer -oprichter van chiropractie- verwoordcle
het als volgt: "Door vergiften clie het lichaam binnenkomen via voeclsel en vervuild water, cloor inacleming van
schaclelijke clampen van bedorven voeclsel en cloor het
inspuiten van giftige stoffen in een gezond lichaam
(vaccinaties), worden de zenuwen aangetast waardoor
ziekten kunnen ontstaan. Hahnemann noemt cleze ver,
vuiling miasma s en ziet ze als cle oorzaak van chronische ziekten. Volgens hem worden miasma's van generatie op generatie doorgegeven, waardoor men vatbaar
is voor bepaalde aancloeningen en waardoor de vitale
levenskracht wordt onclermijnd.

Pietsch:

"Geheugen kon worden
oongetroffen in of om moleculen
in cellen, en in fysieke,
c

hem ische en fys iologisËhe

Processen.
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Weer andere onderzoekers zeggen: "Erl(enning van dit fenomeen
betekent clat het ziekteverleclen
van elk incliviclu toegeschreven kan
worden aan een enkel pathologisch
spoor en dat er een soort biochemisch of neurohormonaal geheugen bestaat .
Hierop voortborclurencl kan er

onderscheid worden gemaakt tussen kortstonclige, gemakkelijl<
omkeerbare en langdurige of zelfs
permanente stoornissen, daarmee
een soort geheugen van het biologische verleden van de cel vormend.
Dit herinnert ons aan Carl Gustav
.lung en zijn iclee over een collectief
onbewust geheugen, waarin
geheugenpotentieel geërfd is van
het fulogenetische verleden van
een persoon. Selye stelcle:
Erfelijkheid en oude ervaringen
hebben een track , een soort weefselgeheugen dat de manier waarop
we op gebeurtenissen reageren,

bekend dat materie en energie kunnen verwisselen (Einstein).
Samuel Hahnemann: "ln cle gezonde toestand van de mens regeert
met onbegrenscle macht de spirituele vÍtale l<racht, de dynamiek die
het $sieke lichaam vormgeeft
(organisme) en op bewonderenswaardige, harmonieuze manier alle
clelen van het organÍsme herstelt,

met i nachtnemÍng van zowel
gevoelens als functies, zodat onze
sfeec/s aanwezige, met rede begiftigde geest, dit levend gezondh e i d si nstru ment l<an Í n zette n voor
de hogere doelen van ons bestaan".

Homeopathische indicaties cloor
kinesiologische spiertesten
De methocle om met spiertesten
vast te stellen of homeopathie
nodig is, werd uitgebreid onclerzocht cloor Scott Walker D.C.,
oprichter en ontwikkelaar van de
Neuro-Emotionele Techniek (NET).

trische circuit de zenuwimpulsen.
Deze neuro-chemische veranderingen zijn signalen clie lopen via cle
schakel: meridiaan-zenuw. De elek-

tromagnetische stroompjes die
cloor de meridianen gaan brengen
elel<trische velclen in cle weefuels

teweeg. De meridianen bemiclclelen claarom door een bio-energetisch systeem dat het zenuwstelsel
mocluleert. Walker onclerscheiclt
twee hoofdgpen geheugen: cognitief en fosiek. Zoals eerder besproken hebben lichaamsgeheugen en
RNA een sterke correlatie. De
meetpunten op het lichaam voor
RNA zijn cte blaas- 1 -(Riddter)-punten. Walker zag namelijk dat
patiënten die niet reageerclen op
zijn behancleling, altijct actieve
blaas- 1 -punten hadclen. Welke
techniek hij er ook op losliet, geen
enl<ele was blijvencl. Dit clwong
hem min of meer om het met een
homeopathisch miclclel te proberen. Hij ontwikkelde middelen clie

Steeds voker bestuderen ortsen de homeopothie, of nemen
zitting in een commissie om homeopothie oon de kook te stellen,
om vervolgens de meest enthousioste oonhongers te worden.
beïnvloeclt". We kunnen conclucleren clat een miasma de abnormale
onafucheiclelijl<e etherische kracht is
clie zich manifesteert door abnormale functie en sensatie clie we
ziekte noemen. Tegenwoorclig zou
dit becliscussieerd kunnen worclen
in termen van de genetische code
DNA en RNA.Het complementaire
aspect bii cle Driehoekvan
Gezondheid is de homeopathie clie
cle drie zijclen van de clriehoek van
gezonclheicl verbinclt; structureel,
chemisch en emotioneel. Met
homeopathie erbij worclt de tweedimensionale driehoek een clriedimensionale piramicle. Aanvullencl
in biologie is het concept dat het
leven niet langer zwart of wit is
maar eveneens vele schakeringen
grijs bevat. Waar eincligt structuur
en begint chemie? Waar eincligt
chemie en begint emotie? Het is

Dr. Walker is ervan overtuigcl clat

specifiel< bij de vijf elementen hoor-

homeopathische miclclelen energetisch werl<en via een lichaamgeheugensysteem. Volgens

den. Volgens acupuncturisten zijn
de blaas-1-punten verbonclen met
epifuse, hypofuse en hypothalamus, waarbij een energetisch signaal worclt omgezet naar een hormonaal signaal.

Deepak Chopra is le lichaam slechts
cle plaats clie je geheugencellen

'thuis noemen. Walker gelooft dat
er ongeveer vijf systemen zijn van

lichaamsgeheugen, gerelateercl
aan de vijf elementen van de klassiel<e acupunctuur: vuur, aarcle,
lucht, water en hout. Deze vijf

elementen vormen een holistisch
moclel van de mens en de kosmos.
Becker clenkt clat het gliacellennetwerk kan functioneren als verbinclende factor tussen cle mericlianen en het zenuwstelsel. Het is de
elektrische lacting van het celmembraan die cle reactiviteit van elke
zenuw bepaalt om neurotransmitters af te scheiclen. Daarom beïnvloeden veranderingen in het elek-

Zij ctie homeopathische middelen
uittesten en het experiment aanclurven, staan er tenminste voor
open. Steeds vaker bestuderen artsen de homeopathie, of nemen zitting in een commissie om homeopathie aan de l<aak te stellen - om
vervolgens cle meest enthousiaste
aanhangers te worclen. lk denl< clat
wij allemaal aanvankelijk homeopathie met zekere achterdocht
hebben bekeken, maar cle feiten
zijn te sterk geweest voor scepsis.

