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Richard en Shanti Duree zijn een Ameril<aans echtpaar
dat al tientallen jaren betrokken is bij cte ontwikkeling
van I(nesiologie en met name van Touch for Health.
Parallelaan diverse anclere ontwild<elingen op het
gebieclvan lichaamsgeheugen, l<wamen ool< zij tot cle
conclusie dat oucle trauma's een genezingsproces in de
weg kunnen staan. Voortborclurend op cle Neuro-vasculaire reflexpunten van Bennett, ontwil<l<elden zij een
nieuwe kinesiologische methode waarmee oude trauma s uit het lichaam kunnen worden losgemaal<t. Zij
schreven hierover een verhancleling onder de naam
The Abclominal Brain en noemden de cursus
Neurogenics. Voor een ontmoeting met de Duree's
reden we naar cle Hof van Axen, het paraclijsetijl< gelegen opleiclingscentrum van Coby Schasfoort in Aalden.

Richarcl Duree werl<te samen met John Thie ten tijcle van

diens grote stap: het loskoppelen van Touch for Health
van I(inesiologie. Samen met anderen volgde hij John
Thie in die ontwikkeling met daaclwerl<elijl<e ondersteuning. Als wetenschapper onderzocht en toetste hij alle
nieuwe ontwikkelingen en zorgde eryoor dat de verzamelcle informatie weer onder therapeuten werd verspreicl. Zijn vrouw Shanti maal<te ook cleel uit van cleze

groep. Zij heeft een meer pral<tische instelling, samen
vormen zij dan ook een perfect match.'Vanaf het begin
waren zij op topniveau betrokken bij cte lnternational
Association of Specialized l(nesiology (IASI(), het
werelclwijcl overkoepelencl orgaan van Toegepaste
l(nesiologie. ln al clie jaren kregen zij ontelbare nieuwe
ontwikl<elingen en systemen oncler hun neus clie ze vervolgens weer verwerl<ten. De nieuwste methocle, door
henzelf ontwil<l<eld, is Neurogenics, een methode clie
Coby Schasfoort in haar cursusprogramma heeft opgenomen (april/mei 2001 ).
Wij vroegen Richarcl en Shanti waarop cleze nieuwe
cursus is gebaseercl.
Richarcl: "Het lichaam herinnert zich tot in de cellen hoe
destijcls cle reactie was op emotionele en traumatische
gebeurtenissen. Deze reactie had toen bepaalde gevolgen op de circulatie in het lichaam, waardoor cle informatie ook vercler werd verspreicl. Dit gaat buiten het

bewustzijn om; Evenals bii psychotherapie is het
belangrijk om tijdens de behancleling terug te gaan naar
het moment waarop cle traumatische gebeurtenis
plaatsvoncl en na te gaan welke reacties dat nu nog
oproept in het lichaam. Als zich iets voordoet clat te
mal<en heeft met een soortgelijl< probleem -ook al is het
maar zijdelings- zal het lichaam eerst kijken of er een
referentiekacler is, een herkenning van het celgeheugen. Als dat het geval is worclt cle reactie daarop afgestemcl. Dit beïnvloedt weer cle hele circulatie.'

Hij vervolgt: 'Neurogenics is een methode waarmee
we kunnen 'intunen' op het autonome zenuwstelsel.
Door bepaalcle reflexpunten aan te raken kunnen we
vroegere, meestal traumatische ervaringen uitwissen
en vervangen cloor nieuwe. We laten de cliënt in
gedachten teruggaan naar dat moment en doorvisualisaties cle gebeurtenissen zo verancleren clat het
traumatische vervangen wordt door iets positiefs.
Zo'n visualisatie worclt met een door cle cliënt
bedacht symbool verankercl op een plek op het
lichaam waar het trauma zich heeft vastgezet en waar
het waarschijnlijk een lichamelijke klacht heeft veroorzaakt. Na cle correctie verplaatst de cliënt zich
naar de toekomst om als het ware het lichaam voor
te programmeren voor een soortgelijke toekomstige

gebeurtenis. Een nieuwe herinnering overschrijft clan
cle oucle; cleze worclt het nieuwe iikpunt voor het
lichaam'.
Deze methocle doet sterk denken aan bijvoorbeeld
Three In One Concepts. Komen er langzamerhancl
niet te veel verschillencle technieken in de kinesiolo-

gie?
"Ach weet je, je moet het zien als een gereeclschapsl<ist clie vol zit met verschillencle soorten gereeclschap. Telkens als je werkt en je loopt tegen een probleem op, kun je een greep in die kist cloen en precies clat specifieke stuk gereedschap gebruiken dat je
op clat moment voor die cliënt noctig hebt. Als je
clezelfde techniek zou toepassen op elke anclere
cliënt clie je voor je l<rijgt, clan kun je het vergelijken
met cleeg clat in een cakevormpje worclt gegoten. .fe
probeert clan ieclereen in eenzelfcie vormpje te persen en dat zou haaks staan op cle basisprincipes van
kinesiologie. Als je een goede opleiding hebt genoten en je loopt tijdens een behancleling tegen een
probleem aan, dan weet je welk stuk gereedschap je
te voorschijn moet halen. Daarom is het belangrijk
dat therapeuten hun opleicting steeds vervolgen en
zich laten bij- en nascholen.
Tegelijkertijct is het belangrijk dat zij
hun eigen begrip vormen over de
geleercle stof maar vooral ook leren
inschatten waar hun grenzen liggen.
Wii hebben zelf ontelbaar veel kinesiologische technieken tot onze
beschikking en we gebruiken alleen
cle 'tools' ctie gepast zijn voor dat
moment. Terwijl wij heel veel onclerzoel< hebben gedaan, is ons werk
juist alleen maar eenvoucliger
geworclen, niet technischer. Dat
komt cloordat ons begrip omtrent cle
samenhang van alles enorm is

gegroeid.'

Is het

mogelijk te werken met een

enkel ondercleel van cle cursussen?
"We leren de mensen de'basics'en

hoe ze cle informatie van een
lichaam moeten gebruil<en. Maar
ook het verhaal van cle cliënt is
belangrijk, je moet goed l(unnen
luisteren. De analogie clie ik in clit
verbancl altijd gebruik is clie van
een lap geweven stof clie staat voor
alles waaruit een mensenleven is
opgebouwd. Mensen weven hun
eigen leven. De werl<- of basisvezels clie cloor cle stof lopen zijn
onze genen, het materiaal waarmee we op cle wereld zijn gekomen. Daarna begint het weven met
emoties en ervaringen en ons
zenuwstelsel groeit in relatie
daarmee. We dienen als therapeuten uit te vinclen wat er in clie lap
geweven ziI. Zitten er weeffoutjes
of te stral<l<e stul<l<en in? We helpen
ze dan cleze stuld<en te ontrafelen
en te herstellen. In onze cursussen
zijn alle moclules een afgeroncl
geheel. Je l<unt er meteen mee aan
cle slag en je cloet er alvast een
hoop ervaring mee op in cle praktijl<, tot aan de nieuwe moclule.
Hoe ls Neurogenlcs tot stand

gekomen?
'Neurogenics is cle uitl<omst van
vele onderzoel<en door l<inesiologen, natuurgeneesl<uncligen en
andere gezonclheiclswerl<ers die
ge'rhteresseerd zijn in ons
'Abclominal Brain', DNA en cle
Davis Reflex-programma s. Dr.

MENSEN WEVEN IIUN EIGEN
LEVEN DE
BASISVEZËLS DIE DOOR DE STOF
LOPEN ZUN ONZE GENEN DAAR
NA BEGINT HET WEVEN MET
EMOTIES EN ERVARINGEN
om vasculaire functies te normaliseren. Dr. Floyd Davis is degene die
twaalf jaar geleclen startte met het
bestucleren van Bennett s systeem.
Hij zocht contact met ons omctat hij
wist clat ook wij echte Bennett-aanhangers waren. Deze ontmoeting
met hem was het begin van de
samenwerking tussen Dr. Davis en
het Instituut voor Toegepaste

Neurogenics, welke het
Neurogenics DNA-systeem heeft
voortgebracht.'
Onclerzoel<en hebben aangetooncl
dat meer clan veertig procent van
alle patiënten clie een internist con-

sulteren, leiclen aan gastro-intestinale aandoeningen. De helft van
cleze groep heeft functionele' problemen. De clarmen functioneren
niet goecl maar de oorzaak is niet te
achterhalen: er zijn geen anatomi-

sche of chemische defecten aan te
wijzen. Nu is het zo clat het zenuwstelsel' van de darm ongeveer 850/o
van de neurotransmitter serotonine
procluceert, slechts 1olo worclt cloor

de hersenen aangemaal<t. De
meest gangbare theorie tegenwoorclig is dat aan depressies serotoninetekorten ten gronclslag liggen. Observaties in de kinesiologische pral<tijl< en feedback van vele
meclewerl<ers hebben zonder uitzondering cle effecriviteit van cle
Davis Reflexpunren op ctit gebied
bevestigcl. De neuro-vasculaire
refl expunten bewerkstell igen een
opmerl<elijl<e onrspanning in het
betrol<l<en darmgebied. maar ook
in de algemene roestand van cle
cliënt. Met Neurogenics wordt er
niets veranderd aan cte feitelijl<e
gebeurtenissen. alleen maar aan de
manier hoe men ermee omgaat .

Terence Bennett ontwil<kelcle aan
het begin van deze eeuw zijn theo,
rie over een groep tot dan toe

onbekende punten, cle zogenaamde neuro-vasculaire refl expunten.
Hij beschreef zijn werl< in een aantal
verhanclelingen clie na zijn overlijden werclen samengevoegcl in cle
boeken 'A New Clinical Basis for the
Correction of Abclominal
Physiology en 'Dynamics of
Correction of Abclominal Function .
In de zevenentwintig jaar clat wij
met cleze reflexpunten werl(en,
hebben we kunnen vaststellen clat
het een hoogst effectief systeem is
Coby ïen voeïen uiï

