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Sabine volgcle enkele jaren geneesl<uncle in Duitslancl, fusiotherapie
in Utrecht en cle opleiding 'Masters of Science in physiotherapy' in
Leuven. Terug in Duitslancl schreef ze zich in voor de opleiding kinesiologie. Deze totaal andere zienswijze wercl cle 'eye-opener' voor
haar. Vooral het holistische denken en het werken met energieën was

$abtne $chacke
ls Ssiotherapeut,
NlA-instructor, en re
werkt met kinesiologie,
osteopathie en
resonantlegeneeskunde.
Elke tllsclpline dle ertrli
komt houdt gelÍike tred
met hanrpercoonllfke

ontwlkkeling.
Ze comblneertfysleke
therapleën met
energetische, en zet
uitetndelifk alles weer ln
hetfrsleke: dans en sport,
met name ele zwemsport
"Met zo'n totaalpakket
aan therapÍeën kun ie alle
kanten op"...

nieuw. Bovendien was zij vol bewonclering voor de man clie lesgaf in
kinesiologie: Alexander Reichel.
"Deze man sprak mij enorm aan", vertelt Sabine, 'allereerst omctat hij
kinesiologie niet voorschotelde als een soort hocus,pocus. Reichel
legcle cle naclruk op je eigen rol bij het testen: clat je je bewust moet
zijn van wie je zelf bent en dat je intentie zuiver moet zijn van hetgeen je wil testen. Na de Touch for Health-cursussen volgcle ik sportl<inesiologie (in DuÍtsland een aparte opteidÍng. Red.) waarin ook een
cleel psychol<inesiologie zat.'
'Anclerhalf jaar geleclen vroeg lrene Hill van Well Balancecl mij of ik
met haar wilcle samenwerken. Zij was bij een sportinstituut in
Nederland een onderzoel< gestart naar de toepassingsmogelijkheclen
van resonantietherapie bij sporters. In het begin was il< sceptisch,
maar nadat ik hacl ervaren wat je ermee kon doen was ik verl<ocht.
Zelf werk il< niet met cle biosensor (apparaat waarmee je energievelden kunt testen. Red.) want ik kan hetzelfcle cloen met cle kinesiologische spiertesten. l(nesiologie maakt zichtbaar en voelbaar voor een
persoon wat je cloet. De filosofie van lrene Hill spral< me erg aan en
opencle weer een andere deur voor mij. Met o.a. de homeopathische
midclelen kun je heel mooi uittesten met well< fusiek, mentaal, emotioneel of spiritueel stuk een patiënt aan het stoeien is en hoe je hem
ctaarbij kunt helpen. Momenteel volg ik cle stuclie osteopathie, wat
weer mooi aansluit bij cle rest van mijn werk.

ook met
topsporters werl< -meestal zwemmers- daar heb il< vanuit mijn eigen
topsporttilct de meeste affiniteit

cle lichaamshouding kunt zien dat

NIA - Neuromuscular lntegrative

clat proces heeft plaatsgevonden.
Mensen beseffen na een poos ook
dat ze anders staan; ze zitten clan

Action

mee. Soms word ik uitgenodigd
door cle Nederlandse Zwembond
om als een van de begeleiders mee
te gaan naar een wecistrijct of trainingskamp. Dat is echt een uitclaging maar ik vincl het net zo leuk
om in mijn praktijl< een bejaarde te
helpen clie 'alleen maar' goed wil

echt beter in hun vel".

Dat is hanclig omdat

il<

blilven functioneren. ln beicle
gevallen gaat het toch om een topprestatie. Het is daarbij zeker een
voorcleel als je zoveel verschillencle
therapieën in de aanbiecting hebt.
Je l<rijgt een grote variëteit aan
hulpvragen, maar je zet toch alles
gecombineerd in. De Well
Balancecl-miclclelen gebruik ik niet
bij cle behandeling van topsporters,
omclat cleze veel te ingrijpencl kunnen zijn voor iemand clie op een
uitgebalanceerd niveau draait. Het
gaat hier om lichamen die al op een
heel smal balkje functioneren tussen leven en overleven. Hun problemen zijn meestal acuut, claar
mag je geen grote verancleringsstukken in aanbrengen.'
'De samenwerl<ing met lrene Hill
heeft ertoe geleicl dat het accent is
verlegcl: clatgene wat je op emotioneel, mentaal en spiritueel niveau
aanpal<t moet ook in het lichaam
worden neergezet. Het lichaam
moet deze verancleringen ervaren,

in die bewustworcling komen. Als
je cle ervaringen in het lichaam zet,
dan pas l<an cle verl<ramping worden losgelaten en bereik je fusieke,
mentale. emotionele en spirituele
o:lsDanning. Dat stuk is echt mijn
s::-.:aardie geworden; ik ben
.-,.-- 3'" eruigd dat de lichaams:e e- c i.o: Í, sieke oefeningen van
: :s ' -- -:- 3s a:en. als het emo:.:-e e :: s: -:-e e n.r'eau die ontu.irse..:g : ga:_e heei gezet. Dat
. a-: ce :el is :el
OSISO pr.:c:e 3-:s ce - : insicle - out van \\'eri tsala.ncec.
Vanuit de celkern naar :-.ren.
Het is leuk dat je aan een \ eranceT-

ontka.m:e:.

Sabine gaat gewoonlijk als volgt te
werk: "Na een uitgebreicle anamnese en íysiek onderzoek volgt
meestal een resonantietest of een
kinesiologisch onclerzoek.
Daardoor kan il< een totaalbeeld
krijgen van wat er bij cle cliënt op
welk niveau speelt ten opzichte van
zijn hulpvraag. Bij cle sporters richt
ik mij, naast cle mobiliteit en flexibiliteit van de spieren en gewrichten,
voornamelijk op diens energetische verzorging. Want als de energetische verzorging niet goecl is
kun je trainen wat je wilt, de vooruitgang zal niet optimaal zijn.
I(nesiologie betekent voor mij ook
een werl<tuig waarmee ik clelen van
de behancleling kan controleren.
Als ik fosiotherapeutisch of osteopathisch werk met bijvoorbeeld cle
wervelkolom, dan test ik clat toch
nog kinesiologisch na. Door cle
kinesiologische behandelingen zie
je de spieren clan weer in hun
l<racht komen.'

Als je je lichaam wilt betrel<l<en bij
geesteli jl<e ontwil<l<elingen, is
bewegen op muziel< een bijzonclere manier. Het beweging- en clansprogramma dat il< nu aan het uitwerl<en ben, is het geestesl<incl van
Debbie en Carlos Rosas.
Dit Ameril<aanse echtpaar ontwil<-

Celstofwisseling
'Orthomoleculaire miclclelen zet

il<

niet zo snel in', vervolgt Sabine,
omdat il< clenk dat spirituele of
emotionele belevenissen en overtuigingen vastgehouclen worden
door de cel, clie claarcloor verkrampt. De cel kan cian cle stoÁryis-

seling niet goed uitvoeren; het
tekort is een automatisch gevolg
van die verkramping, er gaat niets
meer in of uit de cel. je kunt dus
beter bekijl<en waardóór zo'n cel
verkrampt. Gooi je er vitaminen en
mineralen bovenop dan werkt dat
alleen maar extra belastencl. Pas als
de verl<rampingen weg zijn kun je
testen of er nog tekorten zijn. Als je
verantwoord weet wat je test, l<rijg
je goecle en betrouwbare informatie van wat het lichaam nodig
heeft.

kelt NIA al zeventien jaar. Het
omvat verschillencle oefeningen
clie voortkomen uit bijvoorbeeld
martial arts, zoals Tai Chi,
Taekwondo en Aikiclo, maar ook
onclerclelen van yoga, Duncan- en
fleeclance, stukken van de
Alexander- en Rolfi ngtechniel<en,
enz. Ër is clus goed over nagedacht,
Je danst op blote voeten en geheel
op je eigen niveau, als je maar in
die beleving en bewustwording
komt. Onlangs heb ik twee try-outs
gehouden bii All-Spons in
Amstelveen. In februari ga ik officieel met NIA van stan in
Neclerland.

