hel systeem te resetiên. lndien
er sprake was van meerdere
buisjes, kan uitgetest worden of

a e buisjes ge ijktijdig kunnen
worden behandeld of dat er
bepaalde (combinatles van)
buisjes apart behandeld moeten
worden, Aansluitend wordt de
verantwoordelijkê mêridiaan
met behulp van pijncontrole
(techniek van Touch for Health)
schoongemaakt, ten eindê de
blokkêdes op een dieper niveau te
Extra ÍnogelijkhÊdên
Via de 'more mode'kan
vervolgens uit de eigen rugzak nog
toegevoegd worden wat nodig is,
oÍr enkele voorbee den te geven

vênuit de gezondheidstriade:
er kan wordÊn gedacht aan

siructurele technieken zoals een
14 (of meer) spierenbalans op het
doe, specifieke spieren rondom
nek ên schouder, technleken in
verband met schedêlbeenderen,
kaken, nekweruels, waaronder
de atlas ofeen houdingsanaLyse
(vooral ook ziitend).
Wat betreft de cherniekant van
de drjehoek kan provocerende
voeding getesi worden of
bijvoorbeeld de Riddlerpunten
i.vm. tÊkorten of b okkades op

overigens uit van hallucinerende
stoffen waarmee in die
kringen ook ruimschoots weÍd
geèxperinrenteerd). Wel is bekend

opkomen voor zichzelt

dat Lewis Cêrol (bedenker van
Alicê in Wonderland)leed aan een
vorrn van migraine die hem dingen
sroter ofjuist kleiner deden zien
dan ze w.ren. De Britse Migraine
Action Association organiseert
in e k geva al enkele dêcennia
bee dende kunstwedsirijden
voor migrainepatiênten, wat vaak
lnteressante beelden opleveÉ.
Als je meer wilt weten overTAT
kun je bijTOPKl informeren naa r

Verder is een leeftijdsrecessie
naar leeftijd van oorzaak of naar
essentiële leeftijd in relatie tot het
prob eem aan te raden. Mocht

je zelftechnieken als

LEAP

of

inform ati:in g in huis hebben,
dan lenen die zich uiteraard ook
voor waardevolle aanvuL ingen,
alwas het maar om een patroon
te kunnen doorbreken via dÊ
amygdala.
De behandeLing wordt vervolgens
afgesloten Ínet het massêren van
bra

de chakra acupunctuurpuntenDaêrna worden a Le gevonden
onbalansen ult de set'up nog

nagetest om te ankeren.
ndien er sprake was van een
specifiek allergeen dient de
vermijdinsstijd ervan te worden
uitgetest en krijgt de c lènt het
bijbehorende dieet mee.
Tot slDt
Los van het ongemak, kan
migraine en dan vooralde
vertekende kijk op de rea iteit en
de gekarte dê offlitsende vormenook wat moois opleveren.
soÍnmise onderzoekers wijzen
erop dat de suÍealistische
schilderijen van kunstschl ders
als Giorgio de Chirico en Salvador
Dalíeeinspireerd kunnen ziin door
migraineaanva en (anderen gaan

En in de emotionele hoek

kan gewerkt worden met de
orgaanrefl expunten of zoeken
naê r

probleem. Bij Ínigraine spee t
oÍngaan met conflicten soms
een ro, dus kan het zinvo zijn
te chêcken ofde clièntgoed kan

eínoties achter het

Beerlandt, C. {2009). De sleltel
tot zelÍbevrijdins, Beerlêndt
P!blications. Nazaíeth
Niêkerk,

1.,

& Kamhoot,

J. 12008)

Transformerende A lersie
Technieken (TAT) ,lOlN

reloadl.noorderlicht.vpro.nll

aftkeen/1a794492/
wwwartike tles.com/
aÍtike ties/s3ll/Svmptomen en

www evenmetmiqraine.nl
wwwwikipedia.nllwiki/rnisraine

Sa6atagege[rag:

ffiwm r#w#g'-,rl*6r;,rl*
ZornÊr 2011. Aên boord vên ee 1
sch p van DFDS 5eawavs násiÊr']n
u,e de s\ritch ng puntjes, volrwelr
de oren u t, voeren de correcri€s
voor de ogen Lrlt en stappen in de

klok meestur€n, ja hÊt kan, nee
la moet daarin, nec daárin..1
Let op, van rechts komt ecn

auto. We êri verên mel de boot
if Dovor cn r jden de h3ven uit.
GrotÉ bord€ 1 bege ajdcn one mêr
de ieksr: 'KEËP tÉFï'. Èén van on5
rijdi. De rest zit op het puntje
van de stoelen ondersteuni
de chauffeur mer adviezen
'l-irks aa n ho!den, link5l Op.ie
rotonde rechts kij(en en met de

Gelukkis rijdt al het verkeêr aan
de, voor ons, verkeerde kant
van de weg en alsnelverloopt
het autorijden wat soepeler De
achterbank ontspênt en zet de
I Pod weer op het hoofd. Nog
meer verwarrends dient zich aan
Op de he dere verkeersborden
staan de afstanden en snelheden
42
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K;ry
s

duideijlk aangegeven. Echter in
rnij en in plaats van in kilometers.
Snel rekenwerk ls vereist. Hoe
hard mag Ie hier nu en hoe ver ls
het nog rijden?

naar terug te verlangên: een
samenleving Waarvan Ie wist Waar
Ie aan toe was qua werk, scholing
en gezondheidszorg.
Daar ieder mens dus vo hêlpende
en beperkende overtuigingen

De Britten ziln zlch er echter heel
erg van bewust dat het menselijk

brein voor een heelgroot deel
auioÍnahsch reaeêert. Bij iedere
redelijk drukke krLjsing staat voor
buitenlandse voetgangers nret
grote w ttê letters op hêt ásfalt
geschreven naar welke kantje
moet kilken voordat je het waagt
om over te stêken: LOOK RIGNt
Een reÈ naa r Engeland is sowieso

aan tê bevelen, maar het houdt
zeker ook hei brein soepell

Meerdere onderzoêken hebben
êangetoond dêt demêntie minder
hard toes aat alsje zaken êens
andêrs doet dan je gewend bent.
Het ochtendritueel eens a nders
aanpakt, de krant van achter
naa r voren doorbladert of iedere
dag een andere routê loopt met
de hond, etc. Het blijkt name ijk
dat routine zich ook vertaald in
een vast signaêlpatroon in de
hêrsenen. Hoê meer dezelfde
handê ingen worden uiigevoerd,
hoe steviger de signaalpatronen
zich in ons brein inslijten.
Metaforisch beschrijven we
iêrnand die zich niet echt soepel
êan een situêtie kan aanpassen
nogweleens a s: hij ls zo soepel
als eÊn blok bêton. Hij kan
moeilijk bujten de sebaande

A

n de baarmoêder leren wij.
Tijdens de conceptie en de eerste
zeven levênsjaren wordt onze
kijk op de wêreld sevorrnd, ons

pelsoon ijk p€rspectief waêr
vanuit wij reageren op het leven
van a e dag. Dt is het niveau
van de overtuigingen. Zowelde
helpende als de beperkende.
Binnen de psychologie en

communicahebranche vind
je onte bare stromingen die
allemaal ingaê n op over-tuigingen.
Ze worden lang niet altild zo
genoemd. Je vindt ze terug onder
namen als: aanname, introjeci,

grondhoud nB, kleuring. negatieve
Lern overtuig ns, nnerlll. besluit,
stigrna, beinvloedlng, êtc.
Een andere benanring

voor

oveduiglng vinden we terug
in hei werk vên Robert L.
Goulding MD en Mary Mcclure

Goulding M.S.W Zij ontwikkelden
redecision therapy dat het weÍk
combineert van Eric Berne
(Transactionele Anêlyse) en Fritz
Perl (cestalt TherapV). Zii werken
met Stoppers en Drjvers. ln de
cursus Transactjonele Analyse,
een comrnunicatie cursus? komen
Stoppers en DÍivers uitgebreid aan
bod. Stoppers zijn verboden die je
afrêmmen. Drlvers zijn gebodef
die je oplagen. Beide hebben
invloed op je gedrag ên emoties.
Stoppers

z

tn:

1. Bestê nietl
2. Wees niet be angrijkl
3. Hoor er niet bijl
s. Voel niet
6- Den k nietl
7. Wêês nietje eigen seksel
8. Wees niet gezondl
9. Slaag niet/heb geen succesl
I

10. Groej niet opl
11. Wees geen kindl
12. Doe nietsl
Drivers

rijr:

1.
2.

Doe je bestl

5.

Doe êndêrên een genoegenl

Er

Maak voort + werk hard

I

zijn even zoveel helpende

als bêperkende overtuigingen.
De8ene die bepaalt of een

overtuiging helpend dan wel
beperkend is, is te allen tilde de
clièni zell De context waarln het
individu leeft (cu tuur, geloof,
klimaêt, fysieke Ínogêlijkheden en
onÍnogelijkheden, etc.), bepaalt
zijn gezichtspunt. Velen die in
het voormalig OosÈDuitsland
woonden, wêren aanvankelijk blij
met dê val van de vershkkendê,
afscheidende muur Al snel
bleek dat een groot deel van de
bevolking geen idee had, hoe
te handelen in êen westerse

kapitalistischê markteconomie.
Wat eerst als beperkend werd
ervaren, werd later lets om
k ne5io
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zit, kom je regelmatig c iènten
tegen in de praktllk met
problêmatiek die h jêrmee
samenhangt. ln de praktijk vraagt
het werken met overtuigingen
aêrdig wai van de therapeut.
De grondhouding, kaders of
innerlijke beslujten van de cliènt
dienen te worden gerespecteerd,

hoezeer ze ook êfstaan van de
eigen grondhouding, kaders of
innerlijke besluiten. Kinesio/ogisch
technÈch kun je er ook nogal
eens over struikelen. a s
iets diep is ingesleten in het
systeem van de cliènt zal eên

stêlling, uitgesproken door
de cliènt, sterk testen {'ik ben
dom', 'mannen zorgen voor het
hoofdinkomen','verkeer van
rechts heeft voorrang', 'jongens
zijn veel drukker dên meisjes',
'Marokkanen zijn crimineel'). Dat
betekent dat het ichaarn van de
cliént, de uitcesproken srelling
als NIET siressvo ervaari. Het
systeem acceptêert deze stelling
Normêliter zou een dergeliike
testuitslag - de spleren testen
sterk niêt iijden tot êen correctie.
In het geval van een overtuiging
met een mogelijk beperkend
kara ktet dient de testuitslag
toch be sproken te worden met
de clièni. ls het ha nd g dat deze
stelling sterktÊst? As de c iènt
inzjet dat het beeld dat hijheeft
hem afhoudt van voortgang in
zijn proces en het behalen van
het geíeldê doel, kan er êlsnog
worden gecorrigeerd.
De cursus Stress Release 5
Personality Traits van Wêyne

Topping gaêi hier over Cursusdata
vjnd Ie terug op de websiie van
het Weilness Kinesio ogy College:
ww!v.\rvÊlkin.n.
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