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Van 1 tot 4 novembeí 2012 vond in Spanje de jaarlijkse
IKC €onferentie plaats. Van over d€ hele wereld geven
kinesiologen tijd€ns deze conÍerentie lezingen over
dê nieuwste ontwikkelingen en toepassingen op
hun spêcifieke terre:n. Nicolle Baars en Laia valencia
waren erbij en verzamelden voor ons meer informatie.
Hieronder een kleine impressiê van de sprekêrs en de
onderwerpen, Wilje meer weten ovêr deze sprekers en
de inhoud van hun lezingen? of wilje zien wie er nog
meer waren €n waar dát over ging? Neem dan een kiikje
op www.kine2012.com.

Metaforen van Tou€h for Health (TÍH) in het dagelijks
l€ven - MatthewThie

ln de aatste jaren is het algeÍnene begrip vên het
brein veranderd: er is niet maar één brein I Slnds
enkele decennia wordt er steeds meer gesproken over
het'tweede brein', waarmee bedoeld wordt dat het
daÍmstelse kan worden gezlen als een brein op zich.
I r de lddl .lê.dÍe , s o1loe.r d:r Ê- roB êFr orBddn s
dat kan functioneren a s een brein op zich: hêt hart.
De artsen ArÍnour en Arde kwamen Ínet de term
'neurocêrdiologie', wêaÍbij ze spreken over 'het brein
van het hart'. ln dêze ezing werd dieper ingegaan ovêr
dit 'derde brein' vanuit het gêzlchtspunt van de Chinese
geneeskunde en de meest recente ontdekkingen binnen
de biofvsicê.
Een energetisch model voor g€nezing. Spiertest€n:

oblectieí oÍ subjectief?

-

Dr Charles Krebs

Dê beli€haming van ceest- en Lichaamsbewustzijn en

Het concept van homeostêse en de fasen van stress vên
het'General Adaptatjon SVndrome' gecombineerd met

ontwikkêling
Het TfH systeem en concept kan worden gezien als

een basissysteem om geest en lchaamsbewusizijn te
ontwikkêlên en om prachtige gezondheidsresu tatên
te bereiken alsook een doel op zichzeLí TfH heeft vee
spiertest en energetische technieken uit de Applied
Kinesiology gehaald, maar is op zichzelf njet bedoeld
om te worden gebruikt door artsen om diagnoses te
sielLen ofie behande en. Het is bedoeld voor indlviduelê
mensen die mêt hun vrienden en familie TfH als een
'e t7oígsy5ieêT rrTprtan. or /o k'd( I I I hL.r ergen
regie te nemen over hun eigen welzijn. OÍn zo hun eigen
perceptie, waardering en voortgaande ontwikkel jng
van de ervêringen in hun leven te verbeteren. leder
van ons heeft een voortgaande verantwoordelijkheid
in het maken van de keuze waarop we onze aandacht,
energie en achviteiten richten en daêrÍnee hoe we ons
functioneren, onze effectiviteit en tevredenheid kunnen
verhoSen.

Geïntegreerdê Neurocardiologiê

-

Nicalle Baors en Laia Volencia

De Haft-Brein relatie

Tweede brein, neurogastroenterologie,
neuro€ardiologie, cortex, Limbisch brein, reptielenbrein,
craniale brein, cardiale brein, gut-bràin, cognitieve
b€wustzijn, onderbewustzijn, elektromagnetisch veld,
cêlherinnering, intuïtie, geheugen...
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de principes vên de Chaostheorie en het Tiller Einsteinmodelvan positjeve negatieve ruimte/tijd geeft een
nieuw model voor genezing gebaseerd op de subtiele
energiestromen van het universum.
De fasen van stress wn Hars Selyes 'General Adaptêtjon
S'/ndrome' zijn oorspronke ijk ontstaan vanuit de
behoefte de fysiologische horneostase te behouden, om
zo te voorkomen dat de grenzen van de faseovergang
van diezelfde homeostase wordt bereikt. Als deze
grenzen wel worden overschreden, veroorzaakt dit
fvsiologische stress. Om dit te voorkoÍren en binnen de
fysiologische parameters vên de homeostase te blijven,
zal hei lichêanr verschj ende compensaties creèren. Als
de oorspronkelijke stressor aanwezig blijft, teidt dittot
chronische fysio ogische compensaties hetgeen resulteert
in een'nieuwe' gecompenseerde honreostase, diê verder
weg ligt van de optimale functionaliteit.
Dr. Charles Krebs en Dr David Sherwood, hoofd van hei
Motor Physio ogv Laboratory aan de Colorado Staiê
University hebben een studiê uitgevoerd naar manuee
spiertesten. De eerste datà-analyse lijkt de dêurte
openen naêr reguliere acceptahe van het spiertesten,
omdat het aantoont d.t spieftesten objectief is, het is
a leen de perceptie van spiertesten door de testpersoon
dat sublectief is.
Als de spier meegeeft denkt de testpersoon vanuit ziln
perceptie dat je 'harder drukt', en zal heel hard proberen

zijn arm omhoog te houdenl Dat dit niet ukt, komt
doordat de norrnale bewuste paden en delen van het
brein die daadwerkelijk de spier aansiuren uitgeschakeld
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zijn, enle kuni proberen zoveelalsje wilt/je kunt niei
langer de spier'bewust' sterk maken. De spier geeft
pd5\rer nee. er oo\ dl probÊpr te heel hdrd - \ommrge
têsipersonen geven zelfs aan dat ze tussen de 7 en 10
proberen op een schaêlvan l tot 10- het zal niet ukkenl
De

taalvan het buikbrein - Juan Carlos Monge and
- Montmêló

Francêsce Simeón

Als de darmen spr€ken, luistert het hart ên begrijpt het
hoofd. Over het enterisch zenuwstelselen toepàssingen
van Bennetts technieken in de kinesiologie
Net buikbrein of het enterische zenuwsielsel (EZS) spee t
een belanerijke rol in ve e functjes en het speelt een
sleutelrol in de behandeling van gastroentero ogische
prob emen. Waarschijnlijk de meest bekencie functionele
stoornis is lrritêble BowelSyndrome (lBS), dat bijde
Rome lll-criteria in 2006 werd gedefinieerd als een
"functionele darmstoornis waarbij buikpijn of ongemak
wordt geassocieerd met stoelgangpÍoblenren of een
verstorende verandering in stoelgang". tBS is een
veelvoo komêrdê,ondrtie in on/ênaatscrdppj.
Werken mei stressherinnering, gebeurtenissen uit het

verleden, gerelateerd aên de wisselwerking tussen het
Cardio Nerve System en het enterisch zenuwstelsel zal
een s eutelrol gaan spelen in het succesvol benaderen
en behandelen van IBS rnet kinesiologie. Het is daarbij
ook belangrijk goed te kijken naar onder meer infecties,
energetische en emotionele stressfactoren. E
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