BEELD
ln het zomern!mmer behande!den we het thêma Voed ng Daarin stond een artikel waarin ver_
sch iende collêgat op basis van een 5telling hun visle gaven op h€t onderwerp 'supp emênrên'
tvtct neans varidlt nummêr za deze vorl^n van'spiegeLen'terug komen Pêr keer worden een
aanta órkleendeste nqen voorge eed ran twee iot drie dÊelnemers De Íeacties g€vÊn ons
zo

€en dêê van de veÍ'chl encle vÉ es tl e er k!nnen zljn op êen onderwerp Èlet blijft een aan-

a e facetten van een stelling uitgebreid te be lchten Blnnen ons
we uii van een hoilslische inensvis e Dit bete(ent dat ook onze vlsie meestal
""1".fr,"4
breàer dln te ,n een aantr rege s unt varten Deze rubrlek is daêrorn ook vooral pr kke ênd
bedoeld:'s var;it verschillende nvalshoeken en er kunnen meerdere nLrances ziin Door hierover
van gedêchten te lvlsse en met collega's kun le louvv eigen vlsie verbredên
zet, want het is onmogelllk orn

*""

Aan dit artrkel werkten mee:
Henk Vlsser

Fls

Stelling: Onze hersenen brengen
níórmêtie ovêr naar alle deien
van het lichaam door o.a het
gebru k van neLrrotransmitters.
Wanneerjê een onbalans hebt op
één of meerdere neLrrotransmit
ters v€r oopt d€ze iníorÍnatievoorzien ng ln het brein anders en kun
je nlet uitgaan vên betrouwbêre

(spier)iestuits agen.
Henk: Natuurlijk moet het communicatiekanaal vrlj zijn. Door

middelvan de voodesten crêéer
je een basisbalans en dit is een
voorwaarde om dieper te kunnen

wêrken Het wêzên van kinesiologie is mljns inziensdatje via
de spieÉest kunt communiceren
met de essenti€ ofde zielvan de
ênder Die heeft overzicht over en

inzlcht in all€ deelgebieden van
de cliêni en geeft de informatie
door via het lichaam. Wannêerje

je dat reàlireert als testÊr en daàr
hêwrsr meê.ommLrniceert. woídt
je werk in hoge mate veÍdiept.
Het lijkt mij belangrijk om aan dii
aspect in hetlaêistejaarvan de
opleiding iot kinesioloog aandacht
E

si Neurotransmitters zorgen dat

prikkels'vloeiend' worden doorgegeven. Dit heeft gevolgen voor al_
lerlei processen, emotion€le Ínaar
ook fysieke. Het zou iets kunnen
zijn om rekening mee te houden

wanneerje werkt met spiertesten.
Van de andere kant: wanneer ie

êen goede jndlcatorspieÍtest hebt
vastgesteld en rekening houdt Ínet
de valkuilenvan hettesten, kun ie
mijns inziens. ook bijeen bestaan_
de neurotransÍnitteronbalans best
testen. Check, dubbel-check en bij
twijfel: terugkeren naar de voor-

testen en de testvoorwaarden-

En

daarna kunje de neurotransmit'
teronbalans testen en baLancerenl
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Stellingr lemand slikt êl lar€n

anti deprÊssiva en slêapmedicatie.

De klant wl daar vanêf. ln over eg
met de hu sarts en de psychlater

zljn er afspraken gemaakt om
hêt gebruik êfte bouwen. De
klant vindt dit tê langzaarn gêan
€n vraagt of d t rnet behulp van
klneslologie v€rsne d kan worden.
le gaat hier n Ínee en start kinesi
o ogjsche sessiÊs om het lichaam
te ondersteunen in het afbouwen
k: ln ons Phoenixtrajectten
behoeve van deze hulpvraag
hebben we nu meer dan 3 jaar
ervaring. De snelheid van aftou
wen b ijkt veel minder belangrijk
dan de kwaliteit van het resultaat.
Eerst moeten de oorzaken zijn
behandeld voordat met 3Íbouwen
kan worden begonnen. Het is ook
daarna noodzakelijk om hei af
Hen

bouwen te blijven ondeÍsieunen,

anders ukt het vaak nietl Voor
een blijvend resultaat moet men
aan 4 gebieden êandacht beste
den: emotioneeL (het verwerken
van trauma's), fysiek (voedins
en supplementen), praktisch
(nieuwe vaardigheden aanleren)
en spirituee (bewustwording).
Kijk voor Íneer iníoÍmatie over dit

onderwerp op: wwwhulpbUde
pressie.nl
Els: Kinesiologie kan het proces
van atuouwen zêkêrversnellen en
ondersteunên- lk zou hierin mee
gaan, onder de voorwaarde dat

men de behande end arts ervan in
kennls stelt.

Stellingi Omeg. 3 is dé voeding
voor het'hongerige' e 1'angstjge
brein en dat alleen i! genoeg om
een verandering te bewerkste i
gên in het emotion€le brein.
Henk i Het brein is niet zonder

reden hongerig of angstig- Omega
3 is geen panacee hiervoor en
bovendien worden de zeeën
leeggevist om deze symptoÍnen te
bestrijden. Honger en angst zijn
signalen van een onbalans. De reden daarvoor boven water halen
met kinesiologie en die corrige
ren, zalde angeleruit halen zodat
de2e ernohes niet meer nodig ziin,

Bewustwording, meer energie en
evensvreugde zijn hei resu taat.

a een is zeker
niet genoeg, maêr is welon
Eis: Nee, Omega 3

dersteunend I Emoties worden
beinvloed door al erlei stofjes.
Tekorten kunnen verstoring in het
emotionele brein geven. We kunnen dit met spiertesten uitzoeken.

Stelling: ln het boek 'Uw brein als
medicijn" schrijft Dr. David SêrvanSchreiber dat str€ss, angsi en
dêpressie te overwinnên ziln en
drt die overwinning het aniwoord
ls op Prozêc, Seroxat en andere
antidepress va. Kun je je vinden
n deze stelllng en wa.rom wel of
niet?
Henk: Dat is zeker moge ijk, maar
nê lane gebruik he emaal niet
semakke ijk. Door deze midde en
aneduriÊ in te nemen, zonder
naar de oorzaakte kijken, sluitje
een essentieel ondêrdeel van hei
mens zijn af namelijk bewustwor
ding. Dan treedt afhankelijkheid
op en wordt het steeds moeilijker
er weer vanaf te komen. Antide
pressiva zijn seen seneesmidde
len, ze lessen alleen een dekentje
over de problematiek die onveÊ
kort tevoorschijn komt wanneerje
er weer meê stopt.
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Els: Mee eensl Met kinesiologie

kunnen we oorzaken en achter
gronden van onba ans testen en
in balans brengen. Dit kan op
fysiek, chemisch en emotionee
niveau. Stress, angst en depressie
hebben ook verbanden mei alle 3
niveaus. (Denk bijvoorbeeld aan

de'Gutbrain': onderzoek heeft
uiigewezen dat êr een verband is
tussen een versioorde darmflora
en depressiviteitl)
Voeding heeft invloed op ons
welbevinden;zo is er bjvoorbeeld
voeding met een hoog serotoni
negehalte. En emoties kunnen
êÍkomstig zijn van irauma's uit
hei ver eden, zeLÍs van vorige
generaties zoê s uit epigenetisch
onderzoek blijkt. Met kinesio os;e
krijgen we toegang tot deze infor
Ínatie en hebben we de moselijk
heid om het te balanceren, zonder
rnedicatie. Mocht dit onvoldoende
effect hebben, dan kan medicatie
altijd nosl
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berichtje van Coby Schasfoort
voo r d e ZIC I]TVE RBRE DE RS.

Een

Omdat er de laatste jaren zoveel wisselingen zijn geweest van opvolgers in
De Hof van Axen zijn we het spoor een beetje bijster.
De lijsten waarop de namen van alle Zichtverbreders zouden moeten
staan, zijn niet allemaal gedigitaliseerd. En hoewel ik jullie gezichten en
namen natuurlijk wel in mijn hoofd heb, heb ik lang niet al jullie adressen
en e-mail adressen. Er is een aantal verzoeken voor een
update en samenkomst. En aangezien ik inmiddels alweer een tijdje achter
de geraniums uit ben gekomen, lijkt het me een geweldig idee voor een
heerlijke happening.
Dus alsjeblieft: stuur mij jullie adressen of deelnemerslijsten als je die nog
hebt, dan organiseren we begin 2012 een Zichtverbreders bijeen komst.
In januari 2012 start eT weer een Zichtverbredersroute in de Hof van
Axen, Hoewel ik deze niet helemaal zelf zal geven, ben ik daar wel helemaal
gelukkig meel
Help me jullie terug te vindenl
Stuur een maiitje aan coby@hofva naxen.com

Veel liefs van Cobg
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