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leder nummer egeen we een aantal prikkelende stellingen voor aan enkele lezers. De reacties hierop gevên ecn
beeld vên dÊ soms v€rschillênde visies die er kunnen bestaan op een sielling rondom een bepaald onderweÍp.
Binnen ons vakgebied werken we vanu t een holistische mensvisie en kennen we versch ende stromingen.
Vanuit dje diversiteii nodigt deze rubriekle uit om jouw elgen visie te spiegelen met dle vên dnderen. De rlrrmte
in dêze rubrlek s bêperki, waardoor voora de kêrn van iemands vis e tot uitdrukklng wordt gebracht. Kll (end
naarje eigen invalshoeken ên kijkend naar de visie vên anderen, hopen we
e te prikkelen en te inspireren
jê
jê
gesprek
gaên.
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VcrbÍecd
visie
mogelijke
interpretaties.
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Aan dit dttíkel nomen deel (v,l,nr.): Alie Relker en Huib solomons

Stêlling: Met een spiertest kun je nagaan oI iets stress
oplevert voor het lichaam of dat er een bepaálde
overtuiging sp€elt. Ër is dus geen sprake van een absoluut
antwoord. Een 'ja' of 'nee' moet dan ook altijd gezien
worden als: het lichaam/systeem is overtuigd van'ja'of

je enkele jaren bezig bent, zulle merken dat het niet het
'lichaam' alleen is dai je test. le test de gewaarwordingen
binnen de gestalt Mind Body Spirit (Denken/Voelen
LichaaÍn lntulïe,^r'r'et€n). Met spiertesien test je meerdere

Werkend met spiertesten Ínoetje bedacht zijn op drie
basiskwaliteiten: sierh Zwok oÍ Geblokkeerd lEt is Telfs
een spiertest waarbij 'wee rzinltwijfe l' wo rdt ervaren).
Bovendien is 'ja' niet altijd 'sterk'. Het hangt helemaal af
van de beginsituatie. Als je uiteaat van een zwakke test,
dan kan'ja' heel goed'zwak' zijn. Deze situatie ontstaat
a sje met de pauselock/retentjemode werkten als de
testpeÍsoon diep ontspani- Tenslotte wordt de spiertest
a tijd gekleurd door de mensen die deelnemen aan het
proces. Dit is nodig voor het gewensie rapport. Een mate
van onispanning. De jnfoÍmatie die vrijkomt, is belangrijk
voor a e d€elnemers aan het pÍoces. (DiÍect/indirect)"

. le
. le

A le geeft aan dat deze stelling ult meerdere siellingen
bestaai. "lk kan er alleen op reageren als ik eerst uitleg hoe

.

ik de spiertest geleerd heb en gebruik in de praktilk. De
spieriest is een meetinstrument dat
als begeleidend
kinesioloog - in staat sielt om samen met de cliênt inzicht

Huib benaded de st€lling vanuit verschillende kanien. 'Als

.

kunt nagaan of iets stress oplevert.
kunt nagaan of er een bepêalde overtuiging leeft (of
niet).
le kunt nagaan of er ergens een onbalans is in de gestalt
Mind Body Spirit.
le kunt nagaan waar Mind Body Spirit een oplossing ziet

.

ofaan wilwerken.
le kunt surrogaat testen (intra body/inter bodv).
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te verkrijgen in zijn of haar emotionele en onbewuste
processen. Vanuit mijn kennis over de One Brainmethode
en mijn ervaring zie ik de spiertest als een breintest. lk kom
in contact met dieper liggende lagen van iemand die uiterst
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gevoe ig kun nen zijn voor Ínijn aanraking en rr1ijn intentie.
lk geloof erin dat ik een ruiÍnte betreed van iemênd. En a s
ik toegelaien word, kunnen we samên een helder circult
vormen. Het is daaroÍn dan ook van belang dat ik de iest op
een uiterst vriendelijke en zachte manier en met aandacht

kinesioloog. Vragen als 'Heb je kanker?', 'Kun je genezen?',
'Ben je Írisbruikt?' kan ik niet stellen- lk kên wel iesten
hoevee stress er is over deze thema's en ondersteuning
bieden, zodat de stress vermindert. Een abso uut 'ja'of
'nee' is vo gens mij a leen mogelijk bij vasistaande feiten.

Basisvoorwaard€n. Er zijn meerdere basisvoorwaardên orn
met het spiertesten aàn de gang te gaan,
1.Het belanerijkste is hei voorwerk, het leggen van
het contact en het aanraken. Hierin is de houding
van de kinesioloog cruciaal om tot zo goed mogelijke
resultaten te komen. lnientje, afstemming, zuiverheid en
Torgvuldigheid iggen te1 grondslàg aan mijn manie' vdn
spiertesten,
2.Het is belangrijkgeen enkele verwachting te hebben en

alnld te Íèken rrer de overturg 1g
van de cliênt en de tester. Als lêatste denk ik dat je je
steeds moet afvragen waarom bepaalde vragen gesteld
worden- Het lichaam za altijd een êntwoord geven.
lk denk dat het lichaam zeif nooit zê iegen, maaÍ dat
het overtuigingssvsteem van de mens dat wel doet.
Hierin spelen emotjes en gevoelens een be angrijke rol.
(spiertesten - breiniesien - emotjetesten) Het lichaam
reageert daarom ook altijd op een vraag- Vrêag je dan
afwêaÍomje devraaggesteld hebt en watje ijberhaupt
met het antwoord wilt doen. Dubbelcheck altijd alle
antwoorden en indicaheverandêringên ."

Dadrrad- \eb

de autoriteit van de
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cliëntte respecteren.
Stelling: Een spiertest is onbetrouwbaar, wanneer het

lk gebruik altijd twee armen om op die manier toegang

te t.|lgen tot beide he',enl.elften e1 rest de-e rn vrer
verschi ende posities. lk werk bijna altjjd staand of zittend
mêt êen cliént. Liggend testen vind ik een houding waarin
de cliènt in een afhanke Uke houding gebracht wordt. lndien
het nodig mocht zijn voor bepaalde spieriesten dan leg
ik uit waarom een andere testhouding nodig is. lk zie een
indicatieverandering of een 'nêe' als een schrikreactie van
dê cliëni wêarop het ichaam even reageert.
Hier zijn een paar voorbeelden van wat ik met 'intentie'

.
.

.
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Ben

je op zoek naar blokkades of ben je gericht op

ondersteuning?
Heb je vooropgesteide ideeên of moet een test
biivoorbee d ?wak ofsterk ziin ?
lesL .e een \pie o-nddl je onde oÍ ove ererB e 1 een
meridiaan wilt vasi st€llen?
n hoeverre laatjejeverrassen doorwat hei lichaam en
hêt onbewuste metje wi delen?

Wanneer ik rekening houd met de bovenstaande
basisvoorwaarden kan ik vaststellen of iets stress oplevert
voor iemand. Een abso uut 'ja' of'nee' antwoord kun je
alleen krijsen alsjevraêsgekoppeld is aan een vaststaand

fêr. Bijvoorbeeldofte 1èàr je rèan' soÍdàtleeen

-na1

of een vrouw bent. Er zijn verder een heleboel neutrale
vragen te stellen/ zoa sr 'ls het lets anders?'. lk dubbelcheck
altijd alle antwoorden en indicatjeveranderingen. Blokkade
of overbe astins kan ik op die manier makkêlijk vaststellen.

ook somrnige vaststaande feiten worden door mensen
veranderd in een overtujging. Dii is êen belangrijk aspect
om rekening meete houden alsjegewend bent orn veel
verba e vragen te ste en.
lk stel Ínijn vragen a tijd hardop. Als ik werk met een
indicatorverandering, steL ik mê zo neutraal mogelijk op.
(Zie basisvoorwaarden) Bijna alle vragen zijn gekoppeld
aan de overtuiging van de cliênt of de overtuiging van de

www.ki net.nl

ondení€rp van een behandelins/consult onduidelijk
HLrib: "De kunst van het spiertesten bestaat uit

is.

het'kunnen

ezen van de lnformatie die het lichaam vrjjgeeft'. Daarbij
herken je wat de algehele situahe is, waar sterk/zwakl
seblokkeerd opspelen en je sebruiki de lichaamstaai/

symboliekvan het systeem waijou het beste ligt. Desnoods
gebruik jê'jnformatie uit boeken, kaarten, lijsten,
testbuisjes' (biblioÍnantiê) om het ondeÍwerp helder ie
krijgen. Daarnaast ben je zo kwetsbaar als je jezelf wilt
opstellen. Zeg je dat, 'de spiertest onbetrouwbaar is', dan is
dat ook zo voorjou. Tensloite geldt: als het jouw werkwjjze
is om alleen te focussen op wat de testpersoon aangeeft,

dr,l loopje rêl re8en voo oo,de ên vdr de ddrwer8en
op. Het is rnijn ervaring dêi het van belang is om heel
goed te luisteren naar welke informatie Mind Bodv Spirit
vrijgeeft. En los die problemen opl Het is be angrijk dat
de testpersoon een maie van ontspanning gaat eruaren
(trance) om het verandeÍingsproces dieper aan te kunnen

Aller "lk ben het niet eens mei de sielling. Er kan a tijd
gekeken worden - rnits ertoestemming is - wat er spee t
voor iemand en hoe daar ondersteuning in geboden
kan woÍden. Dii doe ik ook ê s ik werk met baby's, jonge
kinderen of bij oudere kinderen die het ook niet kunnen
benoemen en wel ondersteunins nodis hebben. Hierbij kun
je juist inzichte ijk maken wat er speelt en h ulp bieden."

stelling:Als je gêên voort€stên toepast, weetje als
Iine5ioloog we'ke onbrldnsen er ziin in het hier en nu.
HLrib: "Nee, we testen spieren, omdat'meten is weten', Als
je niet weet wat je NUt waarde js dan weet je niei waar
je naartoe gaat. Íêstoperate-TÊst-E)(it (TOTE). Voonesten
geel Je de sratuq va1 de reurologre, voorte\ren 4jr

verschillend voor e ke practitioner. Sommigen gebruiken
een zwarilwit hamertje, anderen doen sraas de 14

Vakblod Kincsíolooie

l:

23

spiêrentest. Bij de voortesten test ik de arrnen, benen
envoeten. Doordrukpunten,' uisteren' (osieopathie),
het aanhalen van gêteste woordên op de emotionele
gedragsbaroÍneter (of andere vormen van bibliomantie),
taalvan het lichaam, essences enzovoorts lukt het mij
de basisneurologie in evenwicht te brengen. Voor de
spiertest betekent dat: 'sterk'ên positief reageren op de
spindelceliechniek ('manipulêerbaar')."

Tijdlijncorrectie. Alle onbalansen

zijn alsje ze test - altijd

in het hier en nu actiel
1.Doe in het Nu de corÍecties en controleer op het eff€ct.

Êindresultaat:'sterk' en'manipuleerbaar',
2.Test of er een affect is met'Ver eden Heden Altijd

Onderbewuste'.
3.Doe dezelfde correctie(s)- in dezelfde voleorde - als in het
Nu op die momenten op de tijdlijn waar het nodig is-"

i.: "lk ben het niet met deze ste ing eens. De voortesten
zijn be angrijkom je afte stemrnen op elkaar. Hierna
kunnen er pas onbalansen in het hier en nu gevonden
A

Stellins: Ë,ke spiêr i(an a15 iníJicaÍiespier worden set,ruikt,
r,1its er duideliike i:offectierechnieken ïoor dê geko.€n
cFier voorhanden zijn
ulb: "Elke spier kan als lndlcatiespier worden gebruikt,
mits de gekozen indicatiespier van zichze f goed
functionêert ('steÍk' en'manlpuleerbaar'). Bovendien
is werken met een indicêtiespier een vorrrl van
surrogaattesten. Dat op zich, is weer een variatre op de
H

pauselock/retentiemode.
Alles kan alles corrigeren als het maar van toepassing is'.
lntuÍtie en vergaaÍde kennls zijn de tools-of-thê-trade om
de balans te restaureren. "

l

: 'k ben her eer. rrÊr dê .Têllirg, dêt redeíê pier i.r
principe een indicahespier zou kunnen zijn. Niet rnee eens
dat correctietechnieken voorhanden Ínoeten zijn, Je kunt
altijd kiezen voor een spier die makkelijk toeganke ijk en

afgestemd ls." 1l
Al ie Re I ke

Huib
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