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Een veelvoorkomende klacht in mijn praktijk. Mensen
zljn in een nieuwe fase van hun leven gekomen en wjl en
anders in het lêvÊn gaên staan, patronen doorbrekên maar
het lukt naar steeds niet. En wat blijkt, er is sprake vên
psychologisch reversal. Ze raken steeds verder uitgeput
omdatje bewuste en onderbewuste niêt rnet de neus

Weerstand tegen eustress is een "onlogischer proces" dan
wêerstand iegen disstress, waardoorje er zelf veel later
achter koÍnt dat er weêrstênd kornt,

la, op positieve stress "knêp jê njet af", dat gÊêft je vêart en
power oÍr dingen voor elkaar te krijgen. Meestal herken je
dat pas a s er prob emen van komen.

dezêlfde kant op staan.

Uiteinde ijk wel. ln eerste instantje ijkt dat niet het geval
maar men.'zit beter in zlln veL'als hei bewuste, onbewuste,
onderbewuste oftewel oo, od,dd en ddd ofs maaldd of
meerdere
dd in bêlans zijn en de lasen onderlins
'nalen
ook zijn sebalancêêrd.
Hjeruii v oêit voort dat de lichamelijke weerstênd dan ook
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Alles wat onprezierig ls of stÍess geêft kost energie. Bii het
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verlies van ie vee energiegaatje lichaam auiomatisch
een rem zoeken, een mê nier om het gat te dichten waar
je eneÍgie door ver lest. Er komt op een natuurlijke manier
weerstand door een te groot energiever ies. Hei is alleen
de vrêag ofje dit signaal van je lichaam hêrkent en er
daadwerke ijk iêts mêe doet.

Nee, iÊis wat onplezierig is, hoeft he emaal niet meteen
'ê gêwoor
wêerstènd op re roêpêr. l-í /ijr 5i. rdFes wéarir
p ezierige en onplezierige dlngen doet en die accepteertStress op zich is niet erg. Het wordt pas vervelend en er
gaan pas klachten ontstêan, wanneer er te veel stress
onistaat, zodat het lichaam hêt niet meer aan kan.
B_voo bêelddlsjeid eiseleop'rberr gev" e1 evenprjr
gehad hebt en Iaren later door niêuwe pijnklachten of
stroÊfheid, last krljgt van je spleren. Dan is de weerstand
dus hee gÍoot geworden omdat het lichaêm dan de pijn
nlet arger kan compenseren.

nelling /ll
leÍnrnd dje trvijiell cver iJe thsrapiÉ,.rorrí líinerio{..rgiÊ kun
: r,L- jorrl t eh rCelen 1,,'d , o b o.f "a rj

lemand dle door een Kinesio oog behandeld wil worden,
r, rees.d niel doo verrwerer, rrddr koïr op eiEer
in itjatieí De grootste weersta nd of twijfe is a weg. D e
weerstand die nog over is, ls een natuurlijke weerstênd
voor het onbekende. Na een goede ervaring na een eerste
kinesiologjebehande lng verdwijnt de twljfel en dus de
weerstand als sneeuw voor de zon. Wie behandeld wil
worden kan behandeld worden.
Worden er op thuis of werkvlak geên veranderingen
doorgevoerd, dan ben je mijn inziens nog niet bij de
Het gaat nroeilijker, ofschoon er altijd wel enig resultaêt zal
zjjn.
ln de praktijk zu je dat zo nooit doen. le praat eerst met
iemand. Meesta konr je zover dêi men het in ieder geval
eenmaaL za! ondergaan, zjch zal 'overgeven'.le komt dan
met het testen als hei ware achter het denken. De mensen
raken verbêasd en geinteresseerd.
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Als kinesio oog gê je uitzoeken/speuren naar de diepere
oorzaak van deze e ektrostrêss. Als de "kwaftjes" echt
vallen over deze oorzaak en er een goede behandeling
plaats vindt gaat de client er zelf echt we voor zorgen
dêi er een verandering wordt doorgevoerd op thuis of

diepereoor?aaken heeft dejuistebehandelingnogniet
plêats gevonden en zul en de klêchiên terug komen.

ln mijn praktijk komt die e ektrostress niet zo veel voor,
daar mljn huis gezegend is en er een zuiveringsscherrn
ontstaan bij alle ingangen vên het huls. Dit scherm zuivert
de aura van iedereen die binnenkomt .
Wanneer men last heeft van elektrostress, komt men ten
8êvo 8e v"r dir.. hê""r rel eer du d brnner wèaí 1
weinig etektrostress aanwezig is .
lk test vên welke storende energie er sprake is en dan kom
je eventuee op e ekirostress uit. Bljgoede aarding is het
probleem vaak Ínlnder grooi. De oorzaak dat de cliént niet
goed geaard is, kun je vaêk oplossen a is dat meestal we
een langdurlge bêhande ing. Het is handig om tiidens hei
proces van oplossen iets te vêranderên aan de p ekken,
thuis ofop hetwerk, die last veroorzaken. Dai is altijd goed.
Ma:r uiteinde ijk zijn we hier geincarneêrd op deze planeet
met al zijn stÍess en zu en we er moeten eren leven. Hei is
erg belangrijk dat de aura goed in balans is en het is goed je
dat bewust te worden en aan de c!léften door te geven. []
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