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Toegepaste l(nesiologie staat bekencl als een
levenclige en altijcl vernieuwende therapie; in hoog
tempo komen er aanvullingen op cle bestaancle
testmethoden vanuit cle praktijk. Het zal daarom
nooit een therapie worclen ciie 'af is. Altijd weer
worclt er over cle hele werelcl gezocht naar nieuwe
mogelijkheclen.
In het Amerikaans/ltaliaanse blacl 'AI( - The
lnternational journal of Applied Kinesiology en
I(nesiolog;l Medicine', vonclen we een omvangrijk
artikel over het samengaan van Homeopathie en
Toegepaste l(nesiologie. Er wordt uitgebreici ingegaan op cle filosofie achter homeopathie, hoe
homeopathie werkt en waar deze is in te passen in
Toegepaste l(nesiologie. Hieroncler volgt een vertaalcle samenvatting.
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Met Toegepaste l(inesiologie kan men storingen in het
lichaam opsporen door spiertesten uit te voeren en
cleze storingen op te heffen via biochemische en emotionele processen. Een basisgegeven daarbij is clat er
een relatie is tussen spieren, organen en klieren.
ln cle homeopathie schrijft men midclelen voor volgens
het gelijl<soortigheidsprincipe. Dat wil zeggen clat cle
miclclelen bij gezoncle mensen symptomen [<unnen
oproepen die gelijl<zijn aan cle symptomen clie we bij
de ziel<e persoon willen genezen. Deze homeopathische substanties l<unnen afl<omstig zijn van planten,
clieren of mineralen.
In Toegepaste l(nesiologie gaat men ervan uit dat
gezondheicl een totale balans inhouclt op chemisch,
structureel en emotioneel gebiecl. Dit worclt de driehoel< van gezondheicl genoemd. Ell< vlal< van cleze
geliil<zijclige driehoek beïnvloedt de anclere twee zi.iclen. Door correcties uit te voeren op een of meervan
deze gebieden l<an cle aangeboren intelligentie van het
lichaam de persoon weer in een staat van totale balans
brengen.

observeert men cle persoon in zijn totaliteit, inclusief
emotionele en fusiel<e manifestaties van de ziekte.
Gebaseercl op deze observaties worclt een remedie
voorgeschreven die clezelfcle symptomen oproept in
een gezoncl lichaam, maar dan sterker, zodat een kunstmatige ziekte geprocluceerd worclt clie cle natuurlijke
ziekte uitschal(elt; ze l<unnen namelijl< niet naast ell<aar
bestaan.
In Toegepaste Kinesiologie is het bekend dat er veranderingen in cle spiertesten optreclen wanneer bepaalde
stoffen op de tong worden gelegcl. Het is mogelijk ctitzelfcle met homeopathische midclelen te doen. Deze
aanvulling op Toegepaste l(nesiologie brengt een sneller en blijvender herstel teweeg cloor cle clrie zijclen van
de clriehoel< te verbinclen met homeopathie. Met
homeopathie erbij verandert de tweeclimensionale
driehoel< van gezonclheid in een clrieclimensionale piramide. Er l<omt letterlijl< een climensie bij.

Toegepaste l(nesiologie voegt op haar beurt ook een
nieuwe dimensie toe aan homeopathie doorclat cle
behanclelaar in staat is met grotere precisie vast te stellen welke de juiste homeopathische remedie is voor de

In cle homeopathie ziet men gezondheicl als een dynamische balans waarbij een mens optimaal functioneert
zonder klachten of ziel<te en waarbij alle cellen in fase

patiënt.

en in harmonie resoneren. Men richt zich op herstel van
cle levenskracht. Om vast te kunnen stellen welke
homeopathische remeclie noclig is voor een patiënt,

De keuze van een midclel
De Dr. Arnclt-Schulz-wet stelt clat de functie von de
homeopathische closis omgekeerd evenreclig is met het
effect van het miclclel. Met andere woorden: l<leine
doses van een stof stimuleren de levensactiviteit, grote

doses belemmeren deze en nog grotere doses vernietigen leven. Daarom ontwikl<elcle Hahnemann opeenvolgende verdunningen. ln ell< stadium van verclunde
moedertinctuur (plant, mineraal of clierlijk) worclt het
mictclel gepotentieercl door stevig te schuclclen.
Dit schuclclen mengt cle inhoud gronclig en cle potentiële energie l<omt vrij als kinestetische energie; claarcloor
worclt ell<e potentie geassocieercl met een specifiek
energieniveau. Hoe hoger de potentie (hoe meer verclunct), hoe groter cle energie. In het algemeen geldt dat
lagere potenties oppervlald<iger werken op acute klachten en hogere potenties op mentale of chronische
klachten op een dieper niveau. Met name de hogere
potenties bevatten theoretisch geen molecuul meer van
de originele moedertinctuur.
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Vitale krachten
Homeopathie richt zich op het evenwichtsherstel van
de vitale krachten. Deze vitale krachten (bekencl als 'chi'
bij cte Chinezen, als 'ki' in cle.lapanse acupunctuur en
'aangeboren intelligentie' in de chiropractie) worden nu
besproken in termen van psycho-neuro-immunologie,
of lichaam-geest. Dr. Hahnemann stelt in zijn Organon:
Somuel Hohbemon

"Het is enl<el cleze vitale kracht clie
zodanig uit z'n trilling is geraakt

waardoor ongewenste en abnormale functies l<unnen ontstaan, die
we ziel<te noemen'.
In cle homeopathie realiseert men
zich clat elke persoon uniel< is en
concentreert zich op de patiënt;
niet op genezing; daarom worclt
een homeopathisch middel voorgeschreven op basis van cle totale
persoon en niet op de ziel<te. Zo

kruicl en cle anatomie van een
ziekte op één lijn. Voor clat doel zijn
de kwaliteiten en kenmerken
bestucleercl van planten, mineralen
en clieren en toegepast volgens
hun geneeskrachtige waarde.
Sulfur bijvoorbeelcl, clat geel is en
brandt, l<an geihcliceerd zijn voor
geelzucht en brandencle pijn.

Miasma's
Erfelijke zwal<hec'len clie generatie

culose, hetgeen een combinatie is
van cle psorische en cle syfilitische
miasma's. Dit is een miasma met
wisselencle symptomen.
Tegenwoordig zouclen we miasmatische invloed kunnen zien als cle
erfelijke uitwerking in de genetische codevan DNA en RNA (Dit
laatste is belangrijk omdat het cle
sleutel is waarmee we cle code
kunnen ontcijferen, teneinde erachter te komen wanneer het wenseliik

In Toegepaste Kinesiologie ís het bekend dat er veranderingen in de
spíertesten optreden wonneer bepaalde stoffen op de tong worden gelegd.
Het is mogelijk ditzelfde met homeopathische middelen te doen.
kan het gebeuren dat tien mensen
met clezelfcle klacht een verschil-

lend middel krijgen, gebaseerd op
hun individualiteit.
Remedies die worclen voorgeschreven op een persoonsgerichte
manier noemt men constitutioneel
en zijn meestal hoger gepotentieercl. Constitutie betekent: cle
fosieke, chemische en emotionele
samenstelling van een persoon.
Aldus voorgesch reven stimuleert
het de totale reserve van de vitale
krachten om in te werl<en op alle
weefuels. Op groncl hiervan zijn er

constitutiemicldelen ontwikkelcl,
een concept waarbij men ervan uitgaat dat bepaalde rypen mensen
affiniteit hebben met een speciaal
miclclel. Het calcium carbonicumtype bijvoorbeelcl is de overwerl<te
figuur met een sterk verantwoordelijlóeiclsgevoel. die doorwerkt tot
hij uitgeput raakt. Hij/zij is bezig
met spirituele zaken. heeft last van
hoogtevrees en is ongerust over
zijn gezonclheicl. zeer obstinaat
maar is bang dat zijn geest zwal< is.
Het lichaam neigt naar vetzucht en
l<ouwelijkheicl, heeft een tendens
tot allergie en het gezicht is bleel<met ronde, zachte vormen.
De theorie van de signatuur wercl
beschreven door Paracelsus:
'.fe brengt cle anatomie van een
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na generatie worden doorgegeven,

beschrijft Hahnemann als miasma's. Het woorcl miasma betekent
'vervuilen'. Volgens hem waren
cleze miasma's de oorzaakvan
chronische ziekten. Het miasma is
niet cle ziel<te zelf maar het is cle
factor clie verantwoordelijk is voor
de verstoring in de levensl<racht
waardoor een ziekte cle kans krijgt
zich te manifesteren. Deze ziekteuitingen komen vaak voor in lagen,
zoals bij een ui. Ell<e laag moet
behandelcl worden cloor alle symptomen in ogenschouw te nemen
clie zich op clat moment voorcloen,
totdat een algehele genezing is
bereil<t. Dan zal zich een nieuwe
serie symptomen aandienen die op
dezelfde manier behancleld moeten
worden totclat alle lagen aan cle
beurt zijn geweest. Hahnemann
verdeelde alle chronische ziekten
in psorische, syfi litische, sycotische
miasma's. Psora is een miasma clat
zich meestal uit in een jeukencle

is homeopathie in te zetten op
kinesiologische basis).

Moclallteiten
ln cle traclitionele homeopathie
neemt de behandelaar een uitgebreicle anamnese af wat wel twee
uur in beslag kan nemen. De totaliteit van alle symptomen van de
patiënt, zowel emotioneel als
fusiek, worden in het verslag meegenomen, evenals de modaliteiten.
Een modaliteit is clatgene wat een
symptoom verandert; het verbetert
of verslechtert een specifiek symptoom. Moclaliteiten kunnen worclen onclergebracht in cle categorieën íysiek, temperatuur, tijd, voecling, lol<alisatie (L of R) en cliverse
anclere.
De individualiteit van cle patiënt is
eveneens een belangriike factor,
met inachtneming van de lichame-

lijke kenmerken, persoonlijkheicl en

huicl en anclere toestanclen met

erfelijl<heid. De behandelaar zal cle
symptomen repertoriseren aan de

overgevoeligheicl. Het syfi litisch

hancl van cle Materia medica, het

miasma is clestructief en veroorzaakt verzwering en necrose. Het
sycotisch miasma (van gonorroe)
uit zich in verwarring waardoor
coórdinatiestoornissen ontstaan
maar ool< hypertrofie van weefsels
in de vorm van wratten en tumoren. Dr. H.C. Allen voegde er nog
een vierde miasma aan toe: tuber-

boek waarin alle emotionele en
fo sieke omstancligheclen gecategoriseercl zijn ondergebracht, van
algemeen tot specifi el<.
Deze rubrieken zijn gedrukt in
hoofclletters, in vet- of gewone
clruk. Aftrankeliil< van de soort print
worcit een numerologische
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graclatie gegeven voor elk middel. Er komt dan een lijst
met remeclies uit met een score van hoog naar laag. Dit
is het moment dat cle behanclelaar weer de Materia
medica ter hancl neemt en nu zoel<t naar de hoogste
score. Daarna worclt gel<ozen voor een enkele remeclie
clie cle symptomen het ctichtst benaclert. Bij acute l<lachten wordt meestal een lagere potentie voorgeschreven, C3O of lager. Maar als
het een chronische aandoe-

ning betreft en/of emotionele symptomen voeren de
boventoon, dan l<iest men
voor een hogere potentie
(CZOO

of hoger).

Soms treeclt er een kleine

tijctelijke beginverergering
op; in enl<ele gevallen komt
dat cloor een te lage potentie. Meestal is dit echter een
voorbode van het begin van
het genezingsproces.
De kunstmatig teweegge-

brachte ziekteprikl<el zal cie
werl<el ijl<e ziel(te tenietdoen: als cleze past bij het

symptomencomplex van cle patiënt, als het proces
omkeerbaar is en als de levenskracht van cle patiënt
sterk genoeg is.
Obstakels zijn alle zaken die een genezing in cle weg
staan, zoals: subluxatie van een wervel, miasma, uitputting, allergie, parasieten, emotionele stress, voecting,
allopathische medicatie en last but not least in- en
externe milieuvervuiling.

Drainage
Drainage is cle homeopathische methode van ontgiften.
Er zijn verschillende homeopathische remeclies die
bijna orgaanspecifiek zijn en clrainage van toxines uit
cleze organen bevorderen.
Drainage kan worden beschouwcl als een methode om
de kanalen te openen (inclirect) en te werken op de uit-

scheiclingsorganen (direct). Over het algemeen is het

zo dat een drainagemiclclel het eerst wordt ingezet en
pas daarna cle remeclie voor cle klachten.

Gemmotherapie
Cemmo's zijn drainagemiclclelen die worcien vervaarctigcl uit jonge plantenknoppen, gemengd met glycerine en alcohol. De potentie is erg laag en worclt uitsluitencl voorgeschreven op basis van een ziektebeelcl.
Eigenlijk is clit cte homeopathische applicatie van futotherapie. Deze remeclies worclen over het algemeen
ingezet als drainage-onclersteuning voor een orgaan.

Organotherapie
Bij organotherapie maakt men gebruik van sarcocles. Dit
is een homeopathische preparatie van gezoncl clierlijk
weefsel. Deze therapie is celspecifiek volgens het principe clat orgaanpreparaten specifiek inwerken op het corresponderende orgaan bij de
mens. Dit systeem kan eveneens
ingezet worden in cle clrainage-

therapie.

Isotherapie
Dit is een behandelwijze waarbij
men dezelfde remeclies gebruikt
als in cle traclitionele homeopa-

thie. Isocles zijn homeopathisch
geprepareerde eigen lichaamsvloeistoffen of weetsels van cle
patiënt. Soms zijn het stoffen
van allergieën, gevaarlijke industriële stoffen of zelfs allopathische meclicijnen. Deze remeclies
worden gewoonlijk voorgeschreven in een C3O verclunning

ofhoger.
Nosoclen
Een nosode daarentegen is een homeopathisch gepre,
pareercl procluct van een ziekmakencle stof. Nosodes
zijn van plantaardige, clierlijke, bacteriële en humorale
oorsprong en verder preparaten uit darmorganismen.
Deze laatste werden geihtrocluceerd door Dr. Edward
Bach en Dr. John Patterson; zij prepareerclen nosoden
van culturen uit de ontlasting en worden meestal aangewencl als cle zich voorcloencle symptomen ontoereikencl zijn om een remeclie op voor te schrijven volgens
het gelijksoortigheiclsprincipe. Dr. Ëdward Bach is vooral bekencl geworclen als de becienker van de Bach
Bloesem remedies. Alhoewel niet strikt homeopathisch
worclen cleze remedies beschouwcl als een aanvulling
op homeopathie. Volgens Bach was cle fusig,pathologie
mincler belangrijk dan de psyche die een diepere storing vertegenwoorcligde in een patiënt. Daarom worden cleze middelen uitsluitencl voorgeschreven op basis
van mentale symptomen.

Biochemische zouten

van de levenskracht. De l(entianen

anticlotum en kan gegeven worden

Biochemische remeclies werden
ontwikkelcl cloor Dr. Wilhelm
SchUssler. Deze bestaan uit twaalf
biochemische weefselzouten,
welke gewoonlijk in lage potenties

accepteren microben als pathologische factoren niet. Zij schrijven een
enkele remeclie voor in zeer hoge
doses, gebaseercl op de constitutie
van een persoon, ofhet nu om

als men cle effecten van een miclclel
of gif wil neutraliseren, bijvoorbeeld na een te heftige reactie.

worden voorgeschreven.
Schtissler's theorie was dat elke
ziekte verband hielcl met een tekort
aan minerale zouten.

acute of chronische klachten gaat.
In de complexhomeopathie kijl<t
men naar cte patiënt vanuit het per-

spectief van emotionele, biochemische en structurele onbalans, claarom geven complexhomeopathen
een hoge verdunning voor cle psyche, een miclclelmatige verclunning
voor de functionele chemische
onbalans en een lage potentie voor
de structurele organische verande-

Lithotherapie
ln cle lithotherapie wordt gebruikgemaal<t van het clechelerencle

effect van geologische stenen en
mineralen. Metaalionen ziin noclig
als co-factoren in vele metabolische

processen, maar l<unnen onwerkzaam geworclen zijn door een chelator. Deze methode wint aan
belangstelling -met name in
Franl<riik- als een vorm van clraina-

ringen (cirainage therapie). Ook
worden deze complexmiddelen
vaak voorgeschreven als homaccords, clit is een remedie in verschillencle potenties bii ell<aar: bijvoorbeeld D6, D1Z,DZ4 en D1OO.

getherapie.

Verschlllende stromingen binnen
de homeopathie

Remedies worden vaak gezien als
miclclelen clie elkaar kunnen aanvullen en opvolgen. Dit verwijst naar
symptomen die overblijven nadat
de eerste remedie haar werk heeft

ln principe zijn er twee stromingen
binnen cle homeopathie: de klassieke- en cle complexhomeopathie.
De klassiek homeopaat schrijft een

l<unnen doen en kan worden ver-

enkelvoudig miclclel voor oveÍeenkomstig het gelijksoortigheictspincipe. Binnen cleze stroming zijn er
twee scholen: Hahnemann en I(ent.

wijclerct door een tweecle micldel of
door een complexmidclel. Er zijn
ool< remedies clie worclen gezien
als 'tegenwerl<encl'. Deze zouden
elkaar niet moeten opvolgen
omclat ze tegengestelcl aan elkaar
werken. Zo'n middel werkt als een

De Hahnemannen gaan ervan uit

dat een specifieke microbe misbruik maakt van een verstoord
weefsel of miasma, door onbalans

Tegenwoorclig worclt steeds vaker
cle computer gebruikt om te repertoriseren. Omdat er meer dan 3OOO
homeopathische micldelen bestaan
met bij ell< miclclel talloze gerubriceerde cletails, l<an de computer
een geweldig hulpmicldel zijn om
sneller tot de keuze van een micldel
te l<omen.

Elektro-acupunctuur
Elektro-acupunctuur werd ontclekt
door drs. Voll en Verner in
Duitslancl (1953). Het is een cliagnostische methocle waarbij de
energie van acupunctuurpunten
gemeten kan worden via een
Ohm-meter. Dr. Voll ontdekte clat
er een veranclering in meetwaarclen optracl wanneer een persoon in
contact kwam met een homeopathisch midclel. Na verder onclerzoek en testen ontclekte men clat er
een verband bestoncl tussen mid-

del en acupunctuurpunt. Bij nog
diepgaancler onclerzoek door Dr.
Schimmel in Duitslancl in 1977
werd de link gelegct tussen remedie en orgaan.
Er worclt een elektrisch circuit
gevormcl cloor de patiënt die aangesloten is op een Ohm-meter,
terwijl een acupunctuurpunt gemeten worclt aan cle andere hand met
een sonde. Een metalen houder
waarin remeclies worden geplaatst
maken het circuit compleet. Testen
op cleze manier hebben laten zien
clat orgaandisfunctie l<an worden
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v$Í, het middet,
"€ffe'ct
Ínet endere wsordeÍr:
kleine doses ?sn eeÍr stof
stimulere n de lev e rr s {tc tivit eit,
grote doses belemmeren deze en
nog grotere doses vernietigen
lev en.
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aangetoond lang voorclat deze zich
verplaatst naar een pathologische
fase.
Dit l<omt overeen met de bevindin-

gen in her protocol van Toegepaste
KinesioLogie.

