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TOTAAL BALANS is een opleiding die inmiddels in

Nederlond ol vele ioren bekendheid heeft gekregen. ln de vorm von losse workshops ziin we ol
zo'n l4 ioor bezig. Bii oonvong von dit ortikel wil
ik ingoon op de doelsiellingen en ochtergronden
vqn de opleiding en doormee een indruk geven

von de mogelilkheden die het moteriool

kon
bieden, wonneer het op een creotieve monier in

d. prqktiik wordt ioegeposl.
tool, emoiioneel, geesteliik en welk
onder niveou don ook dot von invloed is
op ons energiepotroon, moeten worden
gereoliseerd, wil er doodwerkeliik sproke
ziin von een totole bolons. ln dit ortikel
zol ingegoon worden op ol deze ofzonderliike focetten en worden oongetoond
in welke mote ze von invloed ziin op verstoringen in ons energiepotroon.

De noom TOTAAL BALANS is in een
opwelling gekozen, toen ik in gesprek
met Christine Bekkenkomp zo'n I5 ioor
geleden besloot om met nieuw
ontwikkeld moteriool cursussen le goon
geven. Deze noom bleek ochterof de
exocte omschriiving te ziin von wot ik
voor ogen hod met het moteriool. Somen
met miin portner Hilko en met Christine
heeft de opleiding ziin huidige vorm
gekregen.

Het moteriool is merendeels door miizelf
ontwikkeld, en voorol ontstoon vqnuit de
groie behoefte oon een overzichteliik systeem bii het behondelen von cliënten
met een grote verscheidenheid oon problemen. Er is in de proktiik gezocht noor
oplossingen en mogelijkheden voor die
problemen, die met de bestoonde kinesiologische testen en correciies niet
ofdoende werden onderkend en/oÍ
behondeld, op het gebied von ollergieën
en chemische en hormonole verstoringen
en ondere problemen.

ïOïAAL BALANS beoogi het streven noor
totole bolons, moor pretendeert niet dit
reeds te ziin of te hebben. Dit is een von
de redenen dot het lesprogrommo ieder
ioor veronderd en oongepost wordt. Als
we ol totole bolons bereikt hodden wos
dit overbodig.
Die totole bolons zol niet olleen op spierniveou en meridioonniveou, moor ook op
het gebied von structuur, chemie, men-
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woorbii we precies die interventie plegen
die voor het individu op dot moment relevont is (het prioriteitsprincipe)

No zelf vele cursussen te hebben gevolgd
en bekeken, volt het me telkens weer op,
dot mensen fontostische creotieve ideeën
uitwerken, moor dot, voorol door gebrek
oon structuur, het moteriool niet optimool
benut kon worden en niet voldoende
oonsluit op ondere cursussen en opleidingen die worden gegeven op het
gebied von Kinesiologie en
Notuurgeneeskunde in het olgemeen.
Doordoor ziln er vele systemen ontstoon
die noost elkoor gebruikt worden, zonder
dot er een overkoepelende methode
wordt gebruikt, om deze systemen oon
elkoor te koppelen.

Miins inziens zol een theropeut die over
vele verschillende voordigheden en technieken beschikt in stoot ziin om cliënten
met ollerlei ochtergrond en problemotiek
te helpen op een monier die zo optimool
mogeliik oonsluit bii de voorkeur en
behoeften von de cliënt. Juist het unieke
von de spiertesten mookt het mogeliik
om te communiceren met de ondere persoon en gegevens vio de bodycomputer
uit te wisselen, woordoor precies kon
worden opgevroogd, wonneer, hoe en in
welke somenhong de cliënt ziin probleem
wil en kon oplossen.

TOTAAL BALANS beoogt zo'n sysieem fe

ziin, woormee iedere theropeut, die
beschikt over de bosisvoordigheden von
spiertesten, in stooi is om de vele tientollen correcties en methodes die hii of zii
in de loop von de ioren zich eigen heeft
gemookt, te verbinden met elkoor tot een
volledig geïntegreerd systeem.

0ns enetgiepolroon
en ziin compensqïielogen:
hoe hel onstoot en hoe het is opgebouwd

TOTAAL BALANS beoogt een brug te
sloon tussen de holistische notuurgeneeskunde en de kinesiologie in ol ziin
verschiiningsvormen, woorbii de

Woor we mee willen storten is het noder
bekiiken von ons energiepotroon. Zoqls
ieder wezen ziin eigen unieke energiepotroon heeft, zo heeft ook de mens een
uniek energiepotroon, wot hem, of hoor
onderscheid von ieder qnder. ln de notuur is dit heel gebruikeliik. ledere
sneeuwvlok heeft een uniek ontwerp in
ziin kristolopbouw en zelfs iedere boom
heeft een unieke opbouw von het DNA
die hem doet ofwiiken von ziin
soortgenolen.

olgemene liinen von de notuurgeneeskundige principes gevolgd worden.
TOTAAL BALANS beoogt een roqmwerk

te verschoffen woorbinnen eigen ontwikkelingen ruimte kriigen zonder dot de
olgemene liinen von notuurgeneeskundige principes uit het oog verloren
roken.

Bii mensen is oon het uiterliik vook ol
een verschil te zien. Moor zools het uiterliik veel verrood over het innerliik, zo is
ook iedere korokterstructuur en persoonliikheid weer net even onders.

TOTAAL BALANS biedt de mogeliikheid

om vio spiertesten tot een scherpe diognose te komen i.o.v. het functioneren von
de orgonen, de gezondheid von de
cellen en de oonmook von lichoomseigen
stoffen. Deze klinische oonpok heeft een
extro dimensie toegevoegd oon de kinesiologie.

Dit is zelfs zo bii eeneiige tweelingen, die
een genetisch potroon hebben dot ideniiek is en een energiepotroon hebben dot
heel veel op elkoor lilkt. ldentieke
tweelingen ziln het bewiis von de notuur

TOTAAL BALANS is een theropievorm
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von het genetische moteriool von de

dot een mens meer is don ziin 'unieke'
genetische code. Er wordt wel gezegd dot
buiienstoonders zich bii tweelingen verbozen over de overeenkomsten, moor
dot ouders en onderzoekers zich iuist
bliiven verbozen over de verschillen' Als
moeder von een eeneiige en een
twee-eiige tweeling behoor ik zeker tot
die lootste cotegorie.

ouders.

Hoe ontstoon deze verstoringen op erfeliik niveou? ln het kort gezegd, door
ziektes die een beschodiging brengen in
het erfeliik moteriool en die vele generoties long von invloed kunnen ziin, voordot het er door een herstel vqn het DNA
weer is uitgewerkt. ln de homeopothie
spreekt men over miosmotische belosting, wonneer men het over dit fenomeen
heeft.

Dit bosis energiepotroon is op het
moment von de conceptie onistoon bii de
vereniging von het monneliik zood en de
vrouweliik eicel. Vonof dot moment heeft
zich dot bosis energiepotroon verder
ontwikkeld tot het energiepotroon doi ie
nu bent. Moor kunnen we zeggen dot dit
bosis energiepotroon op het moment von
conceptie goed in bolons is of "volmookt"
is. Nee, ofgezien von ollerlei invloeden
op dot moment, kunnen en ziin er door
erfeliike foctoren von zowel de voder ols
de moeder verstoringen die von invloed
ziin op dit bosis energiepotroon.

Ziin beschodigingen oon het erfeliike
moteriool wel te verwiideren? En hoeveel
tiid is doorvoor nodig? Het feif dot de
mens erfeliik gezien zichzelf nog niet
vernietigd heeft, is het bewiis dot wii in
stoot ziin dit DNA te herstellen.
Over de generoties heen ziin er honderden miosmotische veronderingen en
beschodigingen opgetreden en dit proces
loopt in ons leven door. Moor er vindt
ook een duideliik herstel ploots. Dit herstel verloopt vook over vele generoties.
Het is duideliik dof de erfeliike invloed
von ouders en grootouders (tot in het
derde geslocht) veel groter is don de
invloed von voorouders uit de Middel-

En bovendien kunnen er problemen
optreden qls de erfeliike invloeden von

voder en moeder ofkomstig, ongunstige
zoken versterken, door een dubbele
belosting of door het niet hormoniëren
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eeuwen of nog vroeEer. De meeste
invloed is duidelilk merkboor binnen zo'n
10 generoties. Ook herstel vindt gemiddeld ploots in een periode von soms wel
3-.l0 generoties, ofhonkeliik von het feit
of de betreffende miosmotische invloeden eenmolig of herhooldeliik
voorkomen. Het is duideliik dot mensen
wot betreft de erfeliike miosmotische
belosting een zeer ongeliik begin
hebben. Sommige fomilies ziin veel
sterker erfeliik belost don ondere fomilies. De combinotie von de twee erfeliike
potronen von ie voder en ie moeder en
hun genetische miosmo's kunnen een
versterking of een vermindering von de
erfeliike belosting betekenen. Trouwen
binnen een fomilie kon dit proces doordoor zeer negotief beïnvloeden.
Noost deze versloringen op erfeliik
niveou, ontwikkelen mensen in de loop
von hun leven compensoties op verstoringen die niet voldoende kunnen worden
ofgewerkt of geëlimineerd. Deze compensoties of oonpossingen worden ols
een loog geproiecteerd en ontstoon in
een bepoold tiidsfrome (soms een dog,
moor soms ook ioren) chronologisch en
komen bovenop of rondom het originele
energiepotroon en bedekken het oldus.
Compensotiepotronen ziln een vorm von
overlevingsmechonismen, die ons in sfoot
stellen onze bolons bil te sluren of oon te

ongelukken, etc. Vook is zo'n compensotieloog niet olleen rond een besmetting
of een volportii opgebouwd, moor is het
een bepoolde periode, woorin door b.v.
zo'n besmetting ook weer ols een
sneeuwbo leffect o ndere verstoringen
ontstoon, woorop het lichoom don een
effectieve monier moei zoeken om ziin
bolons te hervinden. lndien ie lichoom
niet in stoqt is de verstoringen op ie
ruimen, ontsloon compensoties of oonpqssingen die voor de overleving von levensbelong (kunnen) ziln en die het
lichoom in stoot stellen om energetisch
ziin bolons, zii het een oongeposte bolons, ie hervinden.
Het compensotievermogen von het
lichoom is echter niet onbegrensd. Op
een gegeven moment ziin er zoveel compensoties die ollemool in stond "moeten"
worden gehouden, dot het lichqom niet
longer in stoot is, ziln bolons te
behouden, of de bolons wordt steeds
smoller en wonkeler.
COMPENSEREN goot ten koste vqn de

vitoliteit!
Don treden er steeds vqker klochten op
die een uiting ziin von de verminderde
vitoliteit en een uitdrukking ziin von het
folende compensotiesysteem. Het
opruimen vqn ol de ontstone compensotielogen is dqn nodig om de bolons
opnieuw te bereiken en te verbreden of
te versterken, woordoor mensen von hun
klochten kunnen ofkomen en hun vitoliteit zullen herwinnen.

possen.

Om een duideliik overzicht te krilgen in
de fose woorin iemond zit op hei
moment von de testen geven we een
model von een energiepotroon met een
oontol compensotielogen er om heen.
We moeten dit zo ongeveer voorstellen
ols een in grote voriërende bol die in
logen is opgebouwd.
Er kunnen hiervoor meerdere metoforen
gebruikt worden, zools die von een ui of
de ringen von een boom. De logen ziin
compensotielogen die zich ontwikkelen
uit een sterke onbolons, zools een emotioneel troumo, ernstige ziekte,

Sommige mensen hebben een systeem
von zo'n tien compensofielogen, moor bii
onderen ziln wel zo'n dertig logen te
testen. Met de testen, kriig ie hoofdzokeliik informotie uit de energieloog woor ie
op dot moment zit, meestol het HIER en
NU. Het is von belong op het oorspronkelilke potroon Íe komen, wont
veronderingen door, hebben de meeste
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negotieve, belostende beschodigingen
von het originele bosispotroon of kernbeeld zools onderen dit ook wel hebben
oongeduid.

invloed op ie eigenliike energiepotroon.
Het streven is dus net zo long met een
cliënt te werken tot olle verworyen compensotielogen ziin ofgewerkt en
opgeruimd. Het potroon in de kern, is
het potroon op het moment von conceptie. Het zol duideliik ziin, dot noost deze
verworyen logen er ook nog onder dot
bosispotroon een vook longe reeks
potronen woorneemboor ziin, die vonuit
de vorige generoties ziin opgebouwd.

Veel von de compensotielogen hebben
een interoctie met de miqsmotische
logen en potronen, omdot we iuist op de
kwetsbore plootsen opnieuw problemen
kunnen verwochten. Door de compensotielogen of te breken hebben we dus
ook invloed op de erfeliike logen en
ruimen we deze ook ol ten delen op.
'Alle' bekende vormen von lichoqmsenergie ziin schemotisch in het model
opgenomen:

Het woord miosmo heeft ols grondbetekenis "moeros" en in die modderplos
von erfelilke belosting vinden we geen
positieve ontwikkelingen moor olleen

I . CET NIVTAU
energie die een cel laat functioneren (ook orgaan- en spierniveau)
energie die een groep cellen samen laat functioneren

2.

MERIDIAAN NIVEAU
energie die het meridiaan systeem laat functioneren

3 . ZENUWSTEISEI. NIVEAU
energie die het zenuwstelsel laat functioneren

4.

CHAKM NIVEAU
energie die het hormoonsysteem laat functioneren
5 . EMOTIONEET NIVEAU
energie die het gevoelsmatige denken laat functioneren

ó.

MENTAAT NIVEAU

energie die het rationele denl<en laat functioneren

7.

GEESTEI.IJK NIVEAU

energie die het (hogere)bewustzijn laat functioneren
(o.a. geweten, wil, overtuigingen)
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- invloed op het zenuwstelsel en de psy-

Door de compensotielogen successieveliik of te werken en vervolgens
vonuit de kern te werken, zullen we het
meeste overzichi hebben en de snelste
progressie ervqren. Dit komt omdot ie
von buitenof niet olles kunt testen en ook
minder invloed kunt uitoefenen op de
binnen liggende logen. De buitenste loog
is het Huidige of Actuele of Acute Beeld
wot het meest duideliik klochten geeft en
ook het gemokkeliikste te beïnvloeden is,
door verondering in leefsiiil, dieet en
notuurliik door theropie en medicotie.

che en klochten zools depressie en monisch-depressieve klochten, psychoses,
en nerveuze klochten in het olgemeen.

3.

Medorrhinum of gonorrhoeo miosmo
veroorzookt door de gonorrhoeo bocierie
- invloed op het hormoonsysteem en
klochten die door mee verbond houden.
Tevens gevoelig voor rheumotische
klochten.

4. Psorinum of psoro-miosmo
veroorzookt door de schurftmilteninvloed
op de huid en klochten in vorm von
eczemen en ontstekingen von de huid,
ieuk etc. psoriosis.

Het is een volstrekt notuurliik en geprogrommeerd proces om te werken in de
volgorde woorop deze compensotielogen
ziin ontstoon en zo weer von uit hef
heden de klqchtenbeelden von eerder
chronologisch of te werken.
Een bewiis hiervoor is het proces wot
plootsvindt bil het slikken von possende
homeopothische middelen. Zonder tesfen
of leeftildsregressies kriigen mensen vook
weer de klochtenbeelden von vroeger en
deze kunnen don vervolgens met nieuwe
homeopothische medicoties worden
behondeld.

5.

Cqrcinosinum miosmo
(vook in combinotie met een von de
bovenstoonde m iosmo's)
veroorzookt door (mogeliik) virole ziektekiemen
- invloed op de celkwoliteit von verschillende types weefsel

Zools fe hier ziel ziln de meest dominonte erfeliike miosmo's genoemd, die in
de klossieke homeopothie worden
gehonteerd en deze miosmo's ziin in
biino olle gevollen overkoepeld t.o.v. de
minder dominonte miosmo's. Miosmo's
worden dus door bepoolde ziektekiemen
veroorzookt die een destructieve invloed
op een deel von het erfelilke moteriool
geven. Er is dus geen sproke von oonwezigheid von ziektekiemen bil de persoon die zo'n erfelilk miosmo heeft, moor
een verondering of beschodiging von
het DNA.

We dienen ons te reoliseren dot veel von
onze huidige klochtenbeelden een belongrilke relotie hebben met
onderliggende pofronen in de compensotielogen en in de miosmotische logen.

0verzichl bekende Miosmqtische invloeden

l.

Tuberculinum of tbc-miosmo
veroorzoo kt door tbc-boci I
- invloed op sliimvliezent longen, nieren,
bii nieren, kq I kstofwisseli ng
immuunsysteem.
Koemelkollergie, vook sliimvliesontstekingen en verkoudheden.

Op het moment von conceptie is er
sproke von een overheersende erfelilke
invloed, vook door een of fwee vqn deze
ziektes veroorzookt. Omdot dit miosmo
in de ontwikkelingsfose overheerst,
bepoold dot vook in sterke mote het
eveniuele klochtenbeeld wot zich

2.

Luesinum of syphilis miosmo
veroorzoo kt door de syph il isbocterie
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liike invloeden er overheersen, om dit op
geposte wiize oondocht te kunnen geven,
zowel tiidens de behondeling ols door de
evt. ondersteuning met medicotie.

ontwikkeld, bii belqstende voeding, ziektekiemen, disbolonsen en stress.
Dit wil niet zeggen dot we met de ondere
invloeden von de miosmo's niets von
doen hebben. ln feite hebben we ollemool een erfeliike belosting en hebben
we qllemool, olle miosmo's in verschillende mote in ons energiesysteem, ols
we moor ver genoeg teruggoon om ons
bosispotroon in bolons te brengen.

Moor er ziin ook ondere mogelijkheden
om miosmo's te behondelen. Zowel op
het gebied von supplementen ols op het
gebied vqn emotionele ondersteuningen
qls met flrtotheropie en homeopothie in
het olgemeen kon de invloed von het
miosmo geminimoliseerd worden, woordoor er verschuiving in de erfelilke
invloed kon goon optreden en het totole
klochtenbeeld kon ofnemen. Het is
opvollend dot de kinesiologische testen
qnders uitpokken ols le oon het begin
von ie sessies hiermee rekening houdt en
hiernoor test.

Wot ziin de mogeliikheden om miosmq's in
bqlqns te brengen?

Vonuit de klossieke homeopoihie ziin er
de nosodes (homeopothische middelen
gemookt von ziektekiemen), die om
invloed uit te oefenen op het DNA vril
hoog gepotentieerd moeten ziin, ten
minste vonof Dl000 of C of Kl000 (MK).
Zowel om fe testen ols om in te loten
nemen ziin logere verdunningen minder
effectief.
Juist bii oonvong von de behondeling zol
er moeten worden bekeken welke erfe-
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