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"Als het goot over behondeling von olergieèn zou

lk verder willen goon don het slechts 'eeÍbool
moken: ik zou wilen slrevên
vo edis

mogêLiik

herste vcn de k ochien.

Allergie heefi voor eer dee

erÍeiikheid os

ter

oorzook.

DooÍnoost echier is er een Í ink
stuk overervende veronderingen in de genen veronlwroorde"
liik voor her verschiinsel o leígie.
Dit noêmen we "miasmo's' .
Er zii11 vier miosmo's bil olêÊ
gie belrokken. Hoe meeÍ nrlosmo's inv oed hebben, hoe heÍti
ger de vorm von olerg e is.
Allergie is goed te behonde en en voor een grooi
dee ie elimineren Dit zor lk op l9 opril willen
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ventiêve
Er ziin nog 2 vorrnen von olergle die geen o lersie

OoL h^t

i:i-

non" il de zogenoorde getropre o e'9 e er
irrole'orre.
Deze ,orren 'on o êrg e z;!- een
de
voudig te behondelen, wonneeÍ le goed kunt tesien.
Tot ziens op l9 oprill"
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Workshop "De Rolvon de BobyreÍexen bli het ont-

wikkelen von o ergieën"
De 'b ueprinf' von de fysieke en psychologische
rêociiepatronen wordi ol zeer vroeg gevormd. Hei
vermogen om slress te verwerken hongt (noost gene-

tlsche en omgevingsfocioren) groïendees von de
monier of, woorop Ínen in de vroese bobytiid
ge eerd heefi mel prikkels om te

goon. Een onverwccht ge uid,
een lichJfliis, een pijnimpu s,
plolselinge verondering von

lempeÍotuuÍ

ln de oop von de eerste levensmoonden eert hei
kind d m.v. de verfilning uon ziin zinÍuisen de
were d steeds beler wooÍ ie nenren en ziin zenuwste sel ÍêogeêrÍ steeds odeq!oteÍ.
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eo( ie -oro- ooor de ,9r
rlieue o,elev-g.rer' re

o ormf!ncrie, iot uitdrukking gebrocht. l-1et
gehe
croon rêaqeê l o - ee1 rre-ol' z'nr"e
en olle spieren op ol. i'rpul,er zo-der "r,9" " s-

êen

e

iie. Deze reociie gebeurt in meerdere Íosen zich
ierugtrekken, verstorren, gevolgd door een noor bui
ien gerichte bêweging en een sterke odrenc lne ont

oding en tol sloi een griipreociie om zich no de
schrik vost te kunnen houden. Wonneer deze olles
ornvottendê schrlkreocÍie no de eerste uler evens
mconden onvoldoende noor de vo wossen schrlkre

Íex ÍonsÍoÍmêêrt, zcl de persoo" ln kwêsiie

een

leven long bli ledeÍe prlkkelvonuit een oeroud overlevingssysteem b liven reogeren. Hierdoor wordi tekens eên oveÍproduciiê oon coriisol en odreno ine

in het liif rondgepompr. Door deze coniinuê íoai
von 'vals oorm'worden de lchccmselsen oÁ,/eerstoÍfên vooruidlg verbruikt en het immuunsysieem
Dit moakl de persoon stêeds meer votboor voor verkoudheid of inÍecties. Hii kon ook een reeks oLer-

qeën orh{,{lele- doo' , r .r unr/ leer geêr
Ànderscheio seer re mo,e l.,,.r o. ec-re /:e^eklemen en de op zich onschudige stoffer, zools
voedingsmiddeLen, boempo en oÍ medicijnen. En
wonneer hei ichoom rirei echte zlêkiekiemen wordt
geconÍronteerd,

zo

hei niei meer odequooi kunnen

ln deze workshop kriist

Lr

iiformotie over signoe

ring von de iekenen von een onÍlip en ovetgevoelig
zenuwstelsel, hêrgeen een beongrilke foctor kon
z;in bil hei ontwikkelen von ollersieën. Verder kriigt
u inzicht in dê iheropie en in de opleidingsmogel;lkheden.

MONIQUE VAN DER

STARRE

(We ness kin€s olos;e en ollergieën):
'Alergie is eer boelend themo voor een noiionale
Joordog Kinesio ogie. Allergieèn komen tegenwooF
dtg vee vu dig uoor en vee! mensen hebben er doge-

rr,". nee re

'rolen Ati.r,êni o'rs of'L'Íopeur T,ow.l .eq-lreÍ ol, conp'eÍï'enlo. L..fr e êên

mening over oÍ een oplossing of theropie voor.
Zo odviseerl de ene deskundige olle oLlergenen le
milden en wordt door een ondere deskundige her
olerqeen r een oploss-q rnqespolen f'r derde
qe oe onderzoeL
roodi * ss.ldiëten oor en oe

'o

Kinesiologen bencderen ollersieën heel breed en
ziei hei o s een versÍoring in de energie en onder

zoeken hoe de enêígiêsÍoom
kon worden hersteld en door
mee het zelÍhelende vermogen
von hel lichoom.
Hoe benodert WeLlness kinesi

ologie ollergieën?

Woyne

Topplng is de grondlegger von

deze stroming en heeft

een

progrommo van ongevêêr iwintig verschl lende modules ont
wlkkeld. Al deze modules grii
pen ,n .llco er leooÊ- êe1 onder ing. scnen
."er is
honq. *e- neeí bi ,ord.re
'o deze <urs
dot er oltijd één of meêrdere ziiden von de driehoek
vcrn sezondheld {de zogenoomde triode) worden
bellcht. Zo beschikt de Wellness kinesio oog over
vele technleken die de testpersoon, op weg noar
heelheld, kunnen ondersteunen.

Concreei bêiekenl dit dol eÍ vio een uitgebreide
onomnese wordt gekeken nooÍ hei ontsioon en veÍloop vcn de klocht(en). Nodot een doel ls bepoo d

iesi dê kinesioloog of er sprcke is von een
p.yrhologrvh Íeve -ol De7Ê ie'l bÍengl o1b"w..ie
rooo,ogÊ ofw.l z.e'ew -,1 oo- het .1 . -e loro'eÍ9 e 7 "heerliik, niet noar die losiige
recepties omdoi êr o iiid pindo's op tofel stoon woor
je von in shock rcoktl Een ol ergie behondeLing heeft
don weinig nui omdot de onderliggende problemo
tiek niel wordi ondêrkênd.
egelFrol g vooí dal oe leslpeÍíoon de

os een kwoliieÍr

Nodot de eerste stop noor bewlsiwording is gêzêi
kon worden uitgezocht uii welke componenten êên

o eÍgie besioot. Mei ondere woorden: vio de
vingermodes wordt uitgezochl of er gewerki moel
worden mêi sirlctulr, cheÍnle of êmoiiês. Hei kon
nomelilk zo ziin dol een melkolergie veÍoorzookt
wordt door een scheefstond in het sloortbêen. Moor
ook is het Íiogelilk doi dê weersbnd in de dormen
is gereduceerd door een (bÍoodnodige) oniibiotico
kuur. Don zol door eêrst iets oon worden gedoon
zodot de meeste ollergieën o s sneeuw voor de zon

zo tiidens de workshops worden
verled en geioond wot de verschillende methodes
Tlldens de Joordog

ziin die Wellness kinesiologie lot ziln beschikking
heeÍt. Om !e voor te berelden op de Joordog kun ie
nos eens kiiken op www.welklr.n.
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(NAET-Al ergieihêropeut/Acup!nciurisi):

Op eidingen HAVO, Academie voor Lichomeliike
Opvoeding, Acodêmie voor tysioiheropie,
Trodiiionele Chinêse Geneeskunde, AcupunctuLrr,
N.A.E.T., vêrschillende coochingscursussen en
bedrl iÍsfysiotheropie.
ben begonnen in verzorgingsinstituiên woor vooÍol
..r'e ei)e Jitg -g roo de -e-r"gu eeoorpoL
oe Jocl''er. D. s-op -oor oe eiqên P'allii\ wos
'o.
don ook snel gemookt.
1k

-rii-

ln miin eisen pÍokriik heb ik nos drle ioor sepro
beerd oÍ Monuele Therople iets voor mii wos, moor
de exocte benoderlng gcf eigenliik meer frustrotie
don oplossingen No eigen ervoringen op ênêrge
iisch sebied begon ik de boeken von Deepok
Choprc Íe lezer, workshops te voLgen en zelÍ te

Nu, -o vi Íe--w nliq oaÍ l-eb : ''er g'"oe dol t
i5 er eÍr'o-in9en roe goon del"^. Her
ni n
^ervorui
we.en
ee- 1ol (lr.c1e o.rre g o_d is voor
<er nel eer sc-oolsoe er /i 1 Lê'l
m i le
'"rgeli <peeÍs
vee soede
op 1e- po-onediscLe ,^ld
-e"1eer-oot
- het 9.1^."1 rroo wi i ir
.ede een
o emoo bezig om de koning (de poiiëntJ ie
Miin toêkomstbee d von de gezondheidszorg is dot
mensen de moseiiikheid hebben om NAET of
Kinesiologie te kiezen onrdoi de lheropie geLiikwoordig is oon biivoorbeeld fyslorheropie of
Mensendieck. En men kiest op bosis von têsu Íooi en
niei omdoi de gevestigde orde bong is dol de
poiiént eÍ ochier komi dat zii nei zo wêlnig welen

oo- o"ze oo dog beíloot ur- Le
oieder uon ee- ^e--rsno\"q mel eÊ- theopie
die o bilno 25

M
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b ioÍoge

moseliikheid
!oor oeleden onwikkeld is.

Een theropie die noor miin
idee een blidrose kon everen
oon de skiid die we oon hel
everên ziin íÍret een von de
'vo ksziekten von deze êeuw"
genoomd 'Alergie". Er zijn
vele wegen die noor Rome lei
den en NAET is eên von die
wêgen.

