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rens we met poliënten oon de slog goon. Onze
energiestolus bepooli immers mede de kwoliteit

von de behondeling die we geven oon een potiënt. ln dit koder kunnen we ons biivoorbeeld
ofvrogen:
Een poor dogen loter sprok ik een von miin vrienden die bedriifsorts is. "lk moei ie toch eens wol
yrogen," zei hii veelbetekenend. "Behondel iii in
ie proktiik mensen die problemen hebben uit
vorige levens?"
"Nee," wos miin onlwoord. "Gelukkig", wqs hel

ziine.

"Moor hoe kom ie erbii om me dil le vrogen?"
vroeg ik hem wqt verbouwereerd. Hii vertelde me

vervolgens doi hii een collego von me hod
gesproken door de telefoon in de hoop dot die
collego een zinvolle biidroge kon leveren oon hel
odvies dor hil ols bedriifsorls moest uitbrengen.
"Moor hoe moel ik nou een werkgever odviseren
een werknemer nog moor een tiid in de ziektewet
le loten vonwege de problemen die de werknemer uil een vorig leven heeft?" zuchtte mijn
vriend. "Misschien kunnen iullie theropeuien wot
zokelilker worden. Dql zou de qonsluiting mel hei
reguliere veld beslist ten goede komen. Jullie
zweven ie veel," besloot hii.
lk denk dot miin vriend geliik heeft. We zweven
leveel. Mqor hoe komt dot?
Hel zweven onlstqot door drie oorzoken: door de

onbolons in onze energiehuishouding, door
onwelendheid over wot energie vqn de onder in
ons sysleem kqn veroorzoken en door gebrek
oon professiono liteit.
De eerste oorzook vqn zweven is de onbolons in
onze energiehuishouding.
Het optimoliseren vqn onze energiehuishouding
begint niel wonneer we met een potiënt een sessie slorten, mqor ol ver doorvoor.
Onze energie is het resuhool von vele energelische foctoren in onszelf en buiten onszelf, en het
is zinvol ons hiervon terdege bewusl te ziin olvo-

Hoe sloon we in de wereld; zelfverzekerd of zoe-

kende? Hoe ervoren we het leven; positief of
negolief? Hoe is ons leven ingericht; geslruclureerd of chootisch? Proberen we in een zuivere
energie le leven mel oprechlheid en eerliikheid?
Goon we helemool voor ons vok of doen we het
ols een soort hobby erbii? Hebben we voldoende
zelfvertrouwen? Wot voor voeding gebruiken we?
Gebruiken we voqk olcohol, sigoretten of drugs?
Hoe kiiken we legen een potiënt oon; ols iemond
wooryon we het zelfherstellende vermogen kunnen stimuleren of qls iemond von wie we het
leven moelen redden? Willen we ons blilven biischolen of vinden we dol we wel genoeg welen
von ons vok? Gebruiken we bij eenvoudige lichomeliike klochten notuurgeneesmiddelen of chemische geneesmiddelen

?

Het zou oordig ziin wonneer een potiënl ons op
deze focloren zou inlerviewen. Zou hii no onze

qntwoorden gehoord te hebben nog

een

ofsprook met ons willen moken? lk hoop voor ons
ollen von wel!

Onze energiehuishouding bepoolt ook wot voor
soort mensen ols potiënl noqr ons loekomen; we
zenden onbewust onze energie uit en die wordt
ergens onbewust opgepokt. We ziin vio energie
met elkoor verbonden. Een reden lemeer om er
zorg voor le drogen dot onze energiehuishouding
optimool

is.

De tweede oorzook von zweven is de onwetendheid over wot de energie von degene die we
behondelen bii ons kon veroorzoken.
We welen nog weinig over energie en overdrochl
von energie.
Het loont de moeile om de proktiikruimte woorin

we onze kinesiologische sessies doen en de wilze

von werken, inclusief hel oonnemen von een
potiênt, in het koder von energieoverdrocht eens
goed onder de loep le nemen.

Meer don in de meeste vormen von reguliere
geneeskunde werken we mel energie von mensen; met onze eigen energie en met die von de
onder.
En, omdot de energie von de onder niet in bolons

is (onders zou er geen hulp gezocht worden), is
het zqok om de energie von de onder niel in ons
huis en in ons systeem te kriigen, àls we dot ol
kunnen voorkomen; soms twiifel ik doorqqn. We
kunnen het in ieder gevol beperken.
We ziin ons nog te weinig bewust von de gevoren
die het werken met de energie von een onder
mel zich mee kon brengen. Het is nodig om een
qonlol voorzorgsmootregelen le nemen om te
voorkomen dot we "gepokl" worden door de
energie von degenen die bii ons komen voor
hulp.

We moken het onszelf exlro lostig wonneêr we
ons goon bewegen op terreinen von energie
wqor we nouweliiks iels von welen. Zools vorige
levens, entiteiten en chqkro's. Er ziin moor weinig
mensen in de wereld die von deze onderwerpen
echt iets welen; sommigen preienderen er iels
over le wefen. We kunnen ons doorom beler von
deze onderwerpen ofziidig houden, omdol we
onders op onbekend terrein lerechtkomen. En
onbekendheid geeft een onbekende energie of
die doordoor niel beheersboqr is. lk weet dot
sommige collego's mel hun potiënten over vorige
levens proten olsof het de normoolste zook von
de wereld is. Moor ols de potiênt zelf ol niets weel
over een mogeliik vorig leven, hoe kunnen wii ols
kinesioloog don een goed gefundeerde mening
over een vorig leven von een potiënt hebben?
Hetzelfde geldl voor onderwerpen ols entiteiten
en chokro's. Toen ik hel geluk mocht hebben in
lndio de lroditionele chokro-psychologie le
bestuderen, wist ik dot wot wii hier in het Westen
meeslol schriiven over chokro's, een foutief of
vervormd oftreksel von de oude chokro-psycholo-

gie is. De troditionele chokropsychologie gool
ervon uit dqt een chokro een zeer complex ener-

giesysteem is mel diverse energiestromen op
diverse niveou's. lk kon begriipen dot ik miin oonvonkeliike idee over hei openen en sluilen von
chokro's mqor beler in de prullenbok kon gooien.
Toch possen sommigen von ons het verkeerde
oftreksel vroliik toe ols zuivere kennis. Om vervolgens doordoor in een onzuivere energie terechl
te komen.

Er ziin ook ondere energieospecten die oondocht
verdienen. Zools: wot voor potiënten nemen we
wel en niet oon? En houden we biivoorbeeld de
invloed von de energie von de potiënt op onze
eigen energie in de goten? Werken we ols loboronlen in onze proktiikruimte en leslen we speeksel en urine von een potiënt? Ziin we plotseling
verheven tot opothekers die zelf remedies en
kruidenmengsels bereiden? Loten we de potiënt
het gros in onze tuin mooien, omdot hii de sessie
niet kon betolen? ln ol dit soort gevollen kunnen
we de invloed op onze energie niel overzien.
Moor een posilieve invloed is het niet.
Go eens no wol ie ontwoorden ziin op de volgende vrogen; beontwoord de vrogen met JA of NEE
l. wonneer iemond een ofsprook wil moken
voor een behondeling en ik voel tijdens het
telefoongesprek dot de energie von de
potiênt verslorend zou kunnen ziin voor mii,
don mqok ik toch een ofsprook.
2. een nieuwe potiênt neem ik oltiid oon; ook
wonneer ik ervon overtuigd ben dot ik hem
niet kon helpen.
3. ik informeer nooit bii de poriënt wot ziln
problemen ziin olvorens ik de eerste sessie
loot plootsvinden; dot zie ik loter wel
4. ik neem potiënten oon die zwore
psychiotrische hulp kriigen.
5. de potiënt wordt behondeld in een vertrek
dot ik soms voor privé-doeleinden gebruik.
6. miin proktijkruimte kon er oon het eind von
een werkdog door de vele sessies wot slordig
en niet opgeruimd uitzien.
7. de potiënl moet eerst door een privé vertrek
olvorens hij de prokriikruimte kon bereiken.
L oon de kopstok hongt de ios von de potiënt
noosl miin eigen ios of die von miin
huisgenolen.
f . ik werk soms mel bloedmonsters/speeksel
monslers/urinemonslers von de potiënt.
,l0.
ik bewoor olle gegevens von de potiënt
bii mii thuis (i. p. v. dot de potiènt de
gegevens zelf meeneemt, zelf bewoort en
steeds mee brengl).
I l ik mook soms zelf middelen/remedies die de
potiënl moet gebruiken.
12. ik omhels een potiënt wonneer we fiin
gewerkt hebben somen.
I3. ols de potiënt verdrietig is, is het beter hem le
knuffelen en le troosten.
14. ik bel soms een potiênt op om le vrogen hoe
het met hem gool.
'l
5. ik vroog soms een potiënt om privé
diensten/werk voor mij te verrichlen.
I ó. ik werk wel eens mel een potiënt oon
problemen uil ziin vorige levens.
17. ik werk qf en loe mel de potiênt qon voge
emolionele klqchten.
-l8.
ik werk wel eens met een poliënl oon
entiteiten.
19. ik open/sluir bii de potiênt chokrq's,

20. miin gidsen vertellen mii wot goed is voor de
potiënt.

21.ik go in specifieke gevollen bii de potiênt

op

prive bezoek.
22. ols een potiënt een moeiliike sessie heefl
gehod, mog hii in miin huiskomer/keuken
even biikomen.
23. ols ik te weinig kinesiologische kennis heb
om het probleem von de potiënt te kunnen
behondelen, probeer ik moqr liever wot uii;
boot het niel, don schoodt het niet.
24. hel is normool wonneer de energie von een
poliënt een beetie in miin proktiikruimte bliift
hongen.
25. ols ik miin werk gedoon heb, houd ik me in
gedochten bezig met miin potiënten.
2ó. potiênten die niel willen stoppen met het
roken von sigoretlen kunnen roch bii mii
terechl.
27. poiiënten die door willen goon met hel
veelvuldige gebruik von olcohol of drugs
kunnen toch ofsproken moken voor een
nieuwe sessie.
28. de energie von een potiënt heeft geen
invloed op miin energie.
Er zouden nog vele vrogen meer

ie slellen

hebt geontwoord, zil ie in de gevorenzone en is
de kons groot dot ie een onbolons of energie von
de potiënt overneeml of ie goot begeven op een
lerrein dot ie niet beheerst. Met ols gevolg energieproblemen. Hoe meer JA-ontwoorden, des te
groter het risico. Menig theropeut is ziek geworden door risico's te nemen op het gebied von
energieoverdrocht von een potiënt. Wqnl wol
doei het overzichl von de klochten (mel onze
oontekeningen erbii) von een potiënt mel ons
wonneer we het ols orchief in ons huis opbergen?
Of wot veroorzoqkt de energie vqn iestbuisies
met bloed/speeksel/urine von een potiënt voor
onbolons in ons en in ons huis?
Hel is zinvol om bii een of meerdere JA-ontwoorden ie mqnier vqn werken nog eens kritisch
onder de loep ie nemen.
Wonneer je op olle vrogen hierboven NEE hebt
geontwoord en de foctoren von ie energiehuishouding, genoemd oon het begin von dit ortikel,
zijn positief, don kun ie zeggen dot ie houding
noor iezelf, noor ie werk en noor de potiënt zuiver is quo energie.

ziin.

Wonneer ie op een von bovenstoqnde vrogen JA
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...", "Doe het volgende om ie energie beter te
moken ...", "Neem nu een besluit over "'"' "Go
lerug noor ie huisorts en vroog hem dit uit te

Doqrno kun ie werken oon de derde oorzook vqn
zweven : professionoliteit.
Professionoliteit heeft voor een kinesioloog veel
ospecten. Een ervqn is de communicotie nqor en
met de reguliere geneeskunde'

loten zoeken".
Wonneer we ons onderdonig opstellen nqor een
orts of speciolist, wordl onze energie gekenmerkt
door onderdonigheid' Doi leidt bii de onder outomqtisch tot dominonlie en mogeliik tot gebrek
oon respecl. En wonneer we in de verdediging
goon, kunnen we ols reoctie een oonvol verwochLn. Om dii conflict te voorkomen is het nodig dot
we ons vonuil ons zelfuertrouwen geliikwoordig
voelen. Als dot niet het gevol is, kunnen we ons
ofvrogen woor dot progrommo bil ons vondoon
koml en (bezoek eens een collego-kinesioloog)
er verondering in oonbrengen.
Wellicht hebben we bii voorboot het idee dot we

Professionàliteit in communicotie is nodig om
noost de reguliere geneeskunde te kunnen sloqn
en een potiënt het beste le kunnen bieden'
ln het beroepsprofiel von de TFH Proctiiioner
(TFHP) stoql dol een TFHP somenwerkl mel de
i"gulí.t" geneeskunde wonneer hei in het
bJlong is vàn de potiënt. Het is belongriik dot we
die somenwerking ook doodwerkeliik gqon vormgeven om de moàtschoppeliike erkenning von de
É"ro.p"n TFHP en kinesioloog le verbeleren'
Wot me opvolt is doi sommige collego's legen het
contoct mel deskundigen uit de reguliere genees-

ons moeten bewiizen nqor de reguliere geneeskunde. Dot zou biivoorbeeld kunnen komen
doordot we diep von binnen von mening ziin dot
we ons vok niei goed beheersen' Of ons schomen
voor wot we doen. Mogeliik is er iels mis met ons
wot betreft de eersie twee hierboven genoemde
oorzoken von zweven.

kunde opzien, omdqt het moeiliik is duideliik re
moken wol we ols kinesioloog precies doen'
Noor deskundigen uii het veld von de reguliere
geneeskunde kunnen we oongeven doi we de
árooglost (= het probleem) en de droogkrocht (=
de gázondheid) von een potiênt vergeliiken' En
dot-we die vergeliiking moken d'm'v' specifieke
spiertesten. Wonneer d.m.v. specifieke spierteslen de drooglosl groter bliikr te ziin don de
droogkrocht, don heeft de poiiënt een probleem'
Een spier geefi in somenwerking mei hel zenuwstelsel een reoclie wonneer de drooglost de
droogkrocht overschriidt.
De meeste ortsen/speciolisten begriipen deze
iool omdoi het de tool is woorin ze zelf spreken'

We hebben een prochtig vok woqr primo resuhoten mee te bereiken ziin. Loten we ons vok don

ook ols zodonig Presenteren.
Wonneer de gelegenheid zich voordoet kun ie
oon een deskundige uit de reguliere geneeskunde voorstellen somen een behondelplon op te
stellen voor een gezomenliike potiênt' Met
bedriifsortsen ziin primo overlegsituoties te creêren voor een gezomenliike potiënt' lk tesi bii een
potiènt die onder controle stoot bii een bedriifs'
orïs biivoorbeeld uit wol er voor de potiënt nodig
is om ziin droogkrocht zodonig optimool te
moken dot hii weer oon het werk kon' Vervolgens
overleg ik miin ervoringen met de bedriifsorts'
Meestol neemt die miin odviezen groqg over'
Ook met fysiotheropeuten heb ik quo somenwerking primo ervoringen door kinesiologie ols een
geliikwoordig vok neer le zetlen'

Zools ik ol meldde: hel is nodig om noosi de
reguliere geneeskunde le slqon' Dot vroogt dot
*" Uli contocten mel iemond uil het reguliere
veld over voldoende zelÍvertrouwen beschikken
en de voklool von de reguliere geneeskunde verstoo n.

Ons toolgebruik kon duideliiker en professioneler. ln ploots von: "lk heb de potiënt getesi en heb
gevonden dot de problemen die hii op ziln pod
lriigt her gevolg ziin von een emolionele blokkod"i-kunn"n *" b"ttt zeggen: "De poliênt heeft
longklochten. Het voslhouden von ziin verdriet
speeli door mogeliik een rol bii."
óok noor potiënten toe is het nodig dot ons loolgebruik professioneel is. Uitsproken ols: "Hel
lomt op '1e pod", "Dqt heb ie don uit te werken in
dii leveni', "Dil koml uit een vorig leven", "Je
derde chokro siool leveel open en noor buiten
gekeerd", "Er zil een entiteit in de wieg von iullie
Éoby", "Dit moet ie moor eens losloten" kunnen
we beler niet gebruiken. Ze sloon nergens op'
Ook folders vermelden soms dit soort voog loolgebruik. Deze voogheid mookt ons ongeloofwoordig.
Het is beler om duideliik te ziin en zinnen le
gebruiken ols: "Hel is belongriik dot ie werkt oon

De drie oorzoken von zweven wegnemen geeft
een goede onderbouwing oon het muurschildie
bij de voordeur woorop stool dql we erkend ziin'

Volgende keer: "Wot werkt door somen?" (onlwoord: een kinesioloog)
Victon Bockus heeft een prokiiik voor"
kinesiologie "ozulëen" in l-ieemstede'

E-muiisdres:
ozuieen@euronet' nl
Websiie:

http://www' speeiol ized- ki nesiolergy' eoni
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