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Het was interessant orÍr een workshop
van Margriet de Wild bijte wonef.

Margriet de Wlld heêftjarenlang
nauw samengewerkt met Frank
Mahony, de oprichter van HVpertonx.
zê heeft een centÍum in zwitseÍland
en werkt daar veel met meervoudig
gehandlcapten. Bij die kinderen heeÍt
haar behandelingsmethode veel effect.
Vooral bijslik en praatproblemen.
Frank Mahony komt uit de werk- en
denktrant van Denisson en is meer op
het gebied van de sport gaan werken.

ln haar workshop gaat Margriet in op
het crÊèren van een snelle balêns. Een
methode die in het begin voor sporters
weÍd gebruikt. Slechts zes minuten "als

je alles weetl"

De manier van werken is voortgekomen
uit de Touch for HeaLth-driehoek

€n met name uit het deelstructuur.
Deze aanpak zorgde ervoordat de
spoÉer die gehandicaPt was door
een b\essuÍe, ziln spieren weer
kon gebruiken; bewegen was weer
mogeliik. Het toepassen van craniale
technieken (technieken waaÍbij aan
de schedelnaadbeweging wordt
gewerkt), resulteert ook in een
betere mogelijkheid tot bewegen.
Het gebruik van correcties op de
schede naadbeweging is hêeloud.

De umbaalvloeistof circuleeÉ
door de ruggengraat; het is een
hydraulisch systeem. De beweging
van de lumbaalvloeistof wordt
aangezet door de beweging van het
staêrtbotje en door de pulsatie die de
hêÍsenv iezen afgeven êan de hand
van de schedelnaadbeweging. Tijdens
het lopen beweegt het staartbotle
en stimuleert de circulêtie van de
lumbaalvloeistoÍ Daarom is open zo
be!angrljk. De vloeistofwordt in de 4e
ventrikel aangevuld en voedt zo onder
andere de hersens. Dit beïnvloedt het
hormoonsysteeÍn, Beweging activeert
ook het cranio sacrale systeem en zorgt
voor een actievere ademhaling.
Een hypertone spier heeft een te hoge
spanning; ze ontspant niet, Het is
eigenlijk een overbescherming van de
spier. Men rekt de hypertone spier blj
piin zo ver moselilb êfhankelijk van het
pijnniveau, in extensie. De indicator
test dan zwak. Dit betekent dat er
tijdelijk geên veerkrachi is.

dan nogzwak is, zijn eremoties in het
spel en ga je dat op een andere manier

Margriet geeft aên dat het moeilijk
is één spier afzonderlijkte testen.
Meestalzijn er meerdere spieren die
een rolspelen als groep. Omdatde
reactor te veel aanspant, gaan andere
spieren reageren.
Haar bedrevenheid blijkt als ze
ons de snelle tesi uitlegt die uit 12
afzonderlijke testjes bestaat. Ze zet o.:
aan het werk en w€ oefenen met zijn
allen. We voelen allemaa de rek ên
tegendruk. En de spieren voelden na
afloop soepeler aan.
Een bekende oefening is: handen

naar beneden laten hangen, terwlj
de tester op de schouder drukt en de

geteste persoon omhoog drukt. Bljhe:
maken van een buiging koÍn le dan ve:
dieper Daarbij is het uitademen hee

belanerijk.
De voeten geven heelvee stabiliteil. :
kromme tenen, de voeten eventjes aê_
de teen laten hangen, behalve bij k ei_.
kindeÍên. Voeten vertellen hoe je eÍ b staêt. ie kunt het funchoneren van dÊ
voeten beinvloeden dooÍ de voorvoet
op een ergobalte zetten, daarbij de
voorvoet op de grond plêatsen en de
Dankzij de workshop van Margriet de
Wild zljn we allemaal weer wat wijzer
geworden en is onze'bagage'verder

verrijki.

De correctie gaat als volgt: houd de

bewuste spier zo ver mogeliik gerekt.
De tester rekt iets meer en de geteste
peÍsoon geeft tegendruk in die spier
Het is belangrijk daarbij niets te
bewegen, hetgaatom de druk in de
spieÍ en het uitademen. Dit mag je drie
keer achter elkaar doen. A s de spier
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