KINESIOLOGIE
CAM: COMPLEMENTAIRE & ALTERNATIEVE METHODE

WAT BETEKENT KINESIOLOOG

– KINESIOLOGIE??

KINE = een ander woord voor BEWEGING
SIOLOOG = de beoefenaar van de WETENSCHAP of de LEER
KINESIOLOOG = een beoefenaar van de wetenschap van beweging
KINESIOLOGIE = de wetenschap of de leer van beweging
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WAT DOET KINESIOLOGIE?
KINESIOLOGIE HOUDT ZICH BEZIG MET HET BEVORDEREN VAN:
-

je welzijn op alle niveaus van de gezondheid.

-

je levenskwaliteit door te werken aan je relaties.

-

je werksituatie en levenssituatie.

-

het stimuleert de vitaliteit van jou als mens in je dagelijkse leven.

-

het stimuleren van je levensvreugde en je psychische gezondheid.
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WAT IS EEN NEURO ENERGETISCH KINESIOLOOG:
DE KINESIOLOOG GEEFT AANVULLENDE THERAPIE NAAST DE REGULIERE ZORG.
-

is afgestudeerd Kinesioloog met 4 jarige HBO Bachelor studie. (SNRO geaccrediteerd)

-

is gecertificeerd register-Kinesioloog met Medische Basis Kennis

-

is gecertificeerd register-Kinesioloog Psychosociale Begeleiding

-

is gecertificeerd register-Kinesioloog Complementaire Therapie, CAM

-

is lid van de BvK

-

is ingeschreven in het NI-BIG register

(Bevordering Integrale Gezondheidszorg)

-

is ingeschreven in het Wkkgz register

(Wet kwaliteit en klachten registratie gezondheidszorg)

-

is ingeschreven in het ACROSS abituriënten-register (registratie diploma’s en verplichte bijscholing)

-

wordt aanvullend vergoed door de Zorgverzekeraars (zoals bij Fysiotherapie)

(Bond van Kinesiologen)
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WAT DOET EEN NEURO ENERGETISCH KINESIOLOOG:
DE KINESIOLOOG WERKT MET EEN SPIERTEST ALS METHODE VOOR:
-

communicatie met het bewuste brein en het fysieke lichaam

-

communicatie met het innerlijke van de cliënt

-

communicatie met het onbewuste brein en lichaamsfuncties

-

communicatie via de neurotransmitters met de spiertonus van het lijf

-

lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

-

het opsporen en in beeld brengen van de klacht of probleem

-

waar, wanneer en waarom de “verstoring” (klacht, ziekte) is ontstaan

 - het zelf herstellend vermogen van het lichaam te stimuleren en weer in gang
te zetten om de lichaamsbalans te herstellen.
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VOOR WIE IS KINESIOLOGIE?
DE KINESIOLOOG WERKT MET MENSEN DIE:
-

zich in een lichamelijk of psychische (over) belastende situatie bevinden

-

lichamelijk of psychisch klachten hebben

-

hun genezingsproces willen ondersteunen

-

hun emotionele stabiliteit willen bevorderen

-

zelf verantwoording voor hun gezondheid en levensstijl willen nemen
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DE KINESIOLOOG KAN BOVENDIEN:
ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING BIEDEN AAN:

-

kinderen met leerproblemen, angsten, (school) stressgerichte klachten

-

persoonlijke leerprocessen begeleiden

-

persoonlijke vitaliteit verhogen

-

de leefstijl harmoniseren en stabiliseren

-

het optimaliseren van de breinintegratie
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DE KINESIOLOOG WERKT ALS BASIS MET:
1. DE STRUCTUUR - ANATOMIE VAN HET MENSELIJK LICHAAM- :
-

centraal zenuwstelsel, zenuwbanen etc.

-

organen

-

botten, gewrichten

-

spieren, pezen, ligamenten etc.
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2. DE BIO-CHEMIE - FYSIOLOGIE VAN HET MENSELIJK LICHAAM- :
-

metabolisme (stofwisseling)

-

energie processen

-

voeding, vitamines en mineralen (orthomoleculair)

-

spijsverteringsprocessen (van mond tot kont)

-

ademhaling etc.…..

9

3. DE PSYCHE – BREIN VAN HET MENSELIJK LICHAAM- :
-

mentale processen

-

emotionele processen

-

spirituele processen

-

innerlijke processen

-

breinintegratie
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DRIEHOEK VAN GEZONDHEID
Driehoek in onbalans
Alle drie zijden moeten gelijk zijn zodat er
een onderlinge balans is tussen de
Structuur, Chemie en Psyche
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DE SPIERTEST ALS INSTRUMENT:
HET CONSULT BESTAAT UIT 3 STAPPEN:
-

1.

Inventariseren.

-

2.

Behandelen.

-

3.

Evalueren.
De Kinesioloog is geen arts en stelt geen diagnose.
De Kinesioloog geeft aanvullende complementaire therapie.
De Kinesioloog onderzoekt holistisch en kijkt naar het geheel
en zoekt een oplossing voor de oorzaak van de klacht.
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WAT KAN EEN KINESIOLOOG VOOR JE DOEN ??:
VELE TOEPASSINGEN OP FYSIEK, BIOCHEMISCH EN PSYCHISCH GEBIED:
-

allergieën en intoleranties.

-

faalangst, gedragsproblemen, ADHD.

-

depressies.

-

pijnklachten (chronisch) migraine etc.

-

slaapproblemen, slapeloosheid. -

“niet lekker in je vel zitten”

-

angst en paniek aanvallen.

-

darmen (Crohn, Colitis Ulcerosa)

-

vermoeidheid, burn-out

-

immuunziekten, fybromyalgie, reuma

-

onbegrepen ziektebeelden

-

artrose, hart en vaat problemen

-

stress, hartkloppingen etc.

-

whiplash, tenniselleboog etc..

-

tinnitus, concentratie klachten

-

hoofd, nek, schouder en rug klachten

-

dyslexie, leerproblemen

-

onbegrepen moeheid
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WESTERSE <VERSUS> OOSTERSE GENEESWIJZEN
KINESIOLOOG GEBRUIKT BEIDE GENEESWIJZEN
Westerse geneeswijze

Oosterse geneeswijze

- Indien gezond is er geen behandeling

- Controleren al voordat klacht of ziekte ontstaat

- Behandelen alleen de specifieke klacht of ziekte

- Zoeken naar de werkelijke oorzaak en onbalans.

- Kijken niet naar het geheel

- Kijken naar het geheel (Holistisch wijze)

- Diagnosticus

- Balanceren van de onbalans naar balans.

- Farmaceutische medicijnen (machtige lobby)
- Circa 100 jaar oud
- Gebaseerd op de anatomie van de mens
- Wetenschappelijk onderzoek

- Natuurlijke middelen (zoveel als mogelijk)
- Circa 2500 jaar oud.
- Gebaseerd op meridianen en organen
- Empirisch onderzoek (door directe of indirecte waarneming)
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WESTERSE & OOSTERSE METHODEN
KINESIOLOOG GEBRUIKT BEIDE METHODEN
Westerse geneeswijze

met aanvullende Oosterse technieken

- eerst regulier onderzoek door huisarts of ZKHS

- gebruik maken van spiertesten als instrument

- gebruik van westerse medische kennis

- Holistisch zoeken naar de werkelijke oorzaak.

- gebruik van westerse psychosociale kennis

- gebruik maken van de meridianen en energiebanen.

- gebruik van kennis van centraal zenuwstelsel

- gebruik maken van acupressuur

- gebruik van farmaceutische medicijnen.

- gebruik maken van de chakra’s en energievelden
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Westerse wetenschappelijke kennis

Ons BREIN is een onvoorstelbare
en complexe super bio-computer.
De wetenschap weet nog lang niet
hoe ons BREIN nou precies werkt
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Westerse wetenschappelijke kennis

Bijna alle informatie komt het
eerst via de hersenstam binnen.
ogen, oren, geur, voelen etc…

1e Hersenstam en Ruggenmerg onbewuste aansturing van het zenuwstelsel
2e Grote en Kleine hersenen bewuste aansturingen van het zenuwstelsel.
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DE SPIERTEST ALS EEN INSTRUMENT:
ONZE HERSENEN STUREN AL ONZE SPIEREN AAN BEWUST EN ONBEWUST
-

Kinesiologie maakt gebruik van de onbewuste aansturing van de spieren.

-

op POSITIEF reageert een spier onbewust sterk.

-

op NEGATIEF reageert een spier onbewust zwak.

Via de spieren in direct contact met de super bio-computer,
onbewuste onderliggende problemen komen zo in beeld.
Het lijf liegt in principe nooit.
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CHAKRA’S & MERIDIANEN

ONZE ENERGIEBANEN
BALANS VAN ONZE ENERGIE IN DE CHAKRA’S & MERIDIANEN
-

de Kinesioloog zoekt de onbalans van energie in de 7 Chakra’s.

-

de Kinesioloog zoekt de onbalans van de energie in de Meridianen

-

de Kinesioloog brengt het lichaam energetisch weer in balans via de Acupressuurpunten.

de 7 chakra’s

(energetische aanvoer en afvoer kanalen van het lichaam)
(14 energiebanen in het lichaam verbonden met de organen)
(programmeerknoppen)

hoge frequentie
lage frequentie dicht
aan het lichaam
elke chakra heeft een eigen
energie frequentie

De chakra’s zorgen voor de aanen afvoer van de energetische
lichaamsenergie.

Handchakra voor magnetiseren of
striek’n ondersteunen de behandeling
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De 14 Meridianen zijn de
energiebanen van het
energetisch lichaam

Acupressuurpunten zijn de
programmeerknoppen van
het energetisch lichaam

Het lijf zelf vertelt met het spiertesten in interactie met de Kinesioloog waar er
energetische onbalansen zijn en wat de onderliggende oorzaak van een klacht of
probleem is. Via de acupressuurpunten kan het lichaam weer (opnieuw
geprogrammeerd) in balans worden gebracht. Het zelf-herstellend vermogen van
het lichaam is in gang gezet en kan nu zorgen voor een verder herstel.
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ONZE DARMEN ZIJN ONS “D E R D E B R E I N”

EZS - het Enterisch Zenuwstelsel
-

circa 500 miljoen neuronen

-

onbewust zenuwstelsel en werkt geheel zelfstandig

-

oppervlakte zo groot als een voetbalveld (5000 m2)

-

compleet laboratorium en verwerkingsfabriek

-

is verantwoordelijk voor 85% van ons immuunsysteem

-

oorsprong merendeel van onze klachten en ziektes

Darmflora is het laboratorium personeel
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dank voor uw

aandacht……
Vragen?

KINESIOLOGIE
CAM: COMPLEMENTAIRE & ALTERNATIEVE METHODE
Amsinksweg 7 - 7661 RH - Vasse - 0541-680538

www.deheelstee.nl

