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We sturen enerzljds onzê spieren aan met
ons wil ekeurlg zenuwstelsel, de spieren
gêhoorzamen onze wll.
Daarnaast is er nog een tweede

AlvanaÍ het eerstê moment dat ik in
aanraking kwam met spiertesten, heeft de
vraag mij beziggehouden hoe de spiertest nu
eigenlijkwerkt en welkê factoíen eí zijn die
deze spiertest beinvloeden. ln 2005 schreef
ikvoor het examen Tolaalbalans een scriptie
over dit onderwerp ('Therapeutisch handelen

aansturingscircult, namelijk het onwillekeurig
zênuwstelsel. Dit reageert sneller dên het
wi lekeurige zênuwstelsel. Eenvoudige, snelle
reílectoirê spierreacties zijn noodzakelijk
wanneer er gevaar dreigt: in de amygda a

en testkwaliteit').
Dát de spiertestwerkt is me inmiddels

helemaal duideliik, maar hóe?
Charles Krebs beschreefin zijn lezing
"Emotiona I control of muscular responsewhy your arm gets'weak'when you think a negativê
emotion" (1997 in ziirich 1S8N9783932098345)
hoe de spiertest functioneert. En onlangs vond ik
een Duitsvakboek met detitel 'Diewundersame
Welt dês Muskeltests, Glaubwiirdigkeit, Chancen,
Hera usforderunge n' va n Dr. med. Christa Keding
(rsBN9783o3so3o36s).
ln dit artikelvindt u de eerste afleveringvan enkele
bespiegelingen over dít interessante onderwerp!
Hoe de spiertest fu nctioneert
Klnesjo ogie betekeni letterlijk 'leer va n de beweging'.
Zê houdt zich bezig met het saÍnenspe tussen zenuwen,
spieren en botten en hun invloed op de lichaarnshouding
en bewegingen enerzijds en de samenhang met menta e,
emotionele en spirituele aspecten anderzijds. Het helpt de
mens oÍn zljn ba ans, zijn midden en zijn plaats in de kosnros
terugte vlnden, Hetcentra einstrumentvan de knesiologie
ls de spiertest, waannee we spierreacties kunnen

onderzoeken om uliwerk ngen van (filnstoffe ljke) prikkels op
mensen vastte stellen, Het ls een wisselwe rking tu sse n hei
onderbewustzijn en de aansturing van de spieren.
Bij het spiertesten Ínerken we dat een spier doorfysiek
zwakte worden, reaeeeri op emotionele stress. Maar... een
spierreactie s een neuÍofysio ogische reactie en een eÍnotie
is een mentale gebeuÍtênis; hoe zijn deze be de verbonden?
De traditionele anatomie en fysiologie geven geen duidelilk

antwoord op dit verschijnsel.
charles Krebs heeft de neurolosische cyc ivan
spindelGpierspoel)cellen en Golei-pêesce ên en hun
verblnding met de hersenen bestudeerd en een plausibê
verklarlngsmodel geconstrueerd.
Zoals we wetên registreren spierspoelcellen en Golgi
pêescêllen de spanning in spieren ên pêzen ên beschermen
deze tegen ernstige beschadigingen.

wordt de v ucht/vechtreflex aangezet.
De êmygdala is een van de primaire
onderbewuste, emotionele centra in de
hers€nen. Dlt gebied rege t elementaire emoties als woede,
angst en vreugde.
Wanneer het waarnemingssvsteerrl van de mens op 'alarm'
gaat, onderbreekt ons wjllekeurige zenuwstelse voor eên
ogerblik de spiercontrole om een snelle autonome reactie,
name ijk vluchten ofvechten, moge ijk te maken.
Er lopen zenuwvêrbindingen van dê amygda a naar de
hypothalaÍnus, die een fvsieke én fysiologische reactie op
heftjge emoties rege en:droge mond, knoop in dê maag,
gespannen kaken, vochfge handen etcetera. Kort gezegd
orr he rode va.] (l'arles K'ebs h pr op 1ê"r.
Het cêntrum van het autonome zenuwstelsel in de
hypothalêmus zorgt ervoor dat de emotione e inhoud
van deze boodschap via internelrronen rechtstrêeks
op de motorneuronen wordt overgebracht, waardoor
de spierspann ngtoe of afneemt: het resultaat is
een geb okkeêÍde (over-gefêciliteêrde) of verzwakte

londergefaciliteerde) spier
De onikoppeling van het willekeurig zenuwstelsel en
de spierên duuri s echis kod; het bewustzijn neemt de
aansturing van de spieren weerzo snel mogelljk over.
Bij het testen van spieren onder stress, is eÍ dus sprake
van een korte neuromusculaire ontkoppe lng ( > de spier
wordt'zwak'). Ditioont aan dat het waarschuwingssysteem
op 'alaÍm' gaat. Dit sysieem reageeft niei a leen wanneer
er daadwerke ijk een beer op dÊ weg is, maar ook bij
Laagdrempelige prlkkels (stressoren), die wij met ons

bewustzijn (nog) niet a s ?evaar' beschouwen. Voorbee den
hiervan zijn ongezonde voedingsmiddelen, emotione e
bêLasting of elektromagnehsche velden.
Dat betekent dus dat er in ons lichaam'vroeg
waarschuwingssvstemen' zijn, die ov€r andere dan de
bekende sensoren beschlkken en zij kunnen dus voorkómen
dat êr naar aan eiding van de geteste negatieve prikkels
schade in het'systeeÍn mens' optreedt.
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De wondeÍbaorlijke wereld van de spiettest

Het uitvoeren van de spiertest
Zoa s we ge eerd hebben, houdt de testpersoon de êrm
uitgestrekt naarvoren (in opdrêcht van het wilekeurige
zenuwstelsel) waarna de tester, door angzaam opbouwende
druk in 2 toi 3 seconden, u izoekt of de arm echt op de
p aats kên worden Êehouden.

Hettegenhouden voe t een beetle aan êls hêt'blokkeren
van de autogordel' blj p otselinge shlstand. we noemen
dit ln de klnesiologie "de spier is sterk". Het gaat niet
om een kÍachtmeËng, mê3r oÍn het aten zien van een
bewuste spiercontrole. Het is vên bêlang dat er een ljking
plaatsvindt van een sterke uitgangspositie waarin dê spler
op zljn plaats blijft en een situatie waarin de spier met
verzwakkirg kan reageren op een storing ofstress. Dr Eding
gebrulkt hiervoor de onderstaande aÍbeeldingen vên een
vrolijke en verdrletige 'smiley'. ledereen, jong en oud, mei
wêlke culiurele achtergrond dan ook, reageeÉ op dezelfde
manier op hetvrolijke gêzichtje met een sterke spler of met
een spierverzwakking bij het gezichtje Ínet de aíÏangende
mondhoeken. Op de laatste reageert het lichêam met stress
ên laat de muscu atuur ontkoppelen; de testpersoon kan de
arm niet op de p aats houden.

ook niet al een tot dit íeit. Het inte ligente orgênjsme dat wij
ziln, is door saÍnenwerking mei ons bewustzljn tot nog vêe
meer in staat. A s we dê spiêrreêctie op stress a s iets van
onze hardware beschouwen, kijken we nu naêr de softwarei
de spiertest gedmagt zich als een lndicator die onze intentie
volgt en gestuLrrd wordt door de lichaamsintelligentiel
Hiervoor hebben we ofwe een zorgvu dig geformuleerde
dialoog nodig ofwel het vastste en vên duidêlijke
zoekcriteria, het raster.
Bij een dlêloog met de spledest formuleren wli in wooÍden
wdt het iLhèa-n o. dÊ gêÊ .r ,oL //ê88e1. wa r1eêr I
rechtstÍeekstot ons zouden spreken. Daarmee treden wijin
contact met gebieden die via ons dagelijkse bewustzijn niet
toesankelijk zijn.
Veel uitkomsten van de spiertest hebben nog verdêr
specificate nodlg- BijvooÍbeeld: de splertest wordt zwak
van een sinêasappe - Gaat het om déze sinaasappe, of

over al e sinaasappe s? is ze onrijp, bêdorven of belast met
bÊstrildingsmiddel? Worden de fruitzuren niet verdlagen
ofspee I êr een a lergie? Gaai het over de schilofover hei
vruchtv ees of hÊt sap? De lichaamsdialoog kan hierbij voor
ophêldering zorgen. De spiertest wordt zo dus gebruikt om
met het ichaam te spreken.
om efficiënter te kunnen testen, kan hêt he pen om een
rasterte gebruiken oÍn niet eindeloos vragen te hoeven
to.ru ero1. wê 8êve1 o.r/Ê ir ènhe od-l het bpg I và1
de test mee als een soort zoekcriierium; we geven ons

onderbewustztn a s heiware deopdrachtom specifiekte
zoeken naar de juiste antwoorden. Bijvoorbeeld wanneer we
Het bilzondere van de spiertest is dat ook de bewust
waargenomen stressprikkels door een speclaal 'filter'
vla ons onderbewustziln open, waar ze aan de hand van
meer gevoelige criteria beoordeeld wordên. Zo kunnen we

bijvoorbeeld de muziekvan Mozart niet zo mooivinden;een
sterke spiertest laai zien dai deze muziek toch positiefop
ons welbevinden inwerktl Fouden we van heavy metal, dan

groot dat de spiertest tóch vêrzwakt, oÍndat op
fijnstoffelijk niveau er een onbêlêns wordt veroorzaakt...
Het is belangrijk oÍn te weien dat het ujtschakelen van het
willekeurige neuromuscu aire sysieem als gevolg van de
stressprikke, s echts van korte duu r È: het lichaêm gêat
vrijwe dlrect overtot adaptatie. Dit is maar goed ook, want
is de kans

als het Llchaêm nlÊt kon êdapteren, werden we zo geregeerd

door alle stressprikke s oÍn ons heen, dat er he emaa
geen spiertest mogelijk zou zijn omdat we vooÉdurend
verzwakten. (Wellicht ls ditwat ergebeun blj hoog
sensitivitelt; hêt adêptatiêvermogen is onvoldoendel?)
Het splêrsysteeÍn reageer! dus ook op Í!nstoffeLljke prlkkels,
buiten de 'fysleke' zintuigen om. (Hierover vo gende
afleverins meer.
Via welke kana en het organisme bijvoorbeeld alleen
door ichaamscontact een stof kan inschatten op 'al dan
niet stressvol'. kan met het bovennaande niet helemaa
worden veÍklaard, mêar d!idelijk is we dat er sprake ls van
comÍnurlcatie met de ichaamsintelligeniê. Het uittesten
van medicaÍÍrenten aat zich niet meer helemaal onder de
noemer van 'alarrn of stressor' vangen en beperkt zich dên

een kruidenthee zoeken die he pt tegen keelpijn, koÍnen .:
we uit op saliethee en zuLen alle anderetheeën zwakteÍen,
ook al zijn die volkonren onschadelijk voor de betreffende

Samengevat
Wê kunnen de spieÉest dus op 2 manieren gebruikên:
- Orn een siressorte zoeken, dus oÍÍr een reactie op een
prikke te testen.
Als indicatorfunctie nret het ichaarn wordt'afgêsproken'
hoê de spierreactie wordt verwachti ln een vraag en
antwoordgesprek of door mldde van een doorzoekcriteria
gedefinieerd raster
Wannêer de software ontbreekt of uitvalt, dan valt de
spiertest automatisch terug op de prikkelreactie modus.
Wanneer een andere testfunctie wordt gewenst, dan kên
dat, maar het is dan noodzakelijk dat men zich daêrvan
bêwust is en dat het he dervoorafgeformuleerd wordt.
Volgende keer: waaÍ komi de informatie vandaan,
geloofwaardlgheid, hypothesen, kwaliteit,
het nu puntveld, wetenschappe ljk onderzoek
ofniet? en meer... t l
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