Tekst: Els lonsen

De wonderbaarlijke wereld
van de spiertest
fadortijd speelt een cruciale rol. Het is
noodzakeltk om de hjd te nem€n om afte
stemmen op de c iënt en zijn thema, ofzo u
wilt, in te lossen in hetVeld.
Even snel tussendoor tesie n brengt het risico
ln de vorige oÍleveringen bespraken we onder
met zich mee dater ruis op de lijn komt en
ondere hetÍunctioneÍen en uitvoeten von de
hieÍdoor kên hei rcsultaai onbetrouwbaar
spíertest en wot er op neurclogisch qebied
gebeurt. Het ging over gelooÍwoordigheid
worden, omdat er te weinig specifieke
De schtijístervdn het boek: informatie kan worden opgevangen.
en imogovon de kinesiologie en de rolvon
Christo
De toegang tot hetVeld, waarin therapeut
de tester en de testpersaan bii het tat stond
en
testpersoon elkaarontmoeten bil het
komen van iníormatie.
spieftesten, moet dus ongesioord zijn om de
]n dit laat\te deet be\peAen we de bon van de
infornatíe, de invloed van overtuigíngen en nogmoabde rol
informêtie daadwerkeliik puur te kunnen bereik€n.
Dit is het derde deelvon een serie artikelen,
qeboseeÍd op het boek"Die wundersome
Welt des Muskeltests" von Dr med. Christa

de

Keding

Dat zijn dus veelcomponenten waarÍnee rekening

lnÍormatievelden
Naarêanleidíngvan de vorige afleveringen van deze serie,
zouden we kunnen concluderen dêi er bij het uiivoeren van
spieftesten verschillende'deelnemers' b€trokken zijn: de
therapeut, de cliènt, de onderzochte stofen het collectieve
onbewuste , Andere namen hiervoor zijn ook wel: de
bewustzijns , informatie of com mu n icatievelden, Akasha of
Nulpuntveld.
Dr Keding noemt in haar boek het volgende voorbeeld om
de werkins van deze velden te verklaren:
We zouden de opvatting over onze hersenen als
denkapparaat' kunnen herzíen als niet uitsluitend de
producentvan gedachten, maaÍ als een soort persoonlijk
resonantieapparaat dat, vergelijkbaar rnet een gsm,
informatie zendt en ontvangt zonder uitsluitend zelfde
gesprekken te produceren.
We hebb€n onze helsenen nodis om binnen deze
informatievelden te kunnen communiceren.
De'hardware'isweliswaar identiek, de software is zodanig
anders dat elk;ndividu zÍn eigen keuzes en opvattingen
maakt. En dit zou ook kunnen verklaren datelke testervanuit
zijn eigen referentiekader inlogt in dit Veld en de uitkomsten
navenant anders zijn.
Ook d€ omg€ving en de context waarin detest plêatsvindt
zijn van belang, bijvoorbeeld de aanwezigheid van andere
peEonen en de (fysieke) afstand tussen tester en geteste,

Om een betrouwbar€ tesi tot stand te br€ngen, zijn verder
fêctoren als empathie en waarneming van belang maar ook
12

dientte

Hetgoede nieuws is dêt deze fêctoren allemêal in de hand
van de tesi€r liggenln elk geval kunnen we concluderen dat door de tijd te
nemen en positieve gefocuste aandacht het resultaat
betrouwbaa rder wordt.

Wdnleerwe uirgaênvan dê hvpothe\ê dal hêl
inÍomatieveld betrokken is bijhettesten, heeft dit
onvermijdelijk gevolgen voorons handelen als spiertester;
het heeftgevaren maar biedt ook kansen.

Objectiviteit
omdat we ervan uitgaan dat alle inforrnatjeterugte vinden
is in de communicatievelden, worden de begrippen ?oed'en

'fout'betrekkelijk.
onze overtuigingen, die worden gekleurd en gevormd door
pelsoonlíke ervaringen, leiden tot een leer, die zich verbreidt
en versprcidt, zonder dat het de enige waarheid hoeftte zin.
Studenten kunnen door hun leraren beschreven voorbe€ den
als onomstotelijke waêrheid gaan aannemen en bouwen dit
in hun eigen overtuigingen in, die via de spiertest vanaf dat
moment steeds weer bevestigd worden, Jarnmer is daarbÍ
dêi dit andersoortige (test)ervaringen uitsluit.
Éen duiding van de testuitslagen zou daarom ook altild de
optie open moeten houden dat hei ook anders kan ztn.
We willen met kinesiologie graag een objectief instru ment
hebben waarmee we 'alleen maar wi en meten', zonder
invloed van persoon ijke invloed van de tester. Dít wordt
gevoed door de huidige wetenschappe ijke eis tot
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communicatie met de binnenwere d van de c iënt, zonder
dai die daarvan op de hoogie is, is niet ethÈch.

objechviteit, standaardisering en normering. Maêr is dit
wenselljk en haalbaar? We zouden minstens wi len bereiken
dat onzê testresultaten betrouwbaar en overwegend
reproduceerbaar ziin. Hoe kunnen we dit bereiken?

Bovendien is de energetjsche kracht van het gesproken

woord groter dan die vên de gedachte en dit lejdt
uitejndelijktot een beter resu taat.
zake ijk en zonder voorinsenomenheid storinsen en de

Soms wordt de subjectieve invloêd van de therêpeut

vervangen door objectjeve mêetêpparatuur als
Bioresonantie of Elektroacupunctuur Maar ook objectieve
meetappêratuur wordt door mensenhanden ingesteld en
bediend en er zijn voorbeelden waaÍblj de kabels verkeerd
aangesloten waren en er toch he dere informahe uit de
Om oblectiefte willen zijn, geeft men er soms de voorkeur
aan om blindteteÍen, duszondertê wetên wat men
precies test. ls dit eieenlijk niet orn de uitkomsten van
de spiertest op de proefte stellen, eerder dan dat het
om neutraaltesten gaat? De sch rijfster vindt dit eigenlijk
onzinnig: ook aiarmpunten bijvoorbeeld worden toch
niet blind getest? Heteaat er niet zozeeÍ om dat de
testresultaten niet worden beinvloed, maar eerder om
neutnal, 'onverschillig', te zijn over het resuliaail Laatje
verrassen, ales is mogelijkl
Om met de spieriêst zo effectiefen waarheidsgetrouw
mogelijkte kunnen werken, is het van belang om het
subjectieve êandeel van onze handelingen transparant en
bewustte maken in plaêts van ze krampachtigte willen

vermijden.
De rolvan dethêrapeut
Het werken met spiertesten vraagtvên de tester absolute
integriteit; immels met de Êlnstoffelijke test kan men
doordringen in een gebied datdieper igtdan hei

dagbewustzijn, namelijk hei onderbewuste.
lntegriteit gaat verder dan alleen maar ?oede wil'. De tester
moet kennis hebben van de wetrnatigheden van mentale en
therapeutische processen,
De rolvan testergaat verder dan enkel maar het testen

van btvoorbeeld passende voeding het gaatverder dan
het 'wegnenên vdr k a, hlên. De io i' Íree. die van een
begeleidervan de cliênt te zÍn op diens geneziÍrgsweg.
Hiervoorztn de volgende stappen nodig:
- De.l'err leren kenrFr /lr vr"dC doorgronoen e'r n
verband brengen rnet d€ kennis die de tester heeft. Het
ontstaan van ziekte begrijpen en dejuiste handelwijze
weten (anêmnese).
- Het in ichten van de cliënt over de resultaten van de tesien
en er Ínoeite voor doen dat de cliênt dit verhaal goed

-

besrijpi.
Het aanbieden van moge ijkheden om de storing op te
heffen, waarbij het ook rekervan be ang is oÍn de clíënt te

motiveren tot zelfverantwoordelijkheid.
Een concrete therapie aanbeveling, rêkening houdend met
kennis en mogelijkheden van zowêltester als cliènt .

Naast deze algemeen ge dende stappen, zijn er nogstappen
die specifiekgaan over het werken metspiertesten:
Respeci voor de cliênt.

Dit houdt ook in dat er niet non-verbaal wordt getest;

oorzaken daarvan vasistellen.
De klachten vên de cliént in verband brengen Ínet hetgeen
de spieÉest uitwtst.
Het resultaat, de therapie en de eevolgen zo logisch
mogelijkverialen en meedelen aan de cliênt.
Wat hiervoor nodig is, is kennis over het vak en overde
(test)methode, ontvankelijkheid en openheid, empathie
en communicatievaardigheden en niet dogmatische

-

Tenslotte is het ook vên belang dat de therapeutgoed
voor zichze f zorgt 1'nstrumentenpflege'). Uitgaande van
de gedachie dat de tester hei instrurneni is om toegang te
krijgen tot de informatje van de cliênt, is het van belang dat
de le*lêr voldoende njd vooÍ / ch/'êl'rêêml. ,ijn e ger groêi.
balans en oniwikkelingsproces serieus neemt en 'leeft wat hij
predikt'1
De persoonlijke ontwikkeling van de therapeut heeft
onmiddellijk gevolgen voor wat hijvoor de cliënt kan doen.
Je kuni een cliènt niet verder helpen dan waarje zelf bent
gevorderd; men krijgt de cliènten die men aankan.ledervan
ons heeft wel de ervaring dat naarmate de ervaring stijgt, de
vragen van de c iënten complexer |tken te worden.

Overtuigingen en het vermijden daarvan
Overtuigingen hebben inv oed op de têstresuliaien, ook
wanneer ze niet als zodanigworden herkend.

-

Overtuigingên kunnen zowel in overeenstemming met de
waarheid 2ín als daarmee in tegenspmak.
Uit de testresultêten kunje niet afleiden ofer bt het testen
sprake was van een overtuiging.
Dus streven we naar zoveel mogelijk openheid bij hettesten.
Openheid is de sleutel Íraarde deurvan onivankelijkhêid die
vervolgens naêr de waarheid van de cliênt leidt. Openheid én
ontvankelijkheid én kennis van de tester zijn dus nodig om
tot goede testres u ltaten ie komen.
Kennis kunje vergaren, en openheid...?
De vooringenomenheid bil het spieriesten begini m€t de

bereidheid om in gesprek te gaan met andersdenkenden en
het oude veÍtrouwde los te kunnen laten als dat moet, soms
metvallen en opstaan. Confucius zegt:%r zijn 3 manieren
oÍn te leren:door nabootsing, dat is de eenvoudigste manier,
door nadenken, dat È de ede ste, en door ervaring, dat is de
bitterste..." Men Ínoet open genoeg zijn om eventuele valse
overtuieingen bewustte worden en deze ter discussie te
stellen en zo nodig loste laten.
Dat betekent:de tijd nemen om de woorden van sceptici
zodat we begrijpen waar het de ander
om gaat. Daarnê pas kunnen we die zienswijze vergelijken

doorte aten dringen,

met de onze of met on?e ervaring. En dan pês kan zich
een d,llwoord vo men en kar eÍ êventJeel een nreJwe
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zienswijze opduiken. Soms is het zinvol om toe te geven dat
we (nog) niet overal een êntwoord op hebben als het gaat
oÍn spieriesten. Daêruit ontstaar ontvankelijkheld waarln
inspiratie en nieuwe ideeën kunnen ontstaan.
Zelfreflectie en -onderzoek lêiden toi een betere

rl^eÍapcur , re I oJdir8. evenà 1êr oolo\ 'êr vdr

re eigê"r

stress, spanning of ontevredenheid. Er is dus enigwerk tê
doen voordat men a stherapeutaên deslag kan.
Maargelukkig hoeftdit proces niet'k aar'te zi.jn alvorens

men met cliênten aan de slag kan. Wanneer er bereidheid is
tot zelfreflectie ên -ontwikkeling, men bewust isvan de eigen
rol in het contêct met de cliènt, wanneer Ínen de tijd neemt
en zorgt voor voortd u ren de ontspênnen opmerkzaamheid,
,ondertê oordelen, kan men heelgoed a stherapeut
functioneren. En vanuit de Alphastaat hêbben we een
helderder toêgang tot de informêtievelden en zo kunnen we
het potenheel van de spleriest optimaal benutiren.

Psychologie €n kínesiologie
Wle zich bezighoudt met kinesiologie, konrt al snel op de
scheids ljn tussen ze fhu p enerzijds en therapie êndêÍzljds.
Dit wordt bijvoorbeeld duideliik bij de Touch for Health;
dit ls van oorsprons een ekênmethode, maar heeft zovee
moge ijkheden in zich dat hêttot professioneelniveau kan

worden uitgebouwd.
Elke spiertest roept in het lchaam iets op dat ont dekt
en begrepen wilworden. Érworden stressoren uit het
onde'oawL l/ijn ler'ooÍcclrr'r gerovÊrd êr ddd oÍr rc
l^Fr v"r belêng o r /i' n oewLrt re rr , var dê ê 8e'r
competenties bii het spiertesten; men moet kunnen
hanterÊn wat men oproept aên aniwoorden die het ichaam
geeft. Dat vraagt daarom ook kennis van bljvoorbeeld
orrw kke rre(p\yLrologie er psv(\op"rholo8i, .
De geestelijke ontwikkelingsgeschledenis van de Ínens hangt
niet af van een verzarrleling Losstaande gebeurtenissen,

maar ve e zich herhalende gebeurtenissen zorgen voor een
íbeeld en were dbeeld. ln het ver eden testen is sinrpel en
kan iedereen, mêarwi decliént de pêtronen en samenhang
echtgoed begrijpen, dan is de rolvan detherapeut belangrilk
om deze zodanig ie spiegelen en te duiden dêi de cliënt zich
erln herkent en er grip op krijgt zodat hij tot verandering kan

De vo gÊnde stap in dit proces is om de testresultaten op
een zodanige manleraan de cliëntuitte eCCen, dathijer
lets mee kan en de gevolgen zalaccepteren en uitvoerenom de ve€ntwoordelljkheid voor zijn eigen gezondheid te
hebben, zal de c iènt dus zelf iets moeten doen ofjuist laten.
De therapêut moêt ln Íaat zijn om de c lènten te motiveren
ze f het heft weer in handen ie neÍneni informatie geven en

ze

vooral deze informatie duiden. Maar... deze duiding moetwel
nexibe b ijven, want anders ontaardt hei in een overtuiging,
die van 'kunnen' een 'moeten' maakt. De spiertest is een
prachtig hulpnriddel hierbij, omdat de cliënt de antwoorden
letterlijk aan den lijve ondervindt en dit zal eerder leiden tot

Noemaals: Het Veld
Zoals aleerdergezegd, wordt de testpersoon als hei ware

een antennewêardoor hij, vja detesterals instrumÊni, met
het co lêctieve onbewuste, ofwel de informatievelden kan
communiceren en als het ware de opgevraagde informatie

mondisheid ên zeltuerantwoordelijkheid.
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Schrjjfster pieit ervoor om in de klnesjo ogische opleidingen
van het begin êfaan de studenten kennis te laten Ínaken
met het bestaan van deze informahevelden, on daaÍmee
de verschillen tussen de diverse stromingen beterte kunnen
begrijpen en plausibelte maken. Bovendien kan men zich
sneller bewust worden van waa r tegenstrijd ige opvattingen
vandaan komen en daêrvredê mee hebben.
Transparantie in de opleidingen betreft enerzijds zicht op
de verhouding tot andere opleidingen en anderzijds de
differentiering van Ínethodes en therapeutische inhoud.

wijsheid ijkt te beslissen over de iestresuiiaten.

En deze

aat niet met zich sollen, En dat is misschien maar goed
ook: de spiertest zou op deze manier kunnen worden
'ingepalmd' en dit kan leiden tot maakbaarheid en dat
betekent machi . Hieruit kan gemakkelijk misbrulk ontstêan
in p aats vên bewustzjjnsverhoging.
ln verhouding lot de menselijke gêschiedenis maakt de
kinesiologie deeluitvan een nog jong ged a chtengoed en er
igt een mooie ioekomst openl
Tot slot

Het proces van de cliënt
Een mogelijke persoonlijke ontwikkelingsreis in 10 stappen
van iemand die door lichame ijk klachten terecht komt in een
kinêsiologische praktijk:
1. Hij leeÍi een merkwaardie instrument, namelijk de
spieftest, kennen en accepteren.
2. Door de spiertest ervaart hij aan den lijve wat
bijvoorbeeld voedins en ontsiftlns kan doen.
l. Op grond van de ervaring dat deze testen kloppen, laat hij
zich in met het onder ogen zien van emotjonele oorzaken.
4. Zijn verirouwen wordt gesterkt, omdat het hem door
deze correcties duidelijk beteÍ gaat.
Ndddr rr n ot meer oppeívlèlk ge prob prer z jn
opgÊlost, is hij bereid om ook aên diepere evensthema's
6. Tr

Tops en flops:

Vaakzien we dat beeinnende testers uitstekende
resultaien bereiken met hun behênde ineen.
Beginnersgeluk? Kan zijn, maarwe zien vaak dat het
stagneert Ínits men niet bereid is om buiten de gebaande
paden te kjjken en zich zelf aLs therapeut te ontwikkelenl
Om goede resultaten te hebben, is het van belang om we
te b ijven denken, niet 'al een maar'te testen. Gerichte

v dgen.lêllên. Ter kênri.van,/dkpr. dr"dgl bj rdr êêr

-

een communicatiemiddel.

ledereen dle mêt spiertesien werkt, kan eraan bijdÍagen om
de spiertest meêr aanzien te verschêffen door:
kinesiologie, i.c. de spiertest, te gebruiken daarwaar hij
aangewezen is, zinvol/ noodzakelijk of gewenst,
- het gebruik van de spiertest ira nspa ra nt te maken;
als therapeut in je eigen praktrjk, maar ook in de
openbaarheid (bijlezingen bijvooÍbee d)en in de
beroepsopleidjneên,
de spiertest ln te bedden in de coramunicatie en ook als
een onderdeel daarvan te beschouwen,
- bewustie zijn welke testonderzoeken en vragen zinvolzijn

-

waar het maar mogelijk is de rêsuliaten viê êndere wegen

-

kritischevragen niet uit de weg gaan, tegenstrijdigheden
nietteontkennen €n erkennen dai sommige verschtnselen

onlwikle I /i, h een begÍip voor / ch/êl'êr /ijr

levensgeschiedenis; het v ammetje van zijn eigen
potentieel gaat krachtiger branden.
7. De innerlijke waarheid, de innerlijke stem neemt toe als
wegwijzer nêar de innerlijke bron ên de bereidheid om
daar naarte luisteren groeit,
8. De spiertest eert hem om innerlijke van uiterlijke
stemmen te onderscheiden; intulïe in p aats van
overtuiging en visie in plaats wn illusie.
9. Naarmate men steeds gevoeliger wordt voor deze
innerlijke steÍn, kan het hulpÍniddel spiertest op den duur
achterwese blijven.
10. En vervolgens? Het ?a hiermee niet ophouden, watvolgt
is niet duidelijk, de ontwikke ingsweg stopt niet... het
is een onophoudelijke weg van verder erên en verd€r
groeien.

-

De spiertest is geen zelfstandige informatie instantie, maar

Lêat je verrêssen door de spiertestresultaten en

nog niet {helemaal) kunnen worden verklaard.
De conclusie van dezê serie êrtikelên kunt u zelfirekken en

uiteraard is erover de nodige beweringen discussie mogelijk,
graag zelfsl (info@touch4els.nl)
Dat neemt niet weg dat ik dit een be angwekkend boek vind
voor onze beroepsgroep, de spieriesters. Het maakt duidelijk
dat erveelaspecten betrokken zjn bj het toi siand komen
van een betrouwbare spiertest,
Daarom is het goed dêt hieman in d€ professionele
kinesiologische opleidingen aandacht wordt besteed.
Helaas is het boek (nog?) niet in êen Nêderlandse vertaling
te verkrijgen. Begin 2013 komt ereen (Duitse)heruitgave die
verkrijgbaar zal zijn via wwwvakverlag.de.

Noat van de redactie: in de vorige twee ortikelen over dit
boek werd steeds qesuaken aver Dr. med. Christa Edinq. Dit
noet notuuÍlíjk ook Dr. ned. Christo Kedinq zíjn. i1

verlaatje

hieÍop zonder verwachtingen en overtuigingen,
Stop met het proberen te bewijzen van de spiertest. Dit
blijktsteeds weer vasi te lopen (net a s het bewijzen van de
werkzaamh€id vên homeopathie trouwens)Wie de spiertest test, koÍnt bedrogen uit. Een hogere
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