EN QUÈ CONSISTEIX UN TEST DE
KINESSIOLOGIA
A través d’un test muscular es provoquen
estímuls que donen respostes immediates
en variar la tensió dels músculs. En el
sistema de l’Arm Reflex aquesta variació
de tensió canvia la llargada aparent dels
braços, i és aquest canvi el que permet
interpretar una resposta SÍ / No per cada
estímul.
D’aquesta manera es desenvolupa tot un
protocol que permet investigar causes i
solucions dels desequilibris que patim.
En kinessiologia es classifiquen els
desequilibris en 4 camps:
energètic (meridians d’acupuntura...),
emocional (traumes, emocions no
resoltes, ...), bioquímic (mancances de
nutrients, infeccions...) i estrucutral
(contractures musculars, vèrtebres...).

DE QUINES EINES DISPOSEM PER
SOLUCIONAR ELS DESEQUILIBRIS
Quan investiguem l’arrel d’un desequilibri
arribem sovint, per no dir sempre, a un
conflicte emocional no resolt. D’aquí que
la nostra eina principal sigui l’anomenada
“Formats del cervell” creada pel Dr.
Charles Krebs. Consisteix en un mètode
de digitopuntura que dilueix en pocs
segons l’estrès cerebral creat pels
conflictes no resolts. Una altra tècnica
similar és l’alliberació d’emocions
atrapades.

NOU PLANTEJAMENT DEL DR.
HEINRICH KREMER : LA TERÀPIA
MITOCONDRIAL.
Segons el Dr. Kremer, totes les malalties
cròniques tenen com a origen un mal
funcionament de les mitocòndries.
Segons les últimes investigacions en
biologia cel·lular, les nostres cèl·lules són
una simbiosi d’una bactèria anaeròbia
primitiva anomenada Archaea, amb una
bactèria, la mitocòndria, capaç d’usar
l’oxigen per produir energia.
Una cèl ·lula sana té al seu interior entre 1500
i 2000 mitocòndries, les quals tenen com a
funció la producció d’ATP ( el combustible de
la cèl·lula) a partir d’oxigen i glucosa. Però,
segons el Dr. Kremer, tenen encara una altra
funció: a través d’un complex mecanisme
físic- quàntic, entreguen a la cèl·lula la
informació necessària per organitzar les
diferents formes de vida. Per tant, segons el
Dr. Kremer, la pèrdua o mal funcionament de
les mitocòndries suposaria no només una
pèrdua de la vitalitat cel·lular, sinó també
l’entrada progressiva en el caos del nostre
biosistema.
Quan, usant el test de kinessiologia,
busquem la causa de la pèrdua de
mitocòndries sanes, ens trobem davant d’un
resultat sorprenent: les mitocòndries moren
a causa de tòxics creats per fongs en els
nostres intestins. Dit d’una altra manera,
totes les malalties cròniques són causades
per una inadequada flora intestinal.
Curiosament, Hipòcrates ( 400 ac), fundador
de la Medicina occidental, ja afirmava que:

“la mort neix als intestins”.
Sortosament aquest desordre té fàcil
solució amb l’aplicació d’imans sobre
parts determinades del cos.
BIOMAGNETISME
És una nova teràpia desenvolupada pel
Dr. Goiz (Mèxic), que permet crear un
reequilibri en el cos per fer desaparèixer
les infeccions. La majoria d’infeccions
són subclíniques o cròniques, i ocupen un
espai reduït. Tot i així, van recarregant els
teixits de toxines, i acaben provocant
greus problemes. Aquest és el cas dels
fongs, citat a l’apartat anterior.
La teràpia és molt simple. Es tracta de
posar en contacte amb la pell dos imans,
un amb la cara nord i l’altre amb la cara
sud en contacte amb el cos, durant uns 20
minuts. Els punts de col·locació depenen
de la infecció i es trien usant el test
muscular.
HOMOTOXICOLOGIA
Abans de la moda farmacològica actual,
la teràpia mèdica tenia com a fonament el
drenatge dels òrgans del cos.
Hidroteràpia, dejunis, purgues, saunes...
eren els mitjans emprats per aconseguir
aquesta neteja.
Actualment els estudis de Pishinguer han
donat justificació científica a aquestes
pràctiques ancestrals. Segons aquests
estudis, la insuficiència

funcional dels òrgans d’eliminació
(fetge, ronyó, sistema limfàtic, pulmó i
pell) fa que les toxines generades per
els processos biològics no siguin
eliminades en la seva totalitat i
s’acumulin en els espais entre cèl.lules,
la matriu extracel.lular. Atès que la
majoria de les toxines són àcides, el
medi extracel.lular es va acidificant fins
al punt en què els intercanvis bioquímics
de la cèl.lula amb el medi són
impossibles. Això dóna lloc a quasi totes
les malalties cròniques conegudes.
Podeu veure-ho explicat amb tots els
detalls al video del Dr. Martí Bosch que
tinc a la web.
El tractament amb kinessiologia
consisteix a desbloquejar els òrgans
d’eliminació i testar quins és el millor
drenador per aconseguir la total
eliminació de les toxines.
PSICOLOGIA ENERGÈTICA
Hi ha diverses tècniques que es poden
incloure en aquesta definició. En tots els
casos es tracta d’estimular certs punts
d’acupuntura alhora que es pronuncien
frases correctores o provocadores de
reaccions neuronals. La més coneguda
és el “tapping” o E.F.T. (Emotional
Freedom Technics). Mentre s’estimula
amb petits cops un punt de cada meridià
d’acupuntura, es repeteix en veu alta
una frase anomenant el problema. Tot i
la seva senzillesa, els resultats són
sovint espectaculars, especialment en
casos de dolor.
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És un sistema de comunicació que
permet obtenir informació de les
memòries corporals a través d’un test
muscular.
HISTÒRIA
La kinessiologia neix als anys 60 de la mà
del Dr. Goodheart, el qual va descobrir la
relació entre la fortalesa de determinats
músculs i l’estat dels meridians
d’acupuntura i els òrgans corresponents.
A partir d’aquí es van desenvolupar
diverses branques de la kinessiologia,
entre les quals destaca la kinessiologia
holísitica de Raphael van Assche. En
aquest sistema s’usa com a test muscular
bàsic l’Arm Reflex ( reflex del braç) que
pren en consideració la llargada aparent
dels braços.

