naturalne leczenie

TEST MIĘŚNIOWY
Wojciech Gajewski, Dorota Kalwajt

„Z ust może wyjść kłamstwo. Ciało nie
powie niczego poza prawdą”.
~Energia kwantowa, S.S. von Staden
W ciągu dnia podejmujemy tysiące decyzji. Dotyczą błahostek dnia codziennego, jak np. W co się ubrać? Którędy
pojechać, aby ominąć korek? Którą dietę wybrać? Jaki suplement zastosować?
Czy ten zakup jest mi potrzebny? Pójść
do kina, czy do teatru? Decyzje dotyczącą również spraw ważnych, np. Którą
ofertę pracy wybrać? Na jaki samochód
się zdecydować? Zamieszkać z partnerem czy jeszcze się wstrzymać?… Warto także zadawać sobie ogólne, aczkolwiek bardzo ważne pytanie: czy to jest
dla mnie dobre? Każdy z nas chciałby
mieć pewność, taką stuprocentową,
że podjęta decyzja jest tą najkorzystniejszą. Jest wiele propozycji. Reguła
pierwszej sekundy – o czym pomyślisz,
instynktownie to rób. Polegaj na intuicji. Wspomóż się wahadełkiem. Spisz
na kartce wszystkie za i przeciw. Skonsultuj się z fachowcem/doradcą. I wiele
innych. Wszystkie one są dobre. Jest
natomiast jeden bardzo ciekawy sposób
na skonsultowanie się ze sobą samym.
Sposób wykorzystywany przez kine-
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zjologię w procesach terapeutycznych
oraz do znalezienia tej właściwej odpowiedzi. Mowa o teście mięśniowym. Co
to jest?
„Test mięśniowy (TM) jest sposobem
bezpośredniej komunikacji ze swoją
Jaźnią. Jest sposobem na uzyskanie
odpowiedzi od nas samych, pomijając
umysł świadomy, czyli nasz system
wartości i przekonań, nasze lęki i obawy, sugestie i doświadczenia, nasze
„ego”, a więc wszystko to, co zwykle
zakłamuje obraz sytuacji. TM wykorzystuje zasadę łuku odruchowego,
który jest reakcją autonomiczną, nieangażującą naszej woli, tzw. odruchem bezwarunkowym; fizjologiczną
reakcją ciała na otrzymywane informacje i pytania” – wyjaśnia Dorota Kalwajt, założycielka Akademii Kinezjologii. Reakcja ta jest bardzo dobrze znana
z życia codziennego. Kiedy otrzymujemy tragiczną dla nas wiadomość „nogi
się pod nami uginają”; kiedy się oparzymy, gwałtownie cofamy rękę; gdy
jesteśmy w dużym stresie, zaczynamy
się pocić. Z drugiej strony w momentach uniesienia, szczęścia „wzrastamy”,
„dostajemy skrzydeł”. Z doświadczenia
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wiemy, że przekaz nacechowany negatywnymi emocjami spowoduje stres
w ciele, podetnie kolana, a my możemy nawet zemdleć i upaść. W mgnieniu oka spadnie napięcie mięśni, które
nie będą już w stanie utrzymać ciała
w pionie. Każda negatywna informacja,
nieistotne, czy przekazana słownie, czy
odebrana przy pomocy innego zmysłu,
spowoduje osłabienie mięśni. Uwarunkowane jest to tym, że nasze ciało
przechowuje wszystkie doświadczenia
życiowe, zarówno te pozytywne, jak
i negatywne; od poczęcia, aż po chwilę
obecną. Jeśli nie reaguje na nie stresem,
mięsień jest mocny, ale gdy stres jest
obecny (poprzez negatywnie zabarwione emocjonalne odczucia, takie jak lęk,
niepokój, czy wątpliwości), mięśnie nie
wytrzymają łagodnego nacisku i poddają się. Wykorzystując tę zależność,
za pomocą TM można odróżnić bodziec
pozytywny od negatywnego, bodziec
anaboliczny (wpływający pozytywnie
na życie) od katabolicznego (wpływającego niszcząco) oraz prawdę od fałszu.
Odpowiedzią na testowanie mięśni jest
ich wzmocnienie  - „tak” lub osłabienie „nie” jako reakcja na określony bodziec
(suplement, alergen, pożywienie), czy
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zadane pytanie. TM jest niezależny od
osobistych opinii i wierzeń, jest bezosobową odpowiedzią pola świadomości.
Odpowiedzią na unikalną wibrację z tegoż pola, która trafia do naszego układu
nerwowego niezależnie od naszej woli.
Wykorzystując ten sposób komunikacji,
możemy dowiedzieć się, co nam szkodzi
(np.: alergeny), czy dana decyzja będzie
właściwa, czy biznes, który chcemy
rozpocząć, jest dla nas dobry, nawet
czy dana relacja będzie korzystna. Nasza podświadomość zna odpowiedź na
wszystkie pytania. Trzeba tylko znaleźć
sposób, aby się z nią skomunikować.
W ogólnie pojętej kinezjologii TM
jest podstawowym narzędziem we
wszelakich technikach kinezjologicznych, wykorzystywanych do pracy ze
stresem, emocjami, traumą i blokadami energetycznymi. „Ponieważ we
współczesnym świecie codziennie narażeni jesteśmy na stresowe sytuacje
to właśnie stres i komplikacje wynikające z jego „odkładania” się w cie-

le są zalążkiem wielu dolegliwości.
Dzięki TM jesteśmy w stanie znaleźć
blokady, powodowane głównie przez
stres, w ciele na poziomie fizycznym
i energetycznym oraz co bardzo ważne,
wytestować najkorzystniejszą dla nas
w danym momencie metodę do usunięcia tego ogniska – bólu, dyskomfortu czy nieprawidłowo funkcjonującego
organu i tym samym wspomóc leczenie
organizmu”. – mówi doktor Kalwajt.
TM został po raz pierwszy wykorzystany w praktyce klinicznej przez Georga
Goodhearta, który opublikował wyniki
swoich badań w 1964 roku i wraz z Johnem Thie stworzył podwaliny kinezjologii stosowanej. Kolejni uczeni rozszerzyli pracę z TM do badania emocji,
systemów wierzeń, ludzkich postaw,
muzyki, dźwięków i symboli oraz do
sklasyfikowania, oraz numerycznego
skalibrowania poziomów świadomości. A my, to potężne narzędzie diagnostyczne możemy w zaciszu domowym
wykorzystywać do naszych potrzeb.

Miernikiem jest nasze ciało, a dokładnie dowolny mięsień. Testującymi, my
sami. Przedmiotem badania, cokolwiek
zechcemy. Trzeba tylko poznać, zasady
przeprowadzania testu. W jaki sposób
się do niego przygotować, na co szczególnie zwrócić uwagę. W jaki sposób
prawidłowo go wykonywać. Warsztaty
przedstawiające zawiłości przeprowadzania testu mięśniowego są stałym
elementem bogatego kalendarza kursów Akademii Kinezjologii.
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Założycielka Akademii Kinezjologii, lekarz medycyny, pediatra ze specjalizacją
rehabilitacji medycznej. Pogromczyni stresu w ciele,
jedyna instruktorka neurokinezjologii w Polsce. Od
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medycyną holistyczną. Na kursach na całym świecie stale zgłębia wiedzę na temat wpływu przeżyć
i emocji na nasze zdrowie, aby jak najskuteczniej
pomagać swoim pacjentom i dzielić się najnowszymi technikami kinezjologicznymi z kursantami
Akademii.
Więcej o Akademii Kinezjologii: www.akademiakinezjologii.pl
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