
ozoroval, Ïe psychické a fyzické
procesy se v ãlovûku odráÏejí také
na funkãním stavu svalÛ. Pokud

nûjak˘ stresov˘ faktor pÛsobí na organis-
mus pfiíli‰ dlouho nebo pfiíli‰ prudce,
oslabuje to systém, coÏ se projeví ve sla-
b˘ch svalech. Naproti tomu pozitivní

pÛsobení posiluje a sval pak v testu neza-
ostává, zÛstává stabilní. Na základû toho-
to poznatku vyvinul dr. George Good-
heart v 60. letech svalov˘ test. Jedná se
o bioenergetick˘ testovací postup, kter˘
je schopen podat informace o prÛtoku
energie organismem. K tomuto úãelu se

vyuÏívá také energetick˘ model akupunk-
tury z tradiãní ãínské medicíny. Zakládá
se na vztazích mezi energetick˘mi draha-
mi (meridiány) a orgány, které rovnûÏ
mají vztah ke svalÛm.

Stav psychiky se odráÏí na tûle
âlovûk tedy vyuÏívá zpûtné vazby tûla
k tomu, aby zjistil zatíÏení orgánÛ, ener-
getické blokády, energetické disharmonie
nebo poruchy. DráÏdûním speciálních
bodÛ (rezonanãních bodÛ) mohou b˘t
tûlesné nerovnováhy opût vyrovnány.
Tímto testem ov‰em nelze stanovit Ïádné
klinické nálezy ani lékafiské diagnózy.
ProtoÏe ov‰em reaguje citlivûji neÏ jiné
vy‰etfiovací postupy (jako napfiíklad labo-
ratorní testy nebo rentgenologická vy‰et-
fiení), lze zjistit i takové zatíÏení orgánÛ,
které by bylo bûÏn˘mi vy‰etfiovacími
metodami nezjistitelné a klinicky se je‰tû
ani neprojevilo. Stav organismu je zkou-
mán z hlediska latentních stresov˘ch fak-
torÛ. Proto lze kineziologii s úspûchem
pouÏít také preventivnû. 
Na tento systém zpûtného hlá‰ení je tûlo
dotazováno jednoduch˘m zpÛsobem.
Systém sám ví nejlépe, co mu chybí nebo
co ho naru‰uje, a sdûlí terapeutovi (pro-
stfiednictvím funkãní schopnosti svalÛ)
co, kdy, kde a v jakém pofiadí je tfieba
dûlat. Odpovûdi jsou velmi jasné. Na paci-
enta se pohlíÏí jako na celek.

âlovûk jako prostfiedník
V kineziologii se stejnû jako ve v‰ech lé-
ãebn˘ch postupech regulativní medicíny
pracuje na tfiech rovinách (fyzické, emo-
cionální, mentální). 
ProtoÏe u zvífiat nemÛÏeme svalové testy
provádût pfiímo, potfiebujeme zástupce.
Tato zástupná osoba (náhrada, médium,
zprostfiedkovatel) potfiebuje stabilní
energii a musí b˘t schopná dobfie se sou-
stfiedit, aby mohla zÛstat mentálnû otev-

fiená smûrem ke klientovi. Jako prÛchozí
kanál od pacienta k testující osobû si
uchovává svoji vlastní autoritu a má
schopnost propou‰tût. Pfiíli‰ soucitní lidé
nûkdy propadají pomahaãskému syndro-
mu nebo spl˘vají se zvífietem, coÏ zne-
moÏÀuje pfiesné provedení svalového tes-
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Léčba těla působí na psychiku... 
Slovo kineziologie pochází z fieãtiny a neznamená vlastnû nic jiného neÏ pohyb.
V medicínû znamená kineziologie nauku o pohybu a v˘zkum zpÛsobÛ reakce speciálních
svalÛ. Americk˘ chiropraktik dr. George Goodheart na‰el souvislost mezi svaly, orgány
a meridiány. Psi mohou b˘t tímto zpÛsobem léãeni s pomocí kontaktní osoby.

P
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tu. Prostfiedník bûhem svalového testu
buì naváÏe bezprostfiední kontakt s paci-
entem tím, Ïe se ho dot˘ká, nebo, pokud
to není moÏné, mûly by poslouÏit biolo-
gické materiály jako tfieba vzorky krve
nebo vlasÛ jako zástupci za zvífie. To je
moÏné proto, Ïe kaÏdá buÀka z tûla obsa-
huje celkovou informaci o organismu. Tak
lze z detailu usuzovat na celek. Pokud je
navázán kontakt, lze testovat sytém zvífie-
te prostfiednictvím svalÛ zprostfiedkova-
telské osoby. Takov˘m zpÛsobem získáme
informace o energetickém stavu tes-

tovaného zvífiete, jichÏ mÛÏeme vyuÏít ke
stanovení optimální individuální terapie. 

Test bez náv‰tûvy ordinace
Zvlá‰tní v˘hodou kineziologie je, Ïe zvífie
mÛÏete testovat, aniÏ byste museli chodit
do ordinace nebo aniÏ byste se ho muse-
li dot˘kat. Velk˘m ulehãením to je zvlá‰tû
pro divoká zvífiata a ptáky. Ale také kdyÏ
psi na sebe nechtûjí nechat sáhnout nebo
kdyÏ na konvenãní vy‰etfiení reagují vel-
k˘m stresem nebo masivní agresí, pfied-
stavuje to dobrou alternativu. Pfiirozenû
tím nelze nahradit klinické vy‰etfiení vete-
rinárním lékafiem nebo lékafikou.
Kineziologie se uplatní pfiedev‰ím teh-
dy, kdyÏ se u zvífiete zdánlivû projevuje
rezistence vÛãi léãbû, kdyÏ nereaguje na
osvûdãené léãebné metody nebo jen
nedostateãnû, pfiípadnû dojde-li k reci-
divû. Optimální moÏnost vyuÏití nabízí
terapie chování zvlá‰tû tehdy, pokud
stojí v popfiedí psychické problémy
nebo poruchy. 

Zji‰Èují se stresory
Zvlá‰tní formu léãby z oblasti kineziolo-
gie pfiedstavuje emocionální zbavování se
stresÛ. Emocionální zbavování se stresÛ
(ESA) umoÏÀuje navázat se zvífietem
mentální kontakt a tím pfiijít na stopu
skryt˘m stresujícím faktorÛm a pozitivnû
je ovlivnit V prÛbûhu ESA jsou stresující
faktory se zvífietem zpracovávány v dialo-
gu na zpÛsob psychologického sezení.
Jsou také pfiipravována v˘chodiska ze
stresové situace. Stres znamená nemít
Ïádnou moÏnost volby, ustrnout ve slepé
uliãce. Zpracováním fie‰ení je stresov˘
faktor odstranûn nebo pfiinejmen‰ím
minimalizován natolik, Ïe uÏ nemÛÏe mít
‰kodliv˘ vliv na organismus. 
Pfiesnû vzato ESA pomáhá pacientovi
zmûnit postoj k vnûj‰ím okolnostem
a událostem, které se udály a jeÏ je nutno
brát jako dané.
ProtoÏe s nejist˘m zvífietem nedokáÏeme
mluvit pfiímo, také v tomto pfiípadû zapo-
jíme pomocnou osobu. Tato náhraÏková
osoba slouÏí jako médium a transformu-
je impulsy a informace vycházející od zví-
fiete do na‰í fieãi. Zástupná osoba mÛÏe
bûhem tohoto sezení navázat se zvífietem
kontakt buì pfiímo, nebo pfies surogát
(náhraÏku). Potom se nejprve hledá
a aktivuje stres (fyzicky pociÈovan˘ ná-
hradní osobou). Pokud je pes pfiipraven
na svém momentálním stavu nûco zmû-
nit, je spoleãnû s terapeutem vypracová-
no fie‰ení a vyzkou‰í se, zda je moÏno
stres tímto zpÛsobem odstranit. V‰echny
dfiíve vyfiazené slabé svaly musí nyní v tes-
tu zÛstat stabilní. 

Pro dobré ESA jsou rozhodující pfiede-
v‰ím léãebné, senzitivní, psychologické
a kreativní schopnosti veterinárního léka-
fie a zástupné osoby. 
Pro pacienta platí, Ïe musí zmobilizovat
své regulaãní síly, samoléãebnou energii,
a také Ïe musí znovu vybudovat svou
vlastní autoritu. Tato speciální forma
terapie nabízí integraãní techniku, která
je schopná dát dohromady vûci, které
spolu zdánlivû nesouvisí, pfiemûnit stá-
vající regulaãní strnulost a uvést ji do
pohybu. VyÏaduje pochopitelnû speciál-
ní vzdûlání v metodû, která byla vyvinu-
ta dr. Rosinou Sonnenschmidtovou pro
veterinární lékafie.

Anke Dombergová
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Nabíjení urmeridianÛ
Miky je mal˘ ‰estilet˘ foxteriér,
kter˘ je velmi náchyln˘ na
prochladnutí. Zpravidla velmi 
dobfie reaguje na léãebné postupy
regulativní medicíny, ale pfii
poslední léãbû tomu bylo jinak. Poté
bylo pouÏito kineziologie, aby se
zjistilo, co blokuje samoléãivé 
síly organismu. U Mikyho bylo
zji‰tûno, Ïe na test reaguje jeden
z urmeridianÛ. Tuto disharmonii 
lze vyrovnat prostfiednictvím
speciálních bodÛ za pomoci
rezonanãních prostfiedkÛ (v Mikyho
pfiípadû to byl Ïen‰en). Tento proces
je pfiirozenû nutné opakovat. Poté,
co se urmeridian energeticky
stabilizoval, zaãaly rychle úãinkovat
vybrané léãivé prostfiedky
(homeopatika a Schüsslerova 
sÛl) a Miky byl záhy fit. 

Zástupná osoba

Pfied kaÏd˘m zástupn˘m testem je
energetick˘ stav zástupné osoby
pfiezkoumáván prostfiednictvím

svalového testu. Pokud její
urmeridiany nejsou v optimálním
stavu, nelze dále pracovat. Jen osoba
v energeticky vyrovnaném a zdravém
stavu se mÛÏe stát dobrou zástupnou
osobou. Surogát (napfiíklad vzorek
vlasÛ) byl poloÏen na thymus
zástupné osoby. Tímto zpÛsobem 
je moÏno navázat kontakt. 
Terapeutka poloÏila ruce na ãelo i na

t˘l, aby tam pro práci na rovnováze
stimulovala urãité oblasti mozku. 
Zástupná osoba zaÏívá pocity 
místo zvífiete, napfiíklad na tûlesné
rovinû, a sdûlí je terapeutovi. 
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