
 

 

Vad skiljer Biopatisk kinesiologi från andra typer av kinesiologi? 
 
Biopatisk kinesiologi är ett sätt att hitta obalanser och rätt terapi. Med hjälp av ett så kallat 
muskeltest kan man hitta frekvensstörningar (energistörningar) från virus, bakterier, svamp, 
parasiter, tungmetaller, kemikalier, näringsbrister, toxiner, allergier, strålning, 
fokalstörningar, organstörningar, störningar i rörelseapparaten, hormonobalanser, syra-
basbalans, meridianer, känslor m.m. Man kan se vilka organ, körtlar, vävnader och meridianer 
som är i obalans. Man kan också testa vilken obalans som är viktigast att ta hand om först, 
samt vilken terapi som är lämpligast. Detta gör att man kan minimera antalet preparat till 
klienten och ändå få positiva resultat.   
 
Biopatisk kinesiologi är ett system som är lätt att använda 
Den är ofta mindre krånglig än många andra former av kinesiologi. Den är inte heller 
tröttande, eftersom man använder sig av en neutral indikatormuskel (klienten bildar en ring 
med tumme och ett finger till, en ”o-ring”, som terapeuten mjukt drar i). 
 
Man använder sig av testampuller med inprogrammerade frekvenser, mudran, samt 
reflexpunkter på kroppen 
Man behöver inte jobba med mentala ja och nej frågor och pauslåsning behöver sällan 
användas (men man kan förstås om man vill). 
 
Man skiljer klart på analys och terapi 
Svaghet i indikatormuskeln betyder alltid obalans och för att hitta rätt terapi söker man alltid 
efter styrka. Detta gör det lättare att hålla sig fokuserad på det man gör. 
 
Så här går det till: 
 
Först kontrollerar man om klienten är testbar 
För att får rätt information från kroppen måste man kommunicera med rätt del av 
nervsystemet. Detta tar bara ett par sekunder att testa.  Om obalans finns rättar man till den 
innan man börjar analysen. Ofta räcker det att personen dricker ett glas vatten, men det finns 
fler metoder att tillämpa. 
 
I första delen av analysen letar man på obalanser och i vilka organ/kroppsdelar 
obalanserna sitter.  Man letar efter svagheter i o-ringen. 
Organ, immunsystem, patogener, näringsbrister, förgiftningar, känslor, strukturella 
blockeringar, strålning, fokala härdar, utrensningsblockering, energibrist, hormonobalanser, 
immunförsvaret, överkänslighet m.m. 
 
Sen letar man terapi för den viktigaste obalansen. Man letar efter terapi som stärker 
just den obalansen (styrka i o-ringen).  
Om man jobbar med det som är prioritet kan många av de andra obalanserna försvinna av sig 
själva. Terapin kan vara födoämnen, kosttillskott, naturmedel, behandlingar av olika slag, 
andningsövningar, affirmationer, vatten m.m.        
 
Test om terapin är tillräckligt bra och om den tolereras av personen  
En terapi kan vara bra, men stärker inte alltid obalansen fullt ut. Då kan man behöva leta ny 
terapi eller ett komplement till det man redan hittat. 
Det händer också att klienten inte tål ett preparat, trots att det stärker obalansen. Det beror på 
att det kan finnas ett ämne i preparatet som stärker obalansen/organet som preparatet är 



 

 

framtestat för, men samtidigt innehåller ett annat ämne som skapar problem någon annanstans 
i kroppen. Det är därför mycket viktigt att testa tolerans innan man ordinerar en terapi. 
 
Därefter testar man om terapin som man har hittat även stärker de andra obalanserna 
som kommit fram i analysen 
Väldigt ofta gör den det. Om den inte gör det tar man reda på vilken av de 
kvarvarande obalanserna som är viktigast att ta hand om, var det sitter och letar terapi för den. 
 
Det går snabbt att göra en analys när man behärskar metoden 
Eftersom man använder sig av testampuller kan man testa många saker samtidigt, vilket gör 
att analysen går fort. Vid första besöket tar det ca 30-40 minuter att göra analysen, vid 
återbesök tar det kortare tid. Detta ger gott om tid till samtal med klienten både före och efter 
analysen. 
 
Klienten känner själv tydligt när det blir svaghet i indikatormuskeln 
Detta är en klar fördel, eftersom de då blir motiverade att följa dina råd. När de själva känner 
att t ex ett födoämne försvagar dem, är chansen större att de faktiskt slutar äta det. 
 
Allergi och överkänslighet 
Även om man inte vill använda hela kinesiologisystmet, så är det värt att kunna kinesiologi 
bara för detta. Det är mycket träffsäkert och mängder av människor har fått ett drägligare liv 
bara genom att få veta vad de inte tål. Man behöver inte testa bara födoämnen, pollen och 
djur, det kan vara smink, schampo, färger de målar med etc. Denna metod borde finnas på 
varenda vårdcentral. 
 
Reaktioner - bra eller dåligt? 
En person kan få utrensningssymptom och många säger att det bara är bra. Detta stämmer inte 
alltid! Symptomen kan lika gärna bero på att utrensningsorganen inte orkar med, att gifter 
som släppts ut ur cellerna bara cirkulerar omkring och inte kommer ut ur kroppen. I dessa fall 
kan man inte fortsätta göra specifik avgiftning, man måste stötta utrensningsorganen. 
Med biopatisk kinesiologi kan man testa om förgiftningen ökar eller minskar, om 
utrensningsorganen orkar eller inte. Detta är inte viktigt bara när man ordinerar preparat, utan 
också t ex vid sanering av amalgam. Då kan man göra en bedömning i vilken takt man kan 
göra saneringen. 
Ibland kan det också vara så att utrensningsorganen orkar, men att energin tar slut. Detta kan 
man också se i analyserna, ibland innan klienten ens känner av det. Då kan man i tid förhindra 
att de blir utmattade. 
 
 


