door Ruth Woher

Motthew is 3ó ioor oud, en heeft twee broers.

Eén doorvon, John Junior, is leroor en de
ondere, Luther, is beeldhouwer en ontwerper en
werkl nu ols inlernetdesigner in Miloon.
Motthew is getrouwd geweesl, moor is nu ol
weer geruime tiid single. Hii heeft geen
kinderen. Hii kon ol spiertesten vonof dot hii 9
ioor oud wos. ïoen hii 12 wos deed hii ol mee
oon een lnstruciors Troining Workshop. Het
spierlesten is hem met de poplepel ingegeven.
Hii heefr nooit officieel Touch I tot 4 gevolgd,
moor heeft wel de lnslrucleurlroining gevolgd
bii Gordon Stokes en ziin voder in Senomo,
Arizono.
Voordol hii zelf Touch-lessen ging geven, heeft
hii in Berkely Engelse en Spoonse literoluur gestudeerd en doorin ziin Mosiersdegree gehoold.
Momenleel woonl hii in Acopork, vlokbii Los
Angeles. En wel... vlokbii hel stodion von de
Dodgers!
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werkt hii somen mel ziin voder, John
Thie sr. John Senior kon niet oltiid op popier

Sinds

duideliik moken wot hii bedoelt en door is
Motthew nou net erg goed in. Dus zii vullen
elkoor uitstekend oon.
Het Amerikoonse pocketboek over de Metoforen
wos eigenliik bedoeld ols los hoofdstukie.
Het ortikeltie werd echler groler en groter, lol
het pocketfolio uiteindeliik een pocketboekie
werd.
Nu geeft hil dus zelf les in Touch for Heolth en
in "Metoforen" en hii is hord op weg om
lnslructor Troiner te worden.
Momenteel ziin er in heél Ameriko slechts drre
lnslructor Troiners. En er is eigenliik moor ruimie
voor één. Nederlond hod in de tiid von de ïouch

for Heolth Vereniging méér leden don

in

Ameriko.
Er is in Europo nog sleeds veel meer belongstelling voor TfH don in Ameriko.

-odverieniie-

Tiidens de cursus viel het ons op dot Moilhew
veel meer correclies door de testpersoon zelf liet
uitvoeren. ln Ameriko mog ie nomeliik niet
zomoor oon het lichoom von een persoon
komen. Dot loopt dus ollemool niet zo soepel
ols bii ons.
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Liefhebberiien von Motthew ziin: zwemmen in
de oceoon, hii is dol op coclussen en hii brengl
ziin vriie tiid voorol door met het moken von
zgn. Doodles (wii kennen ze von de Double
Doodle), dit ziin kleine tekeningeties, een soort
korikotuurties of krobbels. Hii mookt ze ook
groog op ziin ETCH-A-SKETCH, een soort ouderwets plootie woorop ie tekent met een stokie en
don kon ie dot weer in één beweging
wegtrekken. Von deze plooties heeft hii er in ziin
huis diverse liggen. Zo heeft hii er oltiid één bii
de hond. Verder houdt hii von Triphop, Trippy
Music, Hiphop, en eleklronische muziek.
Ziin fovoriele Elemenl von de Viif Elementen is
Aorde, omdoi deze olle ondere elemenlen mel
elkoor verbindt. Aorde is het Cenlrum en hoorl
eigenliik in het midden von de ondere elemenlen ie stoon.
Bii elkoor is Motihew twoolf weken in Europo op

pod geweest. Hii deed doorbii zeven londen

oon. Als eersle Nederlond, vervolgens
Engelond, ltolië, Duilslond, Zwitserlond,
Fronkriik, weer Nederlond, en ols lootsie Sponie
en toen eindeliik lekker noor huis. Volgend ioor
komt hii weer met de "Meloforen" noor Europo.
ln dot ioor goot hii in Los Angeles en in Puerio
Rico zelf een lnstructor Troiner Workshop geven.
De lootste sïop om zelf lnstructor Troiner te kunnen worden.
Wii hodden in De Hof een heerliike ovond mel
een heerliike, eerliike mon: Motlhew Thie.
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Distributeur voor Nederlond is
DNH Reseorch B.V.
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