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EN KII'iÉSIOLOGISCHE CORRECTIES"

Tilly is kinesiologe, Reiki-moster, beoefent siomonisme en heeft een proktiik in Willemstod.
Vonuit dit siomonisme is zii gericht op het werken
mel energie in de breedsle zin von hel woord: de
notuurliike energie, zools de energie von bomen,
vuur, oorde en ook woter.
Zii leerde in een cursus met de Leggeronlenne

o.o. woler op le sporen/ moqr ook energie in
hunebedden zichtboor te moken. Tiidens deze
cursus kwom zii er ol snel ochter dot ze die onlenne eigenliik niet nodig hod, moor de energie von

binnen zelf ol oon kon voelen. Hel bleek dqt wql
worden

zij voelde, ook mel spiertesten kon
bevestigd.

Tilly is opgegroeid in Zeelond en ze herinnerde
zich dot hoor moeder oltiid odviseerde ols er een
probleem met de huid wos, een wondie of zo, om
in de zee te goon zwemmen. "Zeewoler reinigt,"
zei ze dqn. Dot wos ook zo, wont vook wos het
probleem zo opgelost.
Toen hoor kleindochter huidproblemen kreeg,
brocht dir Tilly op het idee om zeewoler ook te
goon gebruiken ols correcliemiddel bii kinesiologische sessies. No een cursus von Kick Brockmon,
werd ze geïnspireerd om een testompul von zeewoter te moken. Ze voegde dqor 2 druppels olcohol oon loe; enerziids om het woter houdboor te
moken, en onderziids omdol olcohol de energetische trilling goed kon vosthouden. Deze lestqmpul kon op een uitgeteste ploots op het lichoom
worden gelegd, de resuhoien woren verbluffend:
Op een LAN-punt neergelegd, kwomen vostziltende emoties los, die overeenkwomen met de
betekenis von dit punt. Op een chokro neergelegd bleek de energie in dit chqkro te veronderen
en op een punl op een meridioon neergelegd,
kwqm plotseling een emolie noor boven die
bleek te kloppen met de beschriiving von de
meridioqnemoties!
Overigens is hoqr kleindochter inmiddels nogenoeg klochtenvrii...

Omdot mensen zelf een hoog wolergeholte in
hun lichoom hebben, sluit de energetische trilling
von woler heel goed oon op onze eigen slructuren. Als er een onbolons in het lichoom is, verondert deze trilling, en mel de trilling von woler kon
bliikboor deze energie weer in bqlqns worden
gebrocht.
Het voordeel von werken mel een testompul i.t.t.
het zwemmen in zee, is dot ie een specifiek punt
kunt uiltesïen, woorover de onbolqns goot.
Zwemmen in zee werkt ook, moor meer ols een
"ongeleid proiecliel".
Toen Tilly von verschillende konten woler qongeboden kreeg, werd zij pos goed oon het denken
gezet; Wot is hier de betekenis von? Hoor

geboorteteken is een vuurleken, moor zii hod
onldekt dqi hoor krocht in werken de krochl von
woter is.
Zii kreeg von een siomonistische collego een flesie met woler uit hel Titicoco-meer, mel de
opdrocht door moor eens mee le goon experimenleren, Ze ging bii zichzelf, bii hoor echtgenoot, kleinkinderen en vriendinnen oon het
teslen en kwom tot de conclusie dot de trilling
vqn dii woler invloed hod op de bolons tussen
monneliike en vrouweliike energie en de linkeren rechlerhersenhelfl. Tilly wos loch nog verwonderd dot dit ook de bevindingen von de gever
woren!
Toen Tilly in het bezit kwom von een flesie
Lourdes-bronwoler, bleek dit woter voorol helend
en zuiverend te werken. Het mookt de lronen los,
ols mensen niel kunnen huilen, of bii oud, vostzittend verdriel. Of ols mensen juist goon lochen
in verdrietige situoties, werkt Lourdes-wqler
boloncerend.
Noordzeewoler brengl voorol de chokro-energie
in bolons. Tilly merkt dot no correctie de chokrobeweging zochler en rusliger wordt en ook de
spierteslen bevesligen dit.
Tiidens een sessie bliikr vook dot cliënlen zelf
oongeven dql ze veronderingen voelen; soms is
het zelfs zichtboor in de vorm von een 'unwinding'. Tilly weel uil ervoring dot vook het werken
mel woler de enige correclie is: Woter heeft ols
hel wore "olle codes poroot".
Zools hierboven ol gezegd, heeft de bron wooruil

het woter komt invloed op de trilling.

Glelsierwoter is onders don woler uil de lndische
oceqon of uit een bergbeekie. Kroonwoter is niet
geschikt, omdot het energetisch gezien te veel is
uilgezuiverd, en onderziids er iuist leveel loevoe-

gingen en veronlreinigingen in zitten; het woler
is niel meer noluurliik genoeg.
Gebruik von woter biedt de kinesioloog vele verschillende toepossingsmogeliikheden. Denk ook
eens oon het potentiêren von woler; een buisje
l00x schudden levert een potentie von Dl op; te
verwochten is dol noormote woler hoger gepo-

tentieerd wordt, ook de werking energetisch
gezien zol loenemen. Mogelilk zol dit invloed
hebben op diepere emoties en oude blokkodes.
Hiermee is Tilly nog oon het experimenleren, zij

kon hier nog geen uitsprook over doen. Moor,
wot let ons om hiermee te goon testen?
Hoor odvies: beperk iezelf niet, onderzoek de
mogeliikheden, tesl het uil en deel voorol ie ervoringen met collego's. ln feite kon olles wot trilling
heeft, gebruikt worden om te corrigeren.
De redoclie von het blod zol uw ervoringen groog
publiceren in volgende nummersl

