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Kinesiologie en scheppingskrqcht
door Sonio Bos, myslico

In de periode woorin ik kinesiologie verkende, wos ik iuisr begonnen om
ols mognetiseur met miin gwe tol genezing te goon werken. Door miin
wer.l< ols

mognetiseur en door dogeliik fe mediteren, opende miin poro-

normole gqven zich één voor één. Al gouw kon ik miizelf een poronormoolgenezeres noemen. Een oontol ioren loter -nodot ik uitgekeken wos
op het poronorrnole circus dol rond miin goven ontstond- besloot ik dqt
ik er meer tronsporont mee om wilde goon. lk legde miin goven niel meer in honden von de
mens die er groqg gebruik von wilde moken, moor stelde miizelf in dienst von de Scheppen
ln miin meditoties vroeg ik dog in, dog uit of mii getoond kon worden hoe ik hel beste kon
werken. Zo onfwikkelde ik me longzoom tol een spiritueel genezeres en verwierf ik inzicht in
hoe de mens werkelijk holistisch (universeel) kon wed<en. Jorenlong werd ik toen vio miln

proktiik getroind om op een universele wiize -dot wil zeggen: vonuit de scheppingskrochtmensen te helpen zíchzelf te genezen.

geesl in de stof tot stond kon worden gebrochl,
wordt duideliik dot kinesiologie inderdood noor
lichoom en geest werkt. Zo kun ie biivoorbeeld
uiltesten of ie de iuisle mediciinen gebruikt, welke
voedingsmiddelen of supplementen ie nodig hebt

ln 1978 mookte ik voor het eersl kennis met het
fenomeen Actief Bolons, Touch for Heolth, de
toegeposte kinesiologie. Het mqokle diepe indruk
op mii dol ie vio spiersponning of het gebrek
dooroon inzichi kon kriigen in het functioneren
von ie lichoom en ie emotionele gesteldheid. lk
vermoedde toen ol dot ie vio kinesiologie niet
olleen toegong kon kriigen tot het lichoom met ziin
orgonen, moor zelfs tol het volledige onderbewusiziin vqn de mens, wooryon de psyche slechts
een onderdeel is. Biino 25 ioor verder, nu ik veel
meer weet von hoe de fiinere logen von het onderbewuslziin von de mens functioneren, heb ik
begrepen dot dit inderdqod zo is. Ook mocht ik
leren dot ie in dot onderbewuslziin door het
werken met de scheppingskrochl kunt bemiddelen
(genezen). Als ie deze dingen bii elkoor legl, wordt
nog eens exlro duideliik hoe verstrekkend ie met
kinesiologie kunl werken!

(of iuist niet), moor ie kunl ook de meer geesteliik
gerichte middelen uiltesten zools het gebruik von

Bloesem remedies, Aurosomo's en dergeliike.
Kinesiologie verschqft duideliik toegong lot het
onderbewustziin von de mens, woor de situqtie
von de mens nqqr lichoom en geest wordl
overzien. Kinesiologie spreekl hei diepste onderbewustziin oon: de in de mens liggende blouwdruk
von ziin leven, ziin okosho, woor olle gegevens von
hem liggen opgeslogen.

ln de okqsho wordl biigehouden wot er over de
levens heen met een mens gebeurt. Zo wordt
doqrin biivoorbeeld ziin kormo geregistreerd. Ook
stoot er ziin levensopdrocht en kosmische opdrocht
in opgetekend, wonl in de okosho ligt de volledige
universele wqqrheid von een mens besloten. Als ie

Kinesiologie en de okoshq
Door middel von Touch for Heolth, de toegeposte
kinesiologie, kun ie vio ocupuncluurpunten en de
dooroon verbonden meridiqnen de spiersponning
-en doormee de bolons in het lichoom- herslellen.
Als ie beseft dot ocupunctuur 'de ïechniek' is
woormee een verbeterde doorstroming von de

moor diep genoeg doorvroogl, zou ie vonuit de
okoshq door middel von kinesiologie over olle
informstie vqnof de oorsprong en de ollereersle
incornotie von de mens kunnen beschikken.
Door middel von kinesiologie zou ie biivoorbeeld:
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bewustziinsgebieden ontslolen woren. Vio ziin der-

de belosting von kormo kunnen meten;
de oorzoqk von erfeliike en ingeboren ziekten
in voorgoonde levens kunnen opsporen;
ofwiikingen in hel genetisch moterioql en hun
oorzoqk kunnen uilteslen;
de oorzook von de meesl diepe, ingewortelde
troumo's von vorige levens kunnen uilteslen;
inzicht kunnen kriigen in de oertrqumo's die bii
de eerste incornolie ziin onlstoon;
monkementen die opgelopen ziin tiidens de
huidige incornotie kunnen opsporen, woordoor
het fiine spirituele weefsel niet goed is opgebouwd;
de reolisotie von hel bewustziin von een mens
in koqrt kunnen brengen;
de blokkodes noor het licht kunnen melen;
olles kunnen uitlesten wooroon ie zelf moor
behoefte hebt, wont in de okosho ligt olles
beslolen!

lien chokrq's is de mens nu verbonden met ziin
dertien bewustzijnsgebieden, woormee hii de der-

lien scheppende krochten von het leven

kqn

opholen. Deze kon hii don benutlen om zichzelf
volledig von blokkodes en kormo le reinigen,
wqordoor onder ondere ziin klochten en kwolen
zullen genezen.

ZelÍwerltzqomheid
Zíe hier, de mens is volledig self-supporting
geworden! lk besefte dor hii mii ols genezer niel
echt meer nodig hod. Hii hoefde slechts deze dertien universele symbolen le leren honteren en ziin
zelfwerkzoomheid te mobiliseren! lk sloot miin
proktiik en besloot miin goven verder olleen nog
moor mysliek te gebruiken. Als myslico begon ik
de diepere gebieden von hel leven te verkennen
om de leer von de dertien chokro's en de leer von
het werken mel de scheppingskrqcht en de diepere

Dit heeft echter olleen zin ols ie er ook een oplossing, een werkeliik ofdoend ontwoord, legenover
kunt stellen. Een ontwoord dot uil te teslen volt en
zo eenvoudig is dot het door iedereen gebruikt
kon worden, moor dot bovendien zo krochtig is dot
ie ermee tot in de meesl grote dieplen kunl
genezen. Hel mooiste zov ziin dot ie er ook nog
eens direcl tiidens het uittesten von de cliënt mee
zou kunnen werken. Wel, dot ontwoord ligt er en
ik zql u verlellen hoe ik eroon gekomen ben.

betekenis doorvon voor de mens oonschouweliik

le moken.
Wot ik in de ioren die ochier me liggen mocht onldekken, zou ik ols volgt kunnen weergeven:
De drie niveous von de schepping
Doordol olles in hel leven een driedeling kent, die
ontstoon is uit de Heilige Drie-eenheid, onderscheiden we in de schepping: het logere ziin (de
moterie), het hogere ziin (de ziel) en hel hoogste
ziln (de geest). De dertien scheppende krqchten
die in het leven werkzoom ziin, kunnen zich doordoor monifesleren vio de slof, de ziel en de geest

Universele symbolen
ln die riid werden mii tiidens het behondelen universele symbolen geloond woordoor sleeds
diepere logen von scheppingskrocht geopend kon-

von de schepping. Doordoor ontstoqn voor de
mens drie hoofdniveous von het werken mel de
scheppingskrochl, woormee hii duideliik verschil-

den worden, wqormee ik de cliénten dqn kon
behondelen. Door het visuoliseren von en het
werken met deze universele symbolen ontwikkelde
miin bewustziin zich in een hoog lempo. lk kreeg
toegong tot de dertien scheppende krochten die in
hei leven werkzoom ziin, die ik vervolgens vio miin

lende dingen kon doen.

Door elk hoofdniveou kunnen de derlien scheppende krochten von hel leven zich uilen, woordoor
er 3 x 13, dot wil zeggen 39 verschillende
toepossingen vqn de scheppingskrocht ziin, wqqrvoor ook 39 universele symbolen ziin (worden)
vriigegeven. Doormee kqn de mens de volte von

bewuslziin (miin wezen) kon uitstrolen nqor de
medemens. Al gouw leerde ik dol diezelfde medemens viq de universele symbolen ook toegong lol
de scheppingskrocht kreeg. lk leerde bovendien
dol hii -zelfs ols hii deze scheppingskrochl nog niel
in ziin bewustziln kon drogen- toch zichzelf ermee
kon genezen. lk besefte bovenql dor ik hierin dus
niet meer bemiddelend oonwezig hoefde le ziinl

de scheppingskrocht honleren om ziin wezen

moor ook ol het leven in de schepping- te bevriiden vqn de belemmeringen die hem verhinderen
le functioneren volgens de in de blouwdruk
(okosho) neergelegde oorspronkeliike bedoeling
von ziin leven. En dit is dezelfde blouwdruk,
wooroon u ook refereerl ols u mel kinesiologie
werkt!

ln deze fqse leerde ik dol door de vriigegeven universele symbolen de volte von de scheppingskrocht

voor iedereen loegonkeliik en toeposboor geworden wqs. Loter mochl ik nog leren dot deze symbolen ook met de chokro's verbonden woren. Er
werd getoond dot in de mens -sinds hii in 1989
door een grole bewustziinsmutotie de kosmische
mens geworden wos- dertien chokro's en dertien

De drie sluizen in de chqkrq's
Ook de dertien chqkro's von de mens kennen de
driedeling von hel leven. Het zol u niel verbozen
dot ook elk chokro drie sluizen (poorten) kent, om
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krcrcht gemohitiseerd die de htcrqwdruk in het
leven verlevendigt. Hierdoor wordt de ongewenste
situoiie wordl omgezet noor een nieuwe situotie
die meer oon de oorspronkeliik in de blquwdruk
neergelegde bedoeling von het leven voldoel. De
meesl liefdevolle, hoogst hoolbore, meest volmqokte situotie binnen de omsiondigheden von de
betrokkenen zol doordoor in de huidige situqtie

dcrqrmee de 39 nivecrus von scheppingskrocht die
door de chokrq's worden gegolen, door le kunnen

lolen. De mens zol deze energie gebruiken om
zichzelÍ noor lichoom, ziel en geest te voeden,
moor hii kon deze ook vio ziin chokro's uilstrolen
noor het leven.
En u begrijpl hei woorschiinliik ql: vio de chokro's

worden verlevendigd. Door tronsmulotie kun ie
met het rode pollood longs hel leven (von uw
cliënt) goon om het te helpen noor ziin volmookte
stool toe te goon. Door de oonro-king mel de
scheppingskrochl lronsmuteerl niet olleen de minder prettige situqtie wqorin een mens verkeert,
moor ook ziin bewustziin, woordoor ziin belemmeringen overstegen worden en ziln bewustword-

von de mens kon -door gebruik te moken von 39
universele symbolen- de dertienvoudige scheppingskrocht op drie niveous gehonteerd worden.
Welk symbool er in een gegeven situotie het beste
gebruikt kon worden, kunl u uitleslen mel kinesiologie! En dot niel olleen, u kunl dil niveou von
scheppingskrocht zelf ook ler plekke vio uw geesl
qonboren door het symbool le visuoliseren of er
even sterk oon le denken. Door zo een momenlie
stil te vollen , zol er een flits von scheppingskrocht
viq uw bewustziin qqn de cliënt worden overgedrogen, die ziin genezend werk voor ziin lichoom,
of voor de negotieve situolie wqorin hii verkeert,
zol doen. Als de cliënt ervoor opensloot, kunl u
hem dit symbool oonreiken, zodot hii er zelf (in ziin
meditoties) mee kon goon werken.

ingsweg zich direct versnellen zol.

3. Creqtie
Door middel von de scheppingskrocht die vio het
hoogste ziin von de schepping in het leven werkzoom wordt gemookl, kon de mens scheppen en
creëren. Hii wordt doormee ols het wore een 'hulpschepper', die met de hoogste niveous von de
scheppingkrqcht het leven (de mens) noor ziin evolutiebestemming zol kunnen brengen. De mens
kon slechts scheppen binnen de goddeliike Wil,
fenzii hii door ziin bewustziinsontwikkeling tot zeer
hoog inwiidend werk voor het leven is toegelolen.
ln deze contexl is het slechts belongriik om le
welen dot mel creqtie de meest verdichle, meesl
verhorde problemoliek of de meesl ernstige oerlroumo's toi oplossing kunnen worden gebrocht.
Als ie de olineo's over het werken met de scheppingskrocht tot ie loot doordringen, don duizelt het
ie von de mogeliikheden die hierdoor ziin
onisioqn. Zo zou ie niet olleen het kormo dot
qchter de klochten en kwolen Iigt srukie bii beetie
kunnen tronsformeren, ie zou ook een tronsmutolie kunnen geven von ól het door deze mens
opgebouwde kormol Je kunt notuurlilk ook, ols er
door het diep ingeworteld ziin von zijn kormo erfeliike of ingeboren zieklen ziin onlstoon, een tronsmutolie von zijn genetisch moteriqol geven. Tevens
kunl u door een creolie de belemmeringen slechlen wqqrdoor tiidens ziin incornotie ziin spiritueel
weefsel zich niet goed heeft opgebouwd. Hierdoor
kunnen mensen die mel incornotieproblemen
worslelen geholpen worden. En wol denkt u von
een trqnsmulotie von de oertroumo's?

Nu komt de grote homvroog: wol voegt dit oqn uw
repertoire ols kinesioloog toe?
De drie hooÍdniveuus von de scheppingskrocht
Door het werken met de scheppingskrochl kunt u
tronsformeren, lronsmuteren en creëren.

l.

Tronsformqtie

Vio het logere ziin von de schepping kunt u het
kormq von uw cliënt op elk niveou von ziin wêzen
toiqql lronsformeren. De zuiver positieve kwoliteit
von de scheppingskrocht (puur positief kormo) zol
de negotieve kwoliteit vqn het kormo direct neulroliseren. Wonl woor liefde is, woor de pure posilieve hoedonigheid von de scheppingskrqcht
werk2oom wordl, kon kormo -en dus liiden!- niet
meer bêsloqn. Door in uw gedochte, in uw geesl,
het opgespoorde probleem le verbinden mel de
door u uilgetesle kwoliteit von de scheppingskrocht, zol in het moment von overgove, uw stilvollen, het kormo ochter het probleem worden
geneutroliseerd. Doqrdoor zol de klocht of kwqol
ophouden te bèstoon, Aongezien kormo vele levens geleden ,konr 2ii,h,.on!s1oon, kunnen hierdoor
(meestql vio'meerdeie sessies) ook de diep ingewortelde kwolen genezen, zools biivoorbeeld het
gevol is bii erfeliike en a,ongeboren ziekien.

Scheppingskrscht en kinesiologie
De mogeliikheden von het werken mel de scheppingskrocht ziin schier onbegrensd. Voor de scheppingskrochl goot geen brug le ver, geen zee te
hoog! Je vroogt ie wel of woormee ie in dit
luilekkerlond von mogeliikheden moel beginnen.
En iuist doorbii kon kinesiologie zo'n essenliële

2. Trqnsmutotie (hercreolie)
Vonuit het hogere ziin von de schepping kon de
krocht oongeroepen worden die ongewensle siluoties in het levén kon ironsmuieren {hercreëren).
Door een lronsmulotie wordt de (scheppings)
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wenseliik is dol deze scheppingsdood bekrochtigd
wordl. Het kon nomeliik ziin dot vóór de incornqlie
door de Schepper en de cliënt werden bepoold dot
hii in dit leven biivoorbeeld ongeneesliik ziek zou
worden om een bepoolde bewustwording in hem
teweeg le kunnen brengen. ln dit gevol zol uw
lronsformolie, tronsmutotie of creolie dqn niel hel
door u gewenste effect hebben. Ook hierin geldt:
de mens wikt, de blouwdruk (de Schepper)
beschikt. Deze siluotie, deze potstelling in uw
genezend werk, kunl u ook uilteslen met kinesiologie.

hulp ziin. Kinesiologie roodpleegt immers het
onderbewustziin om uit te vinden woor de meesl
wezenliike prioriteit vqn de mens ligt. Soms is dol

hel beginnen mel hel eenvoudige, onder het

motto von 'kolmpies qon, don breekt hel liinlie
niel...' Een ondere keer mog ie wel mel een grote
krocht ingriipen omdol de spiriluele ontwikkeling
von deze mens ol zo long stogneerl en iuisl wochl
op de krocht die ziin 'muur' kon omverwerpen. Zo
incorneren momenleel heel veel mensen speciool
omdot het werken met de scheppingskrochl nu
eindeliik mogeliik geworden is. Zii hebben misschien ql eeuwen op de mogeliikheid von de lrons-

ln het werken met de scheppingskrochl kunt

mulqtie von hun oerlroumo's gewocht en eindeliik
kon dot nu!

u

geen fouten moken, omdol in de blouwdruk, in de
okosho, de veiligstelling von het leven beslolen
ligt. U kunl dus gerust in dit gegeven op weg goon.
Hebt u immers niet ol ioren op uw woornemingen

Door het werken met de scheppingkrocht ziin er
heel veel nieuwe mogeliikheden biigekomen. De
mogelilkheden ziin groot; de verworring onder de
mens op oorde ook. Woor de nood het hoogsl is,
is de redding nobii. Wonl zools ie bii kinesiologie

vio kinesiologie vertrouwd? Don kunl u -nu de
mogeliikheden zoveel groler geworden ziin- dit
ook gewoon doen. De veiligstelling von hel leven
is in het werken met scheppingskrocht beslolen;
doorom kunt u er mel een gerusl hort in op weg
goon!

viq de moeder het kind kunt behqndelen, zo kun ie

ook vio de mens de oorde en hel leven in de
schepping met de scheppingskrocht behondelen.
Wii hoeven don ook niet meer mochteloos toe te
zien in het toch wel heftige wereldgebeuren. De
scheppingskrochl werd in ons ontsloten om ook in
het wereldgebeuren genezend en bemiddelend ie
kunnen ziin!

En don schrik ie toch wel even: ben ik, ols klein
mens, werkeliik lot zoveel in stoot? ls dit ook voor
mii bereikboor? Woor ligt de grens von miin

mogeliikheden? Kon

ik

zoveel veronlwoor-

deliikheid wel oon?

Veilig ïverken met de scheppingskrucht
ln deze kqn ik u geruststellen. Tronsformotie,
lronsmulotie en creotie ziin verbonden met de
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goddeliike Wil, die in de blouwdruk von de schepping rust. Wonneer er een lronsformotie, lronsmutqlie of creqtie wordt gegeven, wordt direct in de

blouwdruk,

in de

okosho, gekeken

of
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de

menseliike wil wel beontwoordt qon de goddeliike
Wil. En bii het werken met de scheppingskrochl
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heeft de goddeliike Wil her lootste woord; de
Schepper heeft het vetorecht. Het is de mens die
wikl, moor de Schepper beschikt! Hiermee wordt
voorkomen dol er vio de mens voor het leven
ongewenste zoken worden gecreëerd. ln dit
gegeven ligt de bescherming dot de scheppingskrocht niel door de mens misbruikt kon worden, moor wol u belreft ligt hierin de bescherming
dot u in hel werken met de scheppingskrochl geen
foulen zult moken.
Bii elke scheppingsdood von de mens wordt
bovendien in de okosho gekeken of het voor de
mens wooryoor gewerkt wordl (uw cliant) wel echt

lilerqluur door Soniu
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