(meêsiol een intervol, bv kwort voor I I lot
holí l) en woor op de Íechter ir;s iuiteroord
ziin meerdere intervols moseliik). Zie ie op de
iris een teken von onbolons op de uitgetesie
plek?

2. Terwiil de pp de irishondmode vosthoudt,

lriscopie is ol een oud vok. ln vele boeken treÍ ie
ovepichtsplolen oon over net verbond tussên i'is
ên de orsonên, klieren en wervels. Als ie dêze
iníormotiê will toepossen in je proktiik, moer ie
een oveeicht von de orgonen in de rechter- ên
linkeriris kopiëren en een zoklompie en een versrootglos {4of 5x vergrotend) hêbbên. Het lichr
von de zoklomp gebruik ie oon de onder-ziikont
inschiinend longs het oog.
Het boek "Wot hel oog onthult" von
Dennylohnsên ISBN 90-202,509ó-5 berrefÍende
dê Royid methode is eên zeer lezenswoo.dis
boek. Hel bevot o.o. eên ove.zichisdiogrom vqn
dê emoties op de iris en veel ondere bruikbore
info. ln de bibliotheek vind ie zeker een iriscopie
De hondmode von de iris, sclero (ooswii) ên de
pupil is de duimtop op de toppen von dê wiisvinger + middelvinger. Mêesrol heb iê tevoren
gemerkt dol dê ogen TL-en. Stel de iris heeft prioriteit.
De iris bevot, beholve meer recente inío, ook info
uit de gêneroties. Tiidens hel werken in dit veld
zou ie dus eveniueel ook de genetische inÍo
(DNA, RNA, A, U, C, T, c) moêten sebruiken,
zools besproken in de doscursussên. De pÍoots in
de iris wordi sereloteerd oon de klok, 1 uur,2 uut
enz. Von ll-l uurwiizen vlekken, donkere plekken oÍ ontbreken von vezel oÍ donkere goten op
een storing in de grole oí kleine hersenen.
ln miin prokijk kom ik op de iris, ols ik een diepspiltende sêssie heb. Meeslol in combinotiê met
veel gegêvens "uit de biocomputer". Uiteroord is
eerst ol sêwerkt mei dê problemen, de leeftiiden
en genêrolies uitgezocht, steeds olles in PL
gedoon en ziin we dichl biide correciie, olvorens
we op de iris ols prioriteit komen. PL.
Het volgende p.otocol is slechts een steuntie. Er
kon nog von olles biikomen, ols onderdelen von
het lichoom op de vroog "EIk onderdeel herkent
het? Nee" zeggen of ols olle gegevens nog nier
complêêi ziin (testen door het linkerbeen liggend
re drooien).

PROTOCOL

l.

Hondmode iris, stel iris heeÍt prioriteit, evt. TL
ogen. Sreeds PL no elke test. De proeÍpersoon

bliift deze hondmode in bêide honden hou,
den. Test woor op de kiok in de linkeriris

3.
4.

rest

iê vio de vingermodes in welke caiegorie deze
onbolons volt. Biivoorbeeld in de emotiemode. Nu houdf de pp de duimiop iegen de wiisvinger- , middeÍvinger- en ringvingertop. Test
iê ocupunctuur mei duimtop tesen pinktop,
don houdt de pp dê du,mtop tesen witsv'nser+ middelvinger- + pinktoppen.
Tesi GV 20, reociieÍ verbo nd. Deze zol (-) ziin.
PL- De pp houdt de hondmodê legen cV 20
Zoek welke plek op het lichoom deze iest (+)
mookt- .Je kunt vrogen 'een plek op de voe-

ten?", 'op de ruqkont?', op de bênen? etc.
Meêstol is het op de voeten, op hêt botvlies en
oliiid êen ers piinliikê plek ter sroote von eên
speldenknop. De voerreílexen ziin veeloloude
gegêvens uit de generoties. Wonneer ocupunctuur oongewezen wos, têst in de buurt
von welk punt ie moet zoeken.
5. De pp veÍbindl GV 20 mer her orsoon (TEST
woor) overeenkomend mel de iris onbolons en
in beide honden de sêcombineerde hondmode. De behondetoor houdt links en rêchrs de
punten vost von punt 4. Moet er nog een
ouroonbolons meesenomen woÍden? Zo io
moet de th. deze vosthouden lezomen met
één von die punten? De curo verder don ormlengte bevot ook oude gegevens. Evr. op de
behondelde puntên êen uitgeteste eiherische

ó-

Test de iris en GV 20. lndien nog reoctie,

dooÍ-

goon met de iris. Hoeveel p'Jnten moei ie
behondelen? lndien beide i+),,alle onbolon-

sên notesten, diê tiidens de sessie in

PL

gezet

,iin.
Er is nog een ondere monier om op de oude
iris/sclero/ pupilloog te komen in de biocomputer. Vroog noor de biologische leeftiid. ts deze
seliik of minder don de huidise leefriid don is er
in de olgemene ÍiÍe seen probleem. Herhool de
vroog mel d€ hond op een orqoon, klier oÍ
lichoomsdeel. Als dit een veel hogere teefriid
oongeeft don de huidige leefriid is er een probleem, dol moseliik op bovenstoonde monier
opgelost kon worden.
Het vinden von de uiterqi piinliike plêk lon moeiliik ziin. Têsrên en vrosen woor ie moet zoêkên
helpl. Het eÍfect is dromotisch. Vosthouden ior ie
iesis kloo'' ziin.
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