Woi was hei ooil een prachiige ervaring orn n m n
p'oktiik te ontdekken dor het sebrulk von klonkscho
en vcok de moeilliksle onbo onsen corrigeerdel
De iechnleken orn ie eren werken mei k onkscho en,
eerde ik von Hons de Bock, een k onkviriuoos, ,"n
dê 1-' .lo1rr4 ê- e9e
sysieêm onhaikkeLde om met het gebruik
'on k onk
scha en klnesio og sche onbo oltsen ie corigeren.
De k onken die deze scho en voortbrensen, z in hee
bilzonder en oansenoom voor le tsieke oor, rJlaor
vee dlepsoonder is met name de Íi ing von de
scho en en de lnvloed dooruon op ie "inrerli k oor'
Het efÍect s ondoorgronde ik.
Deze k onkscholen of "slngins bowls zi n ofkomstig
u i de Himo oyo, moor oue, hun oo,sp,onkel; ke func
iie wordi zeer geheimzlnn g gedoan

Door de onirnoêtingef lussen Oosi en Wesi kregen
klonkscholen meer bekendheid. Rond de ioren zesris
von de vorige eeuw kwomen beweglngen op gong
die zich gingen vêízêïen iegen het denken olleen
vonuir hei versiond (raiionalisrne)

if

hei Wesren, om

meer oondocht ie goon besteden ocn seesieliike
woorden. Een niêuwe denkwilze, rnêeÍ spiriiuoliteit
en geesve' ..n g wo, l-el lotlo . doel L p nee
op b.v. Flower Power, yogo en de "ontdekking" von
lndio.
ln Tibet woren er in het ver eden rwee levensovertui
gingen die veel klonk bil hL:n mediioiles gêbruikren:
her siamonlsme en her boeddhisme. toigzoom ool1
vond er een onimoeiing p oois iussen deze Nvee 'Íe
gies'.
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KLANK
De grooile en dikte vcn de schco bepo en de ioon
hoogte en zo ook de eigen bovenioon.
De ondertoon is ook goed hoorhoor en het kon zo

ziin dot in één klcnkschac verschi lende onder en
bovenionen z;iiên. DooÍ hêi ênlhousiosi verkennen
von een klcnkschool zulen toch bepoo de tonen hei
meesr duide iik worden en vooí iou en ie cliént hei
Bii het gebruik von verschl lende klonkscho en tegeiik, zulen de somenvoelende klonken met elkoor
Belongriiker, zeker bii theropeurisch sebruik, zlin de
trilingen diê konkscho en voo'ihrêngen. Dê trillingen ziin op hun beurt weer olhcnkeiik von met
welke klopper, oons ogsiok oÍdrooihoui ie dê tÍl ling
in bewegins bÍengi
Met het gebruik von een k oppe, komt de klonk het
sterksi noor voren. Prochiigê boventonen en ook
onderionen worden hoorbcor Gebruik ie een drooi
hout, don is de klonk prokusch verdwenên, moor de
iril ing woÍdt dês ie groier. n vele gevolen bereik ie

Alles in de noruuÍ besiooi Lrii triling en zo ook
notuur iik het lchoom von de mens, olsmede zlin ziel
en gêêst. Dil verkoad dai een konkschcol dlep
goonde veronderingen kon oonbrengen op het Íysieke, ernorionelê ên menio e vlak. le zou hoosi kunnen
sprêken von een spiÍ tlrele krocht oÍ dimensie en diê
spirilLrele d nrensiê kon ie iol in hel diepst von ie ziel
roken, in slool om dê iÍoníormerende krocht over te
drogen.

- 6"poolde 9e.o er poll te onders uil. Sors is e.
zeh sp,oke von een coniro indicofiê ên is hel

mond le door veÍtellen. Eefieder hu i zich in siizwii'
sen. Hei onilvoord op de vroog oÍ het ofÍerschoLen
zlin, oÍ eetserei, oÍ... biifi uii. EÍ honsi een srote

sebrulk 'on een klcnkschccl of te roden. Hier geldt
d oltrd de "oor,.huwir9: een tlorl'cl'ool i'9--n
speegoêd. De klonkvibroiies ziii in stoot oerervoringen op te roepen en vrogen een groie veroni
woorde iikheid von de therapê!t.

De koper oÍ goudkleurise konkscholen zouden uit
overevering !li / rneiolen besioon: goud, zilver,
kwlk, koper, lood, ti,r en iizêr. A deze meto en heL
ben hun eisen konk en de egering von de metolen
vêrschii von schoo tot schoo . E ke schoo is uniek
doo. de eiqer sorrensel ng 'on d" ne o en.

VORM
De tÍillinsef von êen oonses ogen klonkschocl kun
.r,o e cls een vorn. l; ie suo-iele ""e sie
1e
goed voeen, don kun ie ie honden boven een
*hoo loud"rd; f ill;ng is geb,o.l't Dee ro' 19

kcn zijn dot ie honden opzii, nooí buiren wotdên
geduwd. Je honteeri dcn een schoo die verruimend
werki ên wiider mookï. Het kon ook ziln dor ie honden os in een spiroolvorm de schoo in en noor
beneden worden getrokken. ln dot sevo werk ie rnêt
een schoo die verdiepend werkt en ook de diepte in
gool. Deze vormen kun ie zichtboor moken door een
k onkschool voor een derde of tot de helÍt met woter
te vu len. Als ie de school don oors ooi zullen de
mondolo-cchrise vormen zichtbccr worden. Ook zo
de vorm driedimensionoo zichtboor worden en
wolerdeeltjês springên op o s bii een fontein, soms
tienrallen centimeters hoog.
Dit bovenstoonde verklooÍi woi er gêbeuti o s ie ols

theropeui kLonkscholen op hel lichcom von een ligqende,liënl qebruilt. Èer iLLoor bedool r'oo|L n
7A% uiï wateí en deze woterhuishouding wordl
behoorliik in bewesiis sêzet ols de op de ciënt

don ln Íilling

geplootsÍe klonkschool

inv oed is op

Er bêsiaot een re oile lussen geluid en k eur.

KLEUR

iirgen; op de invoed von geluidstrilingen op ons
eigên trilingssysteem. KLeur is ook iriling- Hei is
bekend dot het drogen von bepcolde kleuren von
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Een klonkschool kon een heldere z'rivere toon hebben en zo is het moge iik dot een klonktheropeut met
z'n klcnkscholen een roonlodder formeert von zeven

Om de re otie tussen tonen en kleuren te verdride iiken wordt vook het volgende oongenomen:

C
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F
G
A
B

wordi

Toi nu toe werd de oondocht gericht op geluidsÍi

ings

keiikheid ziin ze één; her ziin hvee ospecten von
een en heEelÍde'leven'. De freqrenties von geluid
(toner) en lle-íen li99ên h"e dct'brr ellccr e zir
mcniÍestoties von dezelfde vibraiies. Het is ÍnogeLiik
dot oLs ie luisted noor meede,e k onkscholen en
soed ontsponnen benr, ie vorm- enloÍ kleureffecien

gebrocht.

Gel!idstÍilingen ku""en een vêÍnieiigende krocht
hebben. Denk oon een horde knol die oltild oncongenoom is en ie doei schíjkken. ln dit ortike geven
we oon hei negatievê geen ccndcchÍ en ziin we op
zoek nccr de he ende werkins von seluidstri lingen
die kunnen osmoken, ordenen, ontsponnen of ocliveren. Vondoor nogmools de wcorschuwing:
besrijp, voe en ben !e bewusl von wot ie doei.

iolw eneÍglesysieem, op iouw lril
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De zeven ionen von een toon odder komen overeen
rnêi dê zeven kleuren von de regenboog en de cho-

e ie vio
deze weg richten op het hormoniseren von de cho'
kro s. Hei víoogi echter wel
p e. ê(e rê- ng ne- sle noppo o -ur ondol in ^"1
klcnkschoolvook meerderê lonen ie horen ziln: voor
Als 1e we.lt ols l,lonl,tl..ropeui kun

zichrig dus.
TeÍ illLrslíoiiê richt ik me op een bolons binnen Touch

for Heolth. Er monifesteert zich tildens her bolonceren b.v een sp er voo die moeili . e ,oÍÍroer.n s
Verscliltende co ecrerrêhoden zi n o gebrui.-en
uitgêdoogd, noo. het p.obleem bri;!r z,cr voo
doen. ln zo n c.vol ko1 ee1 klor.scroo ols eer
wonde'Ír,doêl weÍlen.,e proo.-t de 'goede' klorkscr.oo oo het bii de speí behorerde o.ooon en
bÍengt de I lonl,school rn rrl ng. trvo ing er, ol irru
ne leerl ho" org deze .oÍectie moe- du.en tn
bilno olle gevollen zol doorno de uitdoogprocedure

-ool,
oÍ op de
Je Lu

-e 'er

op oe biibehoÍênde me io oo-

zelt Ool bieer olo mpurr zol de
'per
oveÍeneÍgie
'erdwiln"n ols ie de 'soede" donk
school ldie wi de noo(l op her olormpurr ze .
Terugkomend op kleuren, wêtên we dot we ook kun
fen bo onceren door de kieuren von de elemenrer

le gebruiken

Al: w. h erbover l.ebben se ez.n do. e- sebruit
vor I o-[scholel oererr'o.i-se1 \or op
"*p.-.
berelent do'ool dol wê te,ug.unnên soon naor
de
oerllonl, de oertril ns .
We kunnen ons d.m.v. het gebruik von klonkscholen
herinneren hoe de oeririling wos in ole Íocetlen
von ons menseliik sysieem. Dê ceilen von ons
systeem "denken": hoe wos het ook olweer? Hier

willen wê eigenliik fooí ierugl Verder zonder

belemmeringen zol dit ploohvindên. De correciies
biÍ Touch for Hêohh werken, zools we wêren, op hei
fysieke-, emotionele- en chemkche vlok. Voor het
gebruik von klonkschclen geldt zeker hetzelÍde: er

komi Íuimle en beweging in ol deze gebieden en
werkt meesiol ze fs sterker.

lk heb gewezen op het sebruik von de iukte k onk
-choo. l. het ro9 een bê"rie onwennis or de sub-iêrê erê'gie e \oê a,
'o oe -,1 nS e
een I or<.c-oo z \ur .ê -og e- drrêct oe
met een kleur ervoren? Loot ie niei ofschrikken'elotie
door
ole woorschuwingen vooÍ het gebrutk von de iuisrê
klonkschool. Donkzii hei weÍken mei kinesio ogie
kun ie olles testen en word le ie bêwust dot hêt ooêd
is wot ie doêt. Voelr dii o s een goede uirdoging?
Go hem don con, de verrossing is groor en heï is
zekeÍ êen extro verriikingl

lntêÍessonte boekên:

"Klonkscholen, Tinssho's, Bel en Dorie
door Evo Rudy Jcnsen, ISBN 90 800594-l-2
en "Klonkscholen en hun Íherapeutische
toepossingen' door Anneke Fluyser
lsBN 9074597 37 B

Bacterioi'den ols oorzatk van (ernstig) overgewicht
Bij(het onlstaan van) ênstigovergewichtspelen meêÍdere tuctoren eên rcL elfeliikheid,voedins eí bewegingbijloorbeetd.
Bio-eneBetis.h onder2oeklaat zien dar bijovergewicht ook rwee veKhiuende mkro oÍganismen een .olkunnen
spêten,

namelijk de Shigella shigaeola en de Streptomyces Reticuti-oid, saarbii de shigella shigae oid opgenomen wordt
door de
SÍeptomycês Reticuli oid en de behandêlinggefthr móêt zijn op het uitschakelen !án beide micro oÍsanismen.
DeShjgêlo Shigae ótd is

een

nicrc ónanisnedatzótottóol

oanzLi?ing en apslagran teL HonqoafteA
bestood en een dieet helpLntetofn.uwehits.

bttfldaodóat

Dlt pro.lu.t bevat ultÍamoLe.ulaire
ê z.h ri.hten op de
ShiseLLa 5h gae old. wanneer het
mkro oÍganisme nlet meer adiefi5,
wordtdevetops ag geLeideLijk ópsè
Lost en kan hetafvalten becinnei.
let effe.tvan de behandêLingwordt
onderstêunrl doorkruidên als Kelp

Íequentiesd

(Fucus offin.inalisl en Guanna
(PauLna cupana), diê zoÍsen vooÍ

Siteptony.es Reti.ulidd is eer nntrcgetaatvan de suiker ,
vet. en eiwitstóftuisselinq. ttietuod kr. ?en disfuh.tiónercn
van de harmoanprotlu.ercnde ktieteh, a.a bijni4 schittJiet en
De

í Dlami.Ë
be5t ldeideStreptomycesReti.uLioid.
Dll draasr bijààn heatèLvan de balans in
De uLt.amoLeculaiÍe frequêntie5

orsànen aLs schiLdkiieren hyporyse en heLpr
veEtoíingeí in desuiker,vet en eiwil
elotuisseLlns te he.ste len. Onde6teunende

[ru den n ditprodudz]ji: sLauwebosbes
Ita.clnium myrt Llusj, FLaseoLet (PhasêoLus
vu sar sl, Gu denroede (SoLidaso viÍsa
aurae), Kaft €nkLauw (UnGria tomentosa)

Vaat een optinaol rcsulraot @tdt inzeÍ van beide nidd elên .a nbevalen. Als aanvulling
óp de behandeting
is suppletie netchn n gewensÍ, aangeien et dóoí de verstaade suiker en vetstivtu,etins
een

ch,oantekatt kan an\taan (DNH vete Chrcon fornule).

