meesterl Bossie hod piin, de dokter kon niets vinden en ze wilde hem loten in slopen. Toen ik zelf
de róntgenfoto bekeek en ontdekte dol het een
hernio wos is het beestle op miin verzoek geope-

Hoe ben ie er toe gekomen dit te goon doen?
"lk ben begonnen mel reflexologie von hel hele
lichqom in 1982. Zelf hod ik ook veel pijn en ontmoette een mon uit Hoorlem, die op ormen en
benen drukte. De piin, jullie roden hel, verdween. De nieuwsgierigheid wos gewekt en ik
wilde weten en leren hoe het werkte. lk kwom
loen in oonroking met Touch I in Arnhem. Het
werkte ollemool weÍ, moor er kwom nog geen
echle klik. lk snople het niet helemool en dot is
toch wel belongriik. Door zoekend kwom ik bii
Coby Schosfoort terecht woor ik heel veel cursussen liep. De Touch 2, 3, woordblind, leefblind.
Steeds zot ik toen ol met het probleem "hoe zil
dot mel de dieren?". "Kon dol ook?". Niemond
gof echter een verhelderend onlwoord. No
ofloop vqn de leefblind cursus bleek ik niet in
miin eigen leeftiid terug te ziin. Er gebeurde een
heleboel en thuis gekomen werd hel niet beter. lk
wos zo weer terug in de 'Hof von Axen' en verbleef er een hele riid. lnnerlilk wos er een groot
keerpunl.

reerd. Het kwom olleen wel mel verlomde/verkrompte pooties thuis. lk moest hem met olles
helpen, wont bijvoorbeeld plossen kon hil niel
zelf en ook de dormen deden het niet goed. Zelf
denk je don niet dot ie wol mel ie kennis kon
doen. Dot bedocht de buurmon, een hopfonoom.
Hii hielp Bossie ook. Toen ikzelf eenmool op
Bossie begon te testen, kwomen de bloos en dormen ol gouw weer op orde. De pooties woren
niet meer verlo md/verkrompt.
De spiertest ging eerst op hel voorpoolle moor
goondeweg ging ik sleeds meer ochler de voorpolen leslen. Het kon notuurliik overol. Het goot
erom dol ie het met een stevige spierbundel doel.
Don druk ie ols het wore Íegen (níer in) de spierbuik von de spier, en kriig ie een 'io' of een 'nee'.
Dit werkl zo goed dot ik op deze mqnier heel
goed met boby's of heel kleine kindertles en
gehondicopten werk."
Studieboeken woren heel moeiliik te kriigen.
Goede onqlomieboeken hoolde Moyke op de
velerinoire ofdeling von de Universiteit von
Utrecht. Om nog meer dieren te observeren liep
ze sloge bij een dierenorts en hielp mee bii operolies. Nog steeds ols ze dieren doorstuurt worden ze door meleen geholpen. De orts heeft veel
woordering moor stuurt zelf nog geen dieren
noor Moyke.

ln die riid kwomen olle grote leroren uit Ameriko
zools Jimmy Scott, Tobe Hondson Doniel Whitside
en onderen noor de 'Hof' toe. Je kon veel cursussen volgen woi ik don ook deed. ledere keer

bleef toch de vroog 'hoe zil dor bii de dieren?'.
Hel ontwoord wos meeslol vqqg. "Jo, hetzelfde
denk ik" moor niemond wos er nog mee bezig.

Als verpleegkundige kon ik wol ik leerde ook
proktisch toepossen, biivoorbeeld op de verloskomer - stressreleose bii piin - en reflexologie, moor

iedere keer bleven de dieren oondqcht vrogen."

Hoe kwom ie uiteindeliik don echt op het testen
en het bolonceren von de dieren terecht?
"Bossie", miin eersle hondie zie ik qls een leer-

"Notuurlilk kun ie dieren ook goed lesten vio een
lussenpersoon. Door Bossie kwom ik er toe veel
meer direcl op het dier ie teslen.
Vervolgens kwom het gevoel bii miizelf vonuil de
binnenkonl: 'Dit wil ik'. Een lijdie loter zqt ik olles
op ie schriiven dot niet goed lukte. Dot betekende dus veel propjes popier noor de prullenbok.
Bossie kwom sleeds met hetzelfde propie, dot ik
probeerde weg te gooien, terug. Dqor stond iets
op over bosischokro. Op een onder popiertie
stond iets over het stoortbotie, hei bolle dol moet
kunnen kwispelen (uit de cronio-socrool). Bossie,
een poedel mel gecoupeerde sloort ging zitten
en legde dot stoortle neties neer en wilde getest

worden. Uileindeliik poloriseerde ik de bosis-
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leren von de dieren ols ie dot wilt. Dieren nemen
ook heel veel over von hun bozen of verzorgers
en hiervon kunnen die bozen, ols ze goed observeren ook weer leren en veronderen. ln de
'Spiegel' heeft Moyke ook de viif elementen,
bewustzilnstodio en instinci verwerkt. Deze
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chokro op de sloortpunl en hii heeíl nooil meer
gewoggeld en bleef stevig lopen. Zo werd ik er
noortoe gezogen en zo ben ik met dieren goon
werken. Von miin lweede hond Rokker heb ik ook
veel geleerd evenols von de vier kotten Olie,
Bobbels, Rooie Sien en lsis."
Het boek dot Moyke heeft geschreven en bii hoor
cursussen gebruikt, is gepoord gegqon met diepgoond onderzoek. Hel is net verkriigboor in een
herziene zesde druk; iedereen kqn dit boek bil
hoor thuis besiellen voor € 35,00. Er is ook een
oefenboekje te verkriigen en de 'Spiegel'. ln het
volgende iiidschrifr zol dqor een boekbespreking

von worden gepresenieerd. lk heb hier

een

exemploor liggen; het boek bevot heel veel kennis en ziel er geweldig uil, mel een hele mooie
door Moyke getekende Rokker op de koft.
Dot de meridionen wqt onders lopen don bil ons,

de mens, is ollemool grondig doorgetesl, eerst
met Doniel Whitesite en ioren loler nogmools
somen met Coby Schosfoorl. De cenirole meridi-

oon loopl bii de hond, het poord, de koe en de
kot op de rug. Dot deel von hel lichoom zie je
mefeen, nel qls bii de mens de voorkont. De gouverneur zit wol verborgen qon de onderkont von
hef liif. De nieren zillen meer noor ochleren, (niel
bii de ribbenboog),en door hebben ze bescherming von dikke spierbundels die erover heen
lopen.

'Spiegel' werkl ook heel goed bil boby's, kleine
kinderen en zelfs bil gehondicoplen. Die reogeren ook ollemqql veel direcler.
Bijzondere verholen ziin er genoeg. Moyke moesl
een pqpegooi teslen. Het bleek dot ze kon prolen
mel hem en hij reogeerde met ziin pupil. De pupil
werd groler ols het 'io' wos en kleiner ols hel 'nee'
wos.

Een onder verhool, over de locole televisie, de
uilzending wos live en werd dus meteen uitgezonden. "Toen ik oonkwom bleek de studio vol te
zilten met mensen en dieren", oldus Moyke. "lk
kreeg een kip op miin schoot om le lesfen, wot
het beestje loeliet. Door middel von een vleugel

lestie ik de kip. lk kwqm uit op een popiertie op
tofel. Er bleek een teksl op te siqon: 'lqot me
goon'. Zulke dingen test ie ook. De kip wilde sterven, ze hod long genoeg geleefd. De bozin liep
tiidens de show weg en riep: 'Dot niel!' en liep de
sludio uil".

Nqor oonleiding von de gedrogsborometer von
'Three in one' heeft Moyke de 'Spiegel', onlwikkeld, op dezelfde bosis, moor meer direct. Hel
dier weerspiegelt zonder le vertekenen zijn eigen
emoties of die von de mens. Wii mensen weerspiegelen wel gouw vertekend onze ongsten en
emolies, we lonen niet olles wot we voelen. Het

Met deze verholen vloog de middog om. Moyke's
iongste zoonlle, dof wos goon wondelen mel de
oppqs kwom thuis en hod mieren gezocht om ze
een huisie le geven.
We hebben het inlerview ofgerond en hebben de

dier gebruikt ziin geest ols een spiegel. Dieren
eryoren subtiele energie veronderingen in hun
omgeving direct, dot is hun nqtuur. Beler nog,
door energieveronderingen op te vongen en
doorop le reogeren, ziin zii in stoot bewusl met
elkoor en ons te communiceren. Zo kvn ie veel

even bekeken.

schilterende onolomieboeken

uit Utrecht

nog

Moyke werkt veel met de Nederlondse F.E.S. vqn
Brom Zoolberg, omdot die een verticqle en horizontole verbinding hebben. Ze sloon erg goed
oon bii de dieren.
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VAN EEN PAARD MET NV- EN NL-MERIDIAAN EN BIJBEHORENDE SPIER.

circulalie - sex
liIt]ltlie trï

meridiaen

ln hoor nieuwste boek ziin olle meridionen en biibehorende spieren in kqort gebrocht.

Ook de chokro's, emotionol releqse punten, porosielenpunlen etc.
ook wordt uitgelegd hoe je dieren zoNDER lussenpersoon kunt lesten.

lndien ie meer wih weten over dierenkinesiologie,
ziin er cursusseni soms in de Hof von Axen ook
wel bii iemond lhuis wqnneer minimool zes mensen zich qonmelden. De dieren zelf behondelt
Moyke vook bii mensen thuis om de omgeving
von het dier te kunnen zien en evenlueel le kunnen leslen.

De proktilk is in Elst en is een gemengde
proktiik von mens en dier.
Hoor thuisodres is:
Moyke von Zon - Prins,
Perebloesem ó1,

700ó MK Doetichem
E-moil : zonneties@hccnet.nl

