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Door Viclor Bockus

ln het eerste orlikel heb;k congegeven dst rnerídinncn hef *ornmui''rï*
coÍiesysteern brnnen ons lichsqm vermen. Ook heb ik besehreven dst dis;functie von eert mcridiosn uit over- of onderenengie kum hsstruec"'!. ffieze

disfunctie leidt tof emotionele conflicten of psyehisehe prr:9.rlegxen.
O.gekeerd leiden deze conflicten ef probienren tor' disfunetie lrsll rje
desbetreffende meridiaqn. ln het vorige nLrrnrner wtrren de lnferrnu':*íc'r,'c;:
meridionenscheríro's vsr"r het vuurelenrent biigevoegd. Deze keen fref fe ii-r
het rnidden von deze uitgove de sehemo's von de rneridísnen uit'de
overige elementen

CIqn.

Voor het corrigeren von meridionen ziin in de
loop von de tijd binnen hel werkveld von de
kinesiologie diverse procedures bedocht.
Pressuur of toppen op specifieke neurovqsculoire of neurolymphotische punlen welke
gekoppeld ziin oon een specifieke meridioon
is een voorbeeld von zo'n procedure.
Onderstoonde procedure is een correctiemethode die met nome gericht is op het
herstellen von de diepste onbolqns welke ligt
onder de over- of onderenergie. lk heb de
procedure ontwikkeld nodot ik gemerkt hod
dor ik met nome bil emotionele problemen
met ondere procedures geen bliivende correcties kreeg.
5

Wot overigens oordig is om te weten, is dot de
lemperotuur von de huid op een ocupunctuurpunt von een meridiqqn mel overenergie
wormer oonvoelt don de "omgeving" von dot

I
I

Victor Bockus sludeerde o.o. mqnogement, onderwiiskunde, diverse vormen
von loegeposte kinesiologie en toegeposte fysiologie. Verder studeerde hii in
lndio of voor orïs olternotieve geneeskunde. ln l99l zetle hii ziin directeur-

i

ocupuncluurpunt. Bii onderenergie is doi
omgekeerd. Voor de zeer gevoelige testers
onder ons een extro indicoiie.
Op de overzichtsschemo's in het vorige en in
dit nummer stool ielkens het hetzelfde diogrom. Uitgewerki ziet dit diogrom er ols volgt
u
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schop von een school voor MBO en ziln
werkzoqmheden voor het ministerie oon
de konl om ziin hqrt le volgen en in
Heemstede le siorten met ziin proktiik
voor noluurgeneeskunde "ozuleen".
Reocties op dit ortikel kun ie mqilen noor:
ozuleen@euronel.nl
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stoonde procedure deel uit von een gehele
sessie en is derholve een deelprocedure.
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Als een meridioon uit een bepoold element
overenergie heeft, hebben de twee meridionen (drie wonneer ie noor Vuur goot) uit de
elementen welke in het diogrom tegenover de
meridioon liggen onderenergie. En wonneer
een meridioon uit een bepoold element
onderenergie heeft, hebben de lwee meridionen (drie bii Vuur) uit de elementen welke in
het diogrom erlegenover liggen overenergie.
Doorbii geldt dot meridionen in de binnencirkel (yin) mel elkoor corresponderen en
meridionen uit de buitencirkel (yong) mei
el koor corresponderen.

Ondersloonde procedure

4.
5.

is primo te

gebruiken wonneer emotionele en/of psychische problemen onderwerp von de sessie
ziin. Of wqnneer de testpersoon wil werken
oon ziin gedrog. Uiteroord mookt onder-

6.

6

Zet de hondmode "emolionol" (duim
tegen ringvinger) in de lichoomscompuler
(pouse lock).
Benoem somen met de testpersoon het
probleem woor ie oon goot werken en zel
dit probleem in de compuler (pouse lock).
Go no welke verstoringen in de gezondheid von de teslpersoon voorkomen in de
inhoudsopgove von verstoringen welke
hoort bii de meridioonschemo's (**1).
Noem de ochter de verstoring genoemde
meridioonpunten hordop en zet ze per
versioring in de computer.
Tesi de viif elementen rond de novel, stop
bii het eersle element dot zwok tesi en
test uit welke meridioon het betreft.
Test: deze meridioon heeft een overenergie ven....o/o. Doorno: deze meridiqon
heeft een onderenergie von...%. Op deze
monier vind ie of er bii de desbetreffende
meridioon sproke is von over- of onderenergie. Zet de uitkomsi in de compuler.
Er kon niet tegeliik over- en onderenergie
ziin. Dus één von beiden test nul. De
uitkomst in de computer zeiten.
Kiik op hel diogrom welke lwee of drie
corresponderende meridionen tegenover

(**l) op elk meridioqnschemo is onder oon een
overzichtie vermeld von verstoringen in de

de onder punt 5 gevonden meridioon
liggen.
7. Tesi in volgorde (met de klok mee) deze
corresponderende meridionen op over- of
onderenergie, ofhonkeliik von de uitkomst
von punt 5. Dus ols de gevonden meridioon bii punt 5 overenergie heeft, don de
corresponderende meridionen testen op
onderenergie. De corresponderende
meridioon met het hoogsle percentoge is
de werkeliik corresponderende meridioqn
met de meridioon gevonden bii punt 5. ln
de computer zetten.
8. Je hebt nu een meridioon met overenergie en een meridioon mel onderenergie. Nogmools hordop noemen.
9. Vroog: welke meridioon (de echte "boos
doener") veroorzooki het echte probleem
dot onder deze iwee meridionen ligt?
Opnieuw de viif elemenlen rond de novel
testen. Bii het eerste elemenl dol zwok test
stoppen en de meridioon voslslellen
welke de "boosdoener" is. Vosistellen of
deze meridioon over- of onderenergie
heeft. Op her schemo von deze meridioon
kilken bi over- of onderenergie noor de
beschreven kenmerken. Go no of de test
persoon iets von deze kenmerken
herkent. Zorgvuldig bespreken!
Alles in de computer zetten.
,l0.
Testen wonneer (op welke leeftild of welke
tiid in het geheugen) de onder punt 9
gevonden meridioon met ziin verslorend
werk is begonnen. Alle leeftiiden die le
tegenkomt opschriiven. Alles sieeds in de
compuler zetten.
'1.
1
Op de tiid von ontstqqn testen welk(e)
ocupunctuurpunt(en) von deze meridioon
gecorrigeerd moet(en) worden en op
welke monier (pressuur, ocupunctuur,
kleur, geluid, remedie, mogneet, licht,

gezondheid en biibehorende correctiepunlen. Von
olle genoemde verstoringen lezomen heb ik voor
het gemok een inhoudsopgove gemookt. Je kunt
deze inhoudsopgove von viif blz. oonvrogen bii het

secretoriool KNN tegen onkoslenvergoeding.
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Voor reocties en vrogen:
Victor Bockus
Volkenburgerloon 26,
2103 AP Heemslede
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tel Q23-5283216
e-moil : ozuleen@euronet.nl
webpoge: www.specio I ized - ki nesiology.com

BLOESEM REMEDIES NEITERLAF{D
5960 ÀCHORST

P(ISTBUS 6139

TEL:

FAX: CI7?'398?827

1177-398?826

ËErilrblotsëd@lrorldodilt

ÊiËc:

ttwv.bloerem.nmedir*.cm

Eloesern lsmediËs eeÍr nÊfiruÍlijkc gene*swijze' g€fie.ald
van de bloemen van boRxu en plurtm.
+

Ausfralië;

62 Bush Essences en de 88

Living

Essences"

t Braailier

Rainforc.st en Àngel Essences.

*

Canada

Living Light Energies flr Pacific SeaEssences"

+

Duitsiand: Korte Phi, orchideeën en edeistem rernedies.

+

Engeland: Healing Herbs,39 tradifionele Engelse Ësserc€Ê.
Findhom ÊssËnees Ën combinaties.

* Nederland: Blaesern Remedies Nederland 28 st. 10 ml.
È

U.S.À

;

Àla.$ka bÍoesem en edelsteen remedies,

Californische F.E,S. cssences, Desert AJchanry,
Earth Friends chalcra oliën, Fox Mountain met
o.a. kinderset, Master essences, Perelandra
Essences ro'uÊn en tuin en soul remedies.
1ryORKSHOFS EN CI.IR$US$EN
Dagrryleiding Eloesern thrrapie start in oktober.
V+rsneldc dagopleiditg start in januari.

Primryeru Llfe essÊntiëla oliàr ar prtductcrr voc'r de aromalhaspie.
Demeter oliËn,
MaÊËrsEn.
Hydrolatcn.
,{ronraiarnpen.

200 EsseÍlti€le o1iËfl"

etc..)

Basis+liËn,
Ayuwrda p,roducten,
Baby productat.

12. Terug noor het heden en olle gevonden
(leef)tiiden per (leef)tiid von dezelfde cor
rectie voorzien.
,l3.
Sessie verder ofhondelen.
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