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Ïowéz Meridiqnen bii lvF-plqqtsing
inlerview: Els Bokker

Enige

tiid geleden verving ik, tijdens

ziin
vokontie, Tim Torré in ziin proktiik. Tim heeft qls
kinesioloog en klonktheropeut een proktiik in

het lheropeutisch centrum Corpe Diem

te
Bilthoven. Dot Tim heel veel werkt met klonken
en lrillingen von Tibetoqnse klonkschqlen en
gongs bliikt wel uit de klonk- en energiesessies
die hii geeft en woqr mensen vqn heinde en ver
noor toe komen. Bovendien heeft hii binnen de

kinesiologie een heel eigen methode onlwikkeld, die hii de noqm Klonkkino heeft
gegeven. Hierin worden spiertesten gecombineerd met de werking von
klonkscholen; onbolonsen worden don hersteld met lrillingen en klonken.
Er zouden in die vokontieperiode zeker vrouwen bij me komen die bezig woren mel
een |VF-plootsing. Tim fluisterde me toe, dot ik bii hen onbolonsen die zich voordeden bii spiertesten, oltiid moesl corrigeren vio de meridionen, hetgeen hii oltiid doet
mel klqnken. lk vroeg niet "woorom speciqol de meridionen" mqor dit bleef me mqor
inlrigeren. Uil een gesprek met hem hierover werd het me duideliik.
Hieronder volgt ziin verhool.
Tim:
Meridionen foscineren me enorm. Eigenliik werd
dot versterkt, toen ik ioren geleden Jeroen vqn
Hosselt in de Hof von Axen bezig zog iou te
behondelen met de technieken uit Seven Element
Hologrom (uit Applied Physiology). Binnen die
methode speelt mel nome de invloed die de ene
meridioon op de ondere heeft de hoofdrol. lk
"mog" die energetische energie woornemen en
wist niel woi ik zog. lk heb ook het effect bii iou
gezien. Werkend met klonken, onidekte ik dot ik
mei dezelfde sleutels werk ols bii de Seven
Elemenf Hologrom. Je werkt doormee op energetisch niveou op ons "ziin", moor ook op ons
energeiisch geheugen. Je kunl veel dieper
komen don in hel nu, wont ook hel gisleren en
morgen komt er bii.
Dit werd oongevuld door een techniek die ik von
een huisorts leerde, die zich wos goon loeleggen
op kinesiologie. ln ziin proktiik wos een -on die
problemen hod met de zoodproductie en kreeg
een ploolje von hel bevruchtingsproces op ziiÀ
buik. De orts wist de energie zo in stroming ie
brengen dot testresultoten ollemool sterk bleven.
Deze mon hod twee weken loter een vervolgofsprook, moor belde of. Ziin vrouw wos
zwonger.

Hef werd me steeds duideliiker dot meridionen
olles en olles le moken hebben met de ollesomvollende levensenergie!

ln het gevol von lVf, werk ik zeker niei met het
lymfoiisch systeem. Tiidens dot proces kriigf de
vrouw een enorme hoeveelheid onnoluurliike
"rommel" loegediend. lk ben iuisl zo blii mel de
noluurliike dommeties die het lichoom heeft,
zodot die onnotuurliike "rommel" niet lol in het

diepsfe von het diepste kqn komen. De ofuolproductie woor de lymfe voor zorgt, zou op dol
momenl een reociie leweeg kunnen brengen die
een overechtse werking zou kunnen veroorzoken.

Anders gezegd: ik go op een positieve monier
met het probleem om. lk loqt hen iuist zien hoe
het voelt ols het bevruchlingsprobleem er niet is.
Vosculoir corrigeer ik ook niel, omdol ik me don
leveel go bezig houden op het geesteliike vlok. Er
is ol zoveel sponning en ik wil niet nog meer losmoken.

Bii het slorlen von de |VF-behondeling is de
vrouw lichomeliik en geesteliik ol heel erg moe.
Don wordl er ook nog iets loegevoegd, terwiil er
geen verploolsings-energie is.
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Het voelt don ols een "kroonlie" ols de |VF-plootsing door deze extro behondeling lukt en nog fiiner is het dot het kindie biino oltiid heel rustig ter
wereld komt. Twee weken voor de geplonde
geboorte breid ik de behondelingen uit door een
klonkschool op het schoqmbeen von de o.s moeder te zelten en in trilling te brengen. Dii
bevordert het week worden von het gèboortekonool en geefi ook een seintie dooi oon de
cronio von het kindie.
Het uitgongspunt von John F. Thie dot de
wervelkolom cenlrool stoot, heeft er voor gezorgd,
dot ik ook veel oondocht besteed oon de croniosocrole-lumboolvochtstroom von de o.s. moeder.

lk zie miin werk ols hel geven von voorzeties, het
oonzetten tot. lk ben niel veronlwoordeliik voor
het eindresultoot. lk geef de client iets oon,
woormee hii of zii zelf oon de slog goot.
Je moet ie bovendien niel vergissen in de trillingen die klonkscholen teweeg brengen. Je kunt dol
goed zien ols ie de school voor een gedeelte met
woter vuh en die don oonsloot. De fontein die
onlstool, spottert don zeker een meler in het rond.
Vroog ie don moor eens of wol er in het lichoqm
gebeurl dot voor zo}n 8!o/o uil wqler bestool.
Eigenliik ben ik met stenen in het woter oon het
gooien, moor ik moel wel goed mikken, de oever
mog niet not worden.
Door een helder wefen, pok ik olriid die
klonkschool, die ofgesteld is op de celleties von
de client en niet op de NL- of de NV-punïen.

Dii moei me loch echt nog even vqn het hort: wil
ie serieus genomen met ie proktiik, don moet ie
de zoken ook serieus oonpokken. Een kinesioloog
zou zoveel meer ondersieuning kunnen geven
oon de reguliere geneeskunde. lk denk hierbii b.v.
ook oon chemolheropie. lk zou iedere kinesioioog
don ook hoost willen pushen conloct te zoekeÀ
mel een gezondheidscentrum.
Bovendien zou iedere kinesioloog verdieping kunnen vinden in Klonkkino. Beholve doi ik dè cursussen geef, zette ook de Hof vqn Axen ziin
deuren hiervoor heel enthousiost en heel gostviii
open.
Met klonken doen we toch ook somen de cursus in
de Spoonse Pyreneeen?
Je ziel dot ik weer even helemool ofdwool, ols ik
het heb over de helende werking von klonken en
trillingen von Tibetoonse klonksèholen en gongs.
Het is ook zo foscinerend en diepgoond, wot dot
teweeg brengl!

Nu toch echl moor weer helemool terug noor ons
uitgongspunt: lk hoop dor ik ie duideliili heb kunnen moken woorom ik mel klonken op de meridiqnen werk bii IVF-plootsingen.

"Thuis" in de pÍqktiik
Een rubriek woorin wii ingezonden brieven von
onze lezers plootsen.
Wot mqokt u mee in uw proktiik? Wof verbqost u?
Wqi vindt u vervelend? Aon welke ervoring denkl
u vqok lerug? Heeft u iets oports meegemookl?
Of iels hodverwormends? Of wilt u weleens een
reoclie kriigen vqn ondere kinesiologen t.o.v. een
bepoolde zook of onderwerp?
Schriif het ons! Ook ols u wilt reogeren op ingezonden brieven. Geeft u don oon op welke brief u
reogeerl. Alle ingezonden brieven worden ononiem geplootsi zools ons beroepsgeheim verplicht.

Een tiidie geleden kwom er een moeder mel een

boby von ongeveer drie à vier weken in de prokriik.
Het kind wilde niet drinken. Ze huilde wel von de
honger, moor qls ze de speen vqn de fles in hoor
mond kreeg, huilde ze nog horder en dronk niel.
De huisorls wist niet wol er wos en een ingewikkeld onderzoek in hel ziekenhuis zou volgen.
Dqorom kwom de moeder eerst moor bii mii longs.
Tiidens de sessie wqs hel tiid voor de fles.
En inderdqqd, het meisie huilde hortverscheurend.
Omdot de moeder ql hoqr energie voor hoor boby

nodig hod, wilde miin zoon wel even tussenper-

soon ziln.

Nqdot ik bii hem de voortesten hod gedoon en hii

ols tussenpersoon ging fungeren kreeg hii een
zeer vervelende piin in ziin keel.

We hodden nog niels in de goten. Hel sconnen
von de moog testle sterk, de slokdorm lesfie ook
sterk en toen de keel; die lesile zwqk
De keelpiin von miin zoon werd steeds heviger.
Het hyoïd testle zwqk. Nu, dot is mokkeliik te verhelpen. We hebben het hyoïd von de boby versterkl en... het huilen stopte en de boby dronkl
De keelpiin von miin zoon wos ook weg. "Hel deed
zó zeer", zei hii, "ik kon niet eens meer slikken".
Het bobymeisie dus ook niet.

Er moest nog meer werk mei de boby gedoon
worden, wqnl een hyoïd gooi niel voor de lol uil
bolons, moor het groolste leed wos geleden.
Hei ziekenh u isonderzoek kon worden ofgeblozen,
wqordoor iedereen woorschiinliik een vervelende
tiid bespoord bleef.
En ie kunt ie ofurogen wot er tiidens

dql onderzoek

wos uilgekomen en welke mootregelen dot tot

gevolg hod gehod.
Wot hebben wii toch een mooi vok!
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