Receive the Present

De opening von de conferentie door Coby Schosloort

"Lieve vrienden", zo begon Coby haar
openinSswoord, "laten we mêar eerst
wat bewegên," en dê hel€ zaál kreeg
ze rnee met het masserenvan de
switchingpunten en het "uitrollen" van
deoÍen, "Zo, nu ben ik beter in balans
om deze lezing te houden....".
"Helaas kan Ton, mijn men, niet op
deze conferende aanwezig zijn. Itet is
juistTon die mij, Coby, heeft geleid naar
de Kinêsiologie en ons huis "De Hofvan
Coby vertek uitg€breid ov€r het
ontíaan van Kinesiologie hier ln
Nederlend waarvan hier een vêrkorte
samenvatting.
"Nàast mijn wêrk als verpleegkundige
volgde ik lessen Phytotherapie êan de
academie voor natuurgeneeswijzen in
HllveÍsum. ln die tijd kwam Ton thuls

met een beÍichtjê u\t de krant \Naar!aí\
hij zei dat dit wel zoiets mafs was dat
het daarom zeker iets voor mij zou zijn."
"Erwas een vrouw die aangafdat
je met een armtest kon laten zien
dat suiker êbsoluut een slechi
voedingsmiddêl zou ziin. Zii heette Yoka
Brouwer en ze werd door mija snej
uitgenodigd voor nadere uitleg. En zo
kwam het dus. Bijde eerste spiêrtest
die ik voelde wist ik, det dit was wat ik
w€rkeltk wiide leren, alwas het ook

nog zo bezopen en mal En dat hád Ton
dus goed ingeschat."

van Hasselt weer FacuLty Membêr
en lnstructortrainer voor de TFH

"Yoka verzette bergen weÍk om Touch
in Nedêrland te propageren en was
ook de eerste Nederlandse Fac!lty
MeÍnber voor de toenmalige Íouch

schoonzoon, de man van Ínljn mooiê
dochter en de vader van mijn geweldige

instructeurs c!rsussen. leroen is mijn
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vertegenwoordiger van Nederland. Ze
organiseerde de eerste instructeurs
cursussen ln het land en twee ervan
werden toen algegeven in onze
boeÍderij die toen nog niet de 'De
Hofvan Axen'heette, Het was een
magische tiid I We volgden in razend
tempo de ene workshop na de andere.
Alsnelwaren er genoeg mensên om
een eigen verenigingvoorTouch for
Health in het leven te roepen. Op
Kerstávond 1983 kreeg ik het verzoek
van lohn Thie om Faculty Member te

wo(den omdat Yoka eímee ophield. lk
vond heteen hele eer en zo begon ik
aan de leukste baan die ik tot dan toe
hèd sêhadl"

"ln 1990droeg ik mijn baan overaan

kleinklnd Ymke.
ln november 2008 namen Jeroen en
Noortje DaÊms, de dochter van Corien
dle één vên onze eerste cursinen
was, samen De Hof van Axen op hun
scho!ders,"
"Toen John Th e de Touch for

Health methode in 1973lanceerdê,
was het zijn bedoeling om zoveel
rnogelijk mensen op een eenvoudige
manier inzicht te geven in hun ei€en

gezondheids ên welzijnsbeleving
en die vervolgens door middelvan
eenvoudige handgrepen en technieken
te verbeteren. Zijn uitgangspunt
vrij vertaald is, 'Wle is je primaire
zorgverlener?', datls noga\ \-\,iedes, dat
benjezelí EÍ is máareên persoon op de
hele planeet die gekwelificeerd is om te

bepalen hoe je jezelívoelt, moetvoelen
ofwiltvoelen en dat ben je zelí"

Rita Schoonman en Aria den Hartog,

Zijwerden de 2 Faculty Members en
verzorgden de instructeuís cursussen.
En nu is de cirkêlweêr rond ên is lêroÊn
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"Het bÍachtJohn Thiê ertoe om, dêt
wat hij zelf op dat moment leerde,
Toegepaste kinesiologie, bruikbaar
te maken en n een methodiek te
gieten die hijaan zijn patiênten in
u ljn chiropractie praktijk zou kunnen

:ênbleden. Met het doe orn iets
.oor zichzelf te kunnen doen als êen
..rm van preventjê,2odat ze minder
aÍhankelijk zouden zÍn van mensen die
:r voor doorgeleerd' hebben, zonder
:íbreuk te doen aan de reguliere
3ezondheidszorg en zonder de belofte
rêt Touch for l-lealth een'cure all'
n fêite creéerde hij een ho istischÊ
:êlíhu pmethode die door iedereen,
rêl of nlet opgeleid in één of anderê
;êneÊskundig bêroep, letterlijk
iehanteerd kon worden. Eên methode
: e eên'aha erlebnis'is voorjezelí De
.êíst€ spiertêst die jk ze f onderging 2a
< dan ook nooit vergeten."

imiddels

is hetTouch

foí Health

:èêdjÊ uitgegroeid tot een Brote boom,
:rê tegelilkertijd bloêit, vrucht draagt
:n dê rijpe vruchten weer aai vallen.
.êe mensen die hei eerste begin
-êemaakten zijn inmiddels gestorven
::r fysiek verdwenen in het mysteÍle
. an de tijd. Ze Croeiden, ze bloeiden, ze
'lpten en lieten de zaden na die wij nog

n een

ongelooiijk korre tijd, nog

-raar 36 jaar, is de methode weÍeldwijd
:ekend geworden en hebben de
.-!chten van die2efde boom vee
. erschillende namen gekregen- AlleÍlei
.êrschillende mênsen zijn op àllerlei
.erschi ende prachhge ideeén en
-raniêren gekornen, Op hun eigen
-n eke wijze hebbên ze gest. te

;.geven aan het basisidee- Het in
.r€nwicht brensen van de fvsieke,

chemische en mentele aspecten v.n
het dege ijkse leven door middelvan
specia e technieken en natuurlijk
spiertesten waardoor hêt leven een
stuk aangenam€r kan zijn.
Wat al deze verschillende manieren
van werken in eder geval met e kaar
gemeen hebben is det het menselijk
lichaem gêzien wordt als de verpakking
van het zelf."

"Het Zelf verpakt in een mense jk
lichaam. Dat lichaam kan hetje onder
bepaalde omstandigheden knap
lastig maken. Het kan piepen, kíaken,
steunen Ên kreunên en dat doet het
meesta wanneer ik me vêrgaloppeer.
Omdat k niet inschat wat ik wel of niet

"Natuuílijk kun je met veel bloed,
zweet en tranen een eind komen,
maar dan kont het einde ook sne ln
zjcht. Pijn, konrmer en kwel. Wat een
verspilling van energie. KinesioloBie
kan je in ieder gevalondersteunen bij

het uitvindên van watje werkelijk kunt
en je ondeÍsteunen bii het activeren
van de energie die je daarbij nodig
hebt met behoud van je fysieke-,
chemischê-, mentale' en vooral je
emotionelê balans,"
ln de laatste editie van het Touch for
Health boek staan zeven baslsdoelen
die van belans ziin bii het beeriipen
van waaíom Kinesiologiê kan biidragen

1.
2.
3.

4.
5.

Het verhogen van je vitaliteii.
Het ontdekken van je reden

HetgeÍicht rijn op het plezierwat
jê beleeft als je het beste uit
jezelf haalt.
Net bevorderen van je eigen
he ing €n herste vermogen.
Het onrdekken van ,e eigen

vermogen om anderen te helpen
bij hun heline en herstelên
aan anderen door te geven hoe
ze hun e gen helende vermogen

6.
7.

kunnen àcÈveren.
Daaruit voortvloeiend een
verhoging van de resultaten die
je boekt bijje c iënten indien je
een gezondhe dspraktijk voert.
Hêtvinden van e€n nieuwe

maniervan zelfcontrole om niet
aan angst verdriet en pijn ten
onder te gaan a s je met
ernstige ziekteomstêndigheden
wordt geconfronteeÍd.

En zo

liet Coby eenieder weer bewegen,

altestend en elkaar ba ancerend op
deze 7 basisdoelen met de prachtige
DaBeraadessences en de Promíses, allês

van eigen hand en bodem.

aan het gevoel van gezondheid en

we bev nden voorjezellje naasten en
je cliènten.
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