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R.eceive the Present
ír

zijn een heleboel nuen die later allevnaal toenen zijn en later is dat allemaal toen.
Er kotwe^ een heleboel laters die straks allev^aal muem woy'den en nu is d-at alle^aal later
De toe^en worden toen, de laters wo!.den later.
De nuen zijn mu

O^tva^g het
Noortje Dae4s &
Van 26 tot 29 maart 2009 vond de
internationale conferentie "Receive

the Prêsent" plaats. Hierdoor verviel
de jaardas van de Bêroepsverêniging

voor Kinesiologie. ln dít nummer leest
u verslagen van d;verse deelnemers
aan deze €oníerentie.

Met dank dan lercen van Hosselt,
Noottje Daems en lohanno Keller
de Wild, die deze conÍercntie
De titel 'Receive the Present' is
ontstaan toen wij als tweede generatie
kinesiologen bespraken wie en wat er
nu in de Kines;ologie was, Dat war€n
de eerste gêneratie kinesiologen en
die zijn er nu nog en dat waren wij
en dat zijn we nu nog. Dus dat was
toen het nu en is nu nog het nu. De
eerste ên tweede gêneratie/ beide
vol6p aánwezig op de conferentie, zijn
gezamenlijk het nu.

sorekers en Workshopleiders
Coby SchasÍoort
Coby Schasfoort is één van de
'Oude Rotten' in de Neder andse
kinesio ogiewereld. Ze is de oprichtster
van De HoÍvan Axen, het oudste
rÊsidentiêle kinesiologiecentrum ter

wereld. Zê heeft in Nederland de Touch
for llealth groot gemaakt en ze heeft de
cursussen Zicht op Woordblind
en Zicht op Leefblind ontwikkeld.
Cobv's presentaties zijn were dwijd
beroemd en altr'jd een boeiende
verrassing.
Johanna Keller- de Wild

lohanna Keller de Wild is de dochter
van Margriet de Wild. Hierdoor is ze
met de kinesiologie opgegroeid. Zê

Jey

oe^ vq^ Hasselt

inzicht ín de zorgen en noden van
cliënten gekregen. In 2008 heeft ze
lnstitut de Wild van haar moeder
Evelyne Rupp
Evelvne Rupp is Duits/Canadees. Ze
is één van de meest vooraanstaande
docenten van de Neural Organlsatjon
Technique. Ze heeft het vak geleerd
van Cari Ferreri, de oprichter van de
N.O.T. Evelvne heeft Ínei hem in de
praktijk gewerkt en samen met hem
cursus gegeven op diverse plekken in
de wereld. Evelyne geeft inmiddels de
N.O.T' op 4 continenien.
Sandy Gannon
Sandy Gannon is het hoofd van Touch
for Health Professional Íraining in het
Verenigd Koningrijk, Touch for Health
Instructor Trainer van England en werkt
al meer dan 25 jaar met Healing Energy.
Ze is begonnen met Aura Soma en geeft
15 jaar es in Aura Soma, Feng Shui en
Touch for Health. Ze is erg praktisch
over het uitdragen van alles wat ze
seleerd heeft doorde jarên hêen: 1e
hebter niets aan zo spirituee te zijn
datje van geen aards nut bentl'

GeÍCêsey
Ger Casey uit lerland is de oprichtster
van het Kinesio oey College of lreland.
Ze is aljaren actjef in de kinesiologie en
de spil van de Toegepaste Kinesio ogle
ln lerland. Naast veel kennis van zaken
ls ook de lerse humor haar niet vreemd.

Wayne Íopping
Wayne Topping is dê oprichter van de
Wellness Kinesiology, bêkend van de
Stress Release cursussen- Hij is een
geboren Nieuw Zee ander, maar woont
nu allaren in de Verenigde Siaten.

heeft de opleiding tot Natuurads/
Natuurgeneeskundige gedaan ên

coÍrbineert dit met de klneslologie.
Reeds 10jaar werkt ze in het nstitut
de Wild en heeft daardoor een breed
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Hij is een wandelende encyc opedie,

voorê waar het stress en Toegepaste
Kinesiologie betreft.
Richard Dureê
Richard en shanti Duree zijn vanaf
het besin betrokken seweest bijde
ontwikkeling en groei van
de Touch for Health. Tijdens hun
omzwervinsen over de were d zijn ze
in coniact eekoÍnen mei één van de
leerlingen van Dr. Bennett, de uitvinder
van de Neurovascularie punten. Op
basis van deze inforÍÍratie en de aatste

wetênschappelijke ontwikkelingen
hebben ze d€ Neuro Enereêtische
Psychologie gevormd.

Adám Lehman
Adam Lehman, T.N.P, Energy
Kinesiology, is directeurvan de Nofth
Bay Center of Bio€nergetic Health. Door
zijn benaderins van lesseven is hij in
staat gecompliceerde concepten op
eenvoudise wijze over ie drasen. Hij
staat bekend om zijn gedu d en gevoel
voor humor en maakt het leerproces
zowÊl nuttig a s aangenaam.

Margriet dê Wild
Mêrgriet de Wild is een geboren
Nederlandse, maar woont aljaren in
Zwitserland, waar ze het Lnstitut de
Wid heeft opgericht. Ze heeft jaren
lang nauw sêmengewerkt rnet Frank
Mahony, de oprichter van HypertonX.
Daarnaast heêft ze een zeer uitgebreide
ervaring, onder andere heeft ze
veel met Íneervoudig gehandicapien

leroen van Hassel! is aljaren werkzaaÍÍl
als kinesioloog en hêeft ditjaar De
Hofvan Axen overgenomen. Hij is IKC
Faculty Membervan Nederland en
dus lnstructoÍ Trainer voor Touch for
Hea th- Daarnaast is hij ook instructeur
van de Applied Physio ogv. Dit jaar
zalJeroen zijn eerste eigen cursus
tenterins'seven op De Nofvan Axen.

