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Seen wenvel $cnNonn pnobNeem
- ie .eêder van de conferentie wordt

:.: yne Rupp aangekondigd als één van
.. neest vooraanstaande docenten
.:. Ce Neura Organisation Technique
'.cTl ontw;kkeld door Dr carl Ferreri.
oeis haar presentatie zu len nieuwê
:rr.cepten over de oorzakên en
:.handeLins van ldiopaÍsche (met
- -!ekende ooÍzaak)scoliose (ls)

dat door het lichaam nog een verschil
wordi gemaakt tussen licht en donket
en ogen open ogen dicht, daarom
worden tijdens het spiertesten ook
deze 4 posities nog benoemd: open,
close, light, dark, open, c ose, ight,
dark....

Kort samengevat staat in de reader:

Als dit gedeeltê vên de demonstratie is
votooid zullen, zo legt Eveyne uit, de 8
neurologische uniis die ze zojuist heeft
eechecki, nu één unit moeten worden-

Sco lose is het gevolg van een

Íêr oops vertelt

ipieronba ans, ontsiêan nê een
irauma en de dêaropvolgende reeks
vên neuro ogjsche problemen en
disorganisatiê in refl exsysteÍnen. De
spieronbalans zoÍgt voor een kromming
van de wervelko om en de daaraan

hun patjéntên doorstuurden naar
haar voor 'Ír]assêge' na een poosje

.'.3rden geintroduceerd.

Ëvelyne begint hêar betoog met het
voorstellen van Sandy, een cliènt/
dêe neemstet die al eerder is
behandeld in verband met scoliose.
Door het kiezen van een c iënt die al
bekend is met de methode kan Eve yne
haa r behandeling onderbreken voor
uitleg.

Vervolgêns lêgt ze !it dat ze altjid te
werk gaêt volgens een vast protocol,
eêrst om te onderzoeken waar
het probleem van de scoliose zich
voordoet en erna om te gaan werken
aan verandering ln het patroon van
spierspanning. De siappen van het
protocolstaan vermeld op sheets.
Razendsnel loopt Evelyne de 8 stappen
vên het examinatjon pÍotocol door.
Sarnen met Sandy demonstreeft ze om
welke spiertesten het gaat in elke siap.
lntussen legt ze uit, dat er is ontdekt

ze dat de dokters die

begonnen te k agen over de'stuff'die
Evelyne met de patiënten uiivoerde.
Dat werkte veel te goed, maar de

Idiapotic Scoliosis is beínq locked in o
24 hour pullto the spine. Releosinq
these potterns wi ollowthe persan
to be in their nidline, giving then
o chonce to enjoy the present.
ldiopatische scoliose is een 24 uurs
spanning op de wervelkolom. WanneeÍ
dii pairoon van spierspanning is
doorbroken, zijn c iènten weer in staat
orn de 'midline' ie ervaÍen. Dat geeft
hên de moge ijkheid van het heden te
genieten.

het niet echt werd gewaardeerd door
de medicil

Evelyne heeft tijdens de presentatie
met vee humor en Íull speed' haar
enorme vakmanschap en grote
deskundisheid gedeeldl Hoewe ik een
aantal stappen niet meer heb kunnen
vo gen, ben ik onder de indruk van haar

Tijd voorde volgende stap in de

betoogl

resLrltaten waren zo ongebruikelijk, dat

presentatie: Simpe uitgelegd

js

scoliose een compensatiê van de
werve koloÍn om de twee gebieden die
in een verkeerde positie ten opzlchie
van elkaaÍ op slot zijn geraakt (de
schouders en het bekken),weer goed te

Mei een eenvoudige beweegtest van de
arm laat Evelyne bij Sandyrien, hoe de
spleren hun besi doen te cornpênsêren
en dat dit bii uitzonderliike
bewegingen, bijvoorbeeld heft ig
draaien met de elleboog en schouder,
niet meer lukt,
Sandy mag weer op de tafel gaan liggen
en wederom doorloopt Evelyne in een
razend teÍnpo het treatment protocol.
Voor de duidelijkheid is achter haar
op het scherm te zien welke stap ze
doet, dit alles gaat echter zo snel en
is zo gecompliceerd, dat ik al snel het

spoor bijster benl Maar: belangrijk
is uiteindelijk dat Sandy, als ze weer
rechtop zit, de beweegtest mei glêns
doorstaat en met spieÍen-in-bal.ns van
de Ínassasetafel sprinstl

Tekst:Liesbeth Dêvids

Eve yne sluit af Ínet het volgende
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