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"Eén op de drie personen mei een piercing kÍiigt
bloedingen, onlslekingen of huidziekten op de
oiool. oÍ r de burrt vor eer prercing.' Dot zegt
de orls I Keoql- r de lÍ sh Medicol JoL rol. RJim
90". von de Bri-se huisoÍl.er hee5 oorq.ge'er
de gelij.e problemen in iLr p ortiil te-F;boe1
gezier De p'oblemen .' i r hel grootst b j eer
p;ercrng ir de nond. DoorbiwoÍdt het Tochre
weehel
"or lp rong or nug dooÍbooo DoweeÍsel is riik oon bloedvoten en doordoor extro
lwel'boor. Tongprerc rgs ziir hel popr-loirr
Keogl' s.hri ft in het re.se oílseroloo dol he goÊo
zou ziin ols mêdisch peÍsoneel leert hoe mondpieÍcing) lur1e1 wo.den verw jde o. Dor b ikt
op eerste lrlp oÍde irgen vook roodzo.e i k. -li1

'oepl hel M ri)te-ie von Vo l"g-zor o ê o op rlel
voorschÍiler te lomer woo i'r re pooae'l von
piercings en de opleiding von "body ortists"
wordt geregeld.

-le percel oÍ

o_oeè e" !o1 1e_ icl.oom is eên
heêl oud gebÍ il. er lomt oorsp'orlei,l oi de
ro_uJ volkeÍer \o'rooo-. De Popoeo .
Afrikonen, Hindoestonen en lndionen doen dit ol
eeuwen vo gens cloude trodities. Bij deze volke
Íen sloon de veÍschjllende piercings en/oÍ totoeo
ges vooÍ bepoo de Jhemo s in hun leven. Zo kon
hel te moken hebben met de rong of stond binnen
hL- .loÍr, Ínel hur eeftid ols veÍsieí:ng oÍ ols
be*hermirq teger lwode geester. Ool ols er

een bêlongriike gebeuÍlenis heeft plootsgevonden, geven deze versieringen dooÍ liting oon.
Voorbeelden zijn: geboorb, het bereiken von een
nieuwe Íose in geloof of spiÍit!oliteit, het ÍonsfoÍ
meren von iongen noor mon. De pieÍcings en

fomilie gebrocht, ols bewiis doi de qeliefde oÍ het
fomilielid op zee wos gestorven en begroven.

ler h"le lichoor gebrr-ilr worder irc rsief l-er
hoofd en oongezicht. Hel woord
komt
von hei Polynesische woord TATAU, wot betekenl:
"sloon, kloppen, treÍfen". Tcioeèren is eigen ijk
heel simpel. Er wordt een gootie in de huid
gepriki en er wordl een beetle inkt in ochtergelo
ien. Een professioneel totoeéeroppcroot mooki
30.000 ioi ó0.000 goolies peÍ rninuui.

seld). Bii herverdwiinen von de hoorn oog von de

ioioeoges kunnen over het hele lichoom geplootst
worden. Denk bii piercings bilvoorbeeld oon de
oren, borsten, genitoliën, tong, wenkbrouwen,
leJi wong er ip er bii totoeoges lon werkel jk

De oudsb totoeoges die lot nu toê ontdekt z;;n,

komen von een 5300 ioor oud llik dol in de
Alpen is gevonden. Op de mon woren onder
ondere bii de enkels, knieén en op de rug kleine
streeples getotoeëerd. Woorschiin ilk woren deze
bedoeld iegen gewílchtspiin. Totoeèren vindt
overol op de wereld en op versch:llende n onie
ren ploois. Sommlge volkeren doen dit mei scherpe slr:llen bot Anderen gebrr:ikren bomboeyolken met heel veel klelne ncoldies.

Woor de eerste toÍoeoge ooit gezet is, weel niemond. ln Chino kregen gevcngenen een nummer
op hun lcl-oorr getoioeée d Voor de Moori wos
het een monier om de vijond bong te moken en
ln het oude Griekenlond wos de toloeoge iuist
een bken von odel.
Ïoloeêíen wos ook een monier om mensen lê
identificeren ols ze ol begroven woren. Dil goLd
voorol bij zeelui. Als het nodig wos, werd de
loloeoge von de huid oígesneden en nqor de

Bij het plootsen von een toÍoeogê wordl inkt
gebruikt. De inkl wordt oongebrocht mel êen
ïoioeëermochine. Eerst goot de huid ontsieken
omdol er in geprikt is mei een lichoomsvreemde
stof. Hei lichoom wi1 zich beschermen legen die
vreemde siof. De inktdruppels worden in de huid
opgenomen en ln de cellen ingebed (ingekophurd bliih de ioloeog" bestoon omdot de inge
kopselde inkt in de ederhuid bliih zitten. Het
inkopselen vcn de inki is dus eigeniik een
beschermingslruc von het lichoom, moor wordt
door loloeëerders slim gebruikt om de inkt voor
ohiid op ziin plek te houden.

Al deze

irodities zijn overgewooid noor het

Weslen woor hel over het olgemeen puur leÍ veF
siering dieni. Hel gevoar hierbii is dal men niel
weet wot de ochler iggende gedochie 1s von deze

versieringen en men lukrook een pieícing of
toloeoge looi zeiten. Ook is vook niet duideliik
welke Íunctie het gebru kte gebied heeft voor de
gezondheid en of er een mêridioon loopt. Dol
lookte is notu!rLiik vook het gevol.
Een nieuwe stroming die in opkomsi is, is body
mutiloÍion {lichoomsverminking) en scoÍificolion
(het oonbrengen von llitekens op hei lichoom).
Voorbeelden hiervon zijn de oorlei zo ver oprek
Len dol e- ee1 g'oo gol ollsloo' het sp ile'r vor
oe org oÍ pe1s. Bi sco li.o'ion moel Í"er dèr
ken oon hel open'oÍ wegsniiden von stukken huid
oÍ ichoomsdelen De meridionen, de ocupunciuurpunten op deze meridlonen ên de orgonen
die hier weer mee in veÍbinding stoon, kunnen
door piercen en lotoeèren dusdonig L-rit bolons
roken dot hun functies versioord worden en er een
rêeks von klochten kon verschijnen, vook zelÍs op
plelker uer uor -oo de oongebro"he versierirg
zil. Een oontoi voorbeelden hiervon is:

De neus stool in verbinding mel o.o. de
Gouverneurmeridloon, mel het cronio socro e
gebied, met hersenÍunclies en met de nieren. EÍ
Lon e.r onbolors bewerlstellrgd worden in het
l^ooÍd. in l'et geuoe s e'e- gerer-gen. gel'oor oe
voelen, de boïen, zwongerschop of
'n oe urine
productie.

Dit gebied heefi o.o. te moken met de Cenkole
meridioon, mel hersenÍuncties.
Het kon klochten oproepên von onregelmolige
menslruaiie, pilnkochten in de buik, prob emen
mei urineren, zwellingen in de buik.
Het betreh ook olle gebieden die door hel derde
chokro worden beheersi zools hel contocl mef
jezelf en mei onderen. ln de novel prikken ís zelfs
vooÍ een ocupuncturist een verboden punfl

Piercings kunnen ook nog werkzoom ziin ols ont
vongslslalion voor oller ei opporoiuuÍ.
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r'vor hord g lo1 zi r tioe'rs eer oerordel .9 .
orr -e probe.r te o,l..r"o er *ot de -edei
dot oe .l:êr ' p.er'e. dcor z I hoo. /e-ie, rg
leelt oorgeb ocl''. w"llcl ." oeze r.n.ri g ir
reloiie le brenqen met vroeqere k ochten, overïui
grngen en/oÍ progrommo s
Voor de . eeste pi- r i-qs g- o r'e.w .dê ê. s de
A vorens dii te doen kor ondersioonde testproce

o r. -ie q-rer Totoeog-, zi r
over hel olgemeen niel ie verwiideÍen.
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De tepe heeft een o.o. een relotie met het hormoofsysleem? mel de Moog en PericoÍdium

l.Mook een cleor circuiï en corriqeer woor

meridioon. Het kon hevige emotione e klochten
oproepen, klochien von de borsf en melkproduc
fie. Dit punï mog niel gepÍikt worden volgens de
ocupunctuurboeken.

' rt:tr[ï;i'

De wenkbrouw heeft reloties rner

o.o
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De tong heeh mel olle orgonen êen Íê otie ef speciool met het hort en de HoÍmeridtoon. Moor
ook de moog en s okdorm ziin ermee verbonden.

Deze punien hebben een relotje met de Cenko e
-ne id oor o- Gor,p. e' merd,oor oe r.,e,
het hormoonsvsteem -.n dê n,êrê"
Voor de ocupuncturist heeÍt het oor een be ongrij

le oe_eler Vo o, r-p' r c_..r rrpur -"r r- re oo.
t, , ê her h-ê L-looÍr beforoeêr Álle p, t-1
oo he_'r roo- o a l.d. nole" o,go'le'r e't Lr c
lies
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n weer teÍLro te vinden n het ooÍ

Bii lichomeliike k ochlen vtnden we direci een
oi roLll op \ê_ oo. D" re-l,o rg:)'ree'ê-.r/oL
d g 5e oo' woÍdt ,oo oest- o ol. eer orrg"lee.
d. Íoe rs {boo, , de noeoe o.r .1. a'. w, ooÍ

oo .iler ê oê -oêt, ooo-op p o Ê. -er-.r
dor zier we l-"r oord op d. oo' e' o^e .".l-^t
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Golb oosmeridlcon, Drieverwormermeridloon,
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5.Tesi de negotieve energie von deze
pierc ng/totoeoge n '..
ó T" I ler e^ ot orele pii rqeo-oq do- qe-e

ot--,d

i. oor d"z" pre-i-g ,rotoeooê lzie oo o i.r
ged oq.oê K rê io'ooie r,oo,i 2008)
'.8-.or.er I - oe.o-d- - pr,-q"6 69 ep .-.r
,,o gJLld oe Íro'l eÍ e'l , ooq o- . -oe-soo- oÍ
I oit oi,, geo-og ir Íê o ê ro, / il

piercing/toioeoge herkent (olleen bespreken en
nieh corrlgeref).
8.Test m.b.v. de hondmodes uit we ke onbolonsen
gere oteerd ziln oon deze piercing/Íoioeoge
en corrigeer lol 100%.
o.Loo d. tesrper .oor oe p Êr . -q .è oc e - ,
-r-" ^

d" p'.1 noor d.ze qêl---.
or- ne .,
met bijvoorbeeld coiendu o iinctuLr.
'0 De p'oots 4oo' oe p - q ---L q.-p16,1 p1
d^ oer *oor o. roro-ogJ. iàoo.ce-e'
door 'o-qzoon e
- .ee oor docl-- 'e'oor.e ocl ^r '-Ê r1o.ê op le g-b,ed lr v.le
groo-es er op d .ê .- Looct.' ,o re o-',eÍl-.nde

opt

I le.-oo. ",1
o_ r-.ootocol ,oo iedee
clng lotoeoqe vonol

p,ê.

punt 5

tolon lorg. oe . oo. oeelo.ro Á, oe oÍqa-êa
de oorholte lgoen.

H-'bo,er toorde oeeh oor do - ,ee poor.er
oo \e_.icroom zr r woor oe i vlo-o .or pê, p e.
(r.g o' loloeoqe 1 nêeÍde e o' r -i"de e ro.
negoïief is.

De en von dit ortikel komen von de website

von ocupLincluÍií RudolÍ de Wit uit Curogoo,
www.rudolfdewit.com
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