Touch for Health en Munay Ki
'er t,l'uuef ïmg mf. [ïer:tt'"ts'

Peru 2009. Het wês tijdens
de laatste dag vên 'My Machu
Picchu', een reis voor mensen die
avontuurlijk met hun persoonlijke
groei bezig waren geweest. wê
zaten met de sroep tê ontbljten
voor het restaurant van het
cursuscentrum Paz y Luz en we
genoten van de pure producten
waarvan ulrlke een heerlijk rnaal
had bereld. De vroege ochtendzon
wês net over de majestueuze
bêrgen heen gekomen en begon
ons te verwarmen; onze laatste
uithêêÍnse zonnestra en voordat
we naar hei koude en natte
Nederland zouden terLggaan. De
taxiom de eerste mensen naar
het vliegve d tê brengen, was
a beste d. Gelukklg en uiterst
vo daan nê een hele mooie
bijzondeÍe reis zaten we na te
praten Ínei nog een lekkere kop
koffiê Íoen sielde eên vên dê
reisgenoten onverwacht de vraag,
watervoor nodig zou zijn, orn de
magiê van dii moment te kunnen
Hernieuwde kennismaking
Ondanks het feit dat erveel
kineslologen deelnamen aan'My

Machu Picchu'haddên we niet
met spiertesten geweÍki. Op zich
bijzondet maar blijkbaêr was er

jaar mijn tweede taal is, op een
bijzonder niveau opnieuw met

Íouch for Health kennismaakte.
Mêi deze fde verwondering als
toen ik mijn eerste spiertest
ervoer en ik besefte welke
mogelijkheden hier achter
vandaan kwarnen. Hêt was
heerlijk om dle deur open te zien
gaan. De ochiendzon trakteerde
ons op een prachtige halo.

Nieuwe modellen

geen àanleiding toe geweest.
Had ik die methode dan ie
weinig gebruikt? Een van rnljn
leermeesters, Coby Schasfoort, zei
aLtijd datje spiertesten net zo lang

ln de huidige til-d is de noodzaak
van nieuwe denk- en doe

op een andere manier bereikt.

persoonlijke groei. we hebben
alzoveel kennis en kunde. Het
is tijd voor een nieuwejas, voor
nieuwe concepten diê bestaande

gebruikttotje het niet Íneer nodig
hebt. Datje zo in verbinding kunt
zijn meijezell datjele essentie
lk ste de voor om de vraag vanuit
spiertesten te benaderen- En
ineens diende zich daar een
verbinding aan tussen Touch
for Health en Munay Ki, dle we
daarvoor niet hadden gezien.
Met als gevolg dêt ik, ondanks
dat spiertesten almeer dan 25

modellen groter geworden. Net
als op hei terrêin van het milieu,
de politiek en de financiële

were d moeten we die modellen
ook of misschien weljuÈt ontwikkelen op het terrein van

inzichten verbinden met nieuwe.
Dat geldt mijns inzlens ook voor
Touch for Hea th. ln 1984 kwam
ik voor het eerst in aanraking met
Touch for Health en het voelde
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voor mll vanêf het begin als een
twÊede huid, met veel potentie
en moge ljkheden. Touch for
Hea th biedt eef prachtmethode
en uitstekende instrumef ten
om, zeker op het praktische
d.gÊlijkse I veau, de viialitÊit
en ontwikke ing vên rnensen
te ondersteunen. tk vind het
ook nog ste€ds bijzonder om

vlíelemerten inzichtte
k!nnen krijgen in ind v duele

v ê de

b okkêdes en vraagstukkên en
om deze te helpen oplossen. Na
hier veeljaren mee te hebben
gewerkt/ kreeg ik steeds meer
het verlangen om verder te gaan
en nieuwe mogelijkhedef re
zoeken. Dat heeft ordermeêr
8êlerd tot de ontw klehnE van

hei s seizoenenspet , dêi sroe

en verandering van mensen

ondersteunt en bevestigt, ook
binnen organisaties.
Wê vlogen terug van Cuzco náar
Lirna. ln hêt vliegtuig, zwevend
ovêr de adembenemerde Andes,
ontvouwde zich de b auwdruk
van de verbinding tussen Touch
for Health en Munay Ki. De
onderlinge 'spanning' van de twee
concepiên zou een heelnieuw
avontuur kunnen creêren, eên

nieuwe ontdekkingstocht. Een
heuse 'Meêting of Heêrts'van een
oudê tradihe en een moderne
toepassing: IVlunay Ki dat Touch
for Health verrijkt door het
bewust maken van de onz chtbare
verbondenheid van jerelf mei
de ander, met de wereld om je
heen Ên ddar bLr ten Fn

Ín,,.h

for Heêlth dat Munay Kiverrijkt,
omdat het de fijnstoffetijke
materie wn de eeLrwenoude
ncawijsheid laat beleven ên
toepasbaar maakt.
vla de SchaoloÍ New Directians
kwêm ik voor het eersr in
aanraking met Munay Ki. Net als
destijds bijTouch for Health wist
ik voorêf niet prêcies wat MLrnay
Ki in hield en er was ook weiniC

documentatie ovêr te vinden. Toch
voelde ik opnieuw in iederÊ cêl
van mijn lijf dat Munay Ki, wêêrbij
de ondeíinge verbondenhejd van
mensen voorop staat, mijn juiste
en volgende stap w3s. Met de
krêcht van eenvoud zou het me
een hoger bewustzijn brengen tn
mijn even en mijn werk. Naast
de dage ilkse vitêlitett wn het
individuelê meer de algemene
verbinding vaf het collectiêvê.
Mooi is dat je jezelf door MunaV
Kj blijvend verblndt met iets wat

zoveelgroter È dan jeze t
Munay Ki komt voort uit de

ncatraditje ef is gêbaseerd op
de wrJsheid en rnwild n8en v.n
dê lncêsidmanen Her woord
Munay betekent'ik houd vêr
je'of'liefde zoa sje bent'. Ki
betekent kracht. Hoeders van de
wijsheld zijn de Peruaênse O'eros

de aatst evende rechtstreekse
afstamme ingen van de nca

ind anen. Qeros mêd cjnmensen
hebben a s l€vênsmi<<,F dê
overge everde spiriiuele w jsheid
te delen met de weÍêld.

lnwijdingencyclus
N/lLnêy Ki biedt een cyclus van
regen inwijdinSer. De eerste vier
vormen de basis voorje êigen
tíaníorm:bept orês, lèten je
het verleden loslèien en Beven
een nieuwe ri.hting àên le
levên Hierna vo gen dfie lin€a rê
inwildingen wêarmee je in de
verbinding treedt en afstemr met
de verschi ende nca He ers en
afdere helpers. De lêêtste twee

inwiidineen helpen oÍn mee
te kunnen bewegen met alle
veranderingen van de tijd waêrtn
De inwijdingen worden

doorgegeven via energetische
overdracht van mens tot mens.
ledere inwijd ng van Munay
Kiopentje haft, geefr je meer
toeeang en maakt je voelbaar
bewuster. Dit vermogen stelt
je ln siaêt nieuwê dimensies te
zien voor jêzelí voor de ê nder
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kinesio oc c, w nter20ro

en voor het grote gehee . Het
de bedoe lng dat iedereên die

s

de inwijdingen van Munay Ki

onivêngt ze verder doorgeeft.
lk heb ze/fgevoeld wat een
voorrecht hei is om boodschapper
te zijn van die hêle oude
sjamanistische kracht.

Nieuwe lêergang
De aanraking met Munay Ki heeft
mijn dagelijkse werke ijkhetd
voorgoed veranderd. Mij
persoonlijk heeft bijvoorbeeld
het uitgangspunt van dualiteit
veelgebracht: het posiheve is
aanwêrig/ omdêt het negatieve
er ook is en andêrsom. Er is geen
goed offout, er wordt geen
oordee geveld. Dat beseí maêkt
mijf beleving ruimêr en d epêr
en beinvloedt mijn re ahe mei
mensen. Ook de zogenêarnde Sou
Reiriêval, een ander lnstrument
uit de lncatraditie. waarínêê ie dê
verbinding met Ie zielsopdra;ht
d ep kunt bernvloeden, b,en8t
zeer À rachtge verdnder/ng

teweeg.

if Nederlênd heb ik de
rêakvlakkên van Touch for Hêêlth
en IVlunay Ki in samênspraak
mêt een aantal kinesio ogen
verder onderzo€ht en uitgewerkt.
Dat heeft geresulteerd in een
leergang voor 2011 van acht
trainingsdagen, versprejd over het
Terug

