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Touch for Heolth (TfH) is een methode binnen de

noluurgeneeskunde woqrmee geblokkeerde
energie hersteld kqn worden. Door middel von
mqnuele spierleslen kunnen energieblokkodes
worden opgespoord in spieren. TfH legt de
nodruk op de relotie tussen blokkodes in spieren
en blokkodes in meridiqnen. De energie von
spieren werkl somen mel de energie vqn meridi-

onen. Spieren en meridiqnen hebben een
somenwerkingsverbond ; ze ziin quo energie

ofhonkeliik von elkqor. Elke ofzonderliike meridioon is gereloleerd oon specifieke spieren. TfH
kent simpele technieken om de blokkodes op te
heffen. Doel doorbii is het zelfgenezend vermogen von hei lichqom te ocliveren.

TfH werkt net ols sommige ondere methoden
binnen de notuurgeneeskunde met hel stelsel
von de viif elementen; vuur, oorde, metool, woler
en hout. Elk onderdeel von de viif elemenlen is
gekoppeld oon ofzonderliike meridionen. En die
op hun beurt weer oon specifieke spieren.
Twee meridiqnen beheersen hel woterelemenl;

de niermeridioqn en de bloosmeridioon. Beide
meridionen bevinden zich zowel oon de linkerkont von het lichoom ols oqn de rechterkont.

De niermeridioon begint oon de onderkqnl von
de voel en loopt vio de binnenkont vqn de enkel
oqn de binnenkont von het been omhoog. Om
vio de lies verder omhoog te lopen en te eindigen
onder het sleutelbeen. Deze meridioon heeÍl 27
ocupuncluurpunlen.
De bloosmeridiqon begint bii het ooghoekie oon
de kont von de neus, loopl over hel hoofd, over
de rug in een dubbele boqn en vervolgl don ziin
weg oon de ochterkonl vqn het been noor de builenkqnt vqn de enkel. En eindigt oon de buitenkont von de kleine teen. De bloosmeridioon is
met ziin ó7 ocupuncluurpunlen de longsle meridioon.

Niermeridioon
Niermeridioon

Bloosmeridioon

Elke meridioon binnen het stelsel von de viif elemenlen heeft een kenmerkend gevoel en de

doorbii behorende emoties. Het wolerelemenl is
gereloteerd oon het gevoel von ongst. Bii de
bloosmeridioon is dot ongsl voor wqt komen goot
en ongsl voor de loekomsl, ongst voor conlroleverlies. Bij de niermeridioon is dot ongst in contoclen en relolies, ongst voor veronderingen.
Uit levenshoudingen von mensen kun ie ofleiden
welke meridioon met oon die meridioon gekoppelde spieren uit bolons is. Omgekeerd kun ie
verwqchten dql wonneer spieren uit bolons teslen
dot de belreffende persoon een bepoolde levenshouding heeft oongenomen. Die levenshouding
kunnen we in een melofoor omschriiven.
Bij de niermeridioon ziin de gereloleerde spieren:

en lliocus. De volgende
metoforen ziln hierbii von toepossing:
' Metofoor Psoos: woor doet de "schop beweging" ie letterliik of figuurliik oon denken? Zit
er iets von legenstriidigheid in ie (levens)
doel? ls er iets woor ie rechtop von zou
moeten goon zillen en woor ie nolitie von
zou moelen nemen? ln welk ospect von je
leven voel je de meeste "druk" of ongst?
Drink ie wel genoeg woler, doe ie wel olles
wot ie zou moelen doen om iezelf te reinigen, letlerlilk, figuurliik, spiritueel of emotioPsoos, Tropezius boven

neel?

'

'

Metofoor Tropezius boven: hoe voel ie het ols
je hoofd niet recht stoot? Heb ie letterliik of
figuurliik moeite om ie hoofd rechtop ie
houden en qlles "goed le zien"? Of durf ie
niet zo goed?
Metofoor lliocus: is er iets wol ie opzij moet
schoppen of voel ie jezelf opzii geschopt?
Gooi ie soms spullen weg die nog sleeds
bruikboor ziin? Of houd ie uit ongst teveel
vosl oon ofuol, heb ie ofuol, letterliik of
figuurliik, op de verkeerde plootsen zitten? ls
er soms een subtiel ospecl von je leven dot
ondere ospeclen von ie leven op verschillende mqnieren en onverwochte wijze beïnvloedt?

Bii de bloosmeridioon ziin de gereloteerde spieren: Peroneus, Socrospinolis, Tibiolis onlerior en
Tibiolis poslerior. Hier zien we de volgende gereloteerde metqforen:
' Metofoor Peroneus: ben ie letterlijk of figuurliik missloppen oqn hei begoon? Kiik ie reëel
nqor de toekomst? Ben ie goed geoord en kun
ie vrii rondstoppen of is het nodig dot ie op ie
possen let? Ben ie té voorzichtig, zie ie onnodig op legen wot goot komen en schuifel ie
moqr wol rond?
' Metofoor Socrospinolis: Welke kleine dingen
bezorgen ie sponning of ongst? Welke futiliteiten of dingen von onnodig belong voor de
toekomsl belemmeren ie letterliik of figuurliik
om rechlop le sloqn? Let ie te veel of te
weinig op de detoils?
' Metofoor Tibiolis Anterior en Tibiolis Posterior:
Wot brengt ie uit ie evenwicht? Mook je ie nu
ol druk over de toekomsl? Als ie von ie stuk
gebrocht wordt, hervind ie don snel genoeg ie
evenwicht? Schop ie of word ie geschopt,
letlerlijk of figuurliik? ls het piinliik voor ie om
zelfs vergiftigende delen uit je leven los le
Ioten? Loop ie weg of vecht ie voor het
behoud von possie in le leven?

for Heqlth kent diverse correctiemethoden
om een meridioon en gereloteerde spier le corrig.eren. De meest gebruikte correcliemelhoden
ziin ocupressuur geven op de neurolymfotische
punten of de neurovosculqire punfen. Meestol
wordt de meridiqon geoctiveerd door zorgvuldig
Touch

de loop von de meridioon met de hond te volgen,
Íe beginnen bii het beginpunt von die meridioon.
Hel veronderen of verbeteren von de voeding
kon een biidroge tot een belere bolons leveren.
Ook hel verqnderen von de levenshouding door
met de metoforen oon de slog te goon kon een

bildroge leveren.
Er zijn primo boeken over Touch

for Heohh woor
vinden.

ie verdere informqlie in kunt

Biivoorbeeld: "Toels von de gezondheid" von John
is de pionier die Touch for
Heolth ter wereld heefl gebrocht. ln Nederlond
heeft Lilion Beeks-Vergroesen de vier cursusboekies "Touch for Heolth" geschreven. lk vind het
overzichteliik en goed te begriipen moteriool,
geboseerd op het werk von John Thie en op hoor
eigen pro ktiikervoring.
F. Thie. John Thie
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Het tildschrift "Kinesiologie" wordt, in principe, 4

mool per ioor uitgegeven ler informotie von de leden
von de St. Kinesiologisch Netwerk Nederlond (KNN)
en de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) en

ol diegenen die in hun proktiik of thuis werken op
bosis von de zgn. "spierteslen" en Touch for Heolth.
info: www.ki-net.nl
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Kopii is von hqrle welkom ols worddocumenl op
redoctieknn@ki-net.nl of op floppy opsturen noor
redocÍie "Kinesiologie", Postbus 1069, 5602 BB
Eindhoven. Sluitingsdotum kopij volgende tiidschrift
1O opril 2005 en vervolgens 25 iuni 2005.
De redoctie houdt zich het rechi voorbehouden om
teksten le weigeren, enigszins oon le possen of, indien noodzqkelilk, in te korten. Bij ingriipende tekstwiizigingen wordt oltiid eersl contoct opgenomen mel
de outeur. Noch de redoctie, noch de uitgever, noch
de ouleur ziin oonsprokeliik voor schode ols gevolg

von vermeende odviezen of evenluele oniuistheden in
deze uilgove.

Overnome von qrtikelen is olleen toegestoon no

schriffeliike loeslemming von de redoctie.

