q nspoÍl,

toxische belqsting

No lezing von een qrtikel vqn Hon M. Stiekemo over
"Stroomsystemen" in hel Tiidschrift "Arts &

Alternotief" 1995, hr. I en vqn ziln boek "Flow
System Theropy" (PlP PRESS lel. 020-66240370) leek
het me een goed idee om dil om te werken lot een
dogcursus "Tronsporlsystemen", wqsrin olle vervoer
in het lichoom lot een lestbqor geheel is omgezel.
Werkend met het concept von blokkqdes in de tronsportsyslemen, werd het uitgebreid mel een oqntql
ondere tronsporlsyslemen, een nieuwe meridioon
(prono meridioon) en werd de bloed-hersenborrière
oon hel concept ioegevoegd. De loolste ioren heb ik
deze dogcursus niet meer gegeven. Het liikt me
mogeliik dit onderwerp zelfstondig te bestuderen.
Het begrip "Toxische Belosting" heb ik uitgewerkt en
een iestdefinitie gegeven, die in de proktiik goed

werkt. De ioxische belosting loopt vqn 0 (geen
belosting) tot ver over de .l00. lk stel, dqt ie vqn
0-100 er nog zonder problemen mee kon leven en
dot ie boven 100 er symptomen of lqst von hebt

(overlood). Hel lichoom kon vio spiertesten overweg
met deze definilie, die ik oon de proefpersoon uitleg,
vóór ik de toxische belqsting test. Volgens Borton is
er sprqke vqn "toxicileit" ols een zwokke spiertest op
een orgoon niet sterk wordt door "love, love, love" le
zeggen. Dit liikl me een beetje vereenvoudigd beeld,
wonl er ziin ondere onbqlonsen mogeliik don loxische belosting. Zie hiervoor de cursussen von Richord

ufi.
Het "wotervervoer" bliikt loter een veel groter onderwerp le ziin, het wolergeholte von de hersenen heeft
le mqken mel troumotische herinneringen.
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Het lichoom functioneerl nqqr behoren wonneer:
1. voeding
2. vertering
3. tronsport
4. verbronding
5. ossimilotie

ó. ontgifiing en
7. uitscheiding
in orde ziin.
Uiteroord moeten olle orgonen en regelsyslemen
hiervoor goed functioneren en sqmen werken.
Hqn Stiekemq onderscheidt "bosisgezondheid" en
"specifieke gezondheid". Het eersie begrip is
gekoppeld oqn het slroomsysteem en wordt
gedefinieerd ols het dynomische evenwichl tussen
opnqme, verwerking en ofgifle von stoffen (eigen
veronlwoordeliikheid vqn de potiënt, leef- en eelsriil), terwill het tweede gekoppeld is oon specifieke functies en orgonen. ln de proktiik bliikt dot
de specifieke gezondheid ofhonkeliik is von hel
slroomsysteem. Hel stroomsysteem omvot olle
lronsporlen in het lichoom.

Hel bindweefsel is in het olgemeen een zeer
beloste regio en loot de toxines pos los ols het
iuiste signool gegeven is. lk vond lol nu loe, dol
het bindweefsel reogeerl op het voslhouden von
de ochillespees (links en rechts), en de lqterole
knie * de knieschiif. Verder op de neusreflexpunlen. Uilerqqrd pos no het oplossen von het lroumo, evl. oongevuld met belrokken ompullen op
uitgeteste plootsen.
De voedingsstoffen worden gelronsporteerd vio
het bloed (vio de hoorvoten, de bloedvolwqnden
von de hqorvolen moeten goed doorlootboor ziin),
door het bindweefsel noor de cel. De voeding von
de cel kon door toxische belosting in gevoor

Toxische belosling
Toxische belosting (ó) vind

ik bii ol miin potiënten
(en milzelf) en is qfhonkeliik von het functioneren

von hei lichqqm en vqn emolionele lroumo's, die
het lichoom toxisch belosten en een storing geven
in de orgonen die deze loxines niet ofvoeren. De
orgonen die hiervoor gelest kunnen worden ziin:
bloed, lever, longen, huid, lymfe, nieren, celbelqsting, bindweefsel.
We kunnen lesten, hoeveel % de toxische belosling
is vqn olle orgonen die betrokken ziin bii de onrgifting. Om een moot hiervoor le definiëren stel ik
dqt het lichoom boven I00% "losl" kriigt von de

komen.

toxische belosting en vqn 0 ioi I00% ermee overweg kon.

Onvoldoende ontgifting merk ie oon
verkoudheden
lronenvloed
longbeslog
riekende tronspirotie
niei-helende wonden
witte vloed

De toxische belosting test ik:

óf met de vroog: de loxische belosting is ...o/o,
oÍ/en met de vingermode: duimtop op nogel
middelvinger

open benen

op hel orgoon teslen

Lever

Nier

idem

Lymfe

op de ploots v.h. long-olorm
punt
op Milt- 21
op C-7lBloos-'l
midden voorhoofd op de

Bloed

Zenuwslelsel

c.s.v.

Onlgifting vind ploots:
spulum
mensiruotie
neussliimvliezen
pukkels
u rine

ontlosting
odemholing

hoo rg rens

Cel

ter plekke, bv. op de
voeten, benen etc.

weke

Evenlueel gebruikt het lichoom koorts en onlsle-

bindweefsel onder de oksel

Longen
Huid

:

king, of opvliegers om de ofuqlstoffen kwiit te
roken. ln deze reoctiefose onlsloql evl. chronische

ter plekke op het orgoon
ter plekke

voorhoofdholte ontsteki ng.
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Hel lronsport in het bindweefsel verloopl misschien lroog, moor is loch het pod von de

Volgens Sliekemo sloqi het lichoom de ofuolstoffen

op in de -voor hel overleven- minder belongriike
weefsels, ols weke bindweefsel, pezen en
gewrichten, longs de bloedvoten en in de huid

ofgegeven ofuolstoffen uit de cel nqor het bloed en
hef pod vqn de voeding noor de cel uit het bloed.
De hersenen veryoeren informolie en neurohor'
monen. Ze ziin ook in dit overzichl opgenomen
omdol de correcties von Richord Utl voor "BRAINS"

(levervlekken).

Herkenningspunten ziin doorbloedingsloringen
(koude hqnden en -voeÍen), stiive gewrichlen en
ofzettingen in de huid.

dezelfde strucluur hebben ols die voor I l/m 6.
Alleen gebruikt Utt hiervoor biino uitsluitend de
Cenlrole meridioon.

Prolocol

ln miin proktiik heb ik een protocol woorin ik o.o.
ols stqndqqrd heb:
1
Zil elk onderdeel in de compuler?
2
Spreekt elk onderdeel de woorheid (test
ormen/ benen, etc) ?
3
Werken de logen von de computer somen?
4
Ziin olle tronsportsystemen energetisch in

De correcties vqn I t/m 6 ziin:
l. Zet de gevonden onbolons(en) in de computer
2. Bepool welk olormpunt uil bolons is = obiect
meridioon
3. Zel dit in de compuler (in pouse-lock)
4. Bepool opnieuw welk olormpunl uit bqlons is
= referenlie meridioon
5. Zie 3
6. Zoek op de 5- of 7 elemenlen koort welk
ocupuncluur punt erbii hoort
7. Rook dit punt mel de duim of twee vingers oon
en zel in compuler
8. Herhool 1 l/m 7 lol er geen olormpunlen
meer gevonden worden. Vroog don de correctie
op. Vook is dit chocro doorstroming of prono
meridioon.
Of een ondere correclie, die uit de spiertest volgt.

bolons?

lk breng deze onbolonsen pos in bolons, nodqt ik
de klochtenliist, de emolies., de troumo's zo diep
mogeliik heb uitgespit en in de pouse-lock (in de
computer) heb gezet. Meestol is het eerst nodig
om "Golewoy" (progrommo von de bio-computer)
in de compuler te hebben of gecorrigeerd te
hebben.
Biizondere oondocht wil ik nu geven qqn hel trons-

portsysleem. lmmers, ols dot foolt goot qlles mis.
Tronsport

Nodot ik gecontroleerd heb of de logen von de
compuier in bolons ziin en evt. op Gotewoy monier
of Beordoll monier in bolons gebrocht zijn, go ik
no of olle lronsportsystemen goed functioneren.
lk onderscheid hierin:
I ocupuncl. sysleem lesl novel
test Milt- 2'1, (speeksel,
2 bloed

De uitleg is tiidrovender don het werk .
Mel het "bloed" (2) moeten er evl. nog kleuren en
speeksel oB uitgeteste plootsen meegenomen
worden. Elk uitgeteste bloed-ocupunctuurpunl
hongt somen met een bloedtest (Richord Utt: Too
of the blood)

kleur)

3 zenuwen

test C-7lBloos-l

4 C.S.V

lesl midden-voorhoofd bii
hoorgrens
test iukbeen noden
lesl oksels
test gehemelte
test midden kin (Rich.UTT)
veegbeweging over olle

5 Lymfe
ó bindweefsel
7 Prono

I

Hersenen

9 Doorstr. Chocro's

pos gedoon qls ie vio de
spiertesl loestemming hebt mel ogen open, ogen
dicht en in het donker met ogen open, resp. dicht.
Het lichoom moet de onbolons nu I00% herkennen mel ogen open, dicht en in het donker.

!!l De correclies worden

Ad 7. Prono
Prono wordl vervoerd longs de spirituele meridioqn en zou bii het ocupunctuursysleem gedocht
kunnen worden. lk ben onlongs op deze "meridioon" gestuit en deze bliikt somen le hongen met
het funclioneren von hel cronio-sqcrole systeem.
Deze meridioon loopt von het midden von het
gehemelte (hoekpuni von de 4 gehemelteploten)
over het Turkse zodel, epifyse, kruispunt
oogzenuwen noqr GV-20. De correclie bliikl dikwills olle in de biocompuler gezetle onbolonsen
von I t/m ó te corrigeren. Uiteroord test ik ols
"prono" uil bolons is , de schedelbeweging in % (op
het derde oog)

chocro's

De eerste viif tronsport syslemen hebben een
onder korokter don nr. 6,7 en 8 moor deel ik om
proklische redenen hier in. De chqcro doorslroming is zeer fundomenleel.
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De correcliemogeliikheden von "Prono" ziin:
druk op het hoekpunl von de vier gehemelteploten lezomen met GV-20
- ogen links of rechts
- gehoorgong I of r
- op tong, in het midden noor
beneden drukken
- onder de kin noor boven drukken
- hond op een orgoon, vook hel
hort
- of een ondere correclie.

Ad 9. Chockro doorstroming
Dit is een heel krqchtige correctie methode, ols ie
zelf een goede doorstroming von de chocro's hebt.
Leg de rechler vingertoppen op hel stoortbeen
(noor boven wiizend) en de linkerhond op GV 20
of eersl op een uitgetest rugchocro. Eventueel de
rechlerhond op de rugziide en de linkerhond op de
buikziide von hetzelfde chqcrq. (uittesten)

Een heel biizondeÍ lÍ0nspoÍtsysteem:

ffi

bloed-heÍsen bq tïiëÍe

door: Kick Brockmon
glucose en enkele witte bloedcellen doorgeloten.
Verder ominozuren en gemodificeerde hormonen,
woqronder eiwilten en pepiiden.
Er is zowel octief qls possief lronsport. Afuolstoffen
von de hersenen moeten terug vervoerd worden

Bii de liisr von tronsport-blokkode's moel nog een
nieuwgevonden blokkode gevoegd worden.
De bloedhersen-borrière bliikt nl zeer emotioneel

gevoelig te ziin en verbond te hebben mel leveren cerebellum-onbolonsen, verder vond ik een
verbqnd met de ogen.
lk heb deze onbqlons gevonden met een vitqmineminerolen ompul (bv. orthico doos nr. 39), die op
een leslpunt links midden op het voorhoofd
reogeert. Er is don een tekorl in de c.s.v. (cerebrospinole vloeistof)
Uiteroord probeer ik olle leeftiiden en emolies te
onolyseren die mei deze sloring somenhongen en
stopel deze in de biocomputer.
Hel verdienl oonbeveling wot le lezen over de
c.s.v., ik wil hier olleen lest-informqtie geven.
De choroidplexussen ziin een onderdeel von de
bloed-hersenborrière, de c.s.v. wordt continue
geproduceerd in de plexussen door een speciole
ultrofiltrotie von hel bloed uit speciool gebouwde
bloedcopilloiren in de derde en vierde ventrikel.
Door selectieve permeobiliteit worden de notrium,
kolium-, colcium-, mognesium- en chloride-ionen,

noor de hersenen
Alle stoffen die noor de hersenen vervoerd worden worden of qclief viq receptoren door de
celmembronen vervoerd of possief door de
openingen lussen de cellen. Test verbool welk sysleem voor hoeveel % geblokkeerd is. De correclie
doe ik met een bergkristol. Misschien tesi iii een
ondere correctiemethode.
Alleen corrigeren qls het obsolute prioriteit heeft,
eersl stocken/sconnen.
Deze correctie lost heel veel ondere onbolonsen
op die in de biocomputer geslopeld ziin, soms lost
de prono correctie deze onbolons op.
Dil moleriool is ofkomsÍig von de dogcursus
"Tronsporl-syslemen", die ik voorlopig niet zol geven.
De ondere dogcursussen (info 023 - 52 42 49lr
worden gegeven von 7-17 november 2OO2.
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