RANSPORTSYSTEMEN,
dooÍ Kicl B,óclmon BÍusmoi

Het lichoom funclionee ols de volgende ospecten
zowel energetisch {hier weÍkl kinesiologie) ols feiieliik in orde zíin:
1. voedins

Cel

ter pekke, bv op de voeten, bênen elc.
BindweefseL onder de okse (connecjive iissuel
Longen ter plekke
ter plekke

Huid

2. vêrtering

3. tronsport
4. verbronding
5. ossimilalie
ó. onigifting
7. uitscheiding
Uileroord moeten olle orgonen ên tege sysiernen
h e.voor goed Í-ncloreren e' scneawerlen.
Hon Sriekema {Arts & Altêrnotief 1995 nr 1) onder'
scheidt'bosisgezondheid" en "specifieke gezondHêJ eeÍsle begrip is gekoppe d oan het sÍoomsy,leer en wordt gedeÍ riee'd o s het dyrorr sche
everwirl' t. qsen opnome ver-ering "r oÍgifte uon
stofÍen (êigen verontwoordeliikheid von de poiiëni,
leef ê|] eêtstiil).
Het tweede is sekoppeld oon speciÍieke funcries ên

Het bi'rdweeÍseL is in het olgemeen een zeer belosle
rêgio en loot de loxines pos los ols hel iuiste signoal

gegeve'r is. lk vond Íol nu ioe, doi het bindweefsel

reoseerr op het vqsthouden von de ochillespees
(inks en rechrs), en de oterole knie + de knieschiif.
Uiteroord pcs no het op ossen van het troumo, evt.
oongevuld met betrokken ompullen op uiigeieste
plootsen.
Steeds in pouselock zeten.

de proktiik bliikt dot de speciÍieke gezondheid
ofhonkeliik is van het stíoomsyíeem. Hei stÍoom-

vio het
bloed (vio de hoorvoten, de bloedvotucnden von
dê hoorvoren rnoeien goed door ootboor ziin), door
hêt bindweefsel noor de cel De voeding von de ce
kon door toxische belosiing in gêvaar komen.
Onvoldoende ontsifuns merk le oon:
-longbeslog
- riekêide ironspiralie

systeern omvoi olle honspoÍien in hei lichoom.

- niethelende wonden

lr1

De voedingsstoffen worden getronspoÍieerd

TOXISCHE BELASTING
Toxische belosiing is aÍhonkeliik von het Íunclione
ren von de orgonen in het ichqom. Emoiionele trou
mo's kunnen een verkrcmping geven in oÍgonen,
woordoor deze ioxinês niel oÍvoeren en doormee
hêi llchoorn ioxisch belosten.
De systemen die hiervoor getesl kunnen woÍden
zii- b'oed leve' lorger huid lyrÍe. nieren, spie
ren, blndweeÍsel.
We kunnen iesien hoeveel % de ioxische belosting
is von biivoorbeeld de lever die betrokken is bij de
onlg -l19 On ee- noo' L e'voo' -e deÍin ë'er -el

, dor -.rr.-oor bo'en 00% 'lc*" lriist von de

ioxische belosting en von

0 tot 100%

ermee over-

leve(Lll,

ioxische be osiing
ymfe, eic

> I00%

geiest von

niel

Onlgihing vindi p ooh viar

neuss iimvlies

pukke s op de huid

tÍonspirotie
urine en ontlostlng
- odemholing

'

-

wllle v oed
koorts en onisteking

-zelfs opvliegers kun ie qls onigifien zien,

weg kon.
- chronlsche onislekinsen, zools biivoorbeeld voorDe loxische belosling iest ik meÍ de vroog: "de toxische beloslins È... %?" pouselock {PL)

Nier

op hei oÍgoon

LymÍe

boven het sleutelbeen

Mi 2t
ZenuwsÍelse op CZlThl wervels
Bloed

C.S.V.

midden op her voorhoofd op de
hoorgrens

hooÍdsholeontsteking

voloe"s Sriel.ero soo he-lnhoor de ofuo stoÉer op
o'erle'en-nrro.r beloncriil,e wee!
rn oe

'oo'her

sêls zools hêt weke bindweeÍse , pêzen en gewrichten, longs de b oedvolen en in de huid (levervlekken).

e-rilgepun-êr zii : doorbloed ngsto nger
(koude honden en voeten), stiive gewrichten en
ofzeÍinsen in de huid.
Hê'r

PROTOCOL rronsportsyíernen en ontsifuns
Test de klochlen iisi no en spit de onderliggende
lrolmo's en emoiies zo diep mogelilk uit. Steeds
olles in PL. lk vroog om ioesiemming om te mogên
werken, OO, OD en DOD (osen open,/ogen
dicht/ donkeÊogen dicht). over het olgemeen
kriig ie geen 100% ioestemming, woor de gege
vens niei compleet ziin. n dot gebiêd moet ie toe
stemming vrogen oÍn gegevens te verzcmelen,
wonl hieÍ moet ie ziii vooÍ de oplossing von hel
probleem. Meestol is dli ln hêl diep onbewuste
sebied. Vroos hoe ie het lichoom toi herkenning
kon kriisen. (uirgewerkt in een dcgcursus)
2. Test de biocomputêí (Gotêwoy uit "Cerebellum
doscuÍsus" of Beardol uii "Nieuwe onh,r'ikkelin
sen 2OO7', doscursus). Conrro eer of elk onder
deelvon het lichcom in dê compuler zit.
3. Ziin olê ironspoÍsyslemen in bolons? Zo nee,
werk dii uli. PL
le kunr hierbii denken oon de volgende sysemen:

l.

L

2.

AcupuncruuÍsysiêem
Ncvel met hondmode duimtop op pinklop
Bloed

Ml21 (speekse,

worden.

lk ben

onlongs

op dezê

"meridiaan"

gestuit en deze blilki somen te hongen met hei Í'rnclionê'.n vor \e c olio eocíol^ () (l"en Deze neri
dioon loopt von het midden von het gehemelte
(hoekpunt von de
gehemeltepcien) over hel
Tr:rkse zadel, epitse, kíuispu'rt oogzênuwen nooÍ

4

GV20.

De coÍÍêcliê bliikt vook olle in de biocornputet
gezele onbolonsen von 1 t/n ó le co- 9"'e1.
Uileroord iesi ik ols "Prono" uit bolons is de schedelbeweging in % {op het derde oog) en zel doi in
PL. De coÍrectiemoseliikheden von "Prono" ziin:
(Test welke hondelinsen ie moêi doên)
druk op het hoekpuni von de 4 gehemeltep oten
tezomen mel GV20 +
osen noor Links oÍ rechh,
gehoorgong inks oÍ rechts oonroken,
- het midden de tong nccr beneden drukken,
- onder de kin noor boven drukken.
- hond op een orsoon, vook her hori,

'

of een ondere uitgêtêstê correctie.

Co roleer ooor-o oe scl-edelbeweg rs er
geer dl ols hei prioÍiteit heeft.

corri-

k eur)

CHAKRA DOORSTROMING

3. Zenuwen
Tes| C7lTh I
4. C.V.S.
Midden op het voorhoofd op de hoorgrens
5. Lymfe
lukbeennoden of ruimte boven sleute been

Een heel krochtige conectiemethode, o s je zelf een

goede oooÍirÍoming \on tê "holÍo s l'ebr. i5:
- [eg de rechter vingeÍloppên op hei slaoÍtbeen
{noor boven wiizend) en de inkerhond op GV20
of eersl op een uitgêtêst rugchokÍa. Ho'rdï vosl tot
ie een wormtegolÍ voelt of seliike pulsctie inks en

ó Bindweeke
Onder de oksels (connêctive

ríssuê)

Eventueel eêÍsi de rechlerhond op de rugzilde en
de inkerhond op de buikzijde von uitseiesj cho-

Geheme re
B. Hersenen

Midden von de kin lRichoÍd Un), CV2r'
9. DoorsÍomins chckro's
Veegbewesins over o le chokro's mei hondmode
wiisvingeriop op duimnasel
Dê eêÍsre víiÍ ironsporl systêmen hebben een ondêr
korckter don nr. ó, /, 8 en 9 moor dee ik om prok-

Lche redene her i". De c

o. o
'

dooÍ'lÍoni"g

s

zeer Íundamenleel.
Het hanspod in het bindweefsel ver oopi misschien
koog, maaÍ is toch het pod von de oÍgegeven ofuclsloffen uit de cel nccr het bloed en het pod von de
voeding noor de cel uit het bloed.

kro .
-ZelÍ sebruik ik voor chokrc-bolcncerins ook uitge
iêsie tibeloonse scholen en voor synchÍonisotie
von de chqkro's een gÍotê gong. Of ik lest uiÍ,
woor in de ouro de onbolorsen ziln en hoe ik
dezê moeÍ corrigeren. Eigen uitgêtestê zongtoon
doet ook vook wonderen.
- De chokrosons von SonophoÍm kunnên nuiiig ziin.

- Er kunnen scheuren, over-,/onderenergieën in de
ouro, soms ver weg/ ziin.
Uiteinde iik coniroleren of ol es 100% gecorigeerd

De hersenen vervoeren informaiie en neurohorÍnonen.

Bii "bloed" (2) moerên er evi. nog k euren en speek
sêlop uilgeiesie ploolsên meegenomen wordenr elk
uilgelêst b oed-ac up! ncluu rpu ni hongt somen met
een bloedonbo ons. {Zie de cursus von Richord Utt:
Too of

$e b ood)

PRANA
Prono wordt vervoerd longs de spiritue e meridioon
en zou bii hei acupunctuursysteem gedocht kunnen

Dii onderwerp is oojt behonded tijdens een
doscursus, maor wesens liidsebrek ult hei
cuÍsusprogrammq gehoold. Op de dogcursussen,
meesiol in ionuoÍi, wordt een oonlol ospeclên von
deze p-b corie diep uilgeepil Mo(L-iê niêl op 11rtodres iist staan, meld |e don oon opr
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