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ln de cursus "10-daagse

voedingslijn" die ik geef ên
die door mij rnede gecreëerd,
vormgegeven en vêrdichi is, wordt
ê s eerste de focus gelegd op
de verhoging van de fysieke en
mentale weerstandj het versterk-on

van de a gehele belastbaarheid.
ook in de aanpak van virussen
of neutra iseren van de effecten
van vaccinaties gaan we uit van
deze eerste stap in het proces van
herstel.
De aanpak om de algehele

belastbaarheid te verhogen, vindi

over het algemeen plaats door:
1. Het versterkÊn van het
2.Het optima iseren van de
darmf unctie: door middel
van spiertesten TFH, ORP
stressreleêse, het gebruik
van vezelrijke voeding, hei
via testen bepê en welke

ondersteunende middelen ln
aanmerking komen, probioticê,
vitamine c, glutamine, (N.8.:
door het volgen van de module

orthomoleculaire geneeskunde
vên Margo Peinemann, gaan wij
er van uit dat men voldoende
kennis heeft oÍn hierin te
advlseren)
3.Het uittesten en eventueel
adviseren van vitêmines en
mineralen ter ondersteuning.
Hlerbij worden ook de Riddler

punten getest en wordtvia de
prioriteiteniest hei optimale
middelsevonden.
4.Hei verbeteren van de
emotionele belastbaarheid.
Hiervoor gebruiken we schema
voeding 1, technieken uit SR,
balans op êen doe met14of42
spieren of een vijf elementen
balans.

ln hei protocol "Voeding testen
en balanceren l" (aLgehele
belastbaarheid) worden eerst
al erlêisysiemen geopend en
getest om eventueel aanwezige
stress op te sporen. Zo worden
de 14 spieren getest, maar
ook:de cloacals, de chakra!,

het halskuiltje, cv 22 i.vm.
oerangsten, kêken in relatie tot
het spijsverteringsstelsel, de
kleppen van Bêuhien en Houston
en de Riddler punten. Al de
uitslagen van deze testen worden
geinventariseerd.
Hierna wordt gewerkt met de
overkoepe ende emotie en een

aantê specifieke ernoties die
gerêlêieerd zjjn aan voeding,
vertering en belangrijke
gerelateerde systeÍnen,
Na de hoofdcorrectie van de
overkoepelende emotie worden
alle onbalansen gecheckt. Meesta
zien we dai de punien die eerst
een onbalans verioonden door de
correctie van de emotie nu weer
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in balans zljn gekomen. Mocht het
toch nog nodig zijn, dan kunnen
die systemen van de overgebleven
onbalansen ook nog indjvidueel
gecorrigeerd woÍden. Ook
supp ementen kunnen hler een
soede aanvullins op zijn.
Het voordeel van deze brede

aanpak is dat zowel dê
Kinesioloog als de clièni een goed
beeld krijgen van de algehe e
conditie van de cliènt. Mede
door het educaneve model
en de specifieke maniervan
anamnese afnemen, w.t binnen
alle cursussen van Stg- Topki

wordt toegepast, krijgt de c iënt
ook inzichi in het eigen proces
van weerstand en algehe e
belastbaarheid.
ln een volgende sessie wordt
gewerkt aan virussen, vaccinêties
met behulp van nosodes,
Het werken met nosodes komt
aan de orde in "Voeding Testen
en Balancerer ll". Virussen en
vaccinaties vallen hier ook onder
Bij het testen van de nosodes
staan we stiL bij de va kuilen die
kLrnnên onisi.an als we hiermee
We stellen ons zelf o.a. de
volgende vragenr wat testen
we eigenlijk? Welke test geeft
àan dat er een stressor zit op
een bepaalde nosode? Hoe

communiceêr jê dit nêaÍ je c ièni
toe? Waar jgt de grens a s we
kl.j(en naar het ethlsche aspect?
Goed om hier ( weer) eens bij stil

ln het verdere werkprotoco testên
we of iemand een allergie heêft
ontwlkke d of een intoleranhe
hêeft voor een bepaalde stoÍ
We gebruiken hier de BRI dê
techniekên van limmV Scott, de
alarmpunten, de codes van de
LEAe technieken uit Touch for
Hea th enz. enz. De vele manieren
die er zijn orn te kijken of iemênd
wel of niet tegen een bepêalde
stof of stof in êen têstbuisje kan,
komên dus ruim aan bod.
Het testen van nosodes {in
dit geva gericht op virussen
en vaccinatres) ls êen hee

ander verhaal. Nosoden
hebben nfectieus mater aa als
ultsanssstof en ziin hiermee
enrgsz ns met een vèccrn tê
vergelijken. Nosodcr kunnen
woÍden gemaakt van pathogene
producten, vaccins, bacterièn en

de klacht zou hebben veroorzaakt)
kunnen we vaststellen dat het
ichaam dit nosodenmidde als
homeopêtrsche verdunning nod jg
heeft. Vo gens WêVne was deze

redenatie he êmaa k oppênd.
Ulteraard geven we nooit de
nosode zêlf maar gebruiken we
hem als corrector bijeen test.
Je kunt het nosodenbLrlsje op
diverse punten houden tildens de
Als eenmaa G vastgesteld

dat iemand nog last heeft van
een virus of een vacclnatie (te
vlnden door tê têsten met de
desbetreffende nosode), dan is
er de keuze om Ínet protocolvan
"Voeding Testen en Ba anceren
|" of" |" te werken. Mochten
mênsen LEAP in hun pakketje
hêbben , dan is er ook nos de
moselijkheid van dê technieken
van "Orngevingsfactoren 2" ln te
Bij de "Voeding Têsten ên

Balanceren l" wordt Cewerki
aan het optimaliseren van de

thymusenergie n re atie tot de
Ooit hebben we daar een mooie
dlscussie met Wayne Topping
over sehad. We d scussieerden
met hem over een goede rnanler
om te testen met nosoden en
hoê er de julste conclusiê aên te
verbinden. Ons voorste was oÍn
een nosode te testen via Lan Y,
waarbij de vraas aan het lichaam
wordt geste d of de stof van de
nosode nodig is en ofde c iênt
er tegen kan. Twee vragen dus
dle we moeten ulttesten en waar
we zonodig de antwoorden van

moeten corrigeren.
ln feite kun je alle nosodenbuisjes
zien a s homeopathlsche
Ínldde enj zowe de nosodên van
vacc nanes. virussen als die van
bacteriën en parasieten.
A s het lichaam reageert met
een indicatorverandering op het
testen met een nosodenbuisje,
dan geeft het lichaam daardoor
êên behoefte te hebben aan
het homeopathische Ínlddel dat
êfgeleid is van de oorspronke ijke
infectiêuze stof waarvan de
nosode ;s samêneêstêld. we
zouden er door op deze wijze te
testen van uit kunnen gaan dat
hêt klachterbeeld dat verpakt
zlt in dê nosode bll testen een
sterkê rêactie vên het lichêêm
geeft. Vo gens de regels van de
horneopathle (de klacht bestrijden
met een middel dat in pure vornr

desbetreffende nosodê. Hiervoor
worden onder a ndere gebruik
geÍnaa kt van: reversal, specifiek
reversal, cloacals, techn eken uit
de structuur (14 of42 spjeren,
kaken en spijsverterlng, klepp-"n

van de darmen), voedins
(o.a. dê Ínodes voor ê ergie,

vitêmine, mlnerêler, riddler
punien, 5 e ementen balans
op nosode, terug jn de tijd
en werken met emotres. Als
de thymusenersie u te nd€lijk
op 40/40 zit en de moremode
geen lndlcatorverandering meer
aangeeft gaan we er van u t
dat de desbetreffende nosode
gebalanceerd is voor dai moment.
Vaak wordt dan nog wel een
vermijdlngstijd uitgetêst diê vaak
Ínlnimaa 25 uur beslaat.
Bij "Voeding Testen en Balanceren

ll" worden de pljen meer
gerlcht op ellminatie van het
oorspronkelijke materlaal waar

de nosode van is samengeste d
en een soort reprogrammering
van het lichaam. Zo kan er dan

bijvoorbeeld gewerkt worden
aan hêt vrllmaken van de
blokkades op de b aasnreridiaan,
het schoonmaken van de
verantwoordelijke meridiaan, de
release van de overkoepelende
emohe en indien nodig wordt
er gewerkt met rlddler, modes/
chakra's, immuunsysteem,
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amysdala, tijdk ok. Als het
ichaam dit vla de testen aangeeft,
gaan we terug in de tild. aan het
êinde van h€t protocol woÍden
de acupressuurpunten van de
chakra's semasseerd en de

e minatietijd uitgetest.

Bij de omsevinesfactoren van
LÉAP wordt er weer op een iets
andere manier naa r dit prob eem
gekeken; hier wordt voora het
a.nsturingsysteem êangepaki,
de switching in hel brein of
in bêpaalde hêrsengeb eden
geÍelateerd aan de weerstand en
h€t lmmuunsysteêrn. Ook deze
Ínanler is een mooie en effectieve

ln de pÍaktijk wordt er in de regel
eerst met a gehele belastbaarheid
Sewerkt, daarna met "Voeding
Testen en Balanceren I

" of " ll"

(dat is een keuze, aíhankelijk van
ienrànds voorkeur) en daarna
werken we indien nodig nog met
de omgevlngsíactoren van LEAP.
Voordat deze 10 daagse
voedinsslijn sevolsd kan worden,
dient men eersi Touch for Health
1tlm 4, stress Release 1/2 en
3/4 en Z cht op Leefblind en I te
hebben gevolgd. Deze cursusser
zorgen voor een goed fLrndament,

waêrdoor de veelv!ldigê
corrêctiemethodên uit de
voedinssljjn ook beier beerepen

worden na e dimensies.
Men kan op wwwtopki.n

onze adviesroute zlen voor de
speclalisatie van een kinesioloog
ln de dee op elding voeding.
Voeding Testen en Balanceren
Dit maiêrlaa ls in 1998

ontwikkeld door lngrid van
Niekerk en Joke Kamhoot.
nmidde s geêf lk de cursussen in
dit Ínaterlaa in Gl ze.

op wwwprakljkfreedom.nl en
wwwtopki.nl zijn de cursusdaia te
vinden.
Advies s om degehele routete
volgen, a kan men met de goede
vooropleidlng ln over eg ook
later instappen, bljvoorbee d bij
"Voedine I 1".

