Woyne Topping in de
door Ldio Roesinl

Met 2ó personen zitten we geboeid bii de les.
Eindeliik wos het weer zover: Woyne Toppins wos

in Nederlond! De lootste keer wos in 2002

in

Rotterdom en nu, eind seprembêr 2005, in dê Hoí

von A)(en mel 2 cursussen:

Ove'coming
Adversities en "de Troits. Het is lostig om êen
week nodiên ol een verslog iê moken zonder
olles te hêbben loten zokken, moor ik doe bii
deze een poging om een somenvotting te moken

"OVERCOMING ADVERSITIES"
Tegenslogen overwinnen (2 dogen)

Twoolí personen ziin er zondogmoÍgen om ie
horen hoe zii en hun cliënten tegênslogen kunnen (loten) ovetuinnen. Het kernpunr is dor ie
een siiuotie woo'in iemond vost' zil weer in
'bewesins kriist.
Woynes grote literotuurkennis lordeert de oeÍeninsen die we voorgeschoteld kriisen.
Woorom goot de eên len onder oon een troumoiische gebeurtenis oí een legenslog of wordt er
ziek von en een onder niet? De verschillende
Íocetten von een persoonliikheid bepolên dot. Er
wordt gekeken noor de moseliikheden om bii
tegenslog vonuii vostitten weêr in beweging te
komen. Hoe don? Door divêrse oefeningen om
de weerboorheid le verhogên te doen, door
krocht ie vinden, door het erger tê moken dan hei
wos, oÍ iuist minder erg, door von-ie-of+e-schriiven ímcor don wel 4 doqen ochtereen verplicht
20 minutenl). Om weer €onkole over de situotie
te kriigen:'nee" leren zeggen en om hulp durven
vrogen. Moor ook: herkoderen ên kiiken oÍ er
nesotieve overluigingen ziin die ie weerhouden
te slosen Geen problemen moor uitdosinsen
zien en testen of een gewensle situotie wel écht
zo'n horlenwens is. En zools zo vook: her liikt heel
simpel, ols ie moor weêl wot ie oon moêt spreken. Een mooie mix von kinesiolosie en de iuiste
vrogen om ie clièni op wêg te helpên uit de
imposse te komen.

"DEFUSING NEGATIVE PERSONALITY
TRAITS"
Het onschodeliik moken von negotievê persoonliike overtuiginsen (3 dosen)

Píochtig oonsluilend bil de Overcoming
Adversilies. Ze bliiken veel voor te komen, die
'onlogische'overluigingen. Hei liikt lostig ze von
ie of te schudden, moor Wayne hêeft mel 'de
Troils' een zeer gestructureerde methode gecre'
eerd om ze te vinden en onschodeliik te mokên-

Woor komen die overtuigingen don vondoon?
Meestol onlstoon ze in de vroege ieugd, meestol
iussen 5 en 7 ioor. Doi kunnen situoties ziin oí
dinsen die ie vook te horên krees, verbaol oí
non-verbool. Liesen om tê overleven, rociiêken
om ie zin ie kriisen, sevoelloos wordên door biivoorbeeld veel noor gewelddodige TV-progrommo's re kiiken, ziin ook te plootsen onder de oorzoken. En niet le vergêlên de gemoedsioêsiond
von de moeder en de voder tiidens de zwonserschopr onderzoek toont aon dot een kind bii
emolionele stress von met nome dê moeder mêeÍ
don drie keer zoveel kons heeft op psychische oÍ
lichomeliike beschodisinsl 'Dotgene wot ons
rookl mookt ons ziek'.
oók zeer intêressont wos het ondêrzoek noor {octoren die hel kriigen von konker kunnen iniriêrên
Dii bliikt voort te kunnen komen uit een gevoel

von eenzoomheid tiidens de iêusd, stressvolle
gebeurlenissen die het immuunsystêem uitput'
ten, vook woorden horen ols 'moeten' en 'nooit'
en don notuurliik het n;et kunnen honterên von
deze zoken. Kernpunr hier;n is dot het niet kunnen uiten von emoties de kons op konker vergrooi. Zo werden ook ondere ziekten ols hortklochien, hoge bloeddÍuk, Íeumotoïde ortritis,
misroine, spostische dikke dorm, colitis ulceroso
en verslovingen ondetzochl en beschrevênMêt behulp von spiertesren kun ie vinden en oon
ie cliênt loten voelen woor de schoen wringl Met
deze methode kon ie systemorisch zoeken op
negolieve overtuigingen, Loving AÍíirmotion
Nerves (LÀN), orgoon-, en chokro (plexus)-emoties, klochten en stemmingen ols ingong voor de
behondeling. De Orgoon Reflexpunten dienen
om te checken ó{ er eên overtuising bii betrokken
is en nodien om tê têsten of de ovêrtuiging voldoende behondeld is, oísezien von huiswerk. Een
oontol voorbeeldên r.ril de zool illustreerl dê
krocht von het systeem: wot is de overtuiging
róók se{ormuleerd!
Voor het gevol iemond niet in de gegeven Troits
posr seeft Woynê oonwiizingen hoe ie don efficiênt kunt 'vissen' noor de oorzcok en de possende Íormr.rlering.

Corrigeren doe ie door het brein tê voeden met
niêuwe informotie. Het linker- en hel rechterbrein

.:, rr).
occepterên verschillende soorten informotre woor
de offirmoties op oÍsestemd ziin. Uirêroord, wont
nei voli onder de Siress Releose, mer ESR, oosro-

,olies ênloÍ breinintesrotiê. Mocht êr no het corriseren iers uir bolons serooki ziin, don herstel ie
doi meÍ brein- oÍ plêxusêmoiiês, woorno iê huiswerk uiivroogt.

viif dosen vól emoties, lelterl;ik en fisuurliik, we
nebbên ervon qenoren.

lon Vos en Moniquê von dêr Srorrê
deel von de cursus op zich, wonl ze dedên exo'
men deze dogen om de Troits' in Nederlqnd re
mosen soon seven. ze ziin beiden sesloosdl
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i
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Overheid betoolt tê veel voor virusremmers
oe Nederlondse overheid heefi blino 5 milioen oniivi
I ,-en leser S'ep beneld. Êer gem sle loi. zo i,
'ole
re le/en 1 l-el nieLwe rLm-e- \d1 Oiho tr ziin oon
wiizinsen dol het veel soedkopere viiomlne C een
minslens even krochiise virusremmer is. Verder onderzoêk hiernoor is serechivoordlsd.

Nedêrlond bereidt zich, zools meer onden, voor op
een dode llke srieppondemie. Hei minkterie von VWS
hod or 770000 o-li.i.oe l,rer . opdog ên vo.ge
week wiidos wêrd een mêsoo.de. sêploolsl bii iwee
srote Íormoceulische bedriiven Niel iêdereên berêidi
zich echrer op dezelÍde monier voor op de were dwllde

Volgend ioor komt woyne terus, in ieder gêvol
.oo- Emolionêlê Slrê1., Releose op Allergiee.
Von horle oonbêvolên, ik ziê er zeêr goedê resul
iolen meel Tiidens de vertoJing vo11 hêt
Allêrgieènboek onidekte ik dot het evenzovook ie
qebruiken is voor behondeling von fysieke kloch'en imêr een emotionele ocl^te,s'ond) Dus rs er
nu eên vertolins von her hélê boek mer een
Nederlondse index op ollersenen én fysieke
symptomen plus olle informotie op de werkposino's. De oulorisofie von hei geheel is vergevorderd, bel of moil me op O4O-2A3 7102 ol
Bolons@onsner.nu ols ie seinieresseerd bent.

/oo.

rn{orÍotie

\À,.e.wellnesskinesiolosy.com

von woyne zie:

dreigins De ColiÍornische ods Robed Cothcqrl spoorl
op ziin websie iederêên oon nesodosês vilomlnê c in
te sloon, nu de vosêlpên zo di.hibii koml {wwworthomed.con). Hêl odvies von Cothcort koml niêt ui de
luchi vollen. Al in I949 hie d vokbroeder Frêd Klênner

liidens hel loorcongres von de Americon Medico
Associoiion een onderbouwd p eidooivoor hoge doserinsen vitomine C bii virusziekien n de ioren lochtig
deêd iweevoudis Nobelpriiswinnoor dr Lirus Poullns
hei meerdere molen dunneiies over moor zêlfs hii

EÍf eciieve

onderdrukking

Ook recent ziin onderzoeken sedodn die oontonen ddl
viiomine C de groei von vir!ssen eÍÍectief ondêrdruki.
Dr. Roxil Joriwollo en Steve Horokeh schrevên ln I997:
Er is nu veel bewis dol vitoninê C êen grool specl.um
von virussen zowêl in vilro kon inociiveren of ,e ,r,e',

ols in vivo iegen virole inÍeclies kon beschermen.'ln
viiro siudies ionen de ontivirole effecllviieii oon tegen
hel poliovirus, herpesvi.ussen, hondsdolheid, hepdiitls,
mozelen én het griepvirus Ook is geropporieerd doi in
vivo dezelÍde viruszlekien onder conirole ziin sebrochl
De Finse welenschqpper Hori Hemild, dle veel onder
zoek heeÍi sedoon mel viidmine C bii srêp ên verkoudhêid, ste de in 2003, no hêl llibreken von SARS,
dol viiom ne C ook eên mose iikhêid bjedl ols bêhon-

delins von deze zlêkie. Hii wees hierbii op de vee
Íuncties d e vjtonjne C in hel immuunsysieem vervu t,
zools oclivêring von de Ía9oci,ten, ironsÍormoiie von de

T-lymfoclen en de produciie von inierferon.

D.

Roxit Joriwollo, een vroegere medewerker von

Llnus Pouling, vindl inmiddels doi hei be ons vor vlio
mine C ols virusremmer en de weienschoppeliike inte
resse hieruoor niet mel e koo. in bo ons zijn. Hêt oni-

breekl oor belongstellng vor!ii de doorsnee weienschoppeliike kringen ên hei onlbreêkt oon Íondsen,
zesl loriwollo hierovêr in Odho.
Djt Íenomeen k overiqens êenvoudiq te verkloren.
Vitomine C óÍwêl oscorblnez!!r is een generieke stof
woorop formocê!lis.he bedriiven qeen polent kunnen

ooraooea /odo onderoelsi.ve'te'inger orig z;ir

