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n l9ó,1 bes oot Yoko B'ouwer somen met hoor mon
Dick en hun kinderen te verhuizen noor Amer ko,
vocra vonwege hei woÍmê klimoor door. Yoko ls
dccr in oonrckins gekomen met Torch for Heo th en
k neslo osie en is doorno een von de grond egsers
vcn Touch for Heoih ln EuÍopo geworden. k hod
een onimoeiing en f ln gesprek met Yoko over Touch
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NOE BEN.]E N AANRAKING GEKOMEN
MET TOUCH FOR HEATTI]?
ll -e t eo eer oonlol iorên o<co-rpLleÍpÍogÍoÍr
me:, n Ameril,o loên il oo een conferenlie wqs
woor een Touch ÍoÍ Heolth-insiructeur êên oonto
spiêÍesÍen demonstreeÍde. Zii heeh mii toen de cur
sus Touch Íor Heoth oonoeboden in ruil voor een
compulerklus die ik voor h"oor deed. lk vond het we
inleressont oín eÍ wot mêêr ovêr ie weten le kornen,
rÍoo wos op dol Frone--rog *el eer beele..êpisch No oÍlooo von de cusus heb ;k de meihode
op rÍ ir íron en linoerer loegepor e, / i wore'r
neel enrho. <ios " zoo dct her resultoor hod en dol
/e eÍ ooo bi hooo"i ln n."''o wo5 oe oLrh
roen ol een ri d bekend en er werd steeds vo\er
gebruik von gemookl. Moor in Neder ond hod ik er
nog nooil von gehoord. lk ben toen op onderzoek
uitgêgoon om tê zlen wor er o alemooi bekend
wos over de methode.

HEB JE DE METI]ODE TOEN

OOK
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JEZETF TOEGEPAST?
Jo, ik poste dit ook op miizelf loe en merkte dct er
llchomelijk wct dinsen veÍonderde. Zo ging ik naor
de oogorts voor controle, ik droeg toen een bril, en
-r1 b.gr.ep rret qoed wol er oon de l'o-d wo. l-i
" e-llop e, n'oor l.o- niel o'-dell'"r
wai. Miin osen werden opnieuw gelest en het bleek
dot lk geen bri meer nodig hod. Doorno ben ik de
methode voker goon toepossen in miin êigen levên

voo nilkwêelr09'leeds^,eioÍrer
heo g"e- "e-ge il oÍ bewi s
hêb hel toegepost en weet nler of ik deze fde resul
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toten hod bereikl zondeÍ Touch for Heo ih e.d.

INSPIREERT IE ZO AAN DEZE
METHODE?
lk ben ohiid hee nuchter seble"en, moor hod wel
helder dot Touch geweldlg is en doi het we*i.
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Mensen ziin eigen iik nei ols computers. Er wêrki ieïs
niêt of niei zools het zou moêtên en lk kcn dot fik
senl Dot heeh don ook gemooki dot ik deze kennis
wilde doorgeven oon orderen, zodoi het op brede

.choo betend zo- wo.der p- v"le- .r boot b i zo,.r
den hebben. lk ben echi lernoid die progmoiisch en
functioneelie werk wil goon en metTouch for Health
kon dit o emool. lk zog in doi het me jnspiÍeêrt om
een biidÍage te leveÍen oon hel welziln von mensen;
dot mensen de juisle keuzes in hêi leven moken en
dot ze daÍ zelÍ mogen en kunnen doen. A leen don
ben ie vo ledig in bolons volgens mij.

N HOEVERRE HEB ]E ZEIF MEEGEWERKT

AAN DE ONIWIKKELING VAN

TOUCH

FOR HEALTH?
ln Ameriko wos Touch Íor Heolth ol redeliik bekend
en mookte men er steeds meer oebrril von. Voorol
om klochren tê voorlomen. wo;r dor s beler oon
genezen. Zo bleven voor veel mensen hun rekeninqen loog voo- \-r z elte.o-e-. Toen ik d t oeterlle, onldektê ik ook dot deze hele methode en de

ideeen erochtel helemool niet bekend woren in
Furopo e- Nederlond. k bên toer gestop'116'T ir
werl ols computerprogrommeuÍ en besloot lerug
noor Nederlond te goon om dit te onderzoeken. lk
ndm me vooÍ orn Torch Íor Heolth noor Neder ond
le holen, wont ik zog dot er behoehe wos oon iets
nieuws. Somen met Íniin mon Dick heb ik foen hei
bosisboek von Touch for Heolth vertoold in het
Nederlonds. Iiidens miin kennismoking met Poul
Kl-wer von Uilgeverij Ankh ïerrre: heb t ir Tiir
konlooÍ eên poor spierleslei voorgedoon en hiiwos
direct enlhousiost. loter schreven Dick en ik ook nog

een Ankertie over

o

le

ondere vormen von

proctoÍen. Dit wos een iiid dol dêze mensen dooí
wo- z zoger de
\eelerg ge nte'essee d 1
^o,en
g-ote b,idroge vor (ines o ooie r h ,- oe-o-de -g
von de poliènlen en dol wot ze geleerd hodden ook
direcl loeposboor wos

WAT IS EEN VAN ]: ::::\::R:NDE
D NGEN DlE JE HEBT EERE K: C:N JE
wtRKït MtT TOU- ! -OD E j -L :
EÍ wos 6êns een cliênie die mii bede voor een
oe-onoeli'g. Z i legde in he- ro, ' do z. *os
geopeÍeeíd en dol de operoiie gesoogd wos.
Doorno víoeg ziii "ls uw pÍoktiik roegonkeliik voor
eên íolsbe ? lk zei tegen hoor dot ik dochi dai de
opeíotie gesloogd wos. Zii zei dot dot ook zo wos
volgens de ortsen, wonl dê rug wos weer ln orde,
o leef wos zii we verlomd gerookl en in een ro stoel
ik vio
belond. No een oontol behondelingen
'ond
spierieíen wol de oorzook wos von hoor prob eem
er o'-dekÍe dol dit Íe-To-cl Íoí Heo - Íe .o-igeren wos. No deze behondelingen hod de vrouw
hoor ro sloel niei meer nodig en kon s ndsdien weer

Toegepcs-e Kines o'ogre. Dit boel,e .s hel bekende

Ankertie "Houd te poor íiiÍ". Hierrn worden olle
von -o-ch Ío, 'eollh uitgêlegd
bos
'begippen
We hebben in die fiid veel soÍnengewerkl. Dick wist
ook veel von het werk oÍ en wos iemond von de klei
ne detois. Zelf ben ik iemond von dê grole sioppên
en dot zorgde voor een heel goed bomwerk lussen

lk heb doorno de curs,:ssen in Nederlond opgezet
en ik gof toen zelf les in Touch tor Heolth I t/m 3;
de indeling wos toen nog onders don nu. Moor
omdol er binnen êen zêêr koriê tiid zoveel vroog
noor wos, kon ik de 200 tot 300 geinbresseerden
nlei meer olemool cursus geven. n 1977/1978
werd ik sioÍlid von de ÍoLrch Íor Heolih Foundotion

en bên loen

inslrucleurs goon opleiden in
Nederlond, zodol Touch Íor Heolth vLgger ver
spreid kon worden.

MET W E HEB ]E T]DENS DEZE ONTWIKKETINGFN SAIíENCEWERKT?
H6l wos niel zo zeer somenwerken ols wel in
gesprek ziin en veel von e koor kunnen leren. John
Thie sloot noluuÍliik bekend ols een von de grondlegge s. moo hi wcs .oo o belonqr il
"onwese
zi,r noon die h i ve oond oor de boeten en ziin
chorismolische uilsÍoling. Zelf ben ik bii Gordon
Slokes Touch Íor Heolth-iníructeur geworden om zo
zelf instrucieurs in Nederlond te kunnen opleiden en
ben il door Sheldon Deol i" ootok ng geko'ne^
nel lines o ogie. l[ wisl ol dal o-cr ro' Heo 'L Lel
sysleêÍn vooí leken is, een mooi begin, moor dot ie

met kinesiologie een siuk verder koml. Ook dil
beslooi ik noor Nederlond le brêngen en onhrikkel'
de in 1980 verschillende workshops von viif dogen
voor orlsen, Íysioiheropeulen, iondorben en chira

HEB JE OOK VERVELENDE MO,I,I
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Oh io zeker. Een mon kwom voor een behondeling
bii me en ik voelde ol di.eci doi er ieis niêi n ordê
wos. lk sleldê hem een poor vrogen om ie ochler
holen woi er pÍeciês oon de hond wos, moor hel
werd niei vee duideliiker. k vroeg hem ol hii mei
ziin klochten ol bii een dokter wos geweesr, moor
dol fod hil nog niet gedoon. lk odviseerde hem
eerst een oris ie bezoeken. Zes moondei loter kíeeg
ik hel bericht dot hii wos overleden oon konker.
Ook ben ik eens op de rodio uilgenodigd voor een
inlêíview, somen mêi een oÍls, om zo verschl lende
konlen von zíekziÍn ie bespÍeken Tildens diÍ inlêr
view kwcm ik erochter dot deze oris erg legen
"ohernolieve" geneêswiizen wos en hii zei legen
mii: "Weel ie woi zo Íoul is aon iullie ohernolieve
lingen? Jullie nem6n tevee tiid voor de mensen".

WERK JE NU NOG SÏEEDS MET TOUCH
FOR HEATTH?
Eind 1983 hod ik in toloo 150 iníructeurs opse
eid en wos Touch Íor Heoth redeliik bekend in
Nederlond. Miin horÍ heeÍt nooit helemool bii Touch
for Heolth gelegen, moor ik vond het wel oltiid leuk
om eÍ mee bezig t€ ziin. Dot mookte dot ik diezelÍ
oe riid ben begonnen oon een NlPcursus om miin
kennis wot te verbreden ên ik wist dirêcl: hier ligt
r,i. \o r e- possi€ 11 '98/ hêb ,l Ír in Bochêlo
Psychologie oÍserond rn Amerrko, omdot het door

een í-k gerokksli;keÍ wos om d e dip'o'rlo s le
lolen er ber loen oveÍgeíopl "oo he-9eve1 vo
NtP<uÍsussen en NtP.behondelngen rn mrin prok.ik. De enorioneel-rerrole Lo '"on de rens

"ord

ik iêrug in NLP en in combinotie mei BochbLoesems
en nog wal ondêÍê coÍÍeciiemêihoden vond ik de
vooÍ mi rdeolê behonde rethode. Noos-m jn eer
op êén behcndelingen ihuis seeÍ ik nos 1 keer per
ioor de cursus "struciuren von emoties" in
Nederlond. Deze crrsus spreekt mij nog sleeds heel
ers oon en ik vind het hee plezierig om hem te
gêven.

JOUW METHODE OOK EEN METHODE
D E JE ANDEREN, BIJVOORBEELD BEGIN
IS

NENDE KINESIOLOGEN, ZOU AANRA

ben nu óZ en niel meer zo ociieÍ bezig crrÍsrrssen en
moterioolie oniwikkelen; dol lool ik nu oon onderen
over. lk denk dor hêr bêlongriÍk is doi men vêÍant-

woordeliikheid neemr vooÍ ziin eigên lêven en
gezondheid en dot er don hormonie kon onlstoan.
Doi is woor Touch for Heolth en kínesiologiê zêker
oon kunnen bijdrogen. Er zolook zeker steeds meer
gebruik von gemookt goon woÍden door mensen
over de hele wereld en doorbii is het denk ik von
oelonq oo de irsl -.leu s en l -e:iologen integer
orÍqoor re deze re l'oden Alleen dor kor di'
werk een werkeliike biidÍoge leveÍen.

DEN?
Met olle verzomelde kennis die ik in die icren heb
opgedccn, heb ik een canlal eigên protoco len oni
wikkeld en door werk ik nos steeds mee. Deze pro
toco len helpen mii om niets te vergeten tiidens een
behondeling en om overzichteliik le k!nnen werken.
Zo beronde il de enerqie op oe iuis'e nan e' en
heeÍt de cliênt er boot bii. Alle cspecten worden zo
op de iuisie moiiêr bêspeeld en het is hee beong
riik dat ie ie eisen ritme hierin vindl. ledereen heeft
denk ik zo zijn eisen protoco len en dus is hei één
niei beter don het onder. lk ge ooÍ erin dot ie ieis
ontwikkeli dot voor iou ols mens weíkt. Heb iê dot
gevonden, don werkt hei ook voor ie cliënten.

HOE ZIE JE DE TOEKOMST VOOR KINESIOTOGIE EN JE EIGEN BI]DRAGE DAARN?
lk heb eigen iik geen idee wot er op dit momenl olle-

roo sebe-r

op d ' geb ed in Nederlord. voor mi.
zelÍ zie ik dot ik gezond en energiêk ben en dot
t heel goed. Dol mookt ook doi ik een oonlol
"oe
. iènien per week behonde ln íniin êigen huis. lk

Yoko Brouwer geeh de cursus "Sirucluren von emo'
ties" ln seplêmber 2007 ii Nlimegen. Zil doei dii
voor hei nsiituui voor Ec êcilschê Psycho og;e.

ATTENTIE
ln hei lunin!mmer ls bii hei oÍiike
"symboen en ons doseliiks even'
per obuk de vermeldlns von de odressesevens von
Hein von den Hurk wessevo en.
On?ê êx.L,rêil
Voor írêeÍ infornrotie of opgove voor
de Cursls Dieplepsychologie moil nqar
h.vdhurk@zonnei.n

w\e.iuigindeproktik.i
aÍ 6e A499 392597

