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Ik geef hieroncl($ èenrkort over-

zichtvan

cle inhoucl'Van deze

reglementen. Overigens l<li nl<en
ze strenger clan,dé bedoeling is.
De bylaws zijn opgesteld om voor,
eeniÁcler cluiclelilkheicl te

schep-

pen met betrel<king tot Touch for
Health en de professionele oplei-

Ook clit keer zijn ze weer uit alle
hoeken van cle wereld gekomen,
de instructor trainers voor Touch
for Health en Facul$ members van
het II(C. Het eerste uur lijkt clan
altijct een soort Babylonische
spraakverwarri ng tot al le tongvallen weer herkenbaar zijn in ons
gezamenliike Engels. Het samen
eten op de avond voorafgaande
aan een aantal stevige vergaderdagen is ook nu weer een gezellig
gebeuren. Even horen hoe het

overal staat.
Onze Deense gastheren/ vrouwen
weten in ieder geval hoe ze ons
met de meest verrukl<elijke visgerechten in een uitstekende stemming kunnen brengen.
Na rapportage over cle diverse
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Een ancler interessant,geg.ev€n is
clat mensen dier'tot nu tóêrvée.l;rr,,r,

cursussen in kinesiologie hebben
gevolgcl een aanvraag l<unnen
doen voor een toetsing tot profes-

clingeninclel<inesiologie.Voorsioneell<inesioloogviaclevereni=

Touch for Health betel<ent clit clat
er nog eens is opgeschreven wat
we. over het algemeen. al weten:
inhoud van de TFH cursussen
inhoucl van het cursusmateriaal en

wie ervoor verantwoorcleliik

is

ging/ stichting clie aangesloten

is

bii het Il(C. Val<ken clie nog ontbrel<en om tot cle toetsing te worclen
toegelaten kunnen worden aangevulà. Een, toetsingscommissie
worclt samengesield uit een
bestuurslicl ,run at" lnternationale

inhouci van een TFH instructeursProfessionele School voor
cursus en upclate. maar ook hoe je
instructor trainer l<unt worclen
Kinesiologie. een clocent van een

hoedebijscholingenvoorcle,., .,, ibrl<endêlandelijk!,scho lVóor
instructor trainers ziin opgebouwcl kinesiologie en een bestuurslicl
samenstelling van het bestuur\zan ,;, van ê liij;hêt,lKC,p$$èpfbfen
'
cle internationale TFH school en
vereniging/ stichting.
wanneer een Emeritus-status
Ik denk clat clit een góede ontwil<worclt gegeven
l<eling is voor kinesiologie in
Deze bylaws'zijn voor iedereen
Neclerlancl. Zoclra ik het officiële
toegankelijk.

heicl te groot worclt.Het cursuspaspoort van het II(C is vertaalcl in
het Neclerlancls en binnenkort te
koop bij cte Stichting l(NN. De kos-

ten zullen tussen cle fl. 1O,- en
fl.lz,so gaan bedragen. In deze
cursuspas, zoals hii in Neclerland
wordt genoemcl, kunnen alle cursussen, bilscholingen, opleidingen
etc. worden aangetel<end clie te
maken hebben met l<inesiologie.
Zo krijg je een goecl overzicht van
gevolgcle en herhaalcle cursussen
en cursusuren.
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eerste keer was ik aanwezig bij de
internationale conferentie clie clit
jaar in Denemarken werd gehoustond van
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zien.
Te weten clat il< in ons landje een

en

richtingen.

figuurli

members internationaal op elkaar
afgestemd en gecoórdineerd,
zodat we met ziln allen als deel
van het grote geheel kunnen functioneren, om dit grote geheel te
helen en te kunnen genieten van
al dit leven. Bovendien hebben wii
de kans om mensen die aan de
oorsprong staan van cle kinesiologie te ontmoeten en zelfs nog op
hun zeventigste aan het werl< te

van cle
rond-

klein cleel ben van een geweldige
ontwikkeling maakt clat ik een

groots gevoel heb over l<inesiologie. Miin blikvelcl en grenzen zijn
weer verlegcl en il< l<ijk uit naar de
volgende conferentie in Ziirich. Il<
wil afsluiten met mijn gebecl clat il<
heb ontleencl aan de Native
Americans.
That we mayTOUCH the earth ancl
all her children with kÍnd and
gentle hands.
That peace ancl love shall reign in
all living beings in thÍs and other
lands.
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