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Lieve mensen,
Aan het einde van 2012 kijken we terug op een geslaagd
jaar voor Stichting Topki. Wensen zijn in vervulling
gegaan, doelen gehaald.
Stichting Topki vierde zijn tiende verjaardag en kreeg als
cadeau de FONG accreditatie.
We mochten veel nieuwe studenten begroeten en helaas
moesten we van enkele anderen afscheid nemen als
student.
Al met al kijken we (4Topki) tevreden terug op dit jaar.
De winter is naast tijd voor contemplatie ook tijd voor het
maken van nieuwe plannen en het planten van nieuwe
zaadjes. En aangezien we op de toekomst gericht zijn,
zijn ook wij van 4Topki daarmee bezig.
Nieuwe cursussen zijn en worden weer gepland. Een
update van de Voedingslijn is inmiddels onder andere
vastgelegd op 15 maart als eerste datum. Hierin komen
nieuwe protocollen voor werken met het immuunsysteem
en werken met gewichtsverlies aan de orde. We gaan natuurlijk verder met het volgen van het FONG
Bachelor traject, waarover elders in deze nieuwsbrief meer informatie. En ongetwijfeld komen er het
komende jaar nog meer mooie nieuwe uitdagingen op ons pad.
2013, maakt samen een 6. Volgens de numerologie staat het cijfer zes voor: Water, Emotioneel, Venus.
De Zes staat voor de Liefde, de planeet Venus. Heeft met aardse liefde te maken. Genieten van de mooie
dingen. Houden van harmonie. Werken vanuit hun hart met mensen. Leven staat in het teken van liefde.
Met deze informatie in het achterhoofd, wensen wij van 4Topki iedereen heel fijne, gezellige en liefdevolle
kerstdagen en een gelukkig, gezond en energierijk 2013!

Liefs,
Ingrid, Proneta, Astrid, Heleen en Iris

Jubileum een feit

Op 10 oktober was het zover, het tienjarig bestaan van Stichting Topki was een
feit.
Dit werd gevierd in Montfoort. Vele (oud-)studenten en anderen die een binding
met Topki hebben, waren aanwezig die avond. Een druk bezochte avond, waar
ook veel gebruik is gemaakt van het open podium. Daarbij is ook een
acteertalent van Petra ontdekt; zij gaf op verrassende wijze samen met Elvera
een komische maar o-zo-ware ontstaans- en verloopgeschiedenis van Topki
weer. Ook anderen hadden mooie, liefdevolle en inspirerende wensen en
voordrachten gegeven.
Het bestuur werd met een enorme lading bloemen verrast. Ook mooie cadeaus
werden ontvangen. Een avond die als een mooie herinnering zal worden
bewaard.
Feit is dat er met dit tienjarig bestaan, in combinatie met een FONGaccreditatie, een mijlpaal gezet is in kinesiologieland!
Namens 4Topki bedankt voor het meevieren van het tienjarig bestaan!

JOIN cursus
Een saboteur kwam
voorbij

Het zit erop! De spits is afgebroken. Heleen en ik hebben onze eerst Join
gedraaid en wat een belevenis was dat! In de kou van eind november zaten we
met een groep van 9 vrouwen en 1 man sterk in een oude boerderij. Midden
tussen de weilanden en bossen van de Achterhoek is er keihard gewerkt aan
onze saboteur. Een thema waar een behoorlijke lading op bleek te liggen.
Schuchter kwamen de deelnemers op maandagmorgen binnen. Heel eerlijk
gezegd, kwamen ze de Join ‘doen’ omdat het een verplicht nummer is. Men
zag enorm op om de eigen saboteur te ont-dekken en ermee aan de slag te
gaan. Groot was dan ook de verwondering toen bleek dat ons sabotagegedrag
er niet voor niks is. We kunnen er wel degelijk iets van leren. En dat is wat er in
deze zin-volle 3 dagen voornamelijk is opgevallen en ervaren.
Voor ons als trainers was het een bijzondere ervaring. We mochten een
intensieve tijd met jullie delen. We mochten een kijkje nemen op jullie pad.
Jullie hebben belangrijke levensthema’s opgepakt en heel moedig uitgewerkt.
De samenwerking en verbinding met elkaar was ontroerend om te voelen. Elke
keer weer een stapje verder en dieper. Met de nodige humor, tranen, verhalen,
meditaties, technieken, en ook n lekker glas wijn erbij. Zelfs de maan verlichtte
onze despacho in een bijna heilig moment.
We zagen jullie binnenkomen als afzonderlijke individuen, maar bij het afscheid
ging er een betrokken groep weg. Vanuit mijn hart dank ik jullie voor je
vertrouwen in ons als trainers. Heleen en ik hebben er enorm van genoten en
kijken met een grote glimlach terug naar onze eerste Join!
Veel liefs en tot Join!
Proneta.

FONG nieuws

Herijking bij Topki naar HBO niveau, FONG erkend
Inmiddels zijn we bij Topki de procedure gestart om, voor eerder afgestudeerde
Professioneel Kinesiologen, hun diploma te herijken naar HBO niveau. De
opleiding is sinds 1 oktober 2012 erkend door de FONG. In de toekomst
hebben steeds meer beroepsverenigingen de eis dat de therapeuten een
erkend HBO niveau diploma hebben. Tot 1 oktober 2012 toe heeft Topki dat
niet kunnen bieden. Maar vanaf nu bestaat er dus de mogelijkheid het diploma
te herijken. De brieven zijn sinds enige weken al naar alle oud afgestudeerden
gegaan. Maar mocht je de brief via de mail niet ontvangen hebben, mail dan
even naar info@topki.nl zodat we deze alsnog kunnen sturen.
Ook is er nog extra informatie te lezen op de site:
http://www.topki.nl/paginas/herijking-naar-hbo-niveau.htm met onderaan deze
pagina enkele vragen en antwoorden die dermate relevant en terugkerend
waren, dat we ze op de site hebben geplaatst.

Herijking bij Topki naar HBO niveau, FONG erkend
Nieuws over
Herijking

Overlap in dagen met
de NSK

CHIPS

Inmiddels zijn we bij Topki de procedure gestart om, voor eerder afgestudeerde
Professioneel Kinesiologen, hun diploma te herijken naar HBO niveau. De
opleiding is sinds 1 oktober 2012 erkend door de FONG. In de toekomst
hebben steeds meer beroepsverenigingen de eis dat de therapeuten een
erkend HBO niveau diploma hebben. Tot 1 oktober 2012 toe heeft Topki dat
niet kunnen bieden. Maar vanaf nu bestaat er dus de mogelijkheid het diploma
te herijken. De brieven zijn sinds enige weken al naar alle oud afgestudeerden
gegaan. Maar mocht je de brief via de mail niet ontvangen hebben, mail dan
even naar info@topki.nl zodat we deze alsnog kunnen sturen.
Ook is er nog extra informatie te lezen op de site:
http://www.topki.nl/paginas/herijking-naar-hbo-niveau.htm met onderaan deze
pagina enkele vragen en antwoorden die dermate relevant en terugkerend
waren, dat we ze op de site hebben geplaatst.

In december 2012 hebben Iris en Ingrid een skype overleg gehad met de NSK
o.a. om te kijken waar we overlap hebben met cursusdagen.
Deze overlap blijkt naast de Touch for Health ook bij een aantal themadagen te
zijn.
Themadag 42 spieren en Reactiviteit 11-1-2013 docent Lilian
Themadag 5 elementen 2-2-2013 docent Els
Themadag Tibetaanse Energie en Centering 10-3-2013 docent Els
Themadag 5 elementen, Centering en Tibetaanse Energie, 7 april 2013 docent
Els.
Aanmelding kan via http://nsk.ki-net.nl/Page.aspx?id=122
Kosten € 132,50 per lesdag.

Werken met Chips de nieuwste uitdaging voor een kinesioloog?
In het voorjaar van 2012 heeft Charles Krebs samen met een homeopaat uit
Duitsland een nieuwe manier ontwikkeld om informatie over te brengen aan het
energielichaam.
Tot nu toe gebruiken we als kinesioloog bij een balans remedies, stenen,
buisjes, vitamines en mineralen naast onze “hands on” technieken of
communicatietechnieken.
Charles heeft een manier gevonden om de informatie over te brengen als een
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Themadagen bij
Jan Vos

hologram in een Chip. Zo zijn er op dit moment zuurstofchip (O2 Chip), chip
met vitamines/mineralen/planten voor het brein (TA Chip en een All What you
Need Chip (AWYN Chip).
De chips kunnen ingezet worden tijdens een sessie. Bv een minder
geïntegreerd pad van het brein kan van 50 naar 100% gaan in slechts 5
seconden. Het lichaam download als het ware de benodigde informatie uit de
chip!
Interessant? Klik op deze link voor meer informatie
http://www.topki.nl/paginas/nieuws.htm en ga naar verkoop rechts boven en
chips.
In 2013 zal er een dag gegeven worden waarbij we gaan werken en spelen
met de chips en de diverse mogelijkheden introduceren. De Chips zijn 75euro
los en bij aanschaf van meerdere chips wordt er een korting gegeven.

Beste studenten van Topki
Ik wil jullie een voorstel doen,
Mijn naam is Jan Vos ik verzorg themadagen
voor Topki die meetellen voor jullie opleiding.
De themadagen die ik geef zijn Tibetaanse Energie,
De Vijfelementen, Centering , Energiecentra’s en Voeding
testen (is twee dagen) van Wayne Topping, de vingermodes op mijn manier.
Het is moeilijk om deze dagen tussen de drukke cursus-agenda
te plannen, mijn voorstel is dat jullie zelf met een datum komen
om een dag te plannen. De dins- en woensdagen vallen af dan werk in
in het gezondheidscentrum in Bunnik, de maandag, donderdag en
vrijdag ben ik beschikbaar en plan ik vrij voor jullie. Een minimale deelname is
zes personen. In mijn praktijk in Weesp is acht personen maximaal, zijn er
meer wijken we uit naar een andere ruimte of plannen we twee dagen.
De kosten zijn ongeveer 90 euro per dag incl. koffie, thee en materiaal.
We kunnen ook plannen via datumprikker
Hoor graag van jullie of dit een zinvol voorstel is.
Hopelijk tot gauw in Weesp
Jan Vos
j.vos950@upcmail.nl

Trikolon

Tijdens de jubileumavond heeft Rens van der Hout een aankondiging gedaan
over Trikolon. Sinds 6 december 2012 is Stichting Trikolon een feit. Doel van
Trikolon is om de Nederlandse burgers te verenigen in hun streven naar een
‘gezonde gezondheidszorg’. Het lijkt er nu op dat Nederlanders in hun
zorgbehoefte onderdeel zijn geworden van het ‘zorgsysteem’. Hierin lijkt
bureaucratie steeds meer de kern te vormen van de gezondheidszorg. Naar de
zorggebruiker wordt allang niet meer geluisterd.
Binnenkort zal Rens een speciale nieuwsbrief voor Topki opstellen, waarin de
doelstelling van Trikolon nader wordt uitgelegd. Daarin zal ook worden
gevraagd om mee te doen aan een test, mede omdat testen met kinesiologie te
maken heeft.
Wie alvast nieuwsgierig is, kan een kijkje nemen op de kersverse website van
Trikolon.org! Meer nieuws volgt in januari…

Voor allemaal hele mooie kerstdagen
En een gezond en inspirerend 2013

Ingrid, Iris, Astrid, Proneta, Heleen

