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Het lichaam wijst
op een subtiele manier

de ingangspoort aan
tot dié cellengeheugens

die informatie kunnen
geven rond de lasten

die men blijft dragen.

Volgens de wet van Syntropy, qeïntro-
duceerd door A.S. Gyorgyi (winnaar

van de nobelprijs voor fysiologie of ge-
neeskunde in 1937), zal het potentieel
dat opgeslagen ligt in iets dat leven in
zich draagt, zich zoeken waar te maken
van zodra omstandigheden ontstaan die
met dat potentieel in overeenstemming
zijn, ook al zijn de gunstige omstandighe-
den minimaal.

Bij Inner Tuning wordt er gefocust op
het ontwikkelen van onze wezenlijke
potentiëlen om als mens vrij, gegrond en
gezond door het leven te kunnen gaan.
Hiervoor is het nodig -om voor onszelf
die context te leren scheppen die dat
mogelijk maakt, zodat onze verborgen en
ongekende talenten tot iets kunnen
dienen. Naast het feit dat de mens vorm
is (lichaam), is de mens ook niet-vorm
(geest). Deze twee dimensies ontmoeten
elkaar in een dieperliggend energetisch

domein: het Levensdomein. Het menselijk
brein heeft diverse eigenschappen: het
stuurt enerzijds vele lichaamsfuncties en
anderzijds maakt het ons mogelijk om tot
denken te komen, verbanden te leggen,
gedragingen te ontwikkelen en dus een
'persoonlijkheid' op te bouwen. Dit menta-
le domein noemen we doorgaans psyche
of geest. Het woord psyche, dat zijn oor-
sprong heeft in de Griekse taal, betekent
'ziel' en linkt naar een andere dimensie die
we als puur potentieel kunnen beschou-
wen. De dimensie 'geest', die de mens is,
houdt dus méér in dan de verzameling van
onze pychische drijfveren (mentale dimen-
sie) en wat daaruit voortkomt, zoals acties
en reacties, maar ook gevoelens en emoties
(emotionele dimensie). Als in een bepaalde
situatie onze persoonskwaliteit past bij het
zieledomein, komt er automatisch potenti-
eel vrij. Dat kan allerlei vormen aannemen,
alnaargelang wat nodig is. Het kan gaan
van oplading en heroriëntatie binnen het
organisme, tot vredevolle herkenning van
het groter geheel, waarbinnen alles een
eigen plaats heeft, tot ervaring van vrijheid
en zelfverantwoordelijkheid, tot gevoel van
balans en flow. Zielekracht zou men ook
kunnen omschrijven als de Kernkracht die
maakt dat potentiëlen wakker worden.

Bewustzijn
Datgene dat ons tot die staat kan bren-
gen, is het fenomeen 'bewustzijn', dat
functioneert als zielepoort om toegang te
krijgen tot onze ware aard en bestemming
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en dit met betrekking tot alle levensterrei-
nen. Volgens R. Assagioli, arts/psychiater,
ligt de waarheid in het diepste van ons
eigen wezen. .Meestal wordt de werke-
lijke betekenis en energie van het woord
bewustzijn ontkracht en gebruikt voor
'beseffen' (evenzo door het woord psyche
te gebruiken voor wat het niet is). Besef-
fen is van het verstand, volgt oorzaak/
gevolg-denken en brengt niet noodzake-
lijk tot bewustzijn. Men kan dus ook niet
op weg zijn naar bewustzijn, want het is
een zijns-staat die er op een moment is
of er niet is. Zo kunnen we jaren vanalles
beseffen en inzien, maar vaststellen dat
dit niet persé iets verandert aan ons leven.
Net zoals het denken, het voelen en het
ervaren, komt besef voort uit de werking
van het brein (mentale dimensie).

Het is echter niet het
brein dat bewust-
zijn produceert. De
mens dient zichzelf tot
bewustzijn te trans-
formeren door syntro-

. pische omstandighe-
den te scheppen. Zo
kunnen de potenti-
elen die er mee samen-
hangen geactiveerd
worden. Dr. D.
Chopra verwoordt
het als The power
as/eep in us 011doesn't
awaken untill we call.

vormen. Het ene veld ontstaat uit het
andere en de verschillende velden zitten
ook in elkaar bevat. Ze worden symbo-
lisch opgesplitst in 7 bewustzijnsoctaven
als metafoor voor de 7 basisnoten uit de

.muziekwereld die alnaargelang het oc-
taaf een andere trilling krijgen. Vertrek-
kende van de 7 basisklanken die noten
voortbrengen, wordt er al eeuwen ge-
componeerd en is de meest verscheidene
muziek ontstaan. Muziek is vloeiend
zolang de basisklanken (muzieknoten) in
hun oorspronkelijke Kernkracht zijn. Daar-
om dient het instrument dat de klanken

- moet voortbrengen geregeld afgestemd
te worden. De energie van een noot
die niet aangelijnd is aan haar originele
kracht, kan gevoeld worden, ook al kent
men weinig van muziek. Valse noten ver- ,

oorzaken een energe-
tische verstoring die
ongemakkelijk voelt
en zelfs fysieke rillin-
gen tot misselijkheid
kan doen ontstaan.

Het menselijk brein is wel een medium
waarlangs diverse vormen van bewust-
zijn zich kunnen manifesteren (R. Laing)
en volgens dr. S. De Batselier is de ontdek-
king dat bewustzijn niet in de hersenen zit
en er ook niet aan vasthangt misschien wel
het meest wezenlijke en belangrijke dat ooit

.ontdekt werd. Het toont aan dat we méér
zijn dan de som van ons denken, voelen en
fysieke zijn. Het is tegelijk een aanwijzing
dat er meerdere vormen van bewustzijn
mogelijk zijn.

De 7 basisklanken
Volgens Inner Tuning zijn er 7 bewustzijns-
velden die één groot holografisch netwerk

Zoals er vanuit een
paar eenvoudige ba-
sisklanken (muziek-
noten) een immense
diversiteit aan muziek
kan voortkomen, zijn
er eigenlijk 7 funda-
mentele menselijke

© Me Meersch behoeften die aan
de basis liggen van

onze complexe persoonlijkheid. Ze lig-
gen verborgen in het onbewuste deel
van onze geest, achter onze tientallen
gekende noden van allerlei aard. Als onze
fundamentele behoeften niet vanuit syn-
tropische associaties ingevuld kunnen
worden of als onze psychische patro-
nen een aanzet zijn tot het verwrongen
invullen ervan, zijn we niet aangelijnd op
het zieledomein: iets als de stekker die
niet aangesloten is op bewustzijn. Vroeg
of laat kan er verstoring en disbalans
ontstaan o.v.v. mentale, emotionele tot
fysieke lasten of onvrede binnen de
relatie tot omgeving en groter
geheel. Toch wordt er binnen Inner
Tuning niet gezocht naar oorzaken van
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iets, maar wordt er vertrokken van de
realiteit van het moment zelf, wat die ook
is. Door een heroriëntatie op het terrein
van de persoonlijkheid is er synchroon
reorqanisatie in het Levensdomein waar
de energie van geest en lichaam één ge-
heel vormen.

Bij Inner Tuning worden bepaalde gees-
tesvermoqens gebruikt om toegang
te krijgen tot het lichaamsgeheugen.
Het lichaam wijst op een subtiele manier
die bepaalde cellengeheugens aan die
informatie kunnen geven rond de lasten
die men blijft dragen. Inner Tuning werkt
met hologrammen die de dynamiek in
kaart brengen tussen de 7 bewustzijns-
staten onderling, maar ook hun link met
onze wezenlijke potentiëlen, de interactie
tussen 7 psychische werelden, de funda-
mentele menselijke behoeften en energeti-
sche linken met alle lichaamssystemen en
hun werking. Zo is het niet nieuw meer dat
de productie van neurotransmitters sterk
beïnvloed wordt door geestelijke factoren.
Simultaan met wat zich in ons psychisch
hologram afspeelt, is er verschuiving in het
lichaamshologram. Omdat elk mens uniek
is, zal bovendien de dynamiek binnen ie-
ders hologram verschillend zijn. Er is dus
geen enkel uniform patroon. Dat zou de
mens herleiden tot een kunstmatig functi-
onerend iets. Zelfs de interactie met de om-
geving en de kwaliteit van onze relaties zijn
gelinkt aan het individueel hologram.

Individuele sessies
Een sessie verloopt op een vrij eenvoudige
manier en men zou die kunnen omschrijven
als een specifieke dialoog tussen de cliënt en
de coach, tussen de cliënt en zijn lichaams-
dimensie, tussen de cliënt en zijn lichaam/
geest-domein. Volgens Inner Tuning kan
zielekracht zich manifesteren langs meer-
dere kanalen, zoals de mentale, emotione-
le en lichamelijke dimensie maar zelfs via
externe situaties die uit het schijnbare niets
komen en die men benoemt als synchroni-
citeit. De vertrekbasis van Inner Tuning is
dat het toeval geenszins bestaat. Er wordt
dus ook niet gefocust op wegwerken van
ongemakken en symptomen, noch op
ingrijpen op situaties. De naam Inner

Tuning verwijst trouwens evenveel naar
de innerlijke als naar de verborgen werel-
den die ons leven kleuren. Er zijn velden
die aan onze zintuigen en onze ratio ont-
snappen. Naast de constante trigger waar
het leven voor zorgt door gebeurtenissen,
relaties, persoonlijke historie, staan we
ook niet los van natuurwetten waar we
geen benul van hebben. Binnen Inner Tu-
ning werkt men o.a. met meditatief waar-
nemen, belichaamd ervaren, herkennings-
kracht en synchroniciteit, ex-sensoriële
perceptie, cellengeheugens, field shifting
en Metacornrnunicatie? tussen hoofd,
lichaam en ziel.

Opleiding tot Inner Tuning coach
Inner Tuning is een combinatie van
methodiek en persoonlijk proces. Omdat
de coach optreedt als catalysator voor de
cliënt, kan die enkel vanuit eigen cente-
ring en passend bewustzijn de andere be-
geleiden. Daarom is de 3-jarige opleiding
tot Inner Tuning coach vooral ervarings-
gericht, met het oog op ontwikkelen van
eigen potentiëlen en gerelateerd bewust-
zijn. Paszo kan de coach die competentie
bereiken die nodig is om er op een juiste
manier te zijn voor de cliënt.

Marie Chrlstlne Meersch
basislegger en bezieler van Inner Tuning

www.innertuning.be
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