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Ervaring Inverse Wave Therapie, kind, jongen 11 jaar
Hallo, ik ben Roy, ik ben 11 jaar en Gemma heeft mij gevraagd om op te schrijven hoe zo’n behandeling gaat,
zodat ook anderen en vooral andere kinderen beter kunnen snappen hoe het werkt. Ik had een concentratieprobleem. Als ik op school bezig was aan een taak, kon ik goed werken, maar dan viel ineens mijn concentratie
weg. Dan zat ik door de klas te kijken en n beetje voor me uit te dromen. Dan dacht ik helemaal niet meer aan
mijn werk, maar ik dacht dan aan spelen. Verder was er nog iets. Ik had regelmatig het gevoel van: ”geen zin”,
een soort vermoeidheid. Ik viel vaak in slaap op de bank, voelde me slap. In mijn buik voelde ik ook vaak een
slap gevoel. Ook op school had ik er dan geen zin in. Ik at vaak dingen met veel suiker en kreeg van Gemma
een dieet hiervoor, 6 weken lang. Dit heb ik heel goed gevolgd en het resultaat was al heel snel dat ik niet
meer slaperig was en bovendien 8 kg afviel, wat wel welkom was. Verder had ik regelmatig ruzie op school.
Toen ik bij Gemma kwam hebben we hier eerst over gesproken en heeft ze dat dieet uitgelegd, maar niet
iedereen hoeft zo’n dieet! Ik kreeg druppeltjes mee, in een flesje. Bloesemdruppeltjes. Ik merkte dat die wel
werkte; na n tijdje ging het al veel beter. We hebben toen gekozen voor die behandeling met de stemvorken.
Dat zijn geen normale vorken, maar er komen rustgevende trillingen uit, die door je lichaam gaan. Het geeft
een prettig gevoel. Drie keer kwam ik bij Gemma voor die behandeling. Daarna weet je er niet veel meer van.
Je hoeft er niet bang voor te zijn , want het gaat helemaal pijnloos. De eerste keer kwamen die trillingen en
hebben we even in de toekomst gekeken. Daar zag ik mezelf op school, op de grote school en ik had er zin in.
Ik kan alles meedoen. De dag voor de 2de behandeling had ik een proefwerk geschiedenis op school en ik kon
me heel goed concentreren. Ik had een 8, 9.
De tweede keer kwamen de stemvorken met het geluid aan de pas. Ik ben er helemaal klaar voor om mijn
concentratieprobleem kwijt te raken. Er zit ook een kado in verstopt in dit probleem en dit hebben we nu
ontdekt: Ik voel het in mijn hart, ik wordt hier helemaal blij van. Alle mensen hebben een beschermengel en
tegen de mijne hebben we nu gezegd dat hij dit werk niet meer hoeft te doen, dat ik het nu zelf kan. Dat hij
me nu mag ondersteunen in plaats van dingen tegen te houden.
In de 3de behandeling, de laatste behandeling maken we na de trillingen uit de stemvorken een reisje naar
mijn kindertijd. Ik zie me zelf daar als baby liggen, hulpeloos., geen papa, geen mama. Ik voel me alleen, in de
steek gelaten, er is niemand om mij te troosten. Nu gaan we deze film stopzetten en ik mag nu zelf bepalen
hoe dit verhaal eigenlijk had moeten zijn gelopen. Dan verandert alles.
Daarna maken we nog een reisje naar de toekomst en dan ontdek ik dat mijn leven daar verandert is.
Concentratieprobleem? Welk probleem? Het is helemaal weg! Ik bepaal nu zelf mijn eigen leven weer. Daarna
ben ik nog 1 keer teruggekomen om te vertellen hoe alles is gegaan. Het is dan een maand geleden en het gaat
dan erg goed met me. Concentratie is geen probleem meer. Ik heb er nu ook altijd zin in, ben niet meer bang
voor proefwerken en toetsen.
Nu is het inmiddels een half jaar geleden en het gaat stukken beter ; de ruzies zijn grotendeels over en ik
heb geen concentratieproblemen meer.
Groetjes van Roy
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