BRAIN FORMATTING:
FORMATTEREN VAN DE
HERSENEN

Lezing Joorliikse Conferentie 2003 von de BFK {Belgische Federolie Kinesiologie)
Door Annemie Vonnesle, inslructeur Neurol Systems Kinesiology
oongeleverd door: Jolondo Arts

T. INLEIDING:
lk heb de eer iullie Broin Formotting voor le stellen, een cursus von Hugo Tobor
Hugo Tobor is een Austroliër. Zools Chorles Krebs heeft hii zich eerst bekwqqmd in de Applied Physiology
von Richord Utt. Richord heeft een sysleem ontwikkeld om héél exocle informolie op te sporen op fysiek,
emolioneel, menlqol en spirilueel vlqkviq hel hologrom.Ziin inleresse ging voorol uil noorhet uitdiepen
von de meridionen von de orgonen en klieren in ql hun ospecten. Richord Uit heeft ook hel sysleem von
Broin Formotting bedocht, moor hii is door loter niel verder op ingegoon, wonl het hologrofisch werken
met de meridionen bleef ziin iroetelkind.
(De neerslog von Richord's werk met Broin Formotting wordt gedoceerd in de uitstekende cursus AP qnd
the Broin. Hierbii wordt niet in het hologrom gewerkt.)
Hugo Tobor is Richqrd Utt heel dqnkbqor voor het geniole idee vqn Broin Formotting; hii heefi dit sysieem
verder uitgediept, en deze ontwikkeling gool in een rqzend tempo steeds verder. Ook Chorles Krebs
gebruikt de formots binnen de ontwikkeling von ziin procedures om te werken met leermoeiliikheden.
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ln deze cursussen worden biino geen correciietechnieken geleerd. Hel uitgongspunl is dqt het voorol vqn
belong is om de slress zo goed mogeliik fe lokoliseren, en don kon ie lesten welke correclielechniek ie
kunt gebruiken om dil terug in bolons te brengen. Je goot ols het wore "binnen" in de belrokken hersencentro.

Vondoog

wil ik iullie één formot oonleren, doi von het limbisch brein. Dit formot is oorspronkeliik

Richord Utt.
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2.,l. The Triune Broin von Poul Mcleon.
M U LTIPLANT@

Er ziin reeds veel neuropsychologische theorieén

over emoties nctor voren gebrocht en weten-

schoppers ziin nog sleeds oon het zoeken om dit

complexe gegeven beter te begriipen.
Eén von de iheorieën is die von Poul Mcleon, die
spreekl over de Triune Broin of het drieledige
brein. Deze theorie bliift srond houden en vorml
een goede werkbosis. Volgens Poul McLeon
beschikken wii over drie verschillende hersenen
of drie verschillende biocomputers, en hii noemde die het reptielenbrein, het limbisch brein en
de neocortex. Zools le op de tekening zieI, zíin
hei precies drie orcheologische logen.

DNH Research gebruikt een origineel
concept waardoor planten bio'energetische
informatie ontvangen en als drager fungeren

voor ultramoteculaire signalen. Door

die

synergie ontstaat een nieuwe fftotherapie
die het lichaam krachtig ondersteunt.
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van belang voor het zenuwstelsel, voor een
goed reactievermogen, gunstig voor een
goede geestelijke balans
Reuma

voor activeren immuunsysteem en versterking
van het bindweefsel
De DNH MuttiPtant reeks betreft verder

de middelen Allerga, Gontoxa, Moniosa,
Vermica, Xvppad en ZYwut.
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Om het reptielenbrein te begriipen moel ie moor
denken oon een krokodil. Een krokodil is voorol
bezig met overleven, odemen, elen, en zich
voortplonten. We kunnen dit somenvotlen ols
inslinclen, vitole functies, oulomotische overlevingsreoclies en streven noor behoud von
homeostose. Echte gevoelens komen doorbii niel
oon bod, bilvoorbeeld noor de porlner of de iontn4
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gen loe. Heel kenmerkend is de terriloriole ogressie, hel vechten voor de plos woler die het overleven
woorborgt. Wii hebben nog een stuk krokodil in ons, en gelukkig moor, wont zozorgenwii instinctief voor
ons overleven... De hersencentro die doorvoorzorgen ziin voorol gelokoliseerd in áe hersenslom.
Het limbisch brein hebben wii gemeen mel de zoogdieren. Alle emoties die ziei bii poezen en honden,
ie
bii open en leeuwen ... hebben wii ook. Hel verzorgend gedrog von de ouders, de poniek en het verdriet
von de iongen ols ze verlolen worden, het spelend vechlen uon d. iongen om te leren hun ploots te veroveren in de hiërqrchie, de woede wonneer hen iets onlnomen wordt... Deze emoties ziin iroofdzokeliik
onbewusl gereguleerd in het limbisch brein. Woorden spelen hierbii een geringe rol. Ook outomolische
leerprocessen en geheugen vollen hieronder.
De hogere zoogdieren en de mens beschikken ook over een goed ontwikkelde neo-corlex. Hiermee kunnen wii gevoelens en gewoorwordingen interpreteren en bewusl denken en hondelen. Als
ie in een kinesiologiesessie werkt met gevoelens viq bewustwording, teksten en gespreksmomenlen, werk
hoofdzo-

ie

keliik neocorticool.
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Hieronder vind ie een voorstelling von het limbisch sysleem. Het is heel moeiliik weer te geven op één
tekening, omdot de hersenen nu eenmool driedimensioneel ziin.
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Enkele belongriike delen von het limbisch

We kunnen dit formot ols volgt illustreren:

systeem ziin:

Telencefolon

AmYgdolo
HiPPocomPus
SePlum
GYrus cinguloris

Diêncefolon

Tholomus
HyPotholomus

Mesencefolon Ventroltegmentoloreo(WA)
Perioqueducrol GreY (PAG)

Hugo Tobor heeft formots voor elk von die onderdelán, moqr hier bekiiken wii het limbisch
systeem in ziin geheel zools hel oorspronkeliik

ioor

Richord Utt oon

de

kinesiologiewereld

bekend gemookt werd.
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Om dit formot te kunnen uitleggen, moeten we
eerst een oontql modes bekiiken:

formot betekent geliiktiidig' (ln
de wereld von AP noemen we dot "lhe Brussels
Convention".) Je doel hier dus vier dingen tegeliik: ie houdt met één hond de mode onotomie,
met'de qndere hond de mode klier, en met de
ene hond rook ie CV 23 oon en met de ondere
hond CV 24. Nu ben ie bii wiize von spreken
"binnengegoon" in het limbisch brein'
Een x teken in een

Op het momenl dot ie deze punten oonrookl met
de iuiste modes, open ie de voeten en neem ie
deze informqtie in circuit' Dir wil zeggen dot ie
deze informotie ols hel wore online houdt' Deze
informotie moel in het circuit bliiven zolong ie het
formot online wilt houden. Het beste is om deze
informotie door le geven oon de persoon: terwiil
houdt met
ie zelf ie voelen openhoudl en contoct
openen'
te
voelen
de
de persoon, vroqg ie hem
kon
en
circuit
iii de
Nu zit de informolie in ziin
voelen sluiten.
ln Applied Physiology werken we voorldurend "in
circuil", en de tokken die uit AP voorigevloeid ziin
hebben dit verder uitgewerkt (b.v. Sips von lon
Stubbings en NEP von Hugo Tobor). ln de bosiscursus Broin Formqtting houden we het heel eenvoudig zools in de hierboven beschreven procedure.

Mode Anolomie: Slr # 131/z
duim op middelste kootie von de wiisvinger

PSYCHOLOGIE
mentole en

Mode Klier: PE # 9
zools de mode Nutritie/Persoonliike Ecologie,
moor mel gesloten vuisl

emolionele
stoornis

ANATOMIE EN
FYSIOLOGIE
Fysieke

onbolonsen,
(formotieren)

Het concept von de bolonceringsdriehoek
gebruikt Hugo ïobor om uit te leggen wot hii
doet in een sessie. Als kinesioloog zijn wii geïnteresseerd in het lokoliseren en oplossen von

diepe onbewuste emolie in een bepoold hersencenlrum, en don verder goon mel ie bolons. Het
zol ie werk oneindig verdiepen en krochtiger
moken.

stress. Die slress heeft steeds een psychologische

componenl von gedochlen en gevoelens, en is
ook oltiid terug te vinden in een bepoolde onolomie en fysiologie. Vio Formotling hebben wij toegong tot de energelische ofdruk von die stress in
een bepoolde strucluur, en vio de chokro's kunnen we dit bqlonceren.
Zools de cellen von ons lichoom olles onlhouden,

zo beworen ook onze chokro's olle herinneringen. Het is dus een uitstekend idee om te leslen
of je vio hel chokrosysleem kon bolqnceren. En
onders gebruik ie technieken die ie kent uit ondere tqkken.

ln Neurol Systems Kinesiology heeft Hugo Tobor
het systeem vqn Richord Uti op lwee vlokken verder ontwikkeld:
- Hii heeft ook hier het werken vio het
hologrom ontworpen, wol een veel diepere
monier von werken betekent. Je lokoliseert
één heel specifiek punl, en in dit éne punt zit
het geheel vervot.
- Richord Utt hod zich voorol toegespitst op het
limbisch brein, en zijn werk met de cortex wos
eerder olgemeen. Hugo heeft werkeliik voor
àlle hersenslructuren en verbindingsbonen
formqts ontwikkeld; vqn de'Brodmon oreo's' in
de corlex tot de verschillende delen von de
lhqlomus in het diëncefolon, de verschillende
kernen von de omygdolo, de croniqle
zenuwen, de opstiigende en neerdolende
bonen in de hersenstom, de spinole zenuwen.
Brqin Formotting is een inleidende cursus woor ie
kennismookl mel deze monier von werken. ln
gevorderde cursussen leer ie biivoorbeeld het circuil von de limbische ongst en woede volgen
(Neurol Emotionol Pothwoys), of de neurologische weg von de reflexen (Primitive Reflexes I &
2).

Hij heefi deze inleidende cursus gecreëerd om
iedereen de kons te geven kennis le moken mel
hel formotteren zonder eersl de Ionge weg von
Applied Physiology te moelen volgen (het bliift
een sterke oonroder notuurliik, omdot je don veel
beter begriipt wot ie doer). No Broin Formotting
kun ie de ondere cursussen von Hugo Tobor volgen, of Broin lntegrolion en Leop von Chorles
Krebs.

Broin Formotting kon ook op zichzelf gebruikt
worden, geïnlegreerd in ondere benoderingen.
Je kunt op elk moment in elke bolons een formof
inbrengen om biivoorbeeld te werken op een

Een ondere grole inleresse vqn Hugo Tobor ligt
op hel energetische vlok. Noqsl Neurol Syslems
Kinesiology ontwikkelde hii ook Energetic
Kinesiology. Hii heeft verschillende cursussen om
vio het hologrom te werken mel de chokro's,
extro-meridionen... ln hel werken mel cliënlen
kun ie deze lwee benoderingen integreren, zools
de bolonceringsdriehoek illusfreert, of kun ie om
het even welke techniek gebruiken die ie kent uit

ondere tokken.
Veel plezier ermee!

Hugo Tobor is de onlwerper von
Neurol Systems Kinesiology en de
mede onlwerper von de Energetic
Kinesiology.

Hii heeft een diverse ochtergrond; studeerde bouwkunde in Ecuodor; brocht
3 ioor in lndio door om Oosierse filosofie te bestuderen en werkte 2 ioor in
een Reiki vriiwill igersprogrommo.
Onmiddelilk no ziin diplomering oon
hel "Kinesiology College for Energetic
Sciences" in Melbourne, begon hii nieuwe lechnieken te ontwikkelen. De eerste nieuwe technieken

woren het "Chokro Hologrom" en

"Broin

Hologrom". Hii deelde deze lechnieken met Ch.
Krebs, de kinesiologie leroor die grote invloed op
zijn corriëre hod.
ln ionuori ,l999 onderwees hii ziin eersle workshop 'Broin Hologrom' oon de beste LEAP-proctilioners in Austrolie. Hierno heeft h;i deze in tol von
londen onderwezen.
Sinds deze tiid heeff hii eveneens lql von nieuwe
technieken ontwikkeld en'nieuwe' workshops ontworpen wooronder Heovenly Hologrom, Neurol
Emotionol Pothwoys 1,2 en 3, Primitive Reflexes &
the Broinstem en 8-exlro Meridions Hologrom.
Hugo woonl mel ziin vrouw en kinderen in
Austrqlië en geeft ziin cursussen o.o. in het l.B.K.lnstitute Belge de Kinesiologie-in België.
ln 2004 geeft hii voor hel eerst les in Nederlondl
Von 'l -5 december zol Hugo Chokro Hologrom 'l
geven en zorgt Annemie Vonnesle in somenwerking met Jolondq Arts voor de orgonisotie en vertoling in het Nederlonds.
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