-

o.zoek de kuilties onder ie sleulelbeen oon
weersziiden von ie borslbeen, zet ie duim oon
de ene kont en ie wiis- en middelvinger oon de
ondere kont in de kuilties en mosseer ze
flink, ongeveer lien seconden.
b. Leg nu ie middelvinger tegen ie wilsvinger en
mosseer doormee onder ie onderlip'
c. Dqorno op dezelfde monier boven ie bovenlip
Deze oefening is heel goed om dogeliiks te doen

en heeft veel toepossingsmogeliikheden'
Als er iets is woqr ie le oon ergeri b'v' en dot
herhooldeliik terugkeert.
- Als ie het gevoel hebt dol ie iezelf steeds
dworszit en geen keuze kunl mqken'
- Als er iemond is wqor ie b'v. mee somen wilt of
moet werken woor ie niet goed mee om kunl
goon.
In dir gevol is het heel goed om de oefening
eersl een keer le doen terwiil ie oon de moeiliikheden met die persoon denkt, en doornq
nog een keer terwiil ie denkt oqn een positieve
eigenschop von hem of hoor.)
- nli ie het gevoel hebt niet goed geoord te ziln'
- Als ie het gevoel hebt niet in bolons te ziin'
- Als ie moeile hebt ie te concenlreren'
- Als ie lost hebt vqn een voor iou hinderliik
geluid, b.v. een oirconditioning die bromt of

-

-

-

-

iets dergeliiks.
Als ie ergens tegenoP ziel.
En zo ziin er vele mogeliikheden.
B.v. ook ols ie ie lekker voelt om dot gevoel te
verstevigen.
Je kunt er ook ie gevoeligheid voor eleklromognetische stroling von b.v. de computer,
mobiellie, neonlicht, video, TV, horloge met
botteriitie enz. en zelfs voor oordsirqlen mee

verminderen.
De FFQF is ook te gebruiken voor hel corrigeren von: de Ogentest (op-neer-links-

mosseren.

d.Vervolgens mosseer le met de duim qon de ene
kont eÁ wils- en middelvinger oon de ondere
kont, stevig oqn weersziiden von ie sluitie
(stoortbeen).

Vervolgens kun ie overwegen of het genoeg is of
dor ie áe oefening wilt herholen met de ondere
hond rond de novel. Concentreer ie doorvoor
weer op het onderwerp en voel hoe het nu voelt'
Veel plezier ermee!

o.
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brengl de linker en rechlerkonÍ von de hersenen

in bolons.

b. brengi boven en onder in bolons'
1c. brengt voor en ochter in bolons
1

1d. helpt ie le oorden.
Een leuk ervoringsverhool met de FFQF: De moedvon 12 ioor die ql voker bii me
er von een

iongen

wqs geweest belde omdot hii zwore bronchitis hqd
gehod die niet echt over wilde goon' Of ik erochter
kon komen woqrom.
OK. Hii wisl hoe ik werk dus ik kon mel de deur in
huis vqllen. "ls er iets wot ie niet leuk vond
gebeurd voordol ie ziek werd?"
io, ik ben dol op voetbol en speelde drie keer per
week. Toen kregen we een nieuwe troiner en dol
is een hele vervelende vent en bovendien gingen
olle goeie spelers von ons teom noor een hoger
leom. Voetbqllen wos niel zo leuk meer''
De link wos snel gelegd vio teslen' Troiner zwok,

bronchièn zwok, somen iizerslerk. lk liet hem de
FFQF doen terwiil hii oon olle vervelende eigenschoppen vqn de troiner docht. Tesite een stuk
sterker. "lk denk dqt die troiner toch vosl ook wel
iets goed doet."'Jo, hil kon goed vloggen'' "OK, nu
de flOf terwiil ie hem ziei vloggen"' Z'n gezicht
klqorde op terwill hii bezig wos.
Bronchiên sterk, lroiner sterk. lk vroeg hem loen te
kiiken noor de troiner zoqls 't wos toen hii binnenkwom. Z'n wenkbrquwen fronsten, z'n ogen
zochten... hii kon het niet meer vindenl Hii zei, met
een beetie zelfspot: 'Eigenliik is 't best een oordige
venl!'
Z'n moeder belde twee weken loter op om te
vertellen dot de bronchitis helemqol over wos en
dot hil de resl von het teom zover hod gekregen
dot ze niet meer een hekel hodden qon de troiner!
Hii voetbolt weer met Plezier!

."ihtt1, Cross Crowl, Homololerol Crowl, Goits,

Brein integrotie, Vooruit en Achteruit lezen, CVReversol en Switching.

Denk nu oon dotgene wooryoor ie de oefening
wilt doen en concenireer ie doorop terwill ie
ermee bezig bent. Loot iedere hondeling
ongeveer tián seconden duren tenzii le het gevoel
hebt dqt ie er longer mee door wih goon'
Zet de viif vingers von ie ene hond rond ie
novel en houd die door. (De krqcht von deze
oefening zit hem voorol in het zelten von de viif
vingers rond de novel in ploots vqn het leggen
von de hond over de novel!)

l.

28

