ffi BRAIN METHODE
Miin noom is Alie ReÍker. Sinds 1990 werk ik ols
consuhont en instructeuÍ met de One Broin
Methode. VonaÍ I998 ben ik ievens Focully vooí
Nederlond. ln miin EducoÍiecentrum De

dilflW""tlh*

skorobee in Dên Hoog geef ik olle bosis- en vervolgcursussen von

de One Broin Mêthode

en

begeleid ik mênsen en kinderen persoonliik. lk
go iullie in dit ortikel iets meer
One Broin Mêthode en neem iullie stop voor stop
Goon iullie mee?

Onder de lezers zullen er zeker mensen ziin die
de noom Three ln One Concepts kennen. ln de
besin ioren 80 lot holverwese de 90er ioÍen is
deze noom hier in Nederlond veel sebÍuikt. we
honteren nu de noom de One Broin Methode.
Th.ee ln One Concepts is de noom von de orgonisotie die de methode heeft oniwikkeld. Gordon
Srokes en Doniel Whiteside ziin de srondleggers
hiervon. Wellicht is het nu duideliik \Mot her vetr
sch;l is tussen Three ln One Concepts ên de noom
von dê mêlhode: One Broin.

WAT IS HET DOEL VAN ONE BRAIN?
De doelslêlling von de Onê Broin mêlhode is:

'

mensen begeleiden om hun êigên keuzes le
moken en hun eigen kwoliieiten te kennen en
in le zefien in êlke dênkbore levenssiiuotie.
mokkeliiker en effectiever bolons le cÍeëren in
ie leven mei olle positieve en nesotieve
ospecten die op ie of komen.

Door negotieve ervoringen en boodschoppen
von vroeger beperken we onszelÍ.
Het resultoot is dot we niel verlrouwen op onze
kwoliteilen; we goon twiiÍelen en creëren negolieve emotionele slress.

Onder deze zelftwii{el liggên emoties diê we liever niet willen voelen. We voelen ons boos of verdrietig of onmochtig en uiten deze gevoelêns
vook negotief woordoor we ons weer schuldig
goon voelen en het hele scolo von zelftwiifel en
"zie ie wel" besint opnieuw. Onze motivotie om
het nos een keer te 'proberen' verdwiint ols
sneeuw voor de zon.
Vonof onze conceptie tot oon onze dood is ieder
mêns een uniek individu. Hoe we reogeren op
het leven, list vosi in ons DNA
Binnen onze methode is dit seseven bekend ols
"strl,ciuren en hun functie"; onze inslinctieve indi-

Hieronder geeí;k een oonlol ospecten uir de
bosisíilosofle weer:

viduolitêil.

Moiivotie om uildogingen oon te goon ên Íisico's te nemen is noodzokeliik om te creêrên wot ie
wilt bereiken.

Wonneer we onderschêid kunnen mokên tussên
onze individuele kwoliteiten ên onze overluisingên, ziin we in stool een keuze le moken voor
een ondere zelfsprook, woordoor een ondere
innerliike reoctie op het leven onfstoot.

Keuze voor een positieve veronderins kon olleen

door een individu gemookt worden
en niel vóóÍ een indiv;du.

Als resuhoot von een innerliile veronderins
kunnen wê vertrouwen uilslrolen vonuil onze

instinctieve individuoliteit.
Deze veronderde innerliike reo€tie zorsl voor
een verondering in ons gedrog. Dit mookt dot
we onders legen onszelÍ oonkiiken €n onders op

onszelÍ reogeren.
Hoe onderên ons zien en op ons reogêren, zol
hierdoor ook veronderen.

conkoctie, exlensie en twêe circuils. Dê controclie geeft inÍormolie oveÍ hei heden, de exrensie
over het verleden, het rechtercircuit over moniíestotie in de toekomst en her l;nkercircuit oveÍ ver
kouwen op iê creotieve bewuslziin in de toe-

De Gedrogsborometeí (volgende blodziide)
HOE GAAT DAT IN DE PRAKTIJK?
Dit gool vrii eenvoudig. We goon op zoek noor de

zelftwiiÍel rondom een themo en de motivotie
voor veronderins. We sebruiken hierbii íeedbock
von het lichoom. De bedoelins is dot de zelftwiifel noor 0% goot en de motivotie voor verondêrins noor I00%.
Dit sool ols volsl tiidêns een consult:
We vrogen of er toestemming is om somen ie
werken oon dit themo ên oÍ dii rhemo het

'
.
'
'
'

iuiste is

eÍ
is rondom een thêmo (in percêntoges von 0
tot 100).
We stellen vast welkê emoties er meespêlen
We bepolen hoeveel motivolie en zelÍtwiiÍel

met behulp von de GedrossboÍomêlêí
we soon no -elke kwolileit belonsriit is om ie
bêwusl te worden. Dit is een kwoliteit die we
lunnen zien mer nome door de bou- von ie
gezicht.

goon
eÍ iels gebeurd ;s,
woordoor ie oon iezelf benl soon rwiifelen.
We bieden energiecorrecties oon d;e ie helpen
om de molivotie tê veÍhogen en de zelftwiiíel
1e vermindeÍen.
Hierno kun le mokkeliiker een (ondere) keuze
moken om le cÍeëren wot ie wili.
We

Feedbock von het lichoom: "de spieriest vindt
ziin oorsprong in de toegeposte kinesiologie.
B;nnen de One Bro;n Methode woÍdt hei spierteslen vêrtoold ols emotie-brêintêstê.
Het woord 'test" gebruikên wii liever niêt, omdot
het ieis op kon roepen bii dê onder, nomeliik zelf-

hriiÍel. Dil komt doordoi we al zo vook getest"
tin in ons leven. De spieren von dê persoon
geven ons de informotie oveÍ wot êr speêli en
tevens wol voor die persoon het besle is om hel
semokkeliiker te moken. De monier om deze
informotie te vinden gebeurt op een uiierst vriendeliike, zochte monier met respect voor en interesse in de persoon mel wie gewerkt woÍdt.
Meesiol wordt een schouderspier (de Dêltoïdeus
Anierio4 gebruikt.
Dê One Broin Methode is eÍop gerichl dot we ons
ioiolê brein kunnen sebruiken in ollenei levenssituoties. Wonneer er str€ss is, kunnen we dot
niet en schieten we ols hel wore in ons geloofssysteem. Om dê iuiste in{ormotie te kriigen en
om vosl te stellên of het brein links en rechts in
overeenslemming is, \,verken \,ve oltiid met beide
ormen. we sebruiken hierbii vier posities, in

is

heel belongr;ik in ons werk. Het seeft inzicht in
de emoties die er in hel verleden speelden en
hoe deze onze keuzes in het heden beïnvloeden.
De linkerkont is de emotie die we sroog willen,
de rêchterkonr is de emotie die we niet willen.
We gebruiken de linkerkonr en rechrerkonr oltiid
De driê niveous von bewusiz;in

De boromêtêr heêfi drie bewustziinsniveous het
bewuste, hel onbe*usle ên het lichoomsniveou.
Ook de drie niveous werken oltiid somen.
Von 'klein" noor 'groot'

ln de

boby- ên kindertiid hebben we veel
lichoomsbewustziin in verhouding tot het onbewuste ên bêwustê niveou. Noormote we opgroeien, verondert deze verhouding. We hebben onze
ervoringên, sloon deze op en het onbewuste
wordt stêêds mêer gevuld- Ook het bewuste vult
zich steeds meer met kennis en wot \Me bewust
welen of verkloren (overluisinsen).
"Klein"

Als boby en peuter sloon we onze emoiies en

ervor;nsen op in hei lichoomsbev/ustziin. Hier
ziin nog geên wooíden vooí, hei ziin gevoeÍens
von binnên, von één-ziin, veilig, oÍsesremd.... of
het lichoom verslorl, wordl rigide of voelt zich
ofgezonderd, olleen.

Het lichoom en olle neurologische circuits hebben een heleboel te leren om te volsroêien. Dit
goot somen met wot we ervoren en voêlen. LoteÍ
hebben hier wel woorden voor, wont dot is wooÍ
ons bewuste ons bii helpt. We leren ols kind een

mensentoolte spreken.
Met nome in de puberteit ondergoot het lichoom
een enoíme vêrondering en is onderhevig oon
sensoties. Het onbêwuste wordt meeÍ gevuld en
her lichoom is bezis le veronderen von kind noor
een seksueel ions mens om te volsroeien. Hêt
bewuste is ondertussen ook steeds meer gevuld
en doet mee met deze veronderingên. Door ervorinsen, boodschoppen en siudie ontwikkêlên we
steeds meer bewustziin en overluigingen.
Grooi'

Uiiêindeliik kunnen wè ons een volwossen mens
noemen. We leven meer en meer vonuit onze
overtuigingen op bosis von wot we geleerd heb-
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ben. Het bewuste niveou von de Gedrossborometer, woorin onze kindertiid en puberliid nos
Dit is woorom de drie niveous von de borometer
oltiid op hetzelídê moment in octie ziin. Als kind
kunnen we heel boos ziin, oÍ hêêl verdriêrig moo.
hel oniwoord op \íoorom" wetên we n;êi. En hoe
vook gebeurt dot bii ons ols volwossen mensen?
We kunnen nog stêeds ineens heel boos oÍ heel
verdrietig ziin en niel weten woorom.
We possen de Gedrogsborometer toe rondom het

themo woor iemond voor lomt. Op die monier
kiiken we wot er voor iemond speelt op olle dr;e
de niveous von de boromêtêr ên dus ook op verschillende belongriike perioden in hei leven von
iêmond. Door het sevoel le occepieren en iê
weten wot we willen, kunnen we veronderen. Bii
dil proces begeleiden we mensen.
Een ondere belongriike oonvulling ;s dol elke
energiecorrectie, elk symbool, ell,e spier,
Bochbloesem, chokro, kortom olles wot we oonbieden om de zelftwiifel te verlogen ên dê moti-

volie tê verhogen, een woordpoor von

de

Gedrogsboromeler in zich heeft.
Ook bii elke srrucruur in het sezicht sebruiken we
de woorden von de Gedrossborometer.
Onze kwollteiten
Elke structuur, voornomeliik in ons sezicht te ziên,

heêft een Íunctie. Het veÍielt ons nomeliik hoe
iemond zich vonuit z n notuur het lieÍst wil qedrosên.
Elke slructuur is een kwoliteit, een krocht, soms
een tolent oÍ een les om te leren. Alle structuren
lezomen lotên een uniek individu zien. lnzicht in
en zicht op strucluren €reëren, respect vooÍ en
occeptolie von jezelf en onderen.

(ffi

Wot is het vercchil tussen een hoos en een beer?
Een sportwogen is íiin gebo!,wd om snêl le riiden,
een verhuiswogen is gÍool gebouwd om iets te
kunnen vervoeren.

Een rocepoord is ronk, sÍonk en wordt niel
sebruikt om her lond te ploesen. Een werkpoord
is zwoorder gebouwd. Een beer is groot en slevig,
een hoos is snel en schichtig.
De bouw oftewel de slruciuur is verschillend en
dot heeft een funcliel
En dotzelfde geldt ook voor mensenl
Vondoor de noom "structurên en hun Íunctie".
De ene mens is gebouwd om snelie hondelên, de
onder om voouichtis en doordochr tê ziin.
Dit en nog veel meer is in één oogopslog te zien.
We gebruiken de kennis von strucluren en hun
íunctie om mensen en kinderen meer bewusl ie
moken von de monier woorop zii iets het lieÍst
willen doen. Hoe zii sebouwd ziin om iets te

Ook de structuren veronderen noormole we
opsroeien. Als boby hcdden we niet hetzelfde
gezicht ols nu. En in dê pubêrtiid hêeÍt ons getcht
ook een verondering onderqoon, evenols ons
lichoom.
Dit vêrlelt ons iets en is biizonder woordevol om
een bepoolde ervoring een plek lê kunnen geven.
Slructuren we*en nomeliik ohiid en onze individuele structuren têzomen loten een uniek indivilk zou nog veel meer over structuren kunnen ver-

tellen. En weÍlichl ook kunnen verduideliiken
door meer concretere voorbeêlden, moor de

Als we goon verhuizen, denken we er don over
om een luxe sportwogen tê gebruiken om onze
spullen te vewoeren of denken we erover om een
groie bus of verhuiswoqen le huren?

beschikbore ruimte voor dil ortikel is vol.
En hoê hebben iullie de One Broin reis gevonden? Wor vond ie von de stoppen? Wêllicht is nog
niet elke slop duideliik. Ook oké. Don nodig ik ie
von horte uil om conloci mêl me op le nemen.

Met donk oon Zoë Kwokkel en Pieter Bosoords
vooÍ hun biidrose oon dir orrikel.
AJie Relker

Wol is het verschil iussen een
werkpoord?

Thorbeckeloon óó,25ó4 BR Den Hoos,
070 - 3ó5 ó8 55, oliê.relker@hetnet.nl
Surf voor meer iníormotie over de
Onê Broin Methode noor:
www.3inl concepts.nl of wwwonebroin.nl

