Een symbool sebruik iê ols vêrwiispuni noor ieis,
dot niei door iets ondêrs don êên symbool uii le
drukkên is. Doigene wot ie wili bereiken ligt
'voorbii' of "ochter" het direct woorneembore
vooruerp oÍ de ofbeeldins verscholen. Het loot je
herinneren oon (punten of hologrommen op)
gebieden die elkoor oonvullen, oveÍloppen of die
Het woord "symbool komt uit hei Grieks en beïe'

osepunten, hersensebieden, eic.) die
doorop ook weer reoseren zondêr doi le doi corossêmb

licoo direcl bêseÍt.

Biino elte /oo'5lel i s oÍbeeoi-s ot 'oo uerp i.
universeel {hoosi iedereen op de wereld weer b.v.
woi een wite b oern is en hoe h i eruii ziell moor

woi het bewerksteiligt ols ie hem ziei is op dol
mornent individueel en uniek.
De berekenis von een symbool ligi dus niei vosi,

"Sym' = somen en bool" = beeld.
Door het Tien von een .ymbool volt herseen ie
ziet somen"mêl eên onder beeld (en dot kon een

de berekenis is uniek voor ieder mens op een
bepoold moment in liid en ploors.

sebeurtenis, een onder mens, een woord, een
êmoriê etc. erc. ziin) dot ergens zit in I van de mil'
ioenen files wooruit iiiols mens bestoot. Door dil
somenvollen is er een herkennins,

De krochr von hel sebruik von symbolen in de
kinesiolosieprokriik is noor miin mening dor hêi
symbool oon de cliènr wordi gepresênieerd bui'
ten de noÍnolê contexi woorin hei thuishood.

Her symbool werkf don ols een kotolysotor voor
ollerlei processen, die op dor moment een odnvons nemen. Het oetrbesriipen von dit symbool
íd.w z. het stonnen von rilioenen eise- ene'sieÍiles in minoer oon r secondej qebeurt in een
flits. Lichoom en/oÍ ziel en/oí seest herkennen
hei en geven êên resononiie/ eên her innering .
Hêr uirêrliike beeld (symbool) voesï zich bii hei
innerliike beeld en doortussen zit de versmelrinsl
de boloas. Dii proce, brengi dus ie-s teweeg in e

ln miin êigên prokiiik heb ik noosl 2 dimensionole
symbolen op koorlen of in boeken een symbo
lenkofÍertie', d.wz. een kofÍerïie mei ol erlei
3-dimensionole vooverpen die ik gebruik bii cor

Achier clles wol ie in ie leven woorneemt zou ie
noq I of meer betekenissen kunnen woornemen
ols ie er vio een ondere involshoek noor k;ikt.
Dir zou ie mer elk willekeurig dins/voorwerp of
gebeurfenis kunnen doen en zonder doi ie hêl
beseíï sebeurt dil eisenliik dê hele dos met iê. Je
cortex plootst hei ding/voorwêrp/onder
mens/oíbeeldinq/sebêurrenis/wooÍd direcÍ in
een cotesorie moor ie repi;êlbrêin mei, zools ik
dor zou willên zeggen: oercel-seheuqen, seefl
impulsen noor ondere velden (chokrot, ouro,

ln principe stooi elk voorwerp voor bepcolde
woorden/emoi;es of zinnen die ik uiigelest hêb. lk
ooï het uitgetêste symbool zien oon de cliënt en
ooÍ het vosthouden (of les hei ln hel circuii) en
vroog eersl welke betekenis dir voor hem of hoor
hêefi, don wel oproepr.
A s mensen het niet kunnen verwoorden noem ik
mi n e.ge. uilgeles-e woordle- o! e -o-ie
Nodot we hier somen over sesproken hebben zie
ik no hertesten in biino olle qevol en doi de coÊ
reciie hêefl ploolssevonden.
Zo heb ik o.o. eên

oonio kunslb oem

der een zonnebloem die bil mil stoai voor onbegrensde krochi om olïiid weer Foor hei icht te
kunnen soon. Ondanks o le moel iikheden die ie
in ie leven hebi of hebi gehod z,'l ie overleven;
een oerkrochi dus.

3-ioris ionsetie met ziin moeder bii mii. Hii hod ollerlei
Een proktiikvoorbêeld: Er kwom een

klochten. Hêl bleek o.o. dot hii qeboren wos met

een keizersnee. lk rêsfie oêrongsren bii

de

geboortê, hiiwos op zoek geweest noorziin moe-

der en hod hoor dus niet gevonden omdol hii
direct bii haor weggehoold wos. Er wos een breuk
in de emoiionêle band mer dê moeder en er
woren nos ollerlei onbolonsen in centering,

ledereen kon êen koffertie met eisen symbolen
moken. Ik kon olleen moor zessen dot het noor
miin menins biizonder soed wêrkt, o.o. omdot
her symbolen ziin die de cliënt zelí kon vosihouden.
En wot is er biivoorbeeld mooier don een rode
roos le qevên en overhondiqd ie kriisen?

immuunsysteem, meridionen êtc.

ïollcH

Om een lonq verhool kort te maken, hii wos lol
nu toe "zoekende" noor ziin moeder.
lk testte uit doi ik de zonnebloem oon hem moesl
loien zien. lk toonde hem de bloem en vroeg: ols
ie noor de zonnebloem kiikt wot zie ie don? Én hii
keêk en ontwoordde strolend: "momo".
No he'lesten bleken olle onbolonsen verdwenen
lê ziin. ïoen hii wessins drooide hii zich holvêÊ
wege de irop om en zei: 'lk w;l miin bloem
meê.... lk heb met hem oÍsesproken dot ziin
moeder een zonnebloem voor hem zou kopen,
woi hii goêd vond.

|{ÊÁ!ta
"r FOA'--"''

Een onder gevol: oon het eind von een metoforensessie iestte ik dot er ter ondersteuning von

het geheel nog een symbool moesi komen. Hei
bleek een poorse vlindêr re ziin. Terwiil dê vrouw
deze oonpokte l:epên de tÍonen over hoor wonsen en ze zei: "ikvoel meherboren, en ik zê;: "ie
mog nu uiivliesen, so iê eisen wês ...".
Om enkele dingen ie noemen die ik in miin koífertie heb, met biibehorende symboliek:

e-.n rode

roos

onvoovoorde iike ieÍde

een zochisele soori kloproos kwelsboorheid
een froisek eur ge roos verirouwen

een gedroogde edelweiss "hêt onsriipborê is toch sriipbaor
ve6chi lende k euren vllnders ironsfonnoiie, le nos uiiv iesen en ie eisen leusels uiisloon
(i< 1eí welke kleur nodig isl
ee" ichoo'steen eSe, te
ge.ul. "oo.1poed
von oordewerk uii Nopêls
eersewoneseliel iehebideseuie in elsen honden. de s euiel ziliniezelf
een kopie von de sleutel von
her herkennen vcn de goddeliike vonk in iezelf
Sint Servoos is bii sini Servoos o.o. de sleuiel woormeê ie
roegons kriisi lor hel porodiis.
Porodiis is n m.m. poro deus = seliik oon god, oFrel: Ziin enersie
is seliik oon iouw enersie en v.v., dus: herinner le wie je beni en
woor ie vondoon komi {ên weer noor iêr'jq zuh kêrên).
een kop e von de pe sr;msnoÍ synrboo von woordlgheid ei von: het onmoseliike is moseliik
von Sini Servoos
een srenen ênseltie hulp is ohiid oonwezig
nieuw even. opnieu- geboren mogen worden
een ei
een houlen puzzeltie von ie eielen enêrgieveld (= lichoom, ziel en sêesr ols puni op een
verschillende srêrrên in êlkoor hologrom in de kosmor: cod is de obiectmeridioan ên mênsen
ziin .efe, enriemerididnên)
eei <lelne coleidoscoop o s ie soed k ikt en je drooii ze f oon hei wie kun ie mei deze fde
insrediénien ecn onder beeld rroken
etc.

