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DE GEDBÀGS BABOMEÏER
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OÍn bij hei begin te beginnen, een basisernotiê is een
gêvoe dêt niêt is erkend, noch dooronszelt noch dooronze
omgevlng. Een basisemotie kan bijvoorbeeld een gevoe
van onÍnacht zijn. Maar wat is onmacht en hoe kunnen
we daar woorden aan geven? Desondanks teageert'
ons lichaaÍn wè op deze basisemotie en blljft daarmee
doorgaan tot op het moment dat wij in staat zijn om de
basisemotie te erkennen. We kunnen dit bijvoorbeeld als
een ' ast', 'pijn' of'ongemak' ervaren in ons ichaam.
/pijn' en het 'ongemak'
We zijn ons bewust van dê ' ast/,
omdat we dit lijfelijk voe en/ maar we kunnen er meesta
geen vineer op leggen waêr dit vandaan komt. Hoe komen
we erachter welke basisemotie ontkend en vermeden
wordt? Vaak kan iemand dat niet onder woorden brengen,
wani het gevoel wordt immers verrnêden en/of ontkend.

vir

í

'/drDrficr

Allereerst gaan we op zoek naar de woordparen die bij
deze 'last', 'pijn'en/of'ongemak' kunnên meespe en. Dit
doen we binnen de one Brainmethode nret behulp van de

írrLlrrt!b.r,Jír.t..
De GedragsbaÍometer is een ingenieuze'lardkaart' van
gevoelens: De rechterkant svmboliseed de emotionele
gemoedstoestand die we ontkennen en de linkerkant
svÍnbo iseert het gewenste gedrag dêt we willen eryaren.
op de Gedragsbarometer onderscheiden we drie niveaus:
bewust, onbewust en lichaêm. Elk niveau heeft een relatie
mei een bepaa de periode in ons even. Het ichaêmsniveau
veriêgenwoordigt de kjndertijd, het onbewuste niveau de
pubertijd en het bewuste niveau de tegenwoordiee tr'ld.
n totaal kent de Gedragsbarometer 73 woordparen die
meer kunnen 'vertellen' over een basisemotr'e die is
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KEUZE / GEEN KEUZE

ontkend. Vanzelfsprekend vragen we middels de spiertest,
welk woordpaar prloriteit heeft. Een voorbeeld?
Stel dat de basisemotre die lemand ontkent zich bevindt
op h€t lichaamsniveau, onder 'één-zijn-Ínet / afgescheiden
zijn var'. De twee andere nlveaus op onbew!st ên bewust
niveau vertellen meer zijvertellên namelijk hoe iemand
zich staande heeft weten te houden in de buiienwere d
op basls van verwachtingên, socia e en maatschappeliike
conditioner ng.
De basisovetuig ng op lichaarnsniveau zou kunnen
betekenên dai emand de overtuiging heeft dat hij/zij

er a een voorstaat. Têgêlijketild is er een verlangen om
samen te ziin en een verbinding aan te gaan met.......
Deze overtuiglng en aanname speelt door in de pubertijd
(onbewuste nlvêa!) en in de tesenwoordige tijd (bewusie
niveau).
Hoe herken je bij jezelÍ dat er b;j jou sprake is van een
overtuiging oÍ een aanname? ln de tegenwoordige tijd
b ljfje doorgaan met wat je gewend bênt te doen. Hoewe

je pop ups nje gedachten krl.jgt, onderdrukje deze.'s
Nachts kun ie hierdromen over krljgen en wanneerje's
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ochtends wakker wordi, voelt je lichaam zwaar le lichaam
-, BêF.l koTêr n et tot íuÍ. Hoewelle weer w"dÍ.rddr je
verlangt en wenst/ onderneem je geen acije. lemand kán
daardoor als het ware blijven "hangen" aan de ervaringen
uit het verleden en of beelden voor de toekomst. Deze
ierugkerende cyclus kan zich jaren ang herhalen. Met
behulp van de Gedragsbarometer definiëren we, door
rnlddel van de spiertest, de basisemotie die jê hebt

Waar dêzê overtuiging of aanname ook vandaan komt,

lijfe ijk voelbaêr, gedachten die maar doorgaên en/of een
gebrek aan levenskra.ht (spirit), de Gedragsbarometer
'vertelt'je meer op elk niveau.
Nadat de ontkende basisemotie is bepaa d, op bêsis van
de Gedragsbarometer, gaan we nog êen stapje verder
en zoomen we dieper in op het gedragspatroon dat is
Binnen One Brain gebruiken we daarbij de negen
verÍnijdingen van de enneagrammen.
Een enneagrrm is een symbool, eên negenpuntig
sterdiagram dat de dynamische structuur van negen
verschillende levensvisies weergeeft. Dit noemen we
ook wel de enneagram of persoonlijkheidstypen. Elk
enneagramtype heeft bepaalde kenmerken, waaronder een

vermijdine.

Íer

ennedgfom

Er zijn 18 verschiL ende spiercircuits en elk spiercircuit heeft

een bepaaLd thêma. De spieren die hierbij betrokken zijn,
staan onder het thema,
1. Thema: 'Losgekoppeld van

le essentjê e zelf'
Spieren: PMC, Quadriceps, Gluteus Maximus, Gluieus

j

ustratie vo gt hieronder een korte imprêssie van dê
kenmerkende eigenschappen die van toepassing kunnen
zijn op een enneagramtype:
1. De perfectionÈt: het vermijden van boosheid.
2. De gever: het vermijden van iets nodig hebben.
3. De succesvolle werkeri het vermijden van falen.
4. De romanticus: het vermtden van a lledaags/ gewoo n zijn.
5. De waarnemer: het vêrmijden van eegte.
6. De oyalist: het vermijden van afwijkend gedrag.
7. De evensgenietêr: het vernrijden van pijn8. De baas: het vermijden van zwakte.
9. De bemiddelaar: het vermijden van conflicten.
(Een aanradêr over Enneagrammen js het boek vên He en

Palmer: "Handboek enneagram").
{N.8.: Voor de vermijdingen gebruiken we binnen One Brain
een specifieke tekso.
Nu duidelijk is, welke bêsisemotjeje hebt ontkend en welk
gedragspatroon je daardoor hebt ontwikkeld op basis van
de negen vermijdingen, gaan we nog een stapje verder

Medius, Psoas, Nek Ílexoren, Lage Abdominals,
2

Spieren: Nek Flexoren, Psoas, Gluteus Minimus, Anterior
Deltoideus, Latissimus Dorsi.
3. Thema: 'Gaan voor wat je wilt'

Spre'er:Árteflor De toideu\,

spieren die voor een bepaalde beweging zorgt. Tijdens
de cursus leerje te spe en rnet de spiercircuits. Dus
naast de informatie die we gevonden hebben met de
Gedragsbarometer en de verrnijding, gaan we nu op zoek
naar het thema en de spieÍen die hierbij betrokken zijn.

wwwki-net.nl
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Quadriceps.
Therna: 'Seksuele verwarÍlng, vertrouwen en intimiteit'
Spieren: PMS, Anterior Deltoideus, Teres Major, Teres
Minor, Psoas, Gluteus MiniÍnus, Laterale Hamstrings.
5. Thema: 'Ontvouwen van je essentjéle vleuge s'
Spieren: Midde ste Deltoideus, Rhomboideus, Fascia
Lata, Gracilis, I iacus.
Thema: 'Boosheid van de foetus; afgescheiden in de
Spiereni Rectus Abdominalis, Bovenste Sêcrosplna is,
Gluteus Maximus, Quadratus Lumborum
7. Thema: 'Vechten ofvluchten gebaseerd op seksueel

eeweld'

8
De 18 spiêrcir€uits en de thema's
We gaan op zoek naar het spiercircuit dai hierbij beirokken
is. Een spiercircuit is een combinatie van een aanta

Thema:'Overgave'

Spieren: Lagê AbdoÍnina s, cluteus Maximus, Ondersie
deel van de Sacrospinalis, Anterior Serratus.
Themai 'Onthulien van seksualiteit en blokkêdes die

rondom de seksero spe en'
Spiereni Piriformis, lliacus, Gluteus Maximus, Pecíneus.
9. Thema: 'Fysieke expressie van enthousiasrne'
5p Êre,l llia.Ls, orrloÍmrs,

AoduLlorêr Anrprio.

Serratus.
10.Thema: 'Seksue e overgave'
Spieren: Psoas, Gluieus Minimus, Nek Flexoren, Nek
Extensoren, Coracobrachialis.

Vakblod Kinesiologie
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11.Thema:'Voor jezelf opkomen'

de ándere spieren alsvanzelfvoLgen. Netzoals een

Spieren: Peroneus, PosterioÍ Tibialis, Gluteus MaxiÍnus,
Lage Abdominals, Psoas.

12-Thema:'Hetverleden isteveê bij je'
Spieren: Bovenste Sacrospinalis, PMC, PMS, Mediaie
Hamstrings13,Themar 'Seksuele agÍ€ssie, worstelen met

gelijkwaardigheid'
Spieren: Gluteus Maximus, Lage Abdominals, Gracilis,
Pectineus, Peroneus, Posterior Tibialis.
14.Themai icfgesloten van je essentiële zelf'
Spieren: Mediale Hamstrings, Onderste deel
Sacrospinalis, Middelste Deltoideus, Pectineus.

15.Thema: 'Voledig vêstzitten;je kuntgeen kani meerop'
Spieren: Latissimus Dorsi, Middelste Deltoideus, Gluteus
Maximus, Gluteus Minimus, Adductoren, PM5, pMC.
16.Th€ma: 'Ontkenning van seksualiieit of sekserol'
Spieren: Gracilis, Anterior Tibialis, Gluteus Maxirnus,

moedereend met haar kuikentjes.
Door de hoofdspier in de spierbuik te versterken, voi8en
vanzelf dê êndere spieren, die bij het spiercircuit beirokken
zijn.
Daarbij betrekken we de inforÍnatie van een spiercircuit,
wani natuurlijk is êr nog meer.
Wanneer een spiercircuit wordi gebalanceerd, gebruiken
we de woordparen van de Gêdragsbarometer, die bij de
spieren horên en de meridianen die hjerbij betrokken zijn,
hetthema van hei spiercircuit en de vermjjding die we
hebben gevonden op basis van de enneagramtypen.
Ter afs uiting gebruiken we een essentiële barometerolie
orn het proces te integreren, Deze arornatische o ie hoort
bij hei spiercircult en heeft een bekrachtigende êffirmatie.

uit de praktiik
vrouw ik noem haar in dit voorbeeld siar, be?oekt

Een voorbeeld
Een

lliacus.
17.Thema: 'De vreugdevolle dans van het even'
Spieren: Sartorius, Piriformis, Graci is, Nek Flexoren,

mijn praktijk omdat ze de afgelopen Ínaanden last heeft
van oncontroleerbare schokken. Omdat zij de One
BrainMethode keni en zelftoepast, vraaÊi ze zich af of

18.Themar 'ie bewegen naarje hartsverlangen'
Spieren: Quàdriceps, Adductoren, Piriformis, MediêlÊ
HamstÍings, Laterale HaÍnstrings.
/oals _e 7ier. 7i_1 "r bij hêl ene spieíc''cL t meer \pieren
betrokken dan bij het andere. Elk spiercircuit heeft een
hoofdspier en een aantal biispieren die bij een beweging
betrokken zijn. De hoofdspier is de eeÍste spier Een
spiercircuit kan zowel inks als rechts in het lichaam
gesitueerd zijn. We vragen dan ook aan welke kant we het

voornaÍne ijk ontstaan als er iets emotioneek gebeurt en zij
iemand mei haar handen aanraakt.
Tijdens het eeÍsie consuli hebben we gewerkt aan hei
eigenaarschap van haar thema.
Kort dêarna komt ze voor een tweede consuli. Haar
eigenaarschap is aanzienlijk verbeterd en haar
oncontroleerbare schokken zijn veranderd, maar nog niet
verdwenen. Ze is voor 100% eigenaar in tegenwoordige
tijd, maar vanuit het verleden en naar de toekomsttoe,
is ze dat niet. Reden om verder uit te zoeken wat er
speelt. De basisemotie die Siar op de Gedragsbarometer
op lichaaÍnsniveau ontkent is Keuze/Geen Keuze. Op het
onbewuste nlveêu verteli de Gedragsbarometer dat zij
grêag productiefwi zijn en daar haar best voor doet. MêaÍ
vanwêge haa r gebrek aan eigenwaarde (geen keuze) voelt
ze zich heel vaak uitgeput en is daar in de afgelopen jaren
aan voorbijgegaan (ontkenning). Op het bewusie niveau
wil ze graag op een andere manier zorg voor zichze f
hebben, Ínaar ze weet niet hoe. Dus gaêt ze door met wat
zê gewend is. Van binnen voelt ze zich vaak wrokkig en
beledigd, maar tot nog toe heeft ze daar geen woorden
voot noch heêft ze geleerd om dat op een and€re manier
te uitenÍerwijl we over de G€dragsbarometer praten,
beginnen de schokken weerte komen. Haar ichaam
vertelt.........wat? Wanneer ik het lichaam van Star aanraêk
oÍn rnet het splertesten doorte gaan, stoppen de schokken.
lk vraag êan haar lchaarn orn meer informatie,
De infoÍmatie die we vinden is: vermijding 5 en de
oogpositie nêar beneden. Vermijding 5 op basis van de
enneagramtypen heeft te mêken mei 'het vermiiden van
leegle'. Nadat zij de tekst hierover heeft g€lezen en we
hier verder op zijn ingegaan, betrekken we daarna de
informatie van de oogpositie êrbij: De oogpositie naar
beneden verte t meer over haar veíangen naar eenheid en
verbindlng met zichzellHaar lichaam geeft aan dat er een
energiecorrectie kan worden aangeboden. Dit blijkt een
essentièle barometerolie numrner 14 ie zijn en heeft tevens

ik haarverder kan helpen. starvertelt dat de schokken

spiercircuit gaan testen en corrigeren. Dit betekent njei dat
alle spieren êan de rechter of linkerkant ook g€test worden,
want bijvoorbeeld een rechter spiercjrcuit kan ook spleren
aan de linkerkant uit balans (??)hebben. Dit wordt per
spiercÍÍcuit aaneegeven.
Hoe balanceren wê een spiêrcircuit?
We testen alle spieren die bii h€t spiercircuit horen en
onthouden wat de uitslag van de spiertest is.
De uitslag van deze spieÍên kunnen verschillend z jn: tierk',

'zwak','bibberig','onduidelijk'.
Daarna gaan we in de hoofdspier van een spiercircuit
verwarring aanbrengen door de spierbuik te verzwakken en
hei golgi peesÍnechanisme te versterken- Het doe daarvan
êrvdren dàt re ?wèk rrogFn/in.
is dêT dllÊ
'pieren weer
Nadat alle spierÊn 'zw.k' zijn geworden, versterken we de
hoofdspier - de eerste spier van een spiercircuit - .
waarom? Vaak is te voelen dat de spieren, die betrokken
zijn bij een spiercircuit, niet'weten'wat ze behoren te
doen. Het lijkt erop alsofze hun opdracht niet meer
kennen; die spieren 'doen dus maêr wat'. De Ínetafoor die
ik daarbij vaak gebruik is het verhaal van de moedereend
el de lu'.enr_es. Dê moedereerd ir de l'oo[dsoiÊre'r
de andere spieren de kuikentjes. B;j het testen van de
spieren kan het zijn dat de hoofdspier - de moedereend
'zwak'is en de andere spieren - de kuikentj€s 'sterk'.
Dat is nêiuurlijk niet de bedoeling. De hoofdspier die bij
de beweging is betrokken, hoort zijntaakte doen waêrbij
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lr.
een relatie met splercircuit nummer 14: Afges oten vên je
essentië e ze f'.
De tekst van deze essenhéle barometero le is:'onverschillig'
'Breng naar voren wat je wilt.' Vijandigheid heeft je tot
nog toe niet geho pên. A s het script dat hei leven je heeft
gegeven je niet bevalt, schrijf dên jê eigên script. Zorg
ervoor datle weer enthousiast in het leven stêat.le hebt
ang genoeg bijrollen gespee d in andermars productiê. De
djd is aansebroken dat jij de ster bent van je creatie.'
ln tegenwoordige tijd balanceer ik spiercircuit 14 aan de
rechterkant. De rechterkant betekent dat zijzjch graag op
een andere man er wi manifesteren, maar nog niet weet
hoe. De spieren diê blj hêi spierc rcuit zijn betrokken, zijn
'rwak en bibberlg'. Nadat het splercircuit ls gebalênceerd,

hóbbe I wê toè.
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Starvertelt me dat zetoên regen werd gehouden door
k ndÊren, terwijlze van een trap naêr benêdên ging. Ze

is

toen zijwaarts van de trap afgesprongen waarbij ze êên
pees in haar voet heeft gescheurd.
lk ga op zoek naar een Ínanjer om hêt makkelijker ie
maken voor haar en haar lchaam geeft aan dat er een
merldiaancorrectie nodig is. Hlerblj maak ik gebruik van
de Acupunctuurat as van de Gêvoêlêns, nieÍpunt 23: 'ln
vertrouwên openstaan voor de pijn in Ieze f'. Door midde
van de splertest vind ik met een neutrale aanraking het
julste punt, en ga daarna op zoek hoe ik dit punt op haar
niermeridiaan kan polariseren. Nadat dit is gebeurd, komt
de pijn ên de emotie os. Star voelt overê pijn.
lk'chêck'nogmaals het splercircuit dat we n
tegenwoordige tijd a hebben gebalanceerd. De spieren zijn
weer'zwak/ en /bibberig'.
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Star de keuze om zich weer met haar essentie te verbinden,
ln de vorrn van een voor hêar passend beeLd, kleut
gevoe en een symbool. Als geur gebrujkt ze dê essentiêle
barometerolie nummer 14.
Star heeft nog drle dagen nodig oÍn de sessle te integreren.
Een week later zie ik Siar weer ze vertelt dat de schokken
zo goed als verdwenen zijn. lk b€n blij voor haar...
En prijs me gelukkig met

dlt mooie

vakL

ln de cursus'Bodyclrcuits, Pain & Undêrstanding', ls'werken
met een spiercircuii' één van de vingermodes die we dan
eren. Daarnaast Leren we werken met de vingermodes
'kleuren' en 'universêle connectiepunten' en leren we
diverse technleken om pljn te vermindêren. Ll

Body Circ!its Pain, and Understanding door
cordon Stókes en Dánle WhitÊsidê, SBN 0 918993 16 4

fêlei

Palmer: Êandboek enneagram, l5BN 90-6325-514-4
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oÍn de verandering in haar ichaanr te bekrachngen, maakt

]: ..TÀ'ELKE STAP ZET IIJ
* . MÀI{IIELIJKIR VÀNDÁÁC?

Bodyc rculc, Pàin & Undê6tanding:
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Medla e Hêmstrings (merldiaan: dikke darm; woordparen
vên de Gedragsbarometer Benaderbaêr/Gehinderd),
Onderstê deel Sacrospinalis (meridiaan: blaas: woordparen
van de Gedragsbêrometer Kiezend voor/aangevallen),
Midde ste De toideus {Íneridiaan. long; woordparen
vên de Gedragsbarometer n overeenstemming
ceinrmobiliseerd), Pectineus (meridiaan: kringloop;
woordparen vên dÊ gêdragsbaromêter Vêrvuld/Zwartgallig).
Door met de woordparen van de Gedragsbarometer en de
rê.d d'lFn hrerb' t" betÍel ke r, woÍden de sp e en wêê-

lk nodig haar uit orn op de bank te b ijven liggen en de pijn
te voe en dle in haar ichaam opspee t. Nadat de fe e pijn jn
haar lchaêm is weggêtrokken, komt ze vên dê bank at
lk check nogmaals de spieren die bêtrokkên zijn bij het
spiercircuit nummer 14: 'afgesloten van ie essentiêle zelf';
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