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ln het decembernummer von het KNN blod stond

een ortikel von Els Bokkeí over One

Broin
Methodê en de Gedrogsboromeier (Energiedog
von l7 sêprember).
ELs vroeg ons een oriikel te schriiven over hoe

ningên met e€n symbool te doen, integreren we
vonzelf de energiê én de woorde woor hel symHierdoor borÍelen nieuwe ideeën, moseliikheden

wii, binnên dê One Broin Methodê, met symbo-

en olternotieven op. Dêzê stêllen ons in slool
nieuwe conclusies te trekken, in ploots von te

len werken. Een verzoek woor wii groos oon vol-

reogeren op grond von onze eerdere ervoringen.

Voordol ik iets oon iullie verrel over hoe wii mer
symbolen werken, schets ik nog êven in het kor,
wot de One Broin Merhode inhoudl.
Deze melhode is een synthese von: feedbock von
het lichoom (nou\/keurig spiertesten), een
gedrogsboromeier senetis€he gêdrogsleeÍ (fys;eke stíucluÍen en hun functie), communicotietechniekên, ênergiecorrecties en stressverminderingsrechnieken, die heel effecrieí is om zelÍtwiifel te verminderen en motivotie le verhogen.
Mel de gedrogsbo'omelêÍ en de kennis "on
strucluren en hun Íunctie onderscheidt de One
Broin Methode zich von ondere methoden.
De gedrogsboromeler is een ingênieuze koqrt
von gevoel, sedÍos en hetseen we groos willen.
De gênêtische gedrogsleer goot over de notuurliike reoctiê von mensen en over de monierwoorop ze dinsen doen. Elke structuur is eên kwoliteil,
soms een lolent, oltiid een krocht en soms een les
Het doel von de methode is dot we ons totole
brein kunnen sebruiken in situoties woorin denken geen keuze te hebben. Door negotievê
loding te verminderen en motivotie voor een
positieve verqndering te verhogen kunnen mensen zelí een keuze moken om potronen te door-

HOE GEBRUIKEN WE SYMBOLEN?
we sebruiken symbolen op verschillende monieren. Leerkrochten die met deze methode werken
gebruiken ze vook no de grote vokontie ols
middel zodor de kinderen ruslig en geconcentreerd oon het schoolioor kunnen beginnen.
Wonneer er tiidens een consult een symbool
opkomt don is het zinvol ihuis met hel symbool te
\Merken om hel resultoot von het consult tê
bekrochtigen: een soort huiswerk dus.
De oefeninsen die ie ermee kuni doen tin: hel
symbool moken mer iê lichoom of in ie hond, op

popier lekenen mêt vêrschillende kleuren, of

visuoliseren. Verderop in dit oÍtikel leg ik nog uit
hoe dit goot.

DE ACHT SYMBOLEN
We mokên sebÍuik von ocht symbolen die een
relotie hebben mei de gedrogsboromêter en een
oogposiiie. Zeven symbolen hebben ook een
conneclie mel een chokro. Om hêr leesboor te
houden, loot ik de connêctie met chokÍos hieí
ochierwege.
Hierno sÍoon de o{beeldingen von de ochi sym"
bolen, die een rêlotie hebben mer de
Gedrossboromeier en een oogposilie.

SYMBOLEN
Wot sebeurt e. wonnêêr iê mei een symbool
werkr?

wonnee. we ons ofstemmen op een symbool,
verondeíen wê direct onze energie. We vêrruimen ons gezichtsveld doordot we onze volledige
oondocht r;chten op een symbool. Door de oeíe-

cedrogsborometer Oogposiliê
.
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:: .r'.-';q&

Rechr noor boven
Rêchr noor bêneden

De ciÍkel met punt:
een nieuw besin, de ontdekker, de vernieuwer,
nieuwe protêcten of her onrdeklen von nieuwe
werelden. Dê c,rkêl verlêsênwoordist het unive'sum, de puni ie ik". Eeidê ziin evên belongriik en
kunnen onderling von ploots verwissêlen.
wot ie ie bii de cirkel mel punt l<unt ofvrogên is:
- "Heb ie het gêvoel dot ie in een kringelie rond"
drooit?" of "Hêeft het ieis le moken mêt ie
vrienden- of íomiliekring?' oÍ "Heb ie het idee
dol ie er niei bii hoorl? o{ Wie heb ie in iê ciÊ
kel stoon? Vind iê doi ook prerfig?'.
- "Voel ie ie vêrbondên door lieÍde o{ gebeurt dol
moor weinig?" oÍ "Loopl de spirool door, zonder
besin of eind?" of "Woor is miin plêk in hêt universum? of Mooklen ziieen cirkelwoorin ze ie
buiten hebben gesloten?".

Gedrossboromerer

Oogpositie

Oneindigheid:
he, creëren von nieuwê ideeèn, v.ii ziin en vermiiden von gebruikeliike gêwoontes. Het voltooien von de ene cyclus zet een nieuwe in gong. Hel
vernietisen (von het oude) soor voorof oon hei
creëren {von hêt nieuwe); het creëren heelt hel
vernietiqen.
Bii her oneindisheidssymbool kun ie ie oturosen:
- "Heb ie het idee oÍ sevoel dol ie constont bezis
bent iets in bolons te moelen brengen? of "ls
hetfrustrerend en mookt het ie boos dot ie twee
dingen iegeliike.tiid moet bolonceren? of "Heb
ie hêt gêvoel dot ie tussen twee vuren stoot?" of
"Wonneer zol dit ollemool ochter de rus ziin?

Gedrogsborometêr

Oogpositie

',M$ífffigg;f&f.FW Link noor boven
Het plusteken:

de leroor, de opvoedêr, stimuleert rituelen

en

instituten, scholen en oÍgonisoties, het grondbesinsel von lichomeliik en spiritueel bewustzijn.
Hei trekt de eneígie oon von noorden, zuiden,
oosten en westen ên siuurt de energie weer terug
noor het universum.
vrosen die iê bii hel plusteken kunt stellen ziin:
- "Heb ie het gevoel dot ie op een kruispunt
stoot? oÍ "Slêl ie voor dot ie op het punt stoot
de hoek om ie goon, \Mol denk ie dooÍ oon te
lreffen?" of'Vind ie het moeiliik om Íeloties ên

onderlinge verhoudingen in êvenwicht te brengen?' oÍ "Rook ie von binnen geblokkêerd en
voel ie ie wrokkig wonneer ondêren niêr dezelË
de interesse hebben ols iii?".

Gedrogsborometer
ENTHOUSIASME

Oogpositie
Rechts

Hormonie von sÍeren:

in hormonie met de notuur, seinteresseerd

in

helen von de wonden die ses'osen ziin in onze
plonêêl en somenleving, werpt zich op voor hel
reddên von het lêven en de ziel. De vii{ elemen'
ten symboliserên hormonie; vuur, oorde, melool,
woter en hout (de viif klêine cirkels). Deze outonomie woÍdt iot siond gebrocht door outonome
inteíoctiê tussen olle elementen (de cirkel die de
elementên verbindi).
Vrogen bii de hormonie von síeren ziin:
- 'FrustÍeerl hêl ie wonnêer ie een proiect wilt
volioo;en en hêt ontbreekt iemond oon enthousiosme?" of "ls hei moêiliik om mensen te vertrouwen die gevoelens inhouden?" oí 'ls het
opwindend ols iê uiteindeliik olle srukies op hun
ploois ziet vollen en zich verenigen?"

Gêdrogsboromeler

VIJANDIGHEID

Oogpositie
Links

De driehoek:

Creolieve innerliike voorsiêllingên in de werke'
liikheid brengen. Deze geliikziidise driehoek
symboliseert hei echte leren. Het in de werkeliikheid brengen von een concept/idee, weÍken met
het concept/idee rordot her voltooid is en het
doorno oÍ te ronden door het terug ie geven oon
het universum voor nog meer.
Bii de driehoek kun ie vrosen srellen ols:
- 'Heb ie het gevoel dot het liild olsof olles woi ie
geleerd hebt in deze situotie niet le gebruiken
is? oí 'Wil je een cyclus ofsluiten en weet ie niet
hoê ie dir kunr doen?" oÍ rr'oel ie ie in de vol zirten ên geÍíust.eerd omdot het liiki olsof hêt
nooit ophoudt?" of "Voel ie ie in de vol ziilên,
omdot het liikl olsof elke keuzêmosêliikheid ie

Gedrossboromeler
ZELFVERZEKERD

Oogposilie

De sterl

Symbolische êxprêssie. Hei centrum woor olles
noo., smook'ol en poëtisch is. De sler wee'spieseLi dê interoctie von dingen die ie door ie ervorinqen geleerd hebt. Elke driehoek (in toiool viif)
sioot voor speciíiekê leerervoringen in de wereld
von reloties en ocfie. Dê woorheid von de sier
eeft in hoor vii{hoekige middelpunt.
Vrosen die ie kunt slellen bii de ster ziin:

-'werd ie de

spêler von biirolleties terwiil ie
eisenliik de ster wilde ziin? of 'Beseft niemond
doi iê hêel veel hebt moêien leren om zo zelívezêkerd over re komen?" of "Beseffen onderen niet hoeveel verlegenheid ie de baos hebt
moeten wordên? oí Voel ie ie kwetsboor ols ie
een siêr bent ên niemond ie biisiaot of sreunr?

Vrogen bii de sol{ kunnen zijn:
-'Liiken gemoedstoêstonden onconrroleerboor?"
of "Ben ie soms voor en soms tegen?" of ls het

moeiliik om

in bolons re bliiven omdor

leven zoveel ups en downs heêft?'

oí

her

Vertrouw

ie niêt op ie buitenzinruigliike woornemins? of

"Ben ie op dit momenr olleen in siool om vol tê

houden omdot er zoveel veronderingen goon"
de ziin? of 'zêqt inílexibel ziin iê iêts?"

LEGENDA VAN DE KLEUREN VAN DE
GEDRAGSBAROMETER
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Gedrogsborometer

Oogpositie

GELUKWAARDIG/
VERDRIET EN SCHULD Rêchrs omhoos
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De driehoek in vierkonr:

lemond die orgoniseert en regels en moolsloven
opstelt. Het geloo{ssysteem wil ie beschermen.
woor het om goot is iê losmoken von het geloo{s
sysieem dot ie beperkt in ie moseliikheden.
Bii de driehoek in vierkoni kun ie ie ofvrosen:
- "Waordoor heb ie her gevoel dot ie sekooid
bent ên wot ontmoedigt ie op dit momenr?" of
"Heb ie het sevoel dor her ve.onderên von de
situoiie ols hei wore dê doos von Pondorro
opent, die gevuld is mêt verdriel en schuld?" of
ls het wellicht tiid dol ie een boekie opêndoêt
over de token die jou oongoon ên oclie onder
neemi om het gevoel von doelgerichiheid te
creêren? of 'Besrro{ ie iezelÍ door té gedisciplineerd ie ziin?'

Gedrogsborometer

v'JAsolc,HE,o)

OEFENINGEN MET DE SYMBOLEN
- Met ie li€hoom: groor, klêin en ofsluiten met
gÍoot. Tenminste drie keer. Mook met ie hon-

-

den een driehoek (zie voorbeeld) en ter il ie
de bêwesins von het symbool mookl bl;ií ie
door dit driehoekie kiiken.
ln ie handen: mook het
symbool mei ie linker- in
ie rechterhond en doorno
mer iê rechler- in ie linkerhond. Minstens drie

Oogposiiie

De gol{:
De odviseur, de scheidsrêchiêr, iemond die helpt

bii her rot stond bÍengen von vrede en vezoening. De eb en vloed von hêr lêven. De int€roctie
tussen lichoom en ziê1. De ziel (bovensïe beginpunt) dooh of in het lichoom en verheíl zich door
het bewusiziin om weer zichzel{ ïe wordên. Hei
ichoom (onderste beginpunr) neemi oonvons bii
concêptie, klimt op noor bekwoomheid en keeri
iên lootste lerus noor de oorde.

Op popier: eerst met ie schrii{hond, doorno met
ie ondere hond en ols lootste mei beide honden. Wonneer ie von hond wissêlt oÍ hei symbool mêr beidê honden sooi moken kun ie een
ondere klêur kiêzên. le kunt het symbool steeds
over ie eerder gêlêkendê symbool moken. D;t is

heel leuk ols ie hei met biivoorbeeld wosco

tekeni, wonl don soon olle kleuren versmelten.
Ook dil doe ie minstens dr;e keer met elke
hond.

Visualiseêr het symbool, minslens drie keet
met ie osen dichf en osen open, rerw;il ie een
hond op ie voorhooíd en een hond op iê
ochterhoofd lêqi.

HOE MAAK JE DE BEWEGING VAN DE

De driehoek in vierkont:

SYMBOLEN?

begini met de driehoek zools hierboven sloot
beschreven en l€ken doorno oonsluilend het

De cirkel met pLrnl:

beginl met de punl

in her midden en door

omheen de cirkel.
Het plusteken:

begint boven en eindigt beneden, en von links
nooÍ rechlsDe driehoek:

begint bovenoon schuin rechts noor beneden,
von rechts noar link, en weêr omhoog nooÍ hel
beginpunt.
De solír
besint linksboven schuin noor beneden midden.
en re€hts schuin omhooq.
beginl linksonder schuin omhoog midden, en
rechfs schuin noor beneden.
De ster;
begint linksonder, schuin omhoog noor hel
midden ên r€chis nooÍ benedên. Von Íechfs
onder helemool noor links ter hoogte von h€t
midden von het symbool, helemool noor rechts
eh dooÍno terug nooÍ de beginpositie.
De hormoniê von sÍerên:
begini mel de cirkel boven, rechisboven, rechisonder, linksonder, linksboven {robol viif), mook
de beweging of door een groie cirkel door olle

vierkont om de driehoek.

Op deze wiize werken wii mel symbolen vonuit
de One Broin Methode. Miin intenlie mêl dit ortikel is u te inspirerên. De vrogen die bii een symbool stoon, ziin uitêroord voorbeelden. lk gebruik
zelf vook miin cr€otivileit wonneer ik vrogen stel
en doorbii de GedrogsboÍometer qebruik. Zo looi
ik kinderen wel eens symbolen moken in hei
zond of mel klei.
lk wens u veel succes mêr hel in de prokriik ioepossen von dezê oeíeningen met de symbolen.

Wonneer u meer wilt welen over de One Broin
Methode don kont u de olgemene folder bii mii
oonvrogen of suíen nooí onze website- ln hêi
volgende mogozine von KNN komt een uitgebrêid ortikel over de One Broin Melhode.
Stichting Threê ln One Concepls Nederlond
www.3inl concepis.nl, info@3in1 concepls.nl
www.onebroin.nl, inÍo@onebroin.nl
0224 -29 1 49 t (secretoriool) oÍ 070-3ó5ó855

Vermoeid heid en toxinen
Bijkhronischê) vemoeidheid speelt een oveÍbelasling n€ltoxinen vaak een rc1. L.ndbou$€ifstotÍ€n, jurkfood.
syrthetlsche gefeesmiddeLen ên milieuveruuilirs ziln hieÍ o.ê. debet dan. Besin eên goedê bêhandellng rnet
ontgiÍten en hel weeí opbóuwen van weêrstand.

DNH Quantintox

Dê bio-eneígêtischê infomatie in Quantintox zet het lichaam aan tot het víjmàken van
s.hadelijke stoííen in ons lkhaam Di! pÍoces wordt ondeEteund door de plantenextra.ten
BeÍk, 6roie brandnêt€1, Grote kLls, Guldenroede, l',lariadistel, Paardebloe €n zu!Íbes.

DNH Detox
DetorlfkeÍei=oítgiften. DÊtox ondeBtêunl Quanrlnlox in het aÍbrêkên van toxinen, Dêtox
stmuLe€rt dê afvoer ván de vÍljsekomen schadelijkê stoffen door de runctle van lever,
niêÍen en lymfesysteem te onde.steun€n. Naasi bio ên€Ígetitchê iifomatie bevàt Dêtox:
Beuk, 6uldenrcede, leneverbes. Pêterselie, Rozema.i jn, Zom€reik en Zuurbès.

DNH

Silver

zilverheêftee. ontsteki.gsÍemmende en heístellendewerkingomdat het de zuur
stoÍopnamêvan palhogen€ micro ór€anismen versloorl. Deze sleryen daaÍdoorat. DNH Silver
h€Lpt de darmflora te he6teLlen ên h€t imnuunsyste€m te vercterk€n.
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Voor meer infoÍnat e neeml tr
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vooreeidÍevê: dooÍ rn5ri cn rierapeuR r,
n.t .1\ dap) de kwdliteiÍvon levêh të vehêt4en.

