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HET GELOOFSSYSTEEM EN INDIVIDUALITEIÏ
Alie Relker: "Mensen vragen mij crikwijrs wat het Three
rn
one-werk nu precies is. Is het Toegepaste Kinesiorogie, is
het

f
I
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Dr.Guyïon
Donielwhireside

AlieRelket Foculty-memberThreelnOne

Touch for Hearth of is het iets andeïs? En wat
is het cran wer?
Ik heb een aantar uitgangspunten van het Three In
one-werk
op een rii gezet. Dit eerste artikel gaat over één van cle
uitgangspunten van Three In one: het argemeen integratregebiecl' het geloofssysteem. waar bevinàt dit gebied-zich
in
ons brein? En hoe belangrijk ctit is voor ons hanclelen
en
reageren?"
Dit artikel is samengestercr uit een vertaring van
een gecreerte
uit een fysiologieboek van Dr. Guyton. Danier whitesrde,
een van cle clrie gronclleggers van Three In One,
heeft clit
gepubliceercl naar aanreicring van cle vere vragen
crie hii kreeg
over het common rntegrative Area (cIA). oaalna
vorgt een
stukje van Danier whitesicre en ten srotte een stuk
ni'nti.
Relker, tevens verantwoorclelijk voor cle inleiding:

"Three In One werl<t niet
aan een
geloofusysteem. hun zelfbeelcl en
probleem, maar werl<t eraan hoe
niet aan een probleem. De
mensen tegen hun probleem aan,
geclragsbaromerer van Three In
I<ijl<en en ermee omgaan. Vaak l<un_
One is ons instrument om te ,bepanen we een situatie niet verancle,
len' wat we hebben leren geloven
ren, wel l<unnen we verancleren
over onszelf en wat we graag wil,
hoe we ons erover voelen en hoe
Ien bereil<en.
we ermee omgaan.
3. We werl<en met mensen aan hun
Hiervoor hebben we aantal belangunieke indiviclualiteit (genetische
rijke uitgangspunten:
geclragsleer - structuren en hun
1. De persoon met wie gewerkt wordt
functie).
is cle autoriteit.
4. We testen emoties en geen spie2. We werl<en met mensen aan hun
ren. Three In One
Concepts

gebruikt'techniel<en
- energiecorrecties' uit cle Toegepaste
l(inesiologie om negatieve emotio_
nele lacling of zelftwijfel die mensen over iets hebben te verminc.leren en om positieve emotionele
Iacting oFmotivatie te verhogen.
Mensen die metThree In One
Concepts werl<en zijn geen kinesiologen, een l<inesioloog test spieren
en bij Three In One testen we emoties. "

CIA - COMMON INTEGRÀTIVEAREA:
HET ALGEMEEN INTEGRATIE-GEBIED
SYSTEEM

-

HET GETOOFS-

LIit'Physiologlt of the Human Body" van Dr. Arthur C.
Cuyton, gepubliceerd cloor W.B. Saunders. Dit boek is
in AmerÍl<a en veel andere landen het standaard tekstboek geworden over fysiologie. Hoofdstuk 23 - edÍtie
1979, rubriek "Common Integrative Area of the Gnostic
Area, pagÍna's 296-99.
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Signalen clie komen uit het somesthetic* associatiegebiect, het visuele associatiegebiecl en het auditieve
associatie-gebiecl hebben een cloorgang naar het algemeen integratie-gebied. Dit bevindt zich midclen tussen
cleze respectievelijke associatie-gebieclen. Signalen van
cle smaak- en reuk-associatiegebieden en van cle thalamus en andere basale gebieden van het brein komen
eveneens naar dit gebiecl. Hier worclen de verschillende
sensaties geïntegreerd om een algemene mening te
bepalen. Daarom wordt ctit gebiect 'het algemeen integratie-gebiect' (the common integrative area)
genoemcl. Een andere naam is het'gnostische gebiect'
(gnostic area), hetgeen betekent 'het gebied van het

len wat er gaancle is. Maar cloor cle sensaties samen te
brengen kan hij vrij snel het gevaar waarnemen. Alle

gedachten uit cle verschillende zintuiggebieclen worden
in het algemeen integratiegebiecl met elkaar in verband
gebracht en worclen tegen elkaar afgewogen voor diepere conclusies. Dit gaat veel verder clan wat iecler van
de gebieclen apart zou kunnen bereiken. De meeste
informatie van cle zintuigsignalen naar het brein
stroomt uiteindelijk in het algemeen informatiegebiecl.
Dit gebiect bevinclt zich in het achterste deel van de
temporaalkwab en grenst aan een hersenwincling clie
daar een scherpe hoek maakt - het angular gyrusgebiecl - in cle clominante hemisfeervan het brein,
meestal de linker hersenhelft.
De hoofct- en cle associatiegebieden voor somesthetic,
visuele, auditieve, tast- en reuksensaties bevinden zich
allemaal heel clicht bij clit algemeen integratiegebiecl.
Daarom bevinclt het zich op een ideale plek om de
informatie van al cleze verschillende bronnen te integreren. Vernietiging van het algemeen integratiegebiecl
bij een volwassene vernietigt bijna volleclig zijn intellect
en zijn mogelijl<heden om nuttige functies uit te voeren.
Om cleze reclen is dit deel van cle hersenschors misschien wel het meest belangrijke gebiect. Bii een kincl is
de vernietiging van dit gebied bij lange na niet zo ernstig, omclat de temporaalkwab en de angular grrus van
cle anclere hersenhelft clezelfde functies kunnen

ontwik-

kelen. Bij een volwassene zijn deze gebieden in cle
andere hersenhelft onclerdrul<t, zodat zijn functies die
van de clominante hersenhelft niet zullen verstoren. Het
is erg moeilijk om dit gebied te ontwikkelen als het proces van onclerdrukking heeft plaatsgevonclen.
Het feit clat het algemeen integratiegebiecl erg belangrijk is voor het intellectueel functioneren van het brein
betekent niet clat in clit gebiecl belangrijke herinneringen zijn opgeslagen. Het betekent alleen clat dit éên
van clie 'sleutelgebiecien' in het brein is waarcloor de
andere gebieden van het brein naar tevreclenheicl kunnen functioneren.

weten' (knowing area).
Domlnantievan éên kantvan het breln
(. Noot Alie Relker; Voor het woord somesthic of somesthetic kon ik
geen Nederlanclse vertaling vinclen. Somesthetic sensation betekent
sensaties van het Iichaam. Exteroceptieve sensaties zijn alle sensaties
via huicl, aanraken, kou, warmte, druk en pijn. Propioceptieve sensaties zijn clie sensaties die ervoor zorgen dat het brein zich ten alle tiicle
bewust is van het lichaam; clit zijn o.a. sensaties van cle inwendige
organen, sensaties van cle spanning van cle spieren en van de
gewrichten.)

Als een persoon in cte jungle een geluid in het kreupelhout zou horen, blacleren zouzien bewegen en cle geur
van een clier zou ruiken, zou hij niet in staat zijn om op
basis van elk van deze sensaties apart precies te vertel-

Het algemeen integratiegebied bevindt zich bij tenminste 9oolo van alle mensen in de angular gyrus van de
linl<er hersenhelft. De angular gyrus van de andere
hersenhelft functioneert bijna niet. Bij 1Oolo van de
mensen is het algemeen integratiegebiecl en cle angular
gyrus van cle linkerzijde niet functioneel. Bij geboorte
hebben beicle angular gyrussen bijna dezelfcle
functiemogelijkheclen, maar het gebied van cle rechter
angular gyrus wordt gewoonlijk onderclrukt als het
brein zich ontwikkelt. Terwiil cle linker angular gyrus cle
meest belangrijke functie van cle gehele cerebrale

cortex wordt.

Wanneer het algemeen integratiegebiect alle binnenkomende sensaties heeft geïntegreercl tot een

algemene geclachte worden er signalen gestuurd naar andere clelen
van het brein om te zorgen voor
passencle reacties. Als cle geïntegreerde gedachte aangeeft dat
spieractiviteit noclig is, clan stuurt

het algemeen integratiegebiec{
impulsen naar de gebieden voor
beweging in het brein om te zorgen voor spiercontracties.
Alclus Dr. Guyton

DANIEL WHITESIDE OVER HET ALGEMEEN INTEGRÀÏIEGEBIED:
"Het algemeen integratiegebied is
onze beste vriend en onze grootste
vijancl. Het is er om ons te beschermen tegen angst en pi.in in het hier
en nu en in cle toekomst. Het is
zeer behulpzaam maar ool< zeer
beperkend. Het algemeen integratiegebiect is ons geloofusysteem,
het onthouclt wat we geloven, wat
goecl is voor ons en waar we ons
prettig of niet prettig bij voelen om
te cloen. Het zorgt er ook voor dat
we weten clat we moeten eten en
drinken, etc. (zie Dr. Guyton: bij
vernietiging van het algemeen
integratiegebiecl vernietigt ctit ook
bijna volleclig het intellect en de
mogelijkheid om normale functies
uit te voeren).
De clominante hersenhelft en het
CIA clat is gebaseerd op angst voor

pijn en nog meer pijn, bepalen wat
we wel of niet cloen. De taak van
het CIA is om cle 'waarheden' te
hanclhaven clie we zijn gaan geloven en clie zijn gebaseerd op onze
ervaringen in het verleclen. Iedere
nieuwe input - of clie nu van buitenaf komt of van onze lichaamsfuncties - wordt direct vergeleken door
het CIA met alle vorige gegevens
gebaseercl op wat we geloven dat
waar is. We reageren clan op cle
gebeurrenissen in tegenwoordige
tijd. in overeenstemming met wat
we geloven vanuir het verleden. Of
het resulraar positief of negatief is
hangr af van de programmering
van het geloofusysreem.

Nunig of niet nurrig. het door het
CIA besruurde proces garandeert
een herken baar. consistent geclrag

van onze kant. Om ctit gectrag te
kunnen veranderen moeten we
eerst hetgeen we geloven en waarmee we clit geclrag ondersteunen,
veranderen. Voor cle meesten van
ons regelt het CIA ons gebruikelijke
reactiepatroon en ons geclrag

gedurencle tenminste 950/o van cle
tijd. Waarom zo'n hoog percentage? Omclat het meeste clat we
doen en hoe we gewoonlijk reageren, alleen maar cluplicatie is van
wat we al zo vaak hebben geclaan.

Onder stress, als we ons beclreigd
voelen en als onze overleving in
het geding is, neemt het CIA het
voor l OOo/o overl'
Alctus Daniel Whitesicle

AtlE RETKER: "HOE WE ONS VOETEN HANGT AF VAN WAT WE GETOVEN''
Hoevelen van ons staan 's ochtends op, kijken in de spiegel en
beginnen met blij te zijn over wat
ze in de spiegel zien? Of beginnen
we met cle brooclnoclige correcties
om er aanvaarclbaar uit te zien? Of
blijven we zuchten, maar is het in
iecler geval aanvaardbaar voor de
anderen en blijven we zelf ontevreden? Hoe vaak kijken we gewoon
naar onszelf en zijn we echt tevreden met wat we zien, zoncler nog
even iets te corrigeren aan haar of
make-up? Meestal kijken we naar
ons spiegelbeelcl en vergelijken dit
met iets wat ideaal is of zoals wij

vinden clat het zou moeten zijn.
Het hangt er maar vanaf wat we
geloven dat goecl is. ons zelfbeelcl,
ons gelooÉsysteem. Op het
moment ciat we geloven dat iets
goecl is, betekenr dat ook dat er
iets fout is, want anders kan het
andere niet goed zijn.

Al heel lang geleclen heeft eenieder
van ons geleerd dar er iets fout is
met hem of haar.
Tafelmanieren, zinclelijkheidstraining, cluizenclen booclschappen clie
we hebben ontvangen van ouclers,
van de kerk, van cle school, van

vriencljes, van cle clokter, door
films, tv en reclame. Al deze boodschappen hebben te maken met
wat we over onszelf hebben leren
geloven en wat we clenken te kunnen of niet kunnen. We hebben al
heel jong geleerd clat anderen cle
autoriteit zijn, en clat het wijs is ons
aan te passen om zo de aandacht te
krijgen clie we hebben willen. De
vraag is of we deze aandacht clan
echt krijgen. We hebben ons allemaal aangepast aan het systeem
waarin we zijn grootgebracht, en
wij zijn niet cle enigen, ook onze
ouders, onze grootouclers en al

onze vorige generaties hebben clit geclaan. Er is een
andere autoriteit die bepaalt wat we doen of niet cloen.
Sommigen passen zich aan en zijn lief en volgzaam,
anderen rebelleren, maar uiteincleliik levert het hetzelfde op en clat is dat we ons het slachtoffer voelen en zelf
niet meer weten dat we keuze hebben. Vaak zi.in we
vergeten waarom we ons aanpassen of waarom we
rebelleren en we blijven ons aanpassen en rebelleren.
Beicle varianten leveren hetzelfcle op, en dat is dat je
niet cloet wat ie zelf zou willen.

Op het moment dat twee mensen besluiten ouclers te

willen worclen en een kinct l<rijgen, worclen ze al autoriteiten. "lk ben vader en daar ben ik trots op', en onbewust roept clat alle dingen op clie iemand gelooft clat
een goede vacler moet cloen. Hetzelfcle gelclt voor de
moeder. Regelmatig hoor ik kincleren zeggen: jij bent
cle baas niet over mij ', ats ze iets gezegd worclt door
iemand anders clan hun ouders. Blijkbaar accepteren ze
al dat er iemancl cle baas is. Of is clit een teken clat ze
zich verzetten en zal zich dit uiteinclelijk tegen henzelf
keren?

Het huwelijk: nu zijn we man en vrouw, nu zijn we echtgenoten (Persoonlijk vincl il< clat leuk: " echt-genoten" ,
clus wordt het echt-genieten of is ctat voorbij?).
"Nu ik getrouwcl ben kan ik niet zomaar meer..." "lk ben
cle kostwinner, clus ik kan niet meer..." Ik zou zoveel
opmerkingen van mensen en mezelf kunnen opschrijven clie te maken hebben met beperkingen clie we onszelf opleggen en rollen clie we clenl<en te moeten leven.
Dan heb ik het nog alleen maar over de sociaal aanvaar,
de regels clie we onszelf en anderen opleggen.
Daarnaast hebben we ook nog de 'trauma's' die ons
overkomen. Ernstige ziekte, het sterven van iemancl,
wat in wezen een natuurlijk gebeuren is, maar hoe gaan
we ermee om? Misbruik,
fusiek, mentaal, lichamelijk,
THREE
vreselijke zal<en die mensen

gepest?' Waarschi j nlijk l<rijg j e antwoorclen als: "Omdat
je te groot bent', of Omclat je puistjes hebt , of "Omclat
je te ctik bent' of "Omctat je .. .
Dit zijn allemaal antwoorden die geen oplossing bieclen, en je zelfbeelct bevestigen. Want wat je wilt is niet
gepest worclen! Dus zou je kÉnnen vragen: "Wat zou ik
kunnen cloen om me zekerder te voelen, of wat kan il<
cloen zoclat ze me niet meer pesten?'. Je aanclacht is
dan gericht op een oplossing om iets te veranderen.
Of cle vraag "Waarom ben ik zo verclrietig?"
De antwoorclen zullen allemaal zaken zijn die je verdrietig maken, en clie zullen je echt niet verder helpen. Wat
áls je zou vragen, "Wat l<an ik cloen om me vrolijker of
prettiger te voelen?" Dán krijg ie anclere antwoorclen in
je hoofct.
Eén van cle moeilijkste dingen om over te brengen van
het Three-ln-One-werk is ctat wij niet cle autoriteit zijn

die aangeeft waar het probleem zit of wat cle oplossing
is. Ik krijg vaal< in cte praktijk de vraag: 'Denkt u clat het
goeclkomt met mijn kincl? En mijn antwoorcl is standaarcl: 'Het is al goecl met uw kind." Of het kind nu wel
of niet kan lezen, wel of niet in z'n broek plast, het kind
weet allang dat er iets niet goecl aan hem is want anders
zou hij niet met z'n ouders bij mij zijn. Het belangrijkste
is over te brengen aan het kind, aan de ouders of aan cle
mensen hóe il< werk. Ze verwachten automatisch al clat
il< een autoriteit ben en zal zeggen wat er wel of niet
goecl is. Vóoral wil ik overbrengen: je bent okay zoals je
bent. Misschien kunnen we je helpen clingen makkelijker voor je te maken, en dan kan je zelf bepalen hoe je
iets wilt aanpakken. Zoals een vrienclinnetje van zestien
tegen me zei: 'Het gaat erom wíe ik ben en niet om wát
il< ben' . Nou, daar gaat het overl

IN CNE WERKT NIET

ell<aar aandoen. Dit alles is

gebaseercl op zelftwijfel en
macht willen hebben over
een ander. Maar begint misbruik niet bij wat we onszelf
aandoen door in ons eigen
keurslijf te stappen van onze

eigen kritiek op en zelftwijfel
over onszelf?
In wezen bevestigen we

vaak ons zelfbeelcl en onze
zelftwijfel cloor de vragen
die we onszelf stellen.
Zoals: "Waarom worcl ik zo

AAN EEN PROBLEEM,
MAAR \VERKT ERAAN HOE

MENSEN TEGEN HUN
PROBLEEM AANKUKEN EN

Het geloofssysteem is gebaseerd op angst voor meer
piin en bepalencl voor ons
handelen.
De gedragsbarometer van

Three in One is in wezen het
geloofssysteem en ons instrument om vast te stellen
welke emotie er meespeelt
en wat mensen graag willen.
Het volgende artikel zal gaan

over: emotie'testen" positieve emotionele lacling,
negatieve emotionele lacling
en de geclragsbarometer.
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