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Dlt tweede ThÍee In One Concepts'artikel belicht het spiertesten en het testen van emoties, het testen van positieve
emotionele lacling en negatieve emotlonele ladlng, en de
gedragsbarometer. De gedragsbarometer ls voor mii een
levend lets en is, sincls 1988 toen ikvooÍ het eerst ermee in
aanÍaking kwam, alleen maaÍ boelender en interessanter
geworden. De geclragsbarometer is een ontdekklngstocht en
geeft steecls weeÍ lnzichten en veÍdieping voor mezelf en vooÍ
de mensen met wle ik werk. Het testen van de gedragsbaÍometer is ultermate makkellik te leren. Het werken met de
geclragsbaÍometer en aan cle hancl daarvan iemands veÍhaal
vertellen ls een ontclekkingsreis clie volgens mii nooit eindigt.
Nog steecls ben ik ermee bezlg en ik kriig er steecls meeÍ
bewondering voor.*

Het communicatiemictdel clat we gebruiken is de spiertest die zijn oorsprong vinclt in cle Toegepaste
l(nesiologie. Bij Three In One Concepts wordt het
spiertesten vertaalcl als emotie-breintesten. De manier
waarop wij testen is uiterst zacht en vrienclelijk. De
geteste persoon houdt beide armen iets naar voren
(cleltoicleus anterior) en de tester duwt de armen heel
zacht naar achteren. De geteste persoon houclt op het
moment van het cluwen zijn armen in cle uitgangspositie, en dit kost in principe geen enl<ele moeite. Emoties
en stress veroorzaken verschillende neurologische
patronen, één ervan is een onderbreking in het elektri-

sche circuit naar cle spieren. Dit zorgt eryoor clat cle
spier even zijn vitaliteit verliest waardoor cle geteste de
zachte clruk niet kan tegenhouclen. Dat is ook cle reclen
clat we zeggen: 'gaat u even zitten", als we iemand
slecht nieuws brengen. Als een spier'verzwakt', geeft
dit aan clat er een emotie (gel<oppeld aan een situatie of
geclachte) meespeelt. De spiertest is dus alleen het
meetinstrument, of indicator, clie aangeeft wat er speelt
voor clie persoon. De reclen om beicle armen te testen is
clat we informatie willen van het gehele brein. Het
meest essentiële van het Three ln One-werk is clat cle
cliënt cle autoriteit is en de persoon met wie we werken
zijn eigen keuzes maal<t. Het woord test is eigenlijk ook
niet op z'n plaats: de spieren van cle persoon geven ons
de informatie over wat er speelt en tevens wat het
beste is om hetvoor clie persoon gemakkeliiker te
maken. Het spiertesten gebeurt op een uiterstvriende,
lijke, zachte manier, met respect voor en interesse in cle
persoon met wie gewerkt wordt.

Wat we met spiertesten wel
kunnen is:
1. vaststellen clat clatgene wat de
persoon zegt, cloet of clenkt
stress-vol is voor het lichaam,
z. een ja en nee vaststellen
(gebaseercl op hetzelfcle principe).
Wat we met spiertesten nlet
kunnen is:
l. belevenissen uit het verleden of in
de toel<omst vaststellen,
z. ziektes vaststellen
(diagnoses, voorspellingen doen
of recepten voorschrijven),
3. keuzes voor iemancl maken,
Gebaseerd op het geloofssysteem
zul je een antwoorcl krijgen op
welke vraag dan ool<, wees daarom

voorzichtig met wat je vraagtl
Heb geen verwachtingen!
Three In One werkt nief met het
'medisch moclel' clat je ziet in de
reguliere gezondheidszorg en in
vele therapieën in de alternatieve
gezonclheiclszorg. Volgens dit
model geven artsen of therapeuten
cliënten aclviezen en/of oplossi ngen voor hun probleem. Op zich is
claar niets mis mee, maar ik wil cluiclelijk maken clat we in Three in
One anclers werken. Het één is niet
beter dan het ancler en (heel
belangrijk!) het één sluit het ander
ool< zeker niet uit. Wij werl<en met
mensen aan hun gedragspatroon,
hun geloofssysteem en de motivatie en cle zelftwijfel clie meespeelt
over hun thema. Wat we clus niet
cloen, is cliagnoses stellen of zelf
met invullingen of gissingen
l<omen. We gebruiken daarom ook
de naam Facilitator (to facilitate
betekent vergemakkelij ken).

Posltleve en negatieve emotlonele lading
Three In One heeft een stanclaarcl
werkmoclel clat als volgt is opgebouwd. Samen met de persoon
met wie we werken, stellen we een
thema vast. Met behulp van cle
spiertest worclt gekeken of clit het
goede thema is en of we toestemming hebben om hieraan te wer-

ken. Als clit zo is, worcit de positieve en de negatieve emotionele
lading over dit thema vastgestelcl.
De positieve lacling is cle motivatie
clie iemancl heeft voor een positieve verandering. De negatieve
lacling is cte zelftwijfel die iemand
heeft en die meespeelt bii ctit
thema. Deze zelftwijfel wordt veroorzaakt door onclerdrul<te emoties
en het zelfueelcl (het geloofssysteem, zie artikel in herfstnummer
2000).
De positieve en cle negatieve
lacting worden in percentages vast-

gesteld. Stel dat iemancl over een
thema l OOo/o zelftwijfel heeft en Oolo
motivatie voorverandering dan wil
dit zeggen clat cle focus op dat
moment alleen gericht is op het

wil of om eraan te gaan werken. Als
iemand iets vreselijks heeft meegemaakt, dan zal clit niet verancleren,
maar de manier waarop ernaar
gekeken wordt en ermee worclt
omgegaan wel! Het hoeft clan geen
belemmering meer te zijn om iets
aan te pal<l<en. Vaak eryaren mensen een 'Geen l(euze'-gevoel als ze
in een moeilijke of belemmerende
situatie zitten. Onze cloelstelling is
clat cle motivatie l OOo/o en de zelftwijfel 0olo wordt, waarcloor het
mald<elijker wordt om het anders te
cloen. Daarom is het belangrijk clat
personen na een sessie een bewuste keuze maken over wat ze bereid
zijn te cloen om te krijgen wat ze
willen. Hier komt de geclragsbarometer (zie verderop) op de proppen, omclat daarmee is vastgestelcl
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probleem en niet op de oplossing.
Bij Three In One gaan we ervan uit
dat cle emotie of een situatie die
geweest is, niet kan veranderen,
maar dat onze perceptie en de
manier waarop we ernaar l<ijken
en/of iets eryaren wel kan verancleren. Het belangrijkste is dat iemand
gemotiveercl raakt en zijn focus
veranclert. De emotie zelf veranclert
niet, deze kan erkend worden en
hiercloor kan men in beweging
komen om te verkrijgen wat men

wat mensen in hun gedrag en perceptie willen.
Binnen ons werl<model gaan we
altijcl terug in leeftijct, wij noemen
dit een leeftijclsrecessie. Dit is een
leeftijd waarop er iets is gebeurcl
waardoor we in de tegenwoordige
tijct niet cle keuzes kunnen maken
clie we graag willen. Tevens gebruiken we energiecorrecties om de
motivatie te verhogen en cle zelftwijfel te vermincleren.

De gedragsbarometervan Three ln One Concepts
De gedragsbarometer is in 1985 ontwikkelcl cloor de
gronclleggers van Three In One: Gorclon Stokes,
Daniel Whitesicte en Canclace Callaway. De naam geeft
al aan waarover het gaat, het gaat over geclrag. Dit
gedrag is bepaald door emoties clie we hebben onclerdrukt en door datgene wat we hebben leren geloven
over onszelf. De geclragsbarometer is in wezen ons
geloofssysteem. Gorclon, Daniel en Candace waren in
eerste instantie verrast dat woorclen zoals liefcle,
vreugde, jaloezie, haat en razernij niet op de geclragsbarometer voorkwamen. De reclen hiervoor is clat cle
betekenis van zulke emotioneel gelaclen woorden
aflrangt van onze eigen levenservaring. .fe kunt je
eigen persoonlijke clefinitie van cleze woorden vinden
cloor de gedragsbarometer te testen. Dit zal een openbaring voor je zijn als je cle gedragsbarometer nog niet
l<ent, en ook als je hem wel kent.
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Belangrijl< om te weten: De linker en cle rechterl<ant
van de geclragsbarometer zijn altijd een paarl De rechterkant van cle geclragsbarometer is cle emotionele
gemoeclstoestancl, de linkerkant is cle gewenste

gemoeclstoestand. Het is als yin en yang, iedere munt
heeft een l<eerzijcle. De geclragsbarometer heeft drie
bewustzijnsniveaus: het bewuste, het onbewuste en
het lichaamsniveau, binnen iecler niveau bevinclen
zich weer clrie niveaus. Deze niveaus hebben hootclwoorden en acht sub-woorclen. Alleen het clercle
niveau van het lichaamsniveau heeft geen acht woorden. Je hebt I(EUZE of je hebt het niet. Sub-woord 1 is
het begin van de cyclus tot je 8 hebt bereikt, heb je
dan nog niets gedaan om cle situatie te veranderen
clan kom je automatisch in het volgende niveau
terecht.
Op het moment dat iemancl gefascineerd is door datgene wat hij/zij cloet, is de geclragsbarometer geen
thema. Dan maakt het ool< niet uit wat we doen, of we
een goecl boek lezen otmet ons werk bezigzijn, of cle
was doen, of naar school gaan etc.. De geclragsbarometer is alleen een thema als we onszelf vastzetten en
ergens mee zitten. Daniel Whitesicte zegt: 'Als we zo
gefascineerd zijn door wat we doen, en niet over onszelf nadenken, clan zijn we wie we zijn!"
Het lichaamsniveau, het onbewuste en het bewuste
niveau hebben een verbincling met elkaar! Bij Three In
One krijg je er altijct clrie voor cle prijs van een!
Acceptatie/Verzet - Enthousiasme/Vijanctigheict Afstemming/Onverschilligheid horen bij elkaar.
Bereidwil iglBoosheid - Zelfu erzekerc{/Angst voor
verlies - Een-zijn-met/Afgescheiclen-zijn-van horen bij
I

elkaar.

lnteresse/Wrok - Gelijkwaardig/Verclriet en Schulct I(euze/Geen keuze horen bij ell<aar.

voor meer informatie tel: 0294-41 6886 http://www.orthica.com
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Op het moment clat iemancl ergens mee zit of mee worstelt, is cle geclragsbarometer een uniek hulpmidclel om
vast te stellen welk gedragspatroon er meespeelt. En
dat is ool< wat we cloen als we met iemand een sessie
doen. Nadat we hebben vastgesteld wat het thema is
en weten dat er toestemming is om hieraan te werken,
wordt vastgestelcl hoe hoog cle zelftwijfel is die meespeelt en hoe hoog cle motivatie is voor een positieve
veranclering. Daarna wordt vastgestelcl welk gedragspatroon er meespeelt, welke emotie ontkencl worclt en
wat er gewenst worclt, aangegeven op cle geclragsbarometer.
1. Op welk niveau speelt het geclragspatroon zich af:
bewust, onbewust, of op lichaamsniveau?
2. Stel clat het hier gaat om het onbewuste, dan stellen we
vast of het enthousiasme/vijandigheid, of zelfuerzekerd/angst voo r verl ies, of gelij kwaarcligheid/verdriet
en schuldis.

3. Stel ciat het gaat om gelijkwaardig/verdriet en schuld,
het clercle niveau van het onbewuste, clan worclt vastgesteld welk sub-woord hier speelt.
Het bewuste niveau is het gedrag, de emotie clie de
laatste 28 dagen heeft gespeeld en hiervan zijn we ons
ook bewust. Het onbewuste niveau is van langer geleclen, vanaf 7 jaar tot nu, waarbij cle aanclacht gaat naar
de jaren van cle puberteit en cle jaren waarin we onze
seksualiteit en onze seks-rol ontdekten, en onze ideeën
over man/vrouw-zijn. Van deze dingen zijn we ons niet
meer bewust. Het lichaamsniveau is uit onze vroege
kindertijcl, vanaf cle conceptie tot 7.iaar. Het lichaam
heeft een eigen bewustzijn. Het regelt veel zaken voor
ons, zoals aclemhalen, chemische processen etc..
Stel nu clat over een bepaald thema de gedragsbarometer aangeeft: gelijkwaardigheid/verdriet en schuld nr. 4.
Dan is clat cloelgericht/onaanvaardbaar, wat betel<ent
clat cle ontkencle emotie en het geclrag dat meespeelt
iets is van langer geleden. Aangezien cle barometerniveaus een verbincling hebben met elkaar heeft clit
geclrag te maken me| keuze/geen keuze uit onze vroege kindertijcl en i nteresse/wrok en wel kom/misbruikt in
cle tegenwoorctige

tijd.

Vervolgens vertellen we dan iemands verhaal aan de
hancl van cle barometer. Wat als volgt kan gaan:
Blijkbaar wilt u graag weer doelgerichtzijn en is datgene wat er nu speelt onaanvaarclbaar. Als jong kincl wilde
u graag respect voor uw ke uzes, maar wat u kreeg was
geen respecf en geen keuze. Toen u opgroeicle en met
name in cle puberteitwilde u doelgerichtzijn, maar

gebaseercl op uw ervaringen uit uw kinclertijd voelcie u
zich vaak onaanvaarclbaar, of waren situaties onaanvaarclbaar. In cle tegenwoorclige tijcl wilt u nu graag
welkom zijn, maar voelt u zich vaak verward, oí
geb ru i kt/ m i sb ru i l<t. Herkent u ctit?

Het barometerverhaal kan op verschillende manieren
worden gehouden. Het is belangrijk altijcl bij het
lichaamsniveau te beginnen, ongeacht het niveau waar
we op uitkwamen. Tijctens het vertellen van het verhaal
wordt voorhoofcl/achterhoofcl-aanraking toegepast.
Samen met clegene met wie gewerl<t wordt, gaan we
kijken wat clit voor hem/haar binnen zijn of haar situatie
betekent. Als iemancl de rechterkant helemaal niet herkent, praten we vaak door over wat iemancl graag wil,
(: cle linkerkant), en of deze persoon daar erg zijn best
voor cloet. Het herkennen en het erkennen van het
gedragspatroon en de emotie verminclert vaak al heel
veel negatieve emotionele lacting.
Een praktijlcvoorbeelcl. Iemand voelde zich binnen haar
refatie totaal niet welkom. Ze voncl clat haar man geen
lnferesse in haar toonde en haar volkomen 1n cle war
bracht. In cte leeftijctsrecessie kwamen we uit op een
situatie op school waarbij ze door haar klasgenootjes
werd afgewezen en cle booclschap kreeg: 'zoals jij eruit
zietis onaanvaardbaal'. Ze was in clie situatie c{us ook
zeker niet welkom. Na de sessie realiseerde ze zich dat
ze zich in haar relatie altijd erg aftranl<elijl< opstelcle en
dat haar man opgehouden was met haar ergens in te
betrekken. Als hij haar clingen vroeg maal<te ze eigenlijk
nooit keuzes en was ze snel Ín cle war. Cebaseerd op
haar ervaring van toen, waarin ze zich onaanvaardbaar
voelde, is ze zich ool< zo gaan gedragen. Ze kreeg nu
een andere l<ijl< op zichzelten haar huiclige situatie, ze
realiseercle zich clat het belangrijk was om zichzelf
anders op te stellen. Daarbij zÀSze er nu zeer aanvaardbaaruit (in mijn ogen erg leuk), maar als ze al een compliment kreeg geloofde ze clat niet. Ze ziet en voelt nu
ook clat ze in meerdere situaties welkomis.
De emotie clie we hebben leren ontkennen, maakt vaak
clat we geen keuze voelen in situaties. Als we de rech-

terkant van de geclragsbarometer ontkennen, kunnen
we ook cle linkerkant nooit bereiken. Als de positieve
lading 1OO0/o en cle negatieve lacting Oolo is, zowel in cle
verleden tijct als in de tegenwoorclige tijcl, is de sessie
klaar. Voor dat moment is dat het deel dat iemand aankan. Aangezien geclragspatronen vaak al vroeg zijn ontstaan, kan een volgende keer weer dezeltde geclragsbarometer meespelen met een ander thema. Er kan clan
opnieuw, met verclieping, een cleel worclen opgeruimcl. Belangrijk is clat cle persoon met wie gewerkt
worclt, ervaart en zich realiseert ctat hij zijn eigen kracht
kan gebruiken, en zijn eigen l<euzes kan maken. Op het
moment clat geclurende cte leeftijctsrecessie de

negatieve lacting 0olo en cle positieve lading lOOo/o is, vragen we aan
degene met wie we werken of
deze voor zichzelf een positief
beelcl of voorstelling/symbool wil
bedenl<en clat hem kan helpen de
linkerl<ant van de barometer op te
roepen.
Er l<an nog een link gemaakt worclen met het eerclere artil<el over
ons zelfl:eeld. Volgens Corclon
Stokes is het zo dat ons bewuste
het meest krachtige is:
1. Ons bewuste l<rijgt een vonk, een
sprankel, een idee.

Z. Hiercloor krijgen we een voorstelling, een beelcl.
3. Als het beelcl krachtig genoeg is zet
dit onze emoties in werking.
4. Hierdoor worden onze chemische
processen, onze hormonen, in werking gezet.
5. En hierdoor gaan we tot actie over.
Daarmee kunnen we ool< goed
begrijpen dat zowel iemand met
een positief zelfueelcl als iemand
met een negatief zelfueeld tot
acties komt clie zijn zelflreeld
bevestigen.
ll< zou nog veel meer over de
gedragsbarometer l<unnen sch ri jven, maar ik hoop clat ctit artikel
enig inzicht geeft in cle werl<ing en
de cloelstelling ervan. Het belangrijkste en krachtigste element is dat
we cle emoties van cle rechterkant
erkennen. Als we de rechterkant
van cle gedragsbarometer kunnen
en durven erkennen en cle emotie
kunnen accepteren zullen we de
linkerkant l<unnen verl<rijgen.

Belangrijk is claarom clat we l OOo/o

gemotiveercl zijn voor deze veranclering om zo weer te kunnen geloven clat clit l<anl
Het volgencle artikel zal gaan over
genetische geclragsleer, structuren
en hun functie.
*
De Neclerlandse gedragsbarometer wordt in dit artikel afgeclrul<t en u
worclt vrienclelijkverzocht deze niet zelf te vermenigvulcligen.
Desgewenst kunt u de gedragsbarometer bestellen (in kleur) in A2, A4, A5
en Aó formaat bij ondergetekende, die tevens copyríght-houcler is van de
Neclerlandse vertaling van de gedragsbarometer. Uit rcspect voor desenen
clÍe cle geclragsbaÍometer creëerden en om hun financiële rechten te
garanderen, verwacht il< dat u zích aan deze officiële policy zult houden
(4. Relker, tel.nr O7O - 365ó855).

