Bioritmisch rapport
Brigitte

Follow
your flow

of life

Kennen we ze niet allemaal,... ‘zo van die dagen ’?
Die periodes waarbij alles meer tijd kost dan anders of het allemaal niet zo goed lijkt te lukken?
Zo van die dagen waarin emoties onverklaarbaar hoger oplopen en het lontje korter is, ...?
Periodes waarin vermoeidheid, gebrek aan energie en/of concentratie de boventoon halen?
En dat terwijl je er op andere dagen gewoon door zweeft?
Dikwijls wisselen deze stemmingen elkaar af zonder dat we daar een aanwijsbare reden voor hebben.
Maar is dat wel zo?
Ruim een eeuw geleden ontdekten KNO-arts W. Fliess en psycholoog H. Swoboda een aantal cycli die ondertussen bekend staan als ons 'bioritme',
onze innerlijke klok. En net deze innerlijke klok beïnvloedt niet alleen ons lichaam, maar ook onze geest en emoties.
Je persoonlijke bioritme geeft met andere woorden aan én bepaalt hoe je dagelijks functioneert en hoe je je leefomgeving aanvoelt.
Wat is het dan?
Bioritmiek gaat er van uit dat we niet op elk ogenblik in dezelfde mate de beschikking hebben over onze vermogens én dat deze beschikbaarheid
cyclisch verloopt zoals de meeste processen in de natuur.
Daarenboven wordt onze levenscyclus beïnvloed door niet één maar door drie basiscycli.
• Fysieke cyclus
• Emotionele cyclus
• Intellectuele cyclus
Elke cyclus volgt daarbij ook nog een eigen ritme.
Gevolg hiervan is het dus zo dat men op een bepaald ogenblik maximaal beschikt over bepaalde eigenschappen en tegelijk minimaal over andere
eigenschappen.
Bij iedereen starten deze verschillende cycli op de dag van zijn /haar geboorte.
Onze ritmes beginnen dan in een opwaartse richting, kruisen na een halve periodelengte het keerpunt (dan hebben we een gemiddelde
beschikbaarheid van de eigenschappen) en gaan over naar een mindere fase. Aan het einde van deze periode volgt weer een omslag naar de
positieve kant enz.. Je geboortedatum is dus bepalend om te weten in welke fase je je juist bevindt.
Alle ‘overgangen’ op het keerpunt worden beschouwd als ‘kritische dagen’ omdat hier meer onstabiliteit is. Het geboortetijdstip is daarbij het
meest kritieke moment van deze dag. Hoe we met een kritieke dag omgaan hangt vooral van jezelf af.
Ga mee met het ritme en accepteer de dagen dat je niet in optimale vorm bent.
Forceer jezelf niet.
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Fysische cyclus

(omlooptijd 23 dagen)

Je fysische curve beïnvloedt oa je (wils-)kracht, je energie & volharding, je libido en je weerstand/ vatbaarheid voor ziekten.
De grondleggers van de bioritmiek geloven dat de fysieke cyclus zijn oorsprong vindt in onze mannelijke overerving, merkbaar is in onze
spierweefsels -/vezels en dus de fysieke conditie beïnvloedt.
Tijdens de positieve kant van de cyclus (dag 2 tot en met dag 11) is je fysieke conditie in een geladen toestand en ontlaadt.
| Lichamelijk werk is gemakkelijker.
| Je voelt je krachtiger en hebt meer vitaliteit.
| Je uithoudingsvermogen is hoger.
Sommige artsen zijn zelfs van mening dat dagen 2 tot en met 10 (in de plushelft van de cyclus) de beste dagen zijn om te kiezen voor chirurgische
ingrepen.
Tijdens het 'min-gedeelte' van de cyclus (dag 12 tot en met dag 22) bent je in een recuperatieve toestand van opladen en kan je sneller vermoeid
zijn. Deze periode is vooral bevorderlijk voor herstel. Atleten, afhankelijk van de toestand van andere cycli en factoren, kunnen een inzinking
hebben gedurende deze tijd.
Let op: dit is geen "slechte" tijd. In feite kan het een goed moment zijn om routinematige fysieke activiteiten te oefenen en 'te herstellen'.
De kritieke punten van de fysieke cyclus zijn op dag 1 en dag 11,5. Tijdens het overschakelen van de ene fase naar de andere heb je meer kans om
je fysieke energie verkeerd te beoordelen of in te schatten .

Dagstand van jouw fysische cyclus op
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FYSISCHE CYCLUS

Kritisch punt

Wat betekent dit concreet voor jou:
Je bevindt je in de actieve periode van je fysieke cyclus. Tijdens deze periode beschik je over meer dan 50% van je 'fysische vermogen'. Je conditie is
op z'n best, je voelt je krachtig en energiek! Zeker op de dag dat je cyclus op z'n hoogste punt zit zul je naar verwachting de beste prestaties kunnen
leveren.
Wat zal je ervaren?
° Een goede lichamelijke conditie: inspanningen kosten je minder moeite.
° Je fysieke weerstand tegen stress & ziekte is hoger dan gemiddeld genomen
° Hoge(re) vitaliteit /levenskracht: uithoudingsvermogen, kracht, coördinatie, lenigheid, snelheid en herstelvermogen scheert hoge toppen
° Een sterke geslachtsdrift
Dit zijn goede dagen voor lastige trips, operaties, tandarts- en doktersbezoekjes en of prestaties die fysiek wel wat inspanningen vergen
Opgelet wel voor gevaar van zelfoverschatting en overbelasting op het hoogtepunt.
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Emotionele cyclus

(omlooptijd 28 dagen)

Het emotionele ritme beïnvloedt het sensibele zenuwstelsel en bepaalt je vermogen tot gevoelsuitingen, je vermogen tot liefhebben & het aangaan
van duurzame bindingen en creativiteit. Met andere woorden, deze heeft invloed op je gevoelens, je humeur en je omgevingsbewustzijn.
Tijdens het positieve deel van de cyclus (dag 2 tot dag 13) is men meer geneigd tot optimisme en gelukzaligheid. Creativiteit, gevoelens, liefde en
samenwerking worden dan gunstig beïnvloed.
Bevind je je echter in het lage deel van de cyclus (dag 15 tot dag 27), dan zijn je emoties in een herstellende toestand. Je neigt dan eerder naar een
prikkelbaardere en/of negatievere gevoelsbeleving.
De relatieve hoogte en laagte van deze twee fasen en je gevoelsbeleving wordt daarbij zeker ook beïnvloed door je algemene temperament. Zo zal
een prikkelbaar persoon een bredere uitzwaai hebben dan een meer kalmer persoon.
Kritieke dagen zijn in deze cyclus dag 1 en dag 14.
Interessant weetje mbt de kritische dagen van onze emotionele cyclus...: deze vallen altijd op je geboortedag (doorlooptijd is 28 dagen, precies 4
weken).
Om de week is deze dag dus een kritieke dag in je emotionele cyclus.

Stand van jouw emotionele cyclus op
zaterdag 1 januari 2022
EMOTIONELE
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Emotionele cyclus

Kritisch punt

Betekenis voor jou:
Tijdens deze recuperatie periode ben je mogelijks humeuriger en onzekerder.
Deze negatieve gevoelens beïnvloeden teamwerk en je voelt je kwetsbaarder. De zin om je terug te trekken neemt even de overhand.
Om deze momenten is het niet ondenkbaar dat je bitsere opmerkingen maakt naar anderen en dat je te maken krijgt met zinloze frustratie en/of
wisselende emotionele uitspattingen.
Algemeen genomen meer kans dus op:
° Onzeker gevoel en/of gedrag
° Passivere communicatie en/of het voelt moeilijker om je in te leven in anderen
° Verhoogde zelfkritiek en twijfels
Heb beetje meer geduld met jezelf en anderen! Wees mild.

Bioritmisch rapport
Brigitte
zaterdag 1 januari 2022

Intellectuele cyclus

(omlooptijd 33 dagen)

De intellectuele cyclus is gelinkt met alles met ratio te maken heeft, de manier waarop je beslissingen neemt, hoe je de dingen kunt
overzien en oplossingen kunt bedenken.
Hier horen ook bij: je opmerkzaamheid, je (logische) analytische functioneren, je geheugen en communicatieve vaardigheden.
Wanneer de intellectuele cyclus zich in een hoge plusfase bevindt (dag 2 tot dag 16), is men beter in staat nieuwe ideeën op te nemen en kan men
duidelijker denken. Geestelijke reacties zijn spontaner en het geheugen functioneert goed. Dit is een goed moment voor creatief denken en nieuwe
ideeën bestuderen.
Tijdens de lage fase (dag 18 tot dag 32) kan je denkvermogen lager zijn. Dit is misschien een beter moment om te repeteren en de bekende
concepten te beoordelen. Praktiseren van bekende dingen zal opslag in de geest en het onderbewustzijn vergemakkelijken.
De kritieke punten zijn op dag 1 en dag 16 1/2. Op deze dagen moet u het nemen van belangrijke beslissingen uitstellen. Als het moet denk dan eerst
goed, van tevoren, na over je beslissing.

Stand van jouw intellectuele cyclus op
zaterdag 1 januari 2022
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Intellectuele cyclus

Dit wil zeggen:
Dit deel is de positieve helft van je intellectuele cyclus!
In dit stadium kan je (veel) beter dingen in je opnemen, geconcentreerder werken en ben je in staat tot helder, doelgericht nadenken.
Hoe uit zich dat?
° Hoger concentratievermogen, je wordt minder snel afgeleid
° Goede geheugencapaciteit
° Je bent vlot in logisch en analytisch denken
° Je daden zijn oplossingsgerichter en duidelijk
° Communicatief verloopt alles ook natureller
Ideale periode voor het nemen van beslissingen waarover goed nagedacht moet worden of om nieuwe kennis in je op te nemen.
Spontaniteit en fantasie kunnen als minder ervaren worden.
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Totaaloverzicht
Nog waardevoller wordt het als je je 3 verschillende cycli samen bekijkt. Ze hebben niet alleen hun eigen interpretatie maar kunnen
zeker ook invloed uitoefenen op elkaar. Versterkend of afzwakkend.
De dagen waarop gemiddeld meer dan 75% van je vermogens beschikbaar zijn (topdagen) of diegenen waarbij je in volle recuperatie bent
(gemiddelde minder dan 25% - baaldagen) kan je alvast ook terugvinden.
GEDETAILLEERD

BIORITMISCH OVERZICHT VAN
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Kritisch punt

Je persoonlijke observaties van je eigen fysieke, emotionele en intellectuele staat en hoe deze samenvallen met de opkomst en ondergang van de
cycli, geven je evenwel het meeste inzicht over hoe ze voor jou moeten worden geïnterpreteerd.
Het meeste kan je leren door terug te kijken naar je grafiek en zien hoe kritieke dagen, hoogte- en dieptepunten samenvielen met gebeurtenissen
en/of gevoelens die je had.
Je kunt de toekomst niet voorspellen met bioritmen, maar je kunt jezelf wel het voordeel van een weloverwogen oordeel geven. Met enige
oefening zal je bioritme je helpen de ups & downs van de dagen te begrijpen en je daarop voor te bereiden.
Deze grafieken kunnen alleen dienen als leidraad bij keuzes. Het is geen wondermiddel voor een perfect leven, maar een adviseur.
Het resultaat van je dagelijkse activiteiten ligt grotendeels in je eigen handen. Verstop je niet op kritieke dagen. Wees alleen voorbereid op wat
extra voorzichtigheid. Als je weet dat je energieniveau gedurende een bepaalde periode laag kan zijn, kun je je erop voorbereiden, er mee rekening
houden.
ALGEMEEN BIORITMISCH

OVERZICHT VAN
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Gemiddelde

Beetje korter door de bocht maar als je de 3 verschillende cycli samen beschouwd kom je tot een gemiddelde 'capaciteitsbeschikking' /daggevoel.
Het samenspel tussen verschillende golven interpreteer je idealiter volgens de omstandigheden die bij jou van toepassing zijn.
Ik help je graag om dit in te schatten!

