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Wanneer alles geblokkeerd lijkt

Even resetten met EMDR
Iedereen maakt wel eens vervelende dingen mee. Een medische ingreep, een
auto-ongeluk, een relatiebreuk, het verlies van een baan. Wanneer grootouders
overlijden, is dat verdrietig maar wel verwacht, maar wat als je zusje of broertje
doodgaat, of je partner?
Gebeurtenissen in je leven kunnen vervelend
zijn, maar ze kunnen ook als heel ingrijpend
of zelfs als traumatisch worden ervaren.
Intense gevoelens van verdriet, angst of zelfs
kwaadheid, vaak met lichamelijke klachten
erbij, kunnen soms wekenlang door het lijf
gieren na een dergelijke ervaring. Meestal
herstel je vanzelf. Na verloop van tijd en met
de steun van anderen vinden veel mensen
hun evenwicht weer terug.
Maar wat als het blijft hangen? Wat als de
gevoelens niet minder worden en het lijkt of
alles in je hoofd geblokkeerd raakt, terwijl
je lichaam alleen maar geactiveerd is en
uitgeput raakt? Dan is het tijd voor een reset!
EMDR kan je daarbij helpen.

EMDR is een psychologische techniek
die werkt door middel van een bilaterale
(tweezijdige) stimulus. Met andere woorden:

je hersenen worden gestimuleerd door je
ogen links-rechts te laten bewegen of geluidstikjes links-rechts te laten horen, terwijl
je de focus legt op verschillende aspecten
van de vervelende gebeurtenis. Het proces
wordt gestuurd door je therapeut, die een
reeks geprotocolleerde vragen en instructies
geeft. Terry Porsild, EMDR-specialist, weet
uit ervaring hoe effectief de techniek werkt
voor allerlei geblokkeerde processen, van
rouwgevoelens tot een negatief zelfbeeld.
Het mooiste aan EMDR is dat het op elke
persoon een unieke uitwerking heeft. De rust
die terugkomt na zulke heftige gevoelens, is
een ware beloning.
Terry Porsild, GZ- en eerstelijnspsychologe
Monetastraat 7
1902 CV Castricum
telefoon 0251-652344 / 06-22507250
www.terryporsild.nl

Haptotherapie laat je stilstaan bij wat je doet

Terug naar je gevoel,terug naar jezelf
Leven zonder ‘moeten’, je vrij voelen om te kiezen wat bij je past, opgeladen en
voldaan zijn aan het eind van de dag. Voor veel mensen klinken deze zinnen als
onbereikbaar, onhaalbaar, onmogelijk. Toch kan het.
Het is mogelijk jóúw leven te leven als je durft
te gaan staan voor wie jij bent en anderen
daarbij in hun waarde te laten. Haptotherapie kan hierin helpen. Haptotherapie laat je
stilstaan bij wat je doet in relatie met anderen
en wat je daarbij beleeft, door middel van
gesprekstherapie, maar ook door het zelf
aan den lijve te ervaren. Want vertellen wat
het probleem is kunnen veel mensen al,
maar veranderen is vaak moeilijker.
Door zelf te erváren waar je knelpunten liggen, kun je je bewust worden van patronen
waar je, soms ongemerkt, in zit en die je veel
energie kosten of zelfs problemen opleveren.

Deze bewustwording kan een hoop veranderen. Immers, als je herkent wanneer je in
een ongewild patroon zit, kun je er ook voor
kiezen om eruit te stappen en wat anders te
doen!
Heb je moeite je grenzen te bewaken?
Om 'nee' te zeggen? Heb je relatieproblemen of worstel je op je werk? Merk je
dat je leven kleurloos voelt? Stap naar een
haptotherapeut en gun jezelf de kans om
meer jezelf te worden en meer te mogen in
plaats van te moeten. Het kan een wereld
van verschil zijn!
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