Gaandeweg echter, werd de vraag “Hoe
beweegt de mens?” steeds nadrukkelijker
de vraag:

“Wie is de ander en
wat beweegt hem”
Waarna ik de opleiding tot Haptotherapeut
gevolgd heb om te leren hoe ik mensen
kon begeleiden in situaties waarin
ze vastliepen in hun eigen leven en
ontwikkeling. Sinds 1994 heb ik een praktijk
voor Haptotherapie in Sweikhuizen.
Wat mij blijvend boeit is dat de haptonomie
ieder moment weer vraagt te luisteren
naar wat je gevoel te vertellen heeft. En
de ervaring leert iedere keer weer dat je in
verbinding met je gevoel de juiste dingen
doet. Dat, wat bij je past.
Als je in staat bent opnieuw een link te
leggen met je gevoel, een verbinding te
maken tussen denken en voelen, ontstaat
er levenskracht.
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Na mijn opleiding op de sportacademie
was ik gefascineerd door de complexiteit
van een ogenschijnlijk eenvoudig iets als
bewegen. Daarna heb ik me op het terrein
begeven van de mens met een lichamelijke
klacht zoals in de Fysiotherapie bekend is.
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“Haptotherapie helpt bij
het vinden van een balans
tussen ratio en gevoel.”

Moeilijkheden met het herkennen en
uitdrukken van gevoelens. Moeite met
aangeven van grenzen.
Negatief zelfbeeld
(minderwaardigheidsgevoel).
Problematiek rondom intimiteit en
nabijheid.
Relationele problemen.
Problemen die verband houden met de
overgang van deene naar de volgende
levensfase: van kindertijd naar
puberteit,van puberteit naar volwassenheid,
van volwassenheidnaar middelbare leeftijd,
of van middelbare leeftijd naarouderdom.
Problemen met acceptatie of verwerking
van verlies, trauma, ziekte of handicap.
Overbelast zijn.
Stress, overspannenheid, verlies van
vertrouwen in het eigen functioneren ten
gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of
psychische overbelasting, burn out.
Lichamelijke klachten met een mogelijk
psychosomatische oorzaak.

WANNEER IS HET VAN TOEPASSING?

Gestagneerde ontwikkeling. Bijvoorbeeld
het gevoel ‘niet op je plek te zijn’, ‘niet
lekker in je lijf te zitten’ of onvrede met
een bestaande situatie en niet weten
wat je wilt en wat je voelt of bezielt
(zingevingvraagstukken).

Klachten en gevoelens van
onbehagen zijn vaak het gevolg
van onze specifieke reactie op
gebeurtenissen of situaties
in ons leven. Een oorzaak
van klachten kan zijn dat
gevoelens of gedachten niet in
overeenstemming zijn met het
leven dat je leidt: je bent dan jezelf
niet.

Als gevolg van de klachten en
patronen die je ontwikkeld hebt
kan het contact met de ander, met
je omgeving, bemoeilijkt zijn.

“Haptotherapie is een
persoonsgerichte therapie
met als uitgangspunten
ervaren en voelen.”

In de haptotherapie wordt
voelbaar gemaakt waar en op
welk moment je blokkeert of
jezelf terughoudt. Eventuele
blokkeringen in je gevoel komen
bij de haptotherapie gemakkelijker
los, zodat gevoelens die zijn
weggestopt, herkend en verwerkt
kunnen worden en vervolgens een
plaats kunnen krijgen in je leven.

Bij de haptotherapie geeft de
aanraking informatie over je
gevoelsleven. Het geeft inzicht in
hoe je in het leven staat en over
hoe je je hebt ontwikkeld.

Haptotherapie helpt bij het zoeken
naar een eigen evenwicht, waardoor
een gevoelsfundament van veiligheid,
zelfvertrouwen en eigenheid ontstaat en
je je eigen plaats in de wereld om je heen
ontdekt. Hierdoor ben je beter in staat je eigen
mogelijkheden en onmogelijkheden onder ogen
te komen.
Het gaat erom te ontdekken wie je
in wezen bent en wat je bezielt. In
plaats van toeschouwer te zijn neem
je deel (participeer je). Je kunt jezelf
zijn, wanneer je durft te voelen wat
je bezighoudt en daar ook zoveel
vertrouwen in hebt dat je ernaar gaat
leven.

“Je gaat ervaren dat je wel
degelijk kunt voelen wat je
lichaam aangeeft en leert
dit te vertalen.”

De haptotherapie richt zich op hoe iemand zijn
innerlijke verlangens en gemoedsbewegingen
uitdrukt in het dagelijkse leven. Hoe vrij kan
men zijn in relatie tot die wereld om hem heen
die voortdurend een appèl doet om zichzelf
te laten zien, om tevoorschijn te komen. In de
therapeutische sessies ligt de nadruk op de
beleving van zichzelf van dat moment.
Door de therapeutische begeleiding
kan men deze gevoelens leren
verstaan, en inzicht krijgen in de
relatie met zichzelf en met zijn of
haar omgeving, en inzicht krijgen
in de eigen ontwikkeling. Door
dit patroon tijdens de sessie te
koppelen aan de hulpvraag cq
problematiek, kan er een begin
worden gemaakt met het proces van
verandering.

