
Luisteren met je ogen 
      

de taal van het lichaam 
verstaan

Inhoud workshop

Aanmelden: www.praktijkparabel.nl 
Hooghiemstraplein 151 

3514AZ Utrecht 

Al op hele jonge leeftijd kunnen verlieservaringen 
en traumata voorkomen: ervaringen in de pre-
verbale of prenatale fase, waar er geen cognitie 
was en er geen woorden  en begrip aan 
ervaringen verbonden zijn.  

Ervaringen, die men zich meestal nauwelijks of niet 
bewust is, maar die lichaamsgevoel, gedrag, 
zelfbeeld blijven aansturen. 

Overweldigende ervaringen hebben invloed op 
de ontwikkeling van ons zenuwstelsel. Het lichaam 
herinnert en vertelt haar eigen verhaal via 
signalen, beweging en symptomen. ook als we al 
lang volwassen zijn.  

Het blijft een wonder om te ervaren hoeveel het lijf 
onthouden heeft van de vroege levenservaringen. 
De sensaties en bewegingen in ons lijf vormen een 
woordeloze toegangspoort tot hoe we onze 
levensenergie hebben kunnen laten stromen of 
hebben geblokkeerd. Hoe kun je deze taal van 
het lichaam opmerken, verstaan en ontmoeten in 
begeleiding ? 

Het lichaam beweegt naar het leven, als we het 
de kans geven. Luisteren met  je ogen, vraagt van 
een begeleider verwondering en verbondenheid, 
bereidheid uit de eigen perceptie te stappen en 
te zien wat zich onder de oppervlakte roert, het 
levende organisme van de ander, dat in ons als 
begeleiders resoneert. 
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Mijn inspiraties en bronnen voor deze workshop zijn  
o.a. Peter Levine en Pat Ogden, die 
lichaamsgeoriënteerd werken met trauma. Beiden 
beschouwen de lichaamssignalen als taal, die wil 
worden uitgedrukt.  

Stephen Porges heeft onderzoek gedaan naar hoe 
vroege stress zich omzet in onze lichaams- en 
overlevingspatronen. Zijn Polyvagale Theorie biedt 
een inzichtelijk  kader over wat er gebeurt bij 
traumatische hechting en hoe daar in het hier en nu 
antwoord op te geven.  

Het werk van Franz Ruppert geeft inzicht voor wat er 
in de vroege hechting in contact met omgeving en 
ouders gebeurt als er stress en trauma is en hoe deze 
onze gezondheid en identiteitsbeleving beïnvloeden. 

Tenslotte noem ik mijn opleiding Biodynamische 
Cranio-sacrale therapie. BDCS is bedacht door 
embryologen en biologen en m.n. door osteopaat 
William Sutherland en verder ontwikkeld door 
osteopaten als Michael Shea en Franklin Stills. 
Ervaringen in het leven drukken zich vanaf ons 
allereerste embryonale begin uit als beweging in de 
cellen en vloeistoffen van ons lijf. Het is onze “Breath 
of life” 

Er is een groter draagvlak, waartoe we de bewuste 
toegang kwijt zijn. Bij trauma en diepe traumatische 
rouw stokken woorden en begrip, maar ons lichaam 
is een toegangspoort en toont wat het heeft ervaren 
en wat het nodig heeft. We hoeven alleen maar te 
leren luisteren. 

Illustratie: 
Het beeld “Dochters” is gemaakt door Trudy ten Have  

Bronnen Praktische Informatie 
Voor wie 
De workshop is bedoeld als verdieping voor 
begeleiders, die al inzicht en ervaring hebben bij het 
begeleiden van processen rond rouw en trauma. 
Theorie, oefening en begeleiden wisselen elkaar af. 

Werktijden 
Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni 2020 
van 10.00 tot 17.00 uur 

Kosten 
Kosten voor de tweedaagse zijn € 390,00 
Dit is BTW vrij en inclusief lunch. 

Locatie 
Praktijk Parabel 
Hooghiemstraplein 151 3514AZ Utrecht 
Bedrijvencentrum Hooghiemstra Utrecht 

Route 
Zowel met auto als met openbaar vervoer goed 
bereikbaar 
Route op https://hooghiemstra.com/contact/ 

Groep 
Maximaal 14 deelnemers. 

Training van en door 
Gwen Timmer,  
Parabel, praktijk voor persoonlijke en professionele groei 

 Parabel

elk verhaal vertelt een dieper verhaal 
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