Berg
54

AUTEUR: Irene Diepstraten

praktische, heldere
en handzame
brede
en realistische
weergave van alle
We hebben heel wat te verwerken in Nederland. DeDitafvalberg
bijvoorbeeld.
Uitboek
de geeft
serieeenDe
vuilnisman
van
facetten die ertoe bijdragen hoe mensen vastlopen met zichzelf in onze huidige samenleving.
Teun van der Keuken blijkt iets wonderlijks: die hele berg waar je van af wilt, omdat het oud is, op, kapot,
‘Waar gaat het nu écht over’ is de centrale vraag. Hierbij gaat het over het durven raken van
versleten of overtollig, is toch nog te verwerken totdeiets
En komen,
als hetwaardoor
niet iserom
te zetten
in een tot stand komen.
kernbruikbaars.
en tot de essentie
wezenlijke
veranderingen
grondstof voor een nieuw product, dan kun je het altijd nog opstoken, dan levert het je uiteindelijk weer
Je kunt de grote aantallen mensen met stress- en burn-outklachten zien als een symptoom van
nieuwe energie.
een disfunctionerende samenleving waarin het lichaam veronachtzaamd wordt.

Bij alle vormen van disfunctionele stress en burn-out gaat het over het vastlopen van een

Data verwerken we. We verzamelen, ordenen, leggen
vast, we vragen weer op, we gebruiken, bewerken,
aangeleerd overlevingsmechanisme, ontstaan in iemands persoonlijke geschiedenis in onze
delen, verspreiden en wijzigen. Gegevens van mensen,
van dieren,
artikelen,
verschijnselen,
samenleving.
Hierdoorvan
raaktprocessen,
iemand de connectie
kwijt met
de eigen oorsprong.
gebeurtenissen, ervaringen en van al het andere wat meetbaar, telbaar of kenbaar is. Waar letters, codes en
eclectische en lichaamsgerichte aanpak van het Dynamisch Fasenmodel, is erop gericht
getallen aan te geven zijn. Waar een verhaal van te De
maken
is, met verklaringen, chronologie en onderlinge
om de connectie met iemands eigen oorsprong te herstellen. Het ontwikkelen van werkelijke
verbanden. We rangschikken allerlei getallen en tekens
tot
een nieuwe combinatie, die op zichzelf weer een
zelfzorg is de kern.
nieuwe bron van gegevens is.
Deze werkwijze geeft een realistisch beeld over waar je als coach/(psycho-)therapeut mee
te maken krijgt bij mensen met disfunctionele stressklachten, overspannenheid en burn-out.
Daarnaast
krijg je input, praktische
tools ensouvenirs,
tips over hoelapjes,
je mensen
kunt begeleiden naar een
In creatieve of kunstzinnige processen verwerken we.
We verwerken
persoonlijke
foto’s,
wezenlijke verandering én hoe je dit op een inspirerende en creatieve manier kunt vormgeven.
krabbels, ringetjes, knopen en stukjes veter in een quilt als memorialobject. Of in een collage of schilderij.
Geen protocollen, maar dynamische fasen die recht doen aan de mens!
We maken van snippers en fragmenten een betekenisvol en memorabel geheel.

“Verwerken is wat anders dan vergeten; het is je laten dragen”, stelt de Vlaamse filosoof Marc Van den Bossche. Wat zegt het over de manier waarop hij leerde omgaan met de dood van zijn vrouw? Je laten dragen.
Door herinneringen. Beelden in je hoofd, steken in je hart, omzetten, verwerken tot een kracht waarop je
kunt varen. “Jij hebt mij hierheen gedragen, Hilde.”
Hilde A.J. Bolt (1970), van oorsprong psycholoog-psychotherapeut, is

Verwerken is werken, is rouwarbeid, zoals Manu Keirse stelt. Verwerkengespecialiseerd
begint altijd
met erkennen
dat er
in trauma,
hechting en stress.
Zij een
is al vijftien jaar als opleisupervisor
& docent
aan het Europees Instituut de Baak.
berg ligt waar iets mee moet gebeuren. Waar, hoe dan ook, emotioneelder,
iets
mee moet:
erverbonden
dwars doorheen.
Eerder heeft zij lang in de (klinische) psychiatrie gewerkt. Ze nu al jaren
Churchill indachtig: “If you’re going through hell, keep going.” Verwerken
is die berg omvormen, is van het één
vanuit haar eigen praktijk en heeft sinds 2009 eigen opleidings(samen
met Iet Mans), gespecialiseerd
in werken met lichaamsiets anders maken en zoeken naar een manier om het bruikbaar te lateninstituut
zijn. Of
betekenisvol.
Hoe je het weer
taal, de Alchemist. Ze heeft zich bijgeschoold in allerlei lichaamsgerichte
passend kunt krijgen in een verhaal. Afgerond of met losse eindjes, en hoe
dat nieuwe energie kan geven.
werkvormen, waaronder dans- en bewegingsexpressie. Hilde heeft een
eigen expertise ontwikkeld in het werken met
lichaamstaal, waarin zij zienswijzen vanuit
allerlei culturen met de westerse zienswijze
samenbrengt. Haar inspiratiebronnen liggen
andere in de muziek, het Tibetaans boeddhisme, filosofie, systemisch werk, tango,
Maori-healing en ik-grens-bewustzijn.
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