ha ptothera pie
Haptotherapie is een individuele therapie die gebruikmaakt van de
inzichten van de haptonomie. Het doel van de haptotherapie is je
bewust te laten worden van wat je voelt bij wat je denkt. En te ervaren
hoe jouw gevoel bepaalt hoe je in het leven staat. Zo zul je gaan
bemerken dat je anders om kunt gaan met je hulpvraag.

Hierin komt het onderscheidende van deze therapievorm naar voren:
Wanneer je verbinding maakt met je gevoel en daar woorden aan kan
geven, krijgen die gevoelens bestaansrecht. Je verbindt dan het
denken met het voelen. Zo ontstaat de mogelijkheid om gedrag te
veranderen. Denken en voelen werken dan weer samen.
Al van jongs af aan maak je van alles mee wat je vormt tot wie je bent.
Je hebt geleerd om al die grote en kleine situatie te 'overleven'. Deze
manier van in het leven staan kan op latere leeftijd niet meer
passend zijn. Je snapt niet meer waarom het leven zo moeizaam
verloopt. Doordat je niet meer of te weinig luistert naar wat je gevoel
je vertelt, ontstaat er vervreemding van wie je in wezen bent.
En wanneer je leeft vanuit het denken en als
de rationele overwegingen leidend zijn
geworden, raak je uit balans. De innerlijke
richting en het houvast raken verloren.
Samen gaan we uitzoeken hoe jij je gevoelens
en emoties kunt (h)erkennen en weer ruimte
kan geven. Daarvoor stel ik me open en
betrokken op. Zo leer je ervaren wat contact
met je doet en hoe je daarop reageert.
Het toewerken naar het verbinding maken
met het basale gevoel gebeurt binnen de
haptotherapie in het gesprek, met
oefeningen in de ruimte of een directe
aanraking. Hierdoor kun je leren voelen wat
jou goed doet en ervaren wat je in jouw leven
gemist hebt en daar ruimte voor maken.

Een aanraking maakt veel duidelijk over jezelf.
Het 'raakt' je letterlijk en daardoor zet het je
emotioneel in beweging.
- Ninousha -

Wanneer
Herken je jezelf of heb je vragen op een of meerdere van onderstaande gebieden, dan kan
haptonomische begeleiding passend of een aanvulling zijn bij een andere therapie.
Fysiek

Inzicht krijgen in onbegrepen lichamelijke klachten.
Na ziekte, bijvoorbeeld: wanneer het gevoel voor het eigen lichaam
niet meer vanzelfsprekend is geworden.
Spanningsklachten
Slapeloosheid.
Psychisch

Omgaan met stress, angst, depressieve gevoelen.
Omgaan met (ingehouden) agressie.
(Dreigende) burn-out klachten.
Rouwverwerking
(na verlies van een dierbare, na ziekte, of andere ingrijpende gebeurtenis).
Emotioneel

Nieuwsgierig in wat of hoe je je beweegt in het leven
Willen leren meer met en vanuit je gevoel te leven
Hulp met keuzes maken
Leren grenzen te stellen
Persoonlijke ontwikkeling
Relationeel

Hoe ga je om met:
Familiebanden
(Werk)relaties
Opvoedingsvragen
Zwangerschap

