Taal kan pijn

ontsluiten
Baby’s en jonge kinderen hebben, hoe klein ook, dezelfde
behoefte als ons volwassenen om zich uit te drukken. Taal is
daarin essentieel. Een baby drukt zich namelijk uit met datgene wat ‘af’ is en waar het toegang toe heeft: zijn lichaam.
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‘Paniek van moeder tijdens de uitdrijving
was de werkelijkheid voor Saar’
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vindt dat ze dit nu aan Saar kan vertellen. Door hier woorden aan te
geven, ervaart moeder erkenning en
voelt ze zich eindelijk gehoord.
Daarmee valt ook de pijn van de oorzaak weg. Ook Saar hoeft moeder niet
langer te helpen en haar oren kunnen
de pijn nu loslaten. De OORzaak is
weg. Saar reageert sterk op de woorden van moeder. Huilt als moeder vertelt over de paniek. Tot moeders verrassing blijft ze wel bij haar op schoot
zitten. Er is tijdens het hele gesprek een
sterke verbondenheid voelbaar tussen
beiden. We sluiten de sessie af met
fluisterspelletjes om haar oren vanaf
nu nieuwe en fijne ervaringen mee te
geven.
Het gezin blijft nog een tijdje in behan-

‘De woorden ‘niet gehOORd’ en
‘OORzaak’ resoneren in mijn lichaam’

deling om aan vervolgdoelen te werken. EMDR helpt Janne om haar slaapproblemen weer de baas te worden.
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