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Leegte  
 
 
V A N   D E   R E D A C T I E 

 
Een lege pagina bij het openslaan van dit tijdschrift. 
We hebben geen hoofdredacteur meer. 
De leegte die Theo van Duijvenboden heeft achtergelaten is voelbaar en 
zichtbaar.  
Geen literaire of filosofische beschouwing op de artikelen van het tijd-
schrift. 
 De lege pagina staat symbool voor het gemis dat wij in de redactie er-
varen, maar misschien ook symbool voor het tijdsgewricht waarin wij 
ons vak als psychotherapeut moeten uitoefenen. 
Waar de “state of the art”vaak synoniem is met kortdurende en protocol-
laire behandelingen, lijkt psychotherapie een dure inzet voor luxe cliën-
ten. In Amerika, waar alles een paar jaar eerder gebeurt dan bij ons 
schreef Yalom (2001): “Ik maak me ernstig zorgen over de psychothera-
pie. Ze wordt verbrijzeld onder de economische druk en ze verschraalt 
door de radicaal verkorte opleidingsprogramma’s.” En ook: “In een sys-
teem voor gezondheidszorg dat wordt gedicteerd door economische 
belangen, ondergaat de geestelijke verzorging noodgedwongen radicale 
wijzigingen en moet de psychotherapie worden gestroomlijnd. In concre-
to wil dat zeggen dat de therapieën goedkoop moeten worden aangebo-
den, wat zal leiden tot korte, oppervlakkige en onbevredigende behande-
lingen.” 
 
Een leegte kan echter ook gevuld worden en aanzetten tot het vinden 
van creatieve oplossingen (daarover in het volgende nummer meer).  
 Wij zijn blij, dat we dit tijdschrift hebben kunnen vullen met de kennis 
en kunde van Pesso-psychotherapeuten van het eerste uur. Zij hebben 
hun ervaring zodanig verwoord, dat nieuwe (en bestaande) Pesso-
therapeuten er houvast en verdieping in kunnen vinden bij het uitvoeren 
van hun werk. 
 Lowijs Perquin heeft in dialoog met Lisa Vos een gedegen en minutieus 
uitgewerkt artikel geschreven over de opbouw van een structure. Het 
biedt het raamwerk, waarbinnen een structure zich kan ontvouwen en 
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een cliënt tot doorleefd inzicht kan komen. De verwachting is dat het 
een artikel geworden is waar menig pessotherapeut geregeld naar terug 
zal grijpen om het eigen pessowerk verder te vervolmaken.  
 De Vlaamse Vereniging voor Pessopsychotherapie heeft toestemming 
gegeven voor het plaatsen van de lezing die Al Pesso dit jaar gaf op het 
symposium ter ere van het 10- jarig bestaan van hun vereniging. Deze 
lezing werd door hen uitgebracht in een prachtig vormgegeven cahier. 
De inhoud willen wij de Nederlandse lezers die niet naar het symposium 
geweest zijn niet onthouden. Het is de weerslag van de ontwikkeling in 
het denken van Al Pesso gedurende vele jaren. Een onmisbare basis voor 
het werk van iedere Pessotherapeut. 
 Louis Sommeling richt de aandacht op het lichaam van de Pesso-
psychotherapeut. Bij het leren van het moeilijke vak van Pesso-
psychotherapeut, wordt gemakkelijk vergeten hoe belangrijk het is om als 
therapeut helemaal in het nu aanwezig te zijn. Het bewustzijn van het 
eigen lichaam is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. Louis laat ons 
delen in zijn ervaring op dit gebied. 
 Lisa Vos en Monique Cuppen lieten zich inspireren, respectievelijk door 
de studiedag van KERN en door de workshop van Michael Bachg. Het 
is verheugend dat een nieuwe generatie psychotherapeuten voortbouwt 
op reeds bestaande kennis en een eigen geluid laat horen. 
 
De redactie hoopt dat dit nummer de lezer kan vervullen, dat de vacature 
van hoofdredacteur vervuld gaat worden en dat de droom van de schrij-
vers van deze inleiding in vervulling zal gaan, dat er na de huidige jaren 
van verschraling en overleven een nieuw elan zal komen om goede psy-
chotherapie te bieden voor gewone mensen die op zoek zijn naar verbe-
tering van de kwaliteit van hun leven te bieden. 
 
Yalom, Irvin D. (2001), Therapie als geschenk. Leuven: Uitgeverij van Halewyck 
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De redactie van het tijdschrift voor Pessopsychotherapie is op zoek naar een 
hoofdredacteur 

 
Wij zo eken i emand  di e  

• zicht heeft op de theoretische ontwikkelingen van de Pessomethode en 
deze liefst kan relateren aan ontwikkelingen in andere therapeutische 
stromingen 

• een beeld heeft van de ontwikkelingen in de praktijk zoals: variaties op 
de methode, toepassingen van (delen van) de methode binnen en bui-
ten de GGZ 

• bereid is zich op de hoogte te stellen van de literatuur die in de loop 
der jaren in het tijdschrift is gepubliceerd 

• werkzaam is in de GGZ. Lidmaatschap van de vereniging is een pré 
• gevoel voor humor heeft en een afkeer van chrysanten.  

 
Taken 

• Inspireren en bemoedigen 
• Voorzitten van de redactievergaderingen en liefdevol deadlines hante-

ren 
• Eindverantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van het te publiceren 

nummer. Het schrijven van het hoofdredactioneel hoort daar bij.  
• Alle andere redactietaken worden in onderling overleg uitgevoerd. 

 
Wat wij bieden 

• Inspirerende en voedende vergaderingen 
• Inzet voor en betrokkenheid bij de ontwikkelingen van de Pessome-

thode 
• Vergoeding van reis- maaltijd- telefoon- en andere kosten die gemaakt 

worden in het belang van het redactiewerk 
• Financiële korting bij het volgen van workshops en symposia in het 

kader van het redactiewerk 
 
Tijdsinvestering 

• Gemiddeld een dagdeel per maand voor redactievergaderingen 
• In onderling overleg worden de taken verdeeld. Er wordt rekening ge-

houden met wisselende privé- en werkomstandigheden. 
• Tegen de tijd van het uitkomen van een nieuw nummer wordt extra 

tijdsinvestering gevraagd, verdeeld over een aantal dagen 
Reacties naar: lvcampen@xs4all.nl 
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Veil ig  diepzee  duiken 
 

De fasering van een therapeutische sessie volgens 
de Pesso methode 

 
 
L O W I J S   P E R Q U I N    E N    L I S A   V O S   
 
Het fasemodel van een structure is sinds 1996 een didactisch hulpmiddel in de oplei-
ding tot Pesso-therapeut. Het model is gebaseerd op het eerste artikel van Al Pesso 
over de fasen van een structure, ‘Center of Truth, True Scene, and Pilot’ (1990), het 
artikel van John Crandell en Joel Rachelson ‘The Anatomy of a Structure’ (1994) en 
ervaringen van de eerste auteur in Pesso-opleidingen in Europa. Het model helpt de 
Pesso-therapeut zich tijdens de structure bewust te zijn van het stadium waarin de 
sessie zich bevindt, te begrijpen hoe de éne fase in de ander overgaat en dit proces te 
bevorderen: van actualiteit (True Scene) naar ontwikkelingsgeschiedenis (Historical 
Scene) dan naar alternatieve symbolische ervaring (Antidote) en tenslotte naar een 
nieuw perspectief (New Perspective). Een beschrijving van de taken van de therapeut 
geeft deze houvast bij de vele mogelijke keuzes tijdens het begeleiden van een structure. 
Daarbij houdt de cliënt zo veel mogelijk de regie over zijn eigen therapeutisch proces, 
terwijl de therapeut mogelijkheden aanbiedt en waar nodig bijstuurt. Uitleg aan de 
cliënt over het verloop van de fasen kan ook de cliënt houvast geven en diens autonomie 
bevorderen. Daarom komen per fase beknopt een aantal taken van de cliënt aan bod.  
 
Het fasemodel 
Door twee haaks op elkaar staande lijnen worden de vier fasen van een 
structure schematisch in vier kwadranten ingedeeld. De horizontale lijn 
geeft de tijdsdimensie heden-verleden weer. Alles boven de lijn, de ‘hori-
zon’ of ‘zeespiegel’ betreft het heden (Present), de twee kwadranten onder 
de horizontale lijn verwijzen naar het verleden (Past). Het heden is in prin-
cipe zichtbaar, zintuiglijk waarneembaar en wordt gerepresenteerd in het 
actuele (lichaams)bewustzijn. Het verleden is per definitie aan de directe 
waarneming onttrokken, maar aanwezig als geheugenopslag en vaak niet 

                                                
 Lowijs Perquin is psychiater en trainer in PBSP. E-mail: lperquin@planet.nl 
Lisa Vos is psycholoog en Pessotherapeut. E-mail: lisavosbos@home.nl 
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direct toegankelijk of expliciet beschikbaar in het dagelijkse leven. Het 
verleden bevindt zich als de onderwatermassa van een ijsberg onzicht-
baar onder de ‘zeespiegel’. 

Present

Past  
 
 
De verticale lijn verdeelt de twee strategieën om met herinneringen om 
te gaan. Links van de lijn de oude blauwdruk (Old Map). Deze is geba-
seerd op vroegere gebeurtenissen en levensomstandigheden, meer of 
minder bevredigende ervaringen en interacties in het verleden én de im-
pliciete conclusies die de cliënt daaruit heeft getrokken. Het is de som 
van in het geheugen opgeslagen waarnemingsschema’s, anticiperende 
attitudes en cognities, lichaamshoudingen, gedragspatronen en commu-
nicatiestijlen. Vooral in de eerste levensjaren hebben deze patronen zich 
in het geheugen vastgelegd, in de periode waarin het kind het meest af-
hankelijk is van zijn omgeving en waarin de hersenen zich snel ontwikke-
len. Dat de eerste levensjaren de ‘formative years’ zijn, is te begrijpen als 
een proces waarin ‘software’ zich vastlegt in een zich razendsnel vor-
mende ‘hardware’ (Perquin, 2001). Meestal beseffen we niet hoe de 
waarneming in het hier en nu in sterke mate bepaald wordt door de in 
het geheugen opgeslagen ervaringen in het ‘daar en toen’. Niet alleen 
‘kleuren’ oude schema’s de actuele waarneming, maar zij zijn vaak - bui-
ten de bewuste registratie om - beslissend voor de interpretatie van ge-
beurtenissen en omstandigheden in het nu. “Present consciousness is like 
a tapestry woven with the threads of memory” (Pesso, 1999). Als een 
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vertrouwde, versleten landkaart geeft de Old Map richting aan het doen 
en laten in het dagelijkse leven. We betreden onnodig gevaarlijke kron-
kelroutes en platgetreden paden, maken moeizame omwegen en slaan 
doodlopende straten in. Argeloos en onwetend, maar vaker dan ons lief 
is. Pesso stelt dat een levensroute gebaseerd op een verouderde blauw-
druk onvoldoende past bij wie de persoon werkelijk is: “Perhaps your 
experiences in life taught you to be like the world wants you to be, and 
not how you really are” (1999). Het gaat in Pesso-psychotherapie dus niet 
om het veranderen van wie we zijn. “We do not want to change our es-
sential self, we want to be that essential self”. De Old Map remt niet alleen 
de ontplooiing van de unieke persoon die de cliënt zou kunnen zijn, 
maar belemmert ook het in de genen opgeslagen universele menselijk 
vermogen om met plezier en bevrediging, met zin en betekenis en in 
verbondenheid met andere mensen te leven én vooral: keuzes te maken 
die dit alles bevorderen. 
 

Present

Past

OLD

MAP

NEW      

MAP

 
 
 
Rechts van de verticale lijn bevindt zich de nieuwe blauwdruk (New 
Map): een nieuw ervarings- en herinneringsalternatief, dat in de therapie 
al experimenterend tot stand komt, een nieuwe strategie om met het 
heden om te gaan. Als de cliënt uit vroegere ervaringen bijvoorbeeld de 
impliciete conclusie heeft getrokken dat andere mensen niet te vertrou-
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wen zijn, draagt de positieve ervaring met symbolische ideale rolfiguren 
in de therapie op den duur bij aan een meer realistisch en optimistisch 
perspectief: in het dagelijks leven zijn wel degelijk mensen te vinden op 
wie je kunt rekenen. “Each structure is designed to create an ‘island of 
new meaning’. Over a series of structures there is the intent that the is-
lands coalesce into continents and that the new map takes over more and 
more of the client’s interior terrain” (Crandell & Rachelson, 1994). 
 Het grootste deel van de ijsberg is verborgen onder de zeespiegel. On-
der water biedt de ijsberg het drijfvermogen voor de top – het heden – 
en bepaalt wat boven de horizon zichtbaar is. Als we de metafoor door-
voeren: om te weten of een expeditieschip in de zuidpool door een smal-
le zeestraat tussen twee ijsbergen kan doorvaren, zou een diepzeeduiker 
onder water de vorm van de ijsmassa kunnen onderzoeken. Op den duur 
zou de duiker zich deze moeite kunnen besparen, als hij leert om uit de 
eigenschappen van de top de vorm van de onderwatermassa af te leiden 
en zo het schip veilig tussen de ijsbergen door te loodsen – de cliënt kan 
gaan herkennen hoe een probleem in het heden als het topje van een 
ijsberg op de onderwatermassa van het verleden drijft en leren heden en 
verleden te onderscheiden.  
 
Cyclisch verloop 
Het cyclisch verloop van een structure is in één zin samen te vatten. Uit 
de True Scene (1) ontwikkelt zich de Historical Scene (2), die de informatie 
geeft voor een precies passende Antidote (3) waaruit een New Perspective (4) 
voortkomt. De gestippelde pijl tussen New Perspective en True Scene geeft 
aan dat de cirkel rond is. Het nieuwe perspectief sluit aan bij het oor-
spronkelijke thema van de cliënt, dat in het begin van de structure werd 
ingebracht. Door over een langere periode verspreid structures te doen, 
krijgt de cliënt handvatten om zich in de toekomst (future) meer bewust te 
zijn van op de loer liggende, onvruchtbare interpretaties van de werke-
lijkheid en herhalingspatronen. De Pilot, dat deel van het ego dat over-
zicht heeft en beslissingen neemt, wordt gesterkt. De cliënt wordt zich 
beter bewust van zijn behoeften en neemt verantwoordelijkheid voor de 
vervulling ervan: waar, hoe, met wie en in welke mate.  
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Present

Past

OLD

MAP

NEW      

MAP
P i l o t

1. True scene

2. Historical scene

4. New Perspective

3. Antidote

Future

 
 
 
Aan de hand van bovenstaand schema geven we eerst een samenvatten-
de beschrijving van de vier fasen van de structure. 
 
De vier fasen van een structure 
1. True Scene. De cliënt zet met behulp van rollenspelers buiten zich-

zelf in scène wat hij in het hier en nu innerlijk ervaart. Aanname is 
dat de werkelijkheid van de cliënt in het hier en nu (Present); sympto-
men, actuele problemen, conflicten en dilemma’s, gebaseerd is op de 
oude blauwdruk (Old Map). Deze fase van de structure, weergegeven 
in het linker bovenkwadrant, is gedefinieerd door de dimensies Pre-
sent – Old Map. 

2. Historical Scene. Uit de True Scene volgen díe historische scènes 
(Past) waarop de Old Map is gebaseerd. Dit proces loopt meestal 
spontaan-associatief omdat een nauwkeurig geconstrueerde True Scene 
de reflectie is van een in het heden geactiveerde Old Map die zich in 
het verleden heeft gevormd. De Historical Scene in de stucture bevindt 
zich linksonder in het schema en wordt gedefinieerd door de hori-
zontale en verticale dimensies Past – Old Map.  
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3. Antidote. In het rechter onderkwadrant gaat het om het op symbo-
lisch niveau doormaken van alternatieve interacties, alsof deze in het ver-
leden plaats vinden. Deze nieuwe ervaringen vormen een antidote of te-
genwicht tegenover vroeger. ‘Zo had het moeten zijn en onder ande-
re omstandigheden kunnen zijn’. In het schema: Past – New Map. Op 
deze nieuwe symbolische ervaringen vormt zich op den duur een 
nieuw herinneringsalternatief, een nieuwe blauwdruk (New Map). 

4.  New Perspec t i ve . Deze fase, de afronding van de structure inclusief 
de periode erna, is weergegeven in het rechter bovenkwadrant van 
het schema, Present – New Map. Het gaat erom dat de cliënt de erva-
ringen van de Antidote integreert, zodanig dat zijn perceptie van de 
wereld in het heden (Present) minder gedicteerd wordt door negatieve 
ervaringen uit het verleden. De New Map biedt een meer realistische 
kijk op de werkelijkheid en kan leiden tot een sterker (li-
chaams)bewustzijn, een positiever zelfgevoel en een optimistischer 
verwachtingspatroon. Dit nieuwe herinneringsalternatief zal zich 
manifesteren in het waarnemen, voelen, denken en handelen in het 
dagelijks leven en ruimte bieden om andere keuzes te maken. 
De cliënt kan zich op de toekomst gaan richten, op interacties in het 
dagelijks leven die leiden tot meer plezier, bevrediging, betekenis en 
verbondenheid (Pesso, 1994, Perquin & Rehwinkel, 1999).  

 
Kenmerken van de vier fasen 
We bespreken nu in detail de kenmerken van de vier fasen aan de hand 
van de volgende aspecten (Vos, 2001): 
 

 Aard en doel van de fase in de structure 
 Taak van de cliënt  
 Taak van de therapeut 

 
De term ‘taak’ staat hier voor wat cliënt en therapeut kunnen doen, om 
de structure te doen welslagen. Bij de cliënt gaat het om loslaten en de 
bereidheid zich open te stellen. Naast intuïtie, mensenkennis en ervaring 
gaat het bij de therapeut ook om technische vaardigheden, die de cliënt 
zullen helpen om gefocust en in proces te blijven. Met name deze techni-
sche vaardigheden komen hier aan bod. 
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Fase  1      True Scene 
  
 Aard en doel van deze fase in de structure 
De True Scene is de zichtbare weergave van de innerlijk ervaren werkelijk-
heid van de cliënt in de therapieruimte met behulp van rolfiguren. De 
cliënt is op dit subjectieve, individuele podium (Outer Stage), dat hij samen 
met de therapeut inricht, regisseur én hoofdrolspeler. De True Scene re-
flecteert zijn Inner Screen, zijn subjectief ervaren werkelijkheid (Pesso, 
1990).  
 Het begint met het scheppen van een therapeutische ruimte – Possibility 
Sphere – waarin de cliënt in contact kan komen met wat in het hier en nu 
lichamelijk, zintuiglijk, emotioneel, intuïtief en cognitief op de voorgrond 
is. De cliënt komt in het centrum van zijn ervaring – Center of Truth – en 
kan met zijn beperkingen en mogelijkheden, zijn angsten, dilemma’s en 
wensen van dit moment naar buiten komen. De True Scene is een afspie-
geling van de Center of Truth. 
 Hulpmiddelen bij het externaliseren van de innerlijke toestand van de 
cliënt zijn: de getuigefiguur, de stemmen en de positieve fragmentfiguren. 
De getuigefiguur benoemt met empathie affecten en emoties in de juiste 
context. ‘Ik zie hoe teleurgesteld je je voelt - nu je beseft dat je baas je 
ondanks al je inspanningen negeert’. De therapeut reikt de getuige de 
precies passende affectieve term aan voor de soms nog voorbewuste 
emotie, waargenomen in stemintonatie, lichaamshouding en met name 
gezichtsuitdrukking van de cliënt. Met ‘hoe’ geeft de getuige de dimensie 
van het affect aan. De context wordt letterlijk in de woorden van de cl
ënt weergegeven: ‘dat je baas je ondanks al je inspanningen negeert’. Dit 
luistert nauw, want elk woord verwijst naar de scène die de cliënt op dat 
moment voor ogen heeft, bijvoorbeeld de baas die gisteren zonder te 
groeten voorbij liep. Gedachten, opvattingen, zelfevaluaties en oordelen 
worden buiten de cliënt geciteerd door rolfiguren die stemmen represente-
ren. De stemmen geven hun boodschappen als actuele berichten in de 
vorm van waarschuwingen, kritisch commentaar, adviezen, opdrachten, 
verboden en geboden. Zij geven precies weer wat de cliënt op dit mo-
ment aan reflecties op zijn eigen beleving heeft. Als de cliënt zegt: ‘Hoe 
ik ook mijn best doe, ik word toch niet opgemerkt’, zegt de therapeut: 
‘Iemand die een stem representeert zou kunnen zeggen: ‘Hoe jij ook je 
best doet, je wordt toch niet opgemerkt’. De stem verwoordt een geïn-
ternaliseerde boodschap, een ego-syntoon aspect van de cliënt. De cliënt 
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is ermee vertrouwd. Door de stem buiten de cliënt in de ruimte te plaat-
sen en met de juiste intonatie te laten horen, kan de cliënt de zich toe-
geëigende overtuiging meer objectief gaan beschouwen. De boodschap 
kan nu ego-dystoon worden: ‘Is dat zo…ben ik daar echt van over-
tuigd?’. ‘Dat kan toch niet de hele waarheid zijn?’ De cliënt stelt niet al-
leen deze cognitie ter discussie, maar krijgt ook de ruimte om te proteste-
ren en verontwaardiging te voelen: deze boodschap past niet bij zijn au-
thentieke zelf en zijn behoeften, ‘ik verdien beter’.       
 Positieve fragment figures hebben als functie de cliënt bewust te maken van 
zijn behoeften in het hier en nu en sluiten daarbij interactief aan. De 
fragment figures fungeren als positieve, nog niet uitgekristalliseerde, ‘be-
hapbare’ voorlopers van ideaal figuren. “Don’t give the client the Ideal 
Parents too early. They can’t swallow an elephant pill” (Pesso, 2001). Het 
is belangrijk dat hier geen stemmen maar personen van vlees en bloed in 
rollen komen: bijvoorbeeld iemand die bescherming biedt, een valide-
rende figuur, iemand met begrenzende kwaliteiten, een containing figure, 
die de cliënt lichamelijk ondersteunt en vasthoudt wanneer hij door emo-
ties overspoeld wordt. Met de fragment figures is fysiek contact mogelijk, 
met de stemmen niet. Deze representeren immers cognities: gedachten, 
opvattingen, geboden en verboden - conclusies over de werkelijkheid die 
gedistilleerd zijn uit vroegere gebeurtenissen.  
 
Het ervaringsproces van de cliënt wordt door de therapeut van moment 
tot moment, zo nauwkeurig mogelijk gevolgd (Microtracking) en geëxter-
naliseerd met bovengenoemde rolfiguren. Dit is de centrale techniek in 
het begin van de structure die ervoor zorgt dat het therapeutische zoek-
proces niet blijft hangen in innerlijke beelden en interne dialogen met 
opkomende en weer verdwijnende emoties. Microtracking zorgt ervoor dat 
zich vroeg in de sessie een relevant therapeutisch focus uitkristalliseert. 
De externe representatie in combinatie met de affectieve reflectie door 
de getuige, doet de cliënt beseffen dat zijn innerlijke waarheid en de 
daarbij horende percepties geen vaststaande feiten zijn maar conclusies 
die hij uit gebeurtenissen en situaties heeft getrokken. Het zien en erva-
ren van de ‘externe projectie’ van zijn Inner Screen nodigt de cliënt uit 
samen met de therapeut een kritische toeschouwer te worden van zijn 
denken, voelen, voorstellen en lichamelijk ervaren. De cliënt neemt let-
terlijk en figuurlijk afstand. De precisie van de therapeut, die bestaat uit 
het nauwkeurig volgen van de cliënt en het aansluiten bij de taal van de 
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cliënt, bevordert de autonomie van de cliënt binnen een volwassen werk-
relatie. De cliënt heeft de regie en kan zelf keuzes gaan maken. “The 
working alliance is enhanced by micro-tracking” (Pesso, 1999).  

 
 Taak van de cliënt 
o De cliënt gaat het zoekproces aan, maakt contact met zijn eigen bele-

ving, registreert wat er zich aan gedachten, gevoelens en lichamelijke 
sensaties voordoet en toont zich met zijn mogelijkheden en angsten.  

o De cliënt communiceert zo open mogelijk met de therapeut en laat 
hem toe als ondersteuner van zijn therapeutisch proces.  

o De cliënt gaat bij elke stap en elk voorstel van de therapeut kritisch 
na of het echt klopt. 

 
 Taak van de therapeut 
o De therapeut schept een Possibility Sphere, een therapeutisch klimaat, 

“An empty space that invites the client to bring out the portions of 
the self that have been hiding and never before consciously known, 
named, validated, and internalized into the ego” (Pesso, 1999). De 
therapeut is de deskundige van het proces, de cliënt is de deskundige 
van zichzelf. De therapeut toont zijn respect voor de autonomie van 
de cliënt door zorgvuldig te volgen, niet te interpreteren en goed te 
luisteren naar de feedback van de cliënt. Wanneer de cliënt dit van 
het begin af aan merkt, ontstaat een basis van vertrouwen en een 
vruchtbare werkrelatie.  

o De therapeut helpt de cliënt in deze eerste fase van de structure in de 
therapieruimte een nauwkeurige externe weergave te creëren van wat 
zich binnenin de cliënt afspeelt. 

o De therapeut observeert non-verbale informatie: stemmodulatie, 
stemvolume, ademhaling, zelf-zelf interacties, houding en gebaren en 
vraagt naar lichamelijke sensaties, zoals spanning, pijn, transpiratie, 
hartkloppingen. De therapeut gaat bij zichzelf na: ‘Wat zie en hoor ik 
objectief en wat beleef ik in dit contact en luisterend naar dit verhaal 
subjectief?’ De therapeut staat open voor deze subjectieve indrukken 
en zorgt ervoor dat deze reacties niet louter reflecties zijn van zijn ei-
gen ‘inner state’ en zo min mogelijk gekleurd worden door zijn eigen 
besognes in het dagelijks leven of zijn eigen geschiedenis. 

o De therapeut introduceert de getuige als degene die de pilot, het ob-
serverende, beslissende en sturende deel van het ik ondersteunt en 
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aanmoedigt. Hij verwoordt wat zich affectief voordoet in samenhang 
met de context. Door de gezichtsexpressie van de cliënt nauwkeurig 
te volgen en door een rijk vocabulaire aan emoties ter beschikking te 
hebben, weet de therapeut het juiste affect te benoemen. “The thera-
pist is microtracking the emotion of the client as it flickers mercuri-
ally over the body, particularly over the face, because the face is in-
stantly registering emotional, affective shifts”(Pesso, 1999). Hij 
checkt bij elke uitspraak of die klopt bij de beleving van de cliënt. 
Vaak is bij cliënten de koppeling tussen verhaal en ervaring, inhoud 
en emotie zoek geraakt. Met behulp van de getuige zorgt de thera-
peut ervoor dat de cliënt de samenhang emotie- lichamelijk bewust-
zijn - denken - handelen kan herstellen. Met een geactiveerde pilot zal 
de structure niet beperkt blijven tot een louter emotionele ervaring 
waarvan de inhoud niet beklijft. De getuige helpt de cliënt van begin 
tot eind leiding te nemen en regie te houden over zijn eigen structu-
re. “Witnessing is labeling the affect and putting it in a context, de-
veloping consciousness of the emotion: ‘that’s why I am feeling this’.  

o De therapeut let op de impliciete waarden, opdrachten en verboden 
die de cliënt als vanzelfsprekende leidraad voor zijn dagelijks hande-
len heeft, als ware het hypnotische suggesties. Als een cliënt bijvoor-
beeld zegt: “Het is allemaal mijn eigen schuld” doet de therapeut het 
voorstel dat een rolfiguur deze zin als ‘beschuldigende stem’ van bui-
tenaf verwoordt: “Het is allemaal jouw eigen schuld”. De therapeut 
nodigt de cliënt uit deze geëxternaliseerde boodschap meer vanaf een 
afstand bekijken (Perquin & Rehwinkel, 1999). De stem verliest aan 
hypnotische kracht. “Her soul can rebel against it, because it is not 
only inside her, but also visible an audible outside her” (Pesso, 1999). 
Stemmen zijn de voorlopers van concrete historische figuren, die de 
oorspronkelijke interactieve ervaring hebben geboden die ten grond-
slag liggen aan de geïnternaliseerde boodschappen. 

o De therapeut introduceert passende, positieve fragment figures. Over 
het algemeen zijn deze gerelateerd aan de basisbehoeften: iemand bij 
wie je welkom bent, een voedende, steunende, beschermende, be-
grenzende figuur. Maar ze kunnen ook meer concrete realiteitsfigu-
ren vertegenwoordigen, zoals een wijze vrouw, een goede vriendin, 
een gids of mentor. Belangrijk is dat deze rolfiguren voor de cliënt 
geloofwaardig zijn, bij zijn belevingswereld passen en bij het taalge-
bruik en het verhaal aansluiten.  
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Fase  2     Historical Scene 
 
 Aard en doel van deze fase in de structure 
“When there is an energized body, an involved pilot, the prospect for 
healing, and the expression of meaning of the old map, the goals of the 
first stage of the structure have been accomplished and there will be a 
natural shift to exploring the history behind the True Scene” (Crandell & 
Rachelson, 1994). Het oorspronkelijke doel van de Pesso’s met de Histo-
rical Scene was om de cliënt gestolde emoties te laten uiten: catharsis in de 
klassieke zin van het woord. De laatste jaren is Pesso toenemend gaan 
benadrukken dat catharsis geen sine qua non is voor een therapeutisch 
proces. Hij wijst tegenwoordig zelfs op het risico van herhaling van de 
oude geschiedenis - ofwel hertraumatisering - wanneer het verleden te 
uitvoerig wordt gereënsceneerd (Perquin & van Engen, 2004). Wat in 
zijn huidige opvatting over doel en functie van de Historical Scene voorop 
staat, is dat de vroegere feiten en gebeurtenissen voldoende gedetailleerd 
moeten worden herinnerd en in de structure vorm gegeven om daaruit 
een Antidote als een logisch kloppend, uitgebalanceerd tegenwicht te dis-
tilleren en ensceneren: precies passend en uniek voor deze cliënt. De 
historische scène hoeft niet in alle finesses te worden neergezet. Een 
geschetste herinnering, gezinsconstellatie of -sfeer kunnen voldoende 
aanknopingspunten bieden om samen met de cliënt een precies passende 
Antidote te construeren. Deze verschuiving in het ‘werk van de meester’ 
doet niets af aan de grote waarde en overtuigingskracht van een lichame-
lijk geuite en emotioneel doorleefde emotie. In de sequentie Energy – 
Action – Interaction kan niet eerder geuite verontwaardiging en agressie 
zich ontladen tegen negatieve rolfiguren, die door te accommoderen 
laten zien dat het aankomt (shape-countershape). Dat geeft opluchting en 
fysieke ontspanning (Satisfaction). Dat geldt niet alleen voor agressie, maar 
ook voor emoties als angst, verdriet en rouw. Het geeft de bevrijdende 
ervaring dat deze emoties niet gevaarlijk, maar alsnog welkom en waar-
devol zijn (Validation) – én zin en betekenis hebben( Integration of Mea-
ning).  
 De overgang van True Scene naar Historical Scene is in het model als volgt 
weergegeven. De getuige ‘reist mee’ van het podium van het heden naar 
het podium van het verleden en behoudt zijn functie: het aanspreken van 
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de Pilot. Als de negatieve stem duidelijk is herleid tot een persoon van 
vroeger, kan deze worden omgezet in bij voorbeeld de negatieve kant 
van vader. De positieve (fragment) figuur kan in de loop van de structure  
omgezet worden in een ideaal figuur. De timing hangt af van het mo-
ment waarop de cliënt in contact is met de teleurstelling of verontwaar-
diging over het verleden en werkelijk de behoefte ervaart om met een 
alternatieve ervaring kennis te maken en te experimenteren (antidote). 

   
 

 

Present

OLD

MAP
P i l o t

True scene

Historical scene
Past

Witness

Neg Voice

Witness

Neg Figure

Ideal 

Figure

Antidote

Pos 
Fragment
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 Taak van de cliënt 
o De cliënt gaat het zoekproces naar het verleden aan, gaat details niet 

uit de weg en probeert zijn angst en weerstand te overwinnen door 
nieuwsgierig te blijven.  

o De cliënt staat er in principe voor open in contact te komen met 
behoeften die uit het verleden stammen.  

o Bij gevoelens van antipathie of ergernis tegenover een groepslid, let 
de cliënt erop deze gevoelens niet aan te wenden door dat groepslid 
in een negatieve rol te kiezen. Hetzelfde geldt voor gevoelens van 
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sterke genegenheid of – wat voorkomt – verliefdheid. Waar het om 
gaat is dat de cliënt het reële en symbolische niveau onderscheidt.  

 
 Taak van de therapeut  
o De therapeut helpt de cliënt de overgang van True Scene naar Historical 

Scene te maken door deze zelf het verband te laten ontdekken tussen 
conflicten en stagnaties in het heden enerzijds en vroegere onvervul-
de behoeften, verwarrende gezinsconstellaties en traumatische ge-
beurtenissen anderzijds. In de Historical Scene worden deze herinne-
ringen, die de cliënt als levendige beelden met zijn Mind’s Eye ziet, 
buiten hem gerepresenteerd door negatieve rolfiguren. 

o Wanneer de True Scene nauwkeurig is neergezet volgt de verbinding 
met een beeld, een scène, of een lichamelijke herinnering aan het ver-
leden meestal spontaan. Meestal zijn cliënten uit zichzelf bereid ‘de 
diepzee in te duiken’. In de metafoor van het schip tussen de ijsber-
gen: de cliënt blijft via de lifeline verbonden met het moederschip, 
weet waar de oppervlakte is en kan altijd opstijgen. De therapeut, die 
zijn functie gedeeltelijk delegeert naar de getuige, blijft de pilot aan-
spreken.  
Er zijn een aantal mogelijkheden om het verleden ‘in te duiken’:   
♦ Associatief naar een historische figuur: Dit is de spontane weg. Bij-

voorbeeld een negatief-voorspellende stem ‘dat kun je wel willen, 
maar dat lukt toch niet’ roept bij de cliënt de associatie op met 
haar vader die vroeger vaak zei: ‘Meisjes kunnen niet leren’, - een 
directe verwijzing naar een concrete persoon uit het verleden. De 
therapeut kan nu het voorstel doen: ‘Nu je de herinnering aan die 
kant van je vader zo levendig voor de geest hebt, zou je dat as-
pect van hem - Hoe zou je het willen noemen….de ‘denigrerende 
kant van vader’?- in een rol kunnen neerzetten’.  

♦ Associatief naar een constellatie of sfeer. De stem verwijst naar een 
conclusie die de cliënt uit vroege(re) gebeurtenissen of een ge-
zinsconstellatie heeft getrokken: ‘Ja, zo was de sfeer bij ons thuis, 
meisjes telden niet echt mee’. De ‘stem van het gezin van toen’ is 
nu een mogelijke tussenstap naar gezinsleden die vervolgens in 
rollen komen. 

♦ Associatief naar een gebeurtenis. ‘Dat doet me precies denken aan 
toen ik acht was en steeds bang was dat mijn beste vriendje niet 
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meer bij mij zou mogen komen spelen. Hij kwam uit een gezin 
met een ander geloof en dat hielden we geheim’.  

♦ Door naar een herinnering te vragen. De therapeut vraagt gericht naar 
herinneringen aan een bepaalde persoon, sfeer of constellatie. 
‘Aan wie of wat doet die stem je denken?’ ‘Wanneer heb je dit 
eerder ervaren?’ ‘Herken je dit van vroeger?’ 

♦ Associatief vanuit lichamelijke sensaties. De therapeut vraagt naar li-
chamelijke reacties wanneer de cliënt een negatieve stem hoort. 
‘Wat ervaar je lichamelijk als je naar die stem luistert?’  

♦ Als spontaan geen associaties op gang komen, kan de therapeut 
suggereren dat er een verband met het verleden moet zijn. Een 
voorbeeld van een elegante formulering is: ‘Ik merk dat dit je erg 
raakt. Het lijkt verder te reiken dan alleen dit moment’.  

o De therapeut zorgt precies zoals in de True Scene ook in de Historical 
Scene voor heldere polarisering: positieve en negatieve aspecten van 
een sleutelfiguur worden elk door een andere rolfiguur gesymboli-
seerd. Belangrijk is van de cliënt te horen of hetgeen in scène is ge-
zet, klopt en overtuigend aanvoelt. Die evidentie heeft als effect dat 
de cliënt dieper in contact komt met behoeften van toen. De positie-
ve fragment figures, als voorlopers van ideaal figuren, krijgen daardoor 
als vanzelf meer contour. 

o Door aan de cliënt te vragen, wie hem als kind geholpen heeft zich in 
die moeilijke omstandigheden staande te houden, kan de brug gelegd 
worden naar de antidote fase. In het antwoord kunnen elementen zit-
ten die bruikbaar zijn bij de vormgeving van een geloofwaardige ide-
aalfiguur die er toen had kunnen zijn.  

 
 
Fase  3      Antidote  

 
 Aard en doel van deze fase in de structure 

 Deze fase van de structure is gericht op het creëren van een New Map, 
een Synthetic memory, een geconstrueerde herinnering, die naast het oude 
geheugen een plek krijgt. Het is geen vervanging van de oorspronkelijke 
geschiedenis. Onze authentieke geschiedenis definieert immers mede wie 
we zijn. De cliënt wordt dus niet uitgenodigd zijn verleden te verwerpen, 
maar om een alternatief voor het verleden te proeven en als geloofwaar-
dig toe te laten, als aanvulling op en als tegenwicht tegen het oude ver-
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haal. De antidote zal zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met de 
evolutionair verankerde verwachtingen over wat destijds nodig was, maar 
desondanks heeft ontbroken. In een gestileerde, symbolische omgeving 
die in het gewone leven niet bestaat, kan de cliënt nu op het leeftijdsni-
veau van destijds experimenteren met nieuwe verbale en lichamelijke 
ervaringen. Essentiële ontwikkelingstaken worden vervuld in symboli-
sche interactie met rolspelers. De cliënt kan ervaring opdoen met de in-
tegratie van tegenpolen, zoals kracht en kwetsbaarheid en zijn unieke 
eigenschappen en mogelijkheden verkennen. Hij komt toe aan behoeften 
die als kind onvoldoende vervuld werden en die nog steeds een uitweg 
trachten te vinden in het heden: de behoefte aan een veilige plek, voe-
ding, bescherming, ondersteuning en begrenzing. Deze basale behoeften 
worden nu in de juiste historische context geplaatst. ‘Our maturational 
needs have to be met according to an interior template that includes it 
happening at the right time, at the right age, with the right kinship rela-
tionship’ (Pesso, 1999). 
 Deze fase lijkt op een ideale ouderoefening, waarin de cliënt op sym-
bolische wijze alsnog met ideale ouders kan experimenteren hoe het 
vroeger had kunnen zijn (Sarolea, 1986; voor de technische details: Per-
quin, 2000). Het verschil met de ideale ouder oefening is dat in de struc-
ture de antidote nauwkeurig wordt afgeleid uit de historische scène. Voor 
een succesvol verloop van de structure-cyclus moet de cliënt belangrijke 
gebeurtenissen en situaties uit het verleden in de Historical Scene opnieuw 
beleven.  



V E I L I G   D I E P Z E E   D U I K E N 

 23 

OLD

MAP
P i l ot

Historical scene

Witness

Neg F

Past

Witness

Ideal 

Father 

NEW      

MAP

Antidote

Ideal 

Figure

Ideal 

Mother 

 
 
 
 
 Taak van de cliënt 
o De cliënt plaatst de ideale rolfiguren zo nauwkeurig mogelijk en is 

bereid te experimenteren met een nieuwe ervaring. 
o De cliënt gaat bij elke stap en bij elke suggestie van de therapeut na 

of het werkelijk past en  geloofwaardig aanvoelt.  
o De cliënt doet zijn best de nieuwe ervaring in zijn geschiedenis te 

integreren. Dit vraagt een voortdurende schakeling tussen toen, nu 
en straks. 

 
 Taak van de therapeut 
o De therapeut let op die momenten waarop de cliënt in contact komt 

met het typische amalgaam van verdriet over het verleden én ver-
ontwaardiging over wat er ontbroken heeft. Dat is het moment 
waarop de cliënt zijn authentieke behoefte voelt. Het gemis van het 
verleden kan worden omgezet naar vervulling in de antidote fase.  

o De therapeut gebruikt intussen zijn eigen diagnostische schema’s en 
kijkt over de schouder van de cliënt mee ‘in de historische scène’ om 
te zien wat er vroeger nog meer ontbroken heeft. De therapeut cr
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creëert simultaan een equivalente voorstelling van de geschiedenis en 
kan zodoende aanvullende suggesties voor de antidote geven.  

o De therapeut sluit nauwkeurig aan bij wat voor de cliënt op dit mo-
ment geloofwaardig is. Hij pusht niet, maar wacht op de spontane 
bereidheid en gretigheid bij de cliënt. Soms is de meest haalbare stap 
dat de cliënt zich bewust wordt van het bestaan van ‘de categorie’ 
van een ideale figuur en kunnen verdere details eerst alleen in de fan-
tasie (Mind’s Eye) worden uitgewerkt en later pas in lijfelijke interac-
tie.  

o In het volgen van wat voor de cliënt geloofwaardig is, gaat de thera-
peut na in ‘which bank the client is ready to invest’. Is de stap naar 
een ideale moeder te groot? Zijn andere mensen meer geloofwaardig: 
een ideale grootmoeder, een zuster, een lerares? Heeft de cliënt al 
vroeg in haar leven toevlucht gezocht in boeken, muziek of beelden-
de kunst? Of zich op een bepaalde leeftijd het meest veilig gevoeld 
bij een huisdier, de bomen in de achtertuin, de bergen van zijn ge-
boorteland, de hemel, God? (Pesso, 1973). 

o Is de ideale figuur, of voorloper daarvan, eenmaal in een rol, dan 
stimuleert de therapeut de cliënt een echte ‘countershape’ te creëren. 
‘Gun jezelf die luxe’ is de impliciete boodschap. Ook doet de thera-
peut navraag: ‘Is dit echt helemaal bevredigend?’. 

o Gebaseerd op vertrouwen, kennis en ervaring van wat binnen de 
Pesso methode mogelijk is, is de therapeut creatief en moedig genoeg 
om buiten het keurslijf te stappen van wat ‘normaal’ is of sociaal 
aanvaardbaar. Voor de cliënt en de groep moet de therapeutische 
ruimte uitnodigen om grenzen te verkennen en te verleggen. Tegelijk 
gaat de therapeut na of de rolfiguren in staat zijn met de gevraagde 
intimiteit om te gaan.  

o Een structure waarin het uittesten van fysieke kracht aan bod komt, 
vraagt om basale kennis van de anatomie. De therapeut weet wat li-
chamelijk nodig en mogelijk is, bijvoorbeeld hoeveel gewicht van een 
cliënt groepsleden kunnen dragen en hoeveel tegenkracht en hulpfi-
guren nodig zijn als de cliënt als test probeert met volle kracht de 
ideale vader en moeder van elkaar te scheiden (Perquin, 2007).  

o De therapeut ziet erop toe dat de cliënt waarachtig op symbolisch 
niveau aan het werk is en de lichamelijke interactie op het ervarings-
niveau van het kind aangaat. Dit weliswaar met een groepslid, maar in 
een duidelijke archetypische rol - niet slechts met de persoon in het hier en 
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nu. Daarom vraagt de therapeut naar het leeftijdsniveau waarop de 
cliënt de nieuwe ervaring tot zich neemt.  

o De therapeut zorgt ervoor dat de Pilot van de cliënt via de getuige 
aangesproken wordt terwijl hij in interactie met de ideaal figuren is. 
Dit stimuleert de cliënt om met het volwassen geheugen een herinne-
ringsbeeld te vormen van hoe het als kind had kunnen zijn.  

o De therapeut let erop dat er voldoende tijd is om de nieuwe ervaring 
te integreren: ‘We hebben nog een paar minuten’, of: ‘Nu we nog een 
paar minuten hebben, ga na hoe je deze ervaring zou kunnen mee-
nemen’. ‘Hoe kijken ze naar je? Hoe voelt het lichamelijk contact? 
Wat zou je als afsluiting van de ideale ouders willen horen?’ 

 
Alleen als de Antidote als relevante ‘tegen-scène’ uit de Historical Scene 
wordt gedistilleerd, biedt deze een tegenwicht tegenover de oude blauw-
druk. Ideale ouders scheppen een nieuw toekomstperspectief door een 
hypothetisch nieuw verleden te laten ervaren. In deze paradox zeggen de 
ideale ouders in feite: ‘Als wij daar toen geweest waren, hadden we je 
beschermd zoals je dat toen nodig had en nu met ons ervaart’. Omdat de 
ouders deze interactie geheel onder regie van de cliënt bieden, wordt 
voorkomen dat ongeloofwaardige, ‘gespeelde’ scènes tot stand komen, 
die door de cliënt niet werkelijk worden toegelaten of na de structure 
worden verworpen. De therapeut ziet er daarom op toe dat de ideale 
ouders afwachtend zijn, niet improviseren en alleen doen waar de cliënt 
om vraagt en mee instemt (Perquin, 2000). 
 Als de antidote echt past, komen vaak eerst - in een golf van niet eer-
der geuit verdriet - gevoelens van gemis en rouw boven. Na verloop van 
tijd verschuift de emotie naar verlangen, waarna de cliënt zich spontaan 
overgeeft aan de zo opluchtende en erkenning gevende ervaring ‘dat het 
zo had moeten zijn’ – en wel door het alternatief concreet in een symbo-
lische context te ervaren. Het is belangrijk dat de beginnende Pesso-
therapeut deze Grief – Relief sequentie leert herkennen en benoemen, de 
ruimte geeft en niet uit schrik het verdriet toedekt of laat toedekken.  
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Fase 4      New Perspective 
 

 Aard en doel van deze fase in de structure 
Het eerste doel van de New Perspective fase is dat de cliënt het heden beter 
van het verleden gaat onderscheiden. Gevoed met de alternatieve erva-
ringen kan de cliënt gemakkelijker onderkennen welke projecties in het 
heden uit het verleden stammen (the Old Map is based on History). De cliënt 
kan bewust de overbelaste of misvormde actuele beelden terugnemen en 
een realistischer beeld van zichzelf, de ander en de wereld gaan ontwer-
pen. 
 Het tweede doel is dat met behulp van de New Map een alternatief ge-
dragsrepertoire ontstaat dat bij anderen weer meer positieve reacties ont-
lokt. Plezier, voldoening, zingeving en verbondenheid komen dichter bij, 
niet alleen in de symbolische ruimte van de therapiekamer, maar ook 
daarbuiten, in concrete relaties met andere mensen. Dat dit hoge doel 
haalbaar is, in ieder geval in zekere mate, is te begrijpen omdat herinne-
ringen niet méér zijn (en ook niet minder) dan subjectieve, door emoties 
gekleurde ‘inprints’ van interactieve gebeurtenissen. Herinneringen heb-
ben geen definitief, onveranderlijk karakter, maar zijn flexibel. De New 
Map pareert de Old Map: het symbolische alternatief dat de cliënt in de 
antidote-fase heeft ervaren ondermijnt de oude conditionering. De cliënt 
zal in vergelijkbare situaties, waarin hij geneigd is volgens oude schema’s 
te reageren, eerder de nieuwe associatieroutes inslaan. Een soepeler psy-
chomotoriek, een vriendelijker oogopslag of levendiger stemgebruik la-
ten het begin zien van een veranderde instelling, zoals meer zelfvertrou-
wen. Dit roept als vanzelf andere reacties op uit de omgeving, wat de 
cliënt op diens beurt – meer of minder bewust – weer stimuleert tot an-
der gedrag. Naast deze impliciete veranderingen in de richting van een 
nieuw perspectief, zal de cliënt ook expliciet het beeld en de gevoelsher-
innering aan de antidote moeten leren oproepen en vertalen naar de 
praktijk van alle dag, en gaan ‘inoefenen’ in concrete situaties. Daarmee 
neemt de cliënt als volwassene verantwoordelijkheid en regie voor het 
nieuwe herinneringsalternatief en maakt zich niet afhankelijk van een 
magisch oplossing, zoals de hoop dat ‘als ik in de structure nu maar hard 
genoeg aan mijn negatieve vader werk, ik hem kan vergeten en gelukki-
ger zal worden’. Wat belangrijker is, is dat de cliënt onderkent dat het in 
betere omstandigheden vroeger echt anders had kunnen zijn. Met enige 
inspanning zou de toekomst er dus ook beter uit kunnen zien...  
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Een belangrijk hulpmiddel is om met de cliënt na te gaan op welke ma-
nier hij herinneringen inprent en vasthoudt. Een visueel ingestelde cliënt 
kan worden aangemoedigd om van de structures – en met name van de 
antidote – tekeningen, schetsen of beeldjes van klei te maken. Sommige 
cliënten zoeken een object uit dat model staat voor de ervaring in de 
antidote. Anderen vertalen een actie met de ideale ouders, zoals samen 
dansen of muziek maken aan het eind van de structure, concreet naar het 
dagelijks leven – door op dansles te gaan, of weer piano te gaan spelen. 
Ondanks de echtscheiding het contact met de eigen kinderen intensive-
ren of eindelijk die gedroomde verre reis gaan plannen zijn voorbeelden 
van concrete stappen op langere termijn. Voor meer beschouwende cl
ënten is het schrijven van een tekstsamenvatting van elke sessie een 
belangrijk hulpmiddel. Het regelmatig teruglezen helpt om zelf het pro-
ces en de vorderingen te evalueren en bij te sturen. Dit zijn de cliënten 
die veel ontlenen aan het zichzelf (eindelijk) in psychologische zin serieus 
nemen. Vaak ontstaat een grote honger naar psychologische of filosofi-
sche literatuur of romans.  
 Slechts een kleine groep cliënten heeft baat bij het terugzien van de 
structure op video. Meestal roept dat een zeker gevoel van vervreemding 
op en de neiging om zich van de structure te distantiëren. Gunstiger er-
varingen zijn opgedaan met het terugluisteren van audio-materiaal, opge-
nomen met een stereomicrofoon. Daarbij blijft het tweedimensionale 
beeld achterwege, terwijl de voorstelling en het lijfelijk herinneringsge-
voel op nauwkeurige wijze door de stereoweergave ruimtelijk worden 
opgeroepen, waardoor de cliënt de structure kan ‘terugzien’ en herbele-
ven.       

 
 Taak van de cliënt 
o Vlak voor de afronding van de structure kan de cliënt, vanuit de 

doorleefde antidote-ervaring, met de therapeut op het begin van de 
structure terugkijken. Hij kan dan ervaren hoe de negatieve invloed 
van de rolfiguren uit de True Scene en Historical Scene is afgenomen en 
deze ervaring verbinden met de toekomstige dagelijkse werkelijkheid.  

o In overleg met de therapeut geeft de cliënt aan wanneer het moment 
daar is dat de groepsleden hun rol af leggen. 
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o Na afloop van de structure schermt de cliënt zich af van de sharing 
van de groep en blijft zo lang mogelijk in contact met de ervaringen 
van de structure en wat deze voor hem betekenen.  

o Voor de taken van de cliënt na afloop van de structure verwijzen we 
naar bovenstaande alinea: het terugnemen van projecties, het expe-
rimenteren met ander gedrag, het openstaan voor de reacties van an-
deren, vertrouwen hebben in nieuwe mogelijkheden, het bewust in-
prenten en herhalen van de ervaringen in de structure.  

 
 Taak van de therapeut 
o De therapeut vraagt de cliënt aan het eind van de structure terug te 

kijken naar het begin en vraagt de cliënt om stil te staan bij hoe dat 
nu voelt.  

o De therapeut vraagt de cliënt de structure af te ronden. De cliënt 
bepaalt de volgorde waarin de rolfiguren hun rol afleggen. De thera-
peut blijft alert op een onbewuste negatieve herhaling. Bijvoorbeeld 
als de cliënt eerst de ideale rolfiguren laat vertrekken en daarna pas 
de negatieve figuren of de ideale ouders één voor één in plaats van 
tegelijk hun rol laat afelggen.  

o Hij stimuleert de cliënt ook buiten de groepsbijeenkomsten met de 
betekenis van de structure aan de gang te gaan. Hij moedigt de cliënt 
aan de nieuw verworven ervaringen en inzichten vast te houden en in 
de realiteit toe te passen en te toetsen.  

o In de nabespreking van de structure, - in een tweedaagse workshop 
in de openingsronde van de volgende dag of bij de afsluiting van de 
workshop, in een wekelijkse groep een week later, - laat de therapeut 
de cliënt bewust ‘door de nieuwe lens’ kijken. Hij brengt de laatste 
fase van de structure weer in verband met de eerste fase. Hoe wer-
den de negatieve invloeden gepareerd? Hij vraagt of de cliënt op een 
andere manier in zijn dagelijks leven op vergelijkbare situaties heeft 
gereageerd. Hij doet navraag over nieuwe ontwikkelingen in het ac-
tuele bestaan van de cliënt.  

 
Ten slotte 
De hier gegeven fasering van het verloop van een structure heeft de be-
perking van een schematisch, cyclisch model. In de dagelijkse therapie-
praktijk hoeft een cliënt zich niet aan de beschreven volgorde te houden. 
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♦ In plaats van met een actueel probleem, conflict of dilemma te ko-
men, kan de cliënt de structure met een relevante herinnering ope-
nen. De cliënt heeft het vermoeden – of weet – dat het verleden hem 
in het dagelijks leven dwars zit, zoals bij traumatische ervaringen, 
vroege verlating of verwaarlozing. Er is dan ook niets op tegen om in 
dat geval met de ingebrachte Historical scène te werken en vandaar uit 
met de cliënt naar een Antidote te zoeken. In een gedegen intake is de 
biografie en welke invloed deze op het huidige leven van de cliënt 
heeft, immers uitvoerig aan bod gekomen (Perquin, Jongsma, van 
Attekum 1998). Omdat niet zeker is of de cliënt ook tijdens de struc-
ture het overzicht op de samenhang tussen geschiedenis, oude 
blauwdruk en dagelijks leven paraat heeft, wordt aanbevolen dat op 
een geschikt moment tijdens de structure te bespreken. De therapeut 
slaat actief een brug naar de True Scene, als is het maar verbaal en ook 
al is deze niet in scène gezet.  

♦ Ook een cliënt die – bijvoorbeeld gestimuleerd door een recente 
structure van een medegroepslid of eigen eerdere structure(s) – ge-
motiveerd is meteen een Antidote neer te zetten, kan ‘carte blanche’ 
krijgen. In dit geval zal de cliënt, net als in een Ideale Ouder oefe-
ning, na verloop van tijd toenemend associaties krijgen met wat hij 
vroeger heeft gemist. Van daaruit kan dan weer het verband tussen 
de geschiedenis en actualiteit geëxploreerd worden.  

♦ Een zorgvuldig volgende therapeut zal bij een cliënt die in de actuali-
teit aan een nieuw perspectief wil werken al snel met de cliënt op de 
oude blauwdruk stuiten, waarop de structure in grote lijnen volgens 
de gegeven fasering zal verlopen.   

De therapie wint aan kracht, als de therapeut zich bewust is van de fase 
waarin de structure zich bevindt en er flexibel mee kan omgaan; als hij 
met de mogelijkheden van het schema kan spelen. 

Summary 
The phase model of a structure has been used as a didactic aid in educating Pessopsy-
chotherapists. The model is based on the first article of Al Pesso about the phases of a 
structure, ‘Center of Truth, True Scene, and Pilot’ (1990), the article of John Cran-
dell en Joel Rachelson ‘The Anatomy of a Structure’ (1994) and experiences of the 
first author in educating Pessotherapists in Europe. The model is helping the Pesso-
therapist in being conscious of the phase of a structure, in understanding how to go 
from one phase to the other en in encouraging this process: from actuality (True Scene), 
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to developmental history (Historical Scene) to alternative symbolical experience (Anti-
dote) and finally to a so called New Perspective. 
The responsibilities of the therapist and the client in this process are specified.  
 
Met dank aan Maria Dekkers voor het opbouwend commentaar en aan Monique Cup-
pen voor haar redactionele ondersteuning. 
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Spir i tual i ty  and Psychotherapy 
The Becoming o f  the Sou l in the 

Body 
 

Copyright Albert Pesso 2008∗  
 
 
To fulfill our soul and become all that we are is a spiritual push. But that 
fulfillment of our core, our innate self, our soul, is done with the help of 
the body, so it is a biological push as well. Then what is the difference 
between a spiritual push and a biological push? 
 That all depends on how you define spiritual and how you define bio-
logical. And to continue in that endeavor, how do you define the soul?  
 Here are some definitions I have come to in trying to address those 
essential questions. 
 To begin at the beginning, first, my definition of God: God is all there 
is. Therefore there is nothing that is not God. Clearly then, God has no 
other. God, being all there is means that all of the material of the uni-
verse including ourselves and everything that we can see touch or even 
imagine, are all actually parts of God. Since there is nothing that is not 
part of God and God has no other we can come to the conclusion that 
there is nothing else in the entire universe but God.    
 Let’s take that conclusion to the next step. God, being divine, means 
that all of what we call the material universe – by this definition being 
part of God – is naturally also divine. And speaking of what is natural 
means that what we call nature is also part of God. Clearly then, there is 
nothing that exists, visible or invisible to our human eyes and senses that 
is not divine.  
 
 

                                                
∗  Met toestemming overgenomen uit het ‘Cahier nr. 1’ dat door de Vlaamse 
Vereniging voor Pessotherapie werd uitgereikt op de studiedag over psychotherapie en 
spiritualiteit in maart 2008. 
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So what is generally called natural law must also be traceable to God and 
must also be a function and an aspect of God’s law. For how can nature 
escape being part of all that is, therefore part of God and therefore di-
vine? Now we can see that what is biological and what is spiritual can 
arise from one and the same base. 
 I know that this definition is not in alignment with that view of God 
which posits that God is outside nature and therefore of another quality, 
i.e. spiritual and not of what is ordinarily called “that which is material” 
and therefore other than God. This definition makes spirituality and 
materiality opposites, which implies that God is outside the material 
realm, being essentially, “spiritual” i.e. “non-material”. In that definition 
God would no longer be all that is and therefore there would be some-
thing existing that is other than God, i.e. nature and that definition sim-
ply does not fit my understanding of either, God, nature or the composi-
ton of matter and the composition of what is called spirituality.   
 What is called material, for me is essentially divine and not lifeless, 
non-spiritual or Godless. For me it is impossible to think of meaningless 
matter. God’s meaning is everywhere and in everything that is, including 
our living bodies and what one might call dead matter. 
 All that is, is divine. That means all that constitutes matter and all that 
is forged into life based on matter, is divine, i.e., spiritual. I can only un-
derstand and explain the wonder of consciousness as a spiritual reality 
while it is so clearly a neurological and therefore biological reality.   
 There is another element in my definition of God. God being all there 
is and the universe as we at least now know it is expanding and in that 
way, still becoming. That leads me to the conclusion that God is also 
expanding and becoming. I particularly like the notion of God still in the 
process of becoming because that is linked to the topic of this confer-
ence, the spiritual becoming of the soul via the body. 
 Now we can define the soul. The soul, is all that I am. I am made of 
others, a father’s sperm and a mother’s egg and I become who I am by 
virtue of interaction with those primary others and many others before 
and beyond them. Therefore I am not God for I am made of others and 
I must have others in order to fully become myself. If I ever get to a 
position or place where I feel as if I am all there is then I have entered 
the domain of God and I become omnipotent, at it least in feeling, 
thought and sometimes action. But paradoxically it is satanic forces and 
not God-like forces that are set loose when I feel I am all there is and I 
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am the only. Much more on that later. 
 That means when I am conceived, I am then only the result of the 
union of two cells and certainly not yet all that I am. For when I am 
newly conceived my soul is just a possibility and not yet an actuality. I 
need to have my maturational needs met by the appropriate other for me 
to complete that process. 
 So here is an interesting link between the development of my soul and 
the process of God, endlessly becoming. My personal becoming of my 
self, i.e. the fulfillment of my soul could be linked and looked at as a part 
of God’s becoming. What a wonderful and powerful thought. It makes 
me then not only a part of the universe but also a part of the most dy-
namic process imaginable. In that respect, I and you in our soul-
becoming are engaged in the colossal emergence and flowering of the 
endlessly becoming God.  
 So now, let’s get back to the body. 
Now that we have some basic definitions in place, let’s look at some of 
the laws that form us that is, form our bodies and ultimately form our-
selves. We can call them the formulas of life, or to make a pun or meta-
phor, the form-you-laws, or the formulas of life that form you and I and 
every other living person. 
 Here we go. Here are some of my fundamental life formulas that I 
personally live by and professionally work by. 
 We are made out of – or another way to put it – we are formed – by 
information. As a matter of fact, three different kinds of in-formation.  
Let me now note, the first kind. What we call our bodies is first funda-
mentally, extra-ordinarily condensed information. That is, we are made 
out of the genetic, evolutionary information stored in the genes packed 
into our father’s sperm and packed into our mother’s egg that will – at 
the moment of the union of those two cells which happens at concep-
tion – become the physical realization of the information that is the 
foundation of who we will become.    
 In that stored, genetic, evolutionarily evolved information is what has 
successfully lived and reproduced in the world that it found itself born 
into from the beginning of time. From the first living forms on up to us 
humans, our genes have kept a record of successful living that created 
the ongoing possibility of more life. All the failures in successful living 
did not replicate and therefore our genes have no record of that.     
 Our genes are the treasure house of success stories going back through 
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time from the beginning sparks of life that rose out of matter to become 
the first living, replicating organisms. What is more divine than that?  
Matter has become flesh that grows and knows and replicates. 
 Our genes are packed with information, not only with what has been 
successful in the past, but it is packed with information about how to 
expand that union of two cells and take it on the unbelievably complex 
journey of creation of more cells in more complex relationships to be-
come organs and then finally the completely developed fetus that will 
emerge from our mother’s uterus as a living, whole being that is 
equipped with information about how to experience and react to the 
world it is born into. 
 Until that moment of birth, we are the creatures only of the first kind 
of information, which I shall call “storage”. That is, the stored informa-
tion that is packed in our genes that will create what is to become and be 
called you or me.   
 So to jump ahead, if we want to fulfill our soul, that is fulfill the poten-
tiality we become heir to in the magical instant of conception, we only 
have to listen to what is deepest in our body, our cells, our feelings our 
sensations, our urges that rise from that base. Our soul does not talk to 
us in words, it pulls us, it pushes us, it compels us, for we are the heirs to 
its ancient, sacred passion for being alive and seeing to it that its and our 
own future generations keep on living. It is not just you who owns that 
passion. You have inherited it from all the living stuff that remembered, 
recorded, collected and transmitted it through epochs and millennia to 
end up in your mother’s singular egg, that is to become one part of a 
singular you and your father’s singular sperm that is to become the other 
part that forms the reality of a singular you. Both joined in a union of 
your singular passion and your singular desire to live and make more life.  
For your genes not only knew how to construct your life, bit by bit, cell 
by cell, organ by organ in perfect harmony and organization but, if you 
are a female, it has deposited in your ovaries, the next possible genera-
tions of living folks, and if you are male, it has deposited in your testes, 
the ability to create billions of possible partners to those darling clustered 
eggs, not yet beings, sheltered in the ovarian temple of every, littlest, new 
born girl’s sacred interior. 
 It, or you, or me, are then born with senses that will inform us about 
the world we find ourselves in, with selective attention to what will en-
hance the continuity of life, for indeed, we are loaded with expectation 
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and information about how to continue living outside the uterus. We 
have selective attention, bred into our senses, to those elements we can 
sense in the outside world that will enhance life or be a danger to life.  
We are born with a passion to survive – a passion that has survived for 
billions of years, first in our uni-cellular antecedents and then in all that 
has lived, long before we humans were a part of life on earth.   
 We are also born with muscular, moveable bodies that have the inbuilt 
information and capacity to move in accordance with what our senses 
have perceived that is either good or bad for our continuity of living.  
There is a wonderful dance or duet that goes on between our senses and 
our bodies. Whatever it is that our senses pick up about the world we 
face, that information instantly mobilizes our bodies to move in accor-
dance with what is seen that will optimally enhance the continuity of life.  
I sometimes call or refer to this dance, which biologically is referred to as 
sensori-motor organization, as see/do. That is, the instant of “seeing” 
produces a program of motor or bodily “doing” behavior that makes us 
move in accordance with the passion for the continuity of life. That in-
nate system helps us to move in a way that guarantees the furtherance 
and continuity of our individual selves. 
 But we are not forever infants emerging from the womb. We are 
pressed by our genes to mature and to become adults who will then fol-
low the second command of existence, the first being the survival of the 
self and the second being the survival of the species. That means replica-
tion, sexuality. 
 In order for that to happen – our maturation and growth to become 
adult creators of life – we must have the capacity to remember those 
things that added to life and remember those things that were hostile to 
life. That means we have to have at each moment of perception the abil-
ity to remember past good or past bad perceptions and to update our 
perception of the present in terms of what we have learned from the 
past. One way of describing this learning process is that we perceive the 
present not only with what comes into our senses in the here-and-now, 
but what we have recorded in the there-and-then packed into our mem-
ory that is pertinent to the here-and-now. That means that each moment 
of present consciousness is seen through the filter or lens of memory.  
We can refer to this by saying that we not only see with our real eye, but 
we see simultaneously what is stored in our “mind’s eye” that we have 
learned from past events that is either good or bad.   
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 To carry that kind of process over to our bodily/motor reaction to 
what we have seen, we can move with our real body based on the mem-
ory of how we have moved successfully in the past stored within our 
“mind’s body”.   
 This makes it clear that in each moment of the present we can have the 
genetically inbuilt capacity to automatically access the memory of the 
past in our mind’s eye and in our mind’s body to successfully engage 
with what is present at each moment of our becoming mature and taking 
on the dual passionate tasks of survival of the self and survival of the 
species.  
 That means we can, if we wanted, access that information by con-
sciously looking with our mind’s eye and consciously conjure up images 
of what we have seen before. For instance I can ask you to conjure up in 
your mind’s eye an image of your mother. Clearly we all can do that. 
 We can also consciously conjure up the feeling in our mind’s body of 
riding a bicycle. Try that out and your brain will tick off neruronal firings 
as if you were actually riding a bicycle. 
 All well and good, but there is another interesting point to note here 
and that is not only can we see in our mind’s eye what we have seen be-
fore and do in our mind’s body what we have done before, but there is 
also a very creative inbuilt capacity of seeing in our mind’s eye what we 
have never seen before and doing in our mind’s body what we have 
never done before. Just think of what’s happening in our dreams. We are 
seeing and doing things using our mind’s eye and our mind’s body that 
we have never seen or done before. What a creative process that is. And 
who and what is the choreographer or playwright or cinetmatographer of 
those events? That question will grow even more intriguing as I speak 
further in this lecture. 
 But to get back to the original point, all the above is a second kind of 
information. The first being genetic information which I have called 
storage, this second kind of information which is stored in our mind’s 
eye and mind’s body can be called our “autobiographical his-story”. So 
our autobiographical history is another kind of storage, but not geneti-
cally stored information about our inherited past, but our own lived stor-
age of information about how we have personally found life that is either 
good or bad for us and directly influences how we act in each moment 
of the present.  
 So now you can see we are influenced every moment of the present by 
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the information packed in the storage of our genes which is constantly 
pushing us toward fulfillment and the information packed into our auto-
biographical history which is packed into our conscious and unconscious 
memory of our mind’s eye and mind’s body. And, as I said before what 
is in our memory of our actual autobiographical past endlessly influences 
how we perceive, experience and act in the present. 
 Before I go onto describing the third kind of stored information which 
influences us every moment of the present, I would like to elaborate a bit 
further in what is pressing out for expression from the storage in our 
genes. 
 In order to survive and then to thrive we need to have our basic devel-
opmental needs met at the right age and with the right kinship relation-
ship. Our genes know all about that and that is the unfolding of the soul.  
We are pushed to become mature and to cultivate and reap the rewards 
of our fulfilled soul not only for ourselves, but for all the rest of human-
ity. 
 So it is important that our personal history is replete with opportunities 
for the fulfillment of the soul. In PBSP terms, that means our basic 
needs met at the right age and with the right kinship relationship. We 
need to have been given a sense of place that gives us the license to be in 
the world, to have been given the nurture necessary for our flowering, to 
have been given the support necessary for our sense of stability, to have 
been given the protection for our sense of safety in the world and to 
have been given limits to the powerful forces of life that we have deep 
inside us so that that we can use every instant of our lives to safely use 
the energies of the body to do what it needs to do to keep on living and 
keep on creating. 
 Then we need to attend to the integration and unification of the polari-
ties of our being, in order words to become a whole unified self with all 
parts included and after that, the development of consciousness which 
includes the acquisition of language.   
 Acquiring language means the mapping of the world not only with our 
senses, but also through language, symbol and metaphor. Thus, language 
is a way of “seeing” the world. Using and hearing language awakens im-
ages of what we have seen and even images of what has not been seen.  
And remember, every time we see or sense something – and now this 
includes what we have see in our mind’s eye when we hear language, we 
react with our mind’s bodies to adapt to and respond to what is seen in 
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our mind’s eyes in an optimal way. 
 To continue on with the task of becoming whole, we also need to have 
our self awareness and self mastery enhanced. We call that the develop-
ment of the Pilot, that part of the self that is able to be aware of what is 
going on inside and outside the self and then can make the most appro-
priate decisions – decisions that it is prepared not only to implement but 
to be accountable and responsible for. 
 The final life/maturational task of becoming who we really are, i.e. our 
soul, is to fulfill our personal uniqueness and potentiality, another way of 
saying to bear fruit. Of course the fruit is what will be of benefit to those 
that come after us, our children and society at large. Bearing fruit does 
not have to be the sexual reproduction of other living creatures, but can 
also be all those creative activities that add to the human race and planet 
at large – those things which will further not only human existence but 
planetary continuity and well-being also. 
 Remember I spoke of the two passions, the passion for the survival of 
the self and the passion for the survival of the species as arising from our 
genetic heritage. Survival of the self can be reduced to the topic of work, 
and survival of the species can be reduced to the topic of love. Yes, in-
deed, we are made to arrive in the world ready to work in ways that will 
keep us alive as individuals and ready to love in ways that will keep the 
species alive long years before we ourselves as individuals die. 
 Work and love is often seen to be all there is to life, but there is more. 
There are two fundamental drives that I haven’t talked about as yet, and 
one is the need to make things whole to make things complete. That 
drive is behind the push to mature – to strive for completion and whole-
ness; it is behind the push to get all our needs met which leads to com-
pletion and wholeness; it is the push to finish things and make things 
work both for the good of others and the world. All of that comprises 
the push to bring things to completion and create wholeness.   
 That drive is so basic and innate that we often take it for granted.  
Here I will demonstrate an example of seeing something that is not 
complete, though it is just so simple, but it is unbearable to part of the 
psyche which needs to make things it sees that are incomplete, more 
complete. That is our life task, just as much as surviving of the self and 
survival of the species. In fact that completion gestalt is operant in both 
of those arenas. 
 The fourth and last basic push of human life is to do justice. That is, 
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making things right, making things fair, making things balanced. Clearly 
there is a relationship between making things complete and doing justice.   
 Getting to that stage requires maturation and our genes have installed 
in us a kind of agenda of what has to happen in our interpersonal lives 
that will result in a pleasurable maturation. Isn’t it interesting that I bring 
in pleasure at this point? For indeed when we follow the dictates of our 
genetic storage, pleasure is the natural/spiritual re-inforcer of those life-
enhancing behaviors. 
 But some of us have not had the good fortune of a personal autobio-
graphical history which would result in the pleasurable experience of life 
and gene-anticipated maturation. What then? To jump ahead what we do 
in the work of PBSP is to examine the client’s present consciousness, 
which as I said before is a perfect reflection of what has happened in the 
past and then determine what history they experienced that did not fulfill 
the genetic expectations. Micro-tracking is the name we use to describe 
the process of examining client’s present consciousness of their emo-
tions and thoughts. Micro-tracking naturally leads to the recollection and 
re-experience of past history which is the foundation for clients’ distress 
and dissatisfaction with their present lives.  
 Since it is clearly a given that the past controls and predicts the future, 
we have learned how to make new, experiences in the present as if they 
had taken place in the past, but this time with all the needs that our 
genes have anticipated will be met, and we do indeed see to it that they 
get met in the therapy session. Not in a sense of a corrective experience 
in the present in the therapeutic relationship, but the work is skillfully 
organized to be taken in by the client’s brain as if these events had actu-
ally happened in the actual past. In the creation of those new memories 
the satisfiers of the maturational needs of the past are role-played by 
group members as if they were exactly the kinds of kinship figures an-
ticipated by our genes. They are therefore called ideal figures, such as 
ideal mothers and ideal fathers, Sounds incredible, but that is exactly 
what we have learned to do. We call that doing a structure. 
 But sometimes people find it simply impossible to take in the very 
experiences that they so achingly long for. Their “receptor sites” for in-
take of needs simply won’t open. The structure supplying new memories 
simply doesn’t work for them. 
 That brings us to the third form of information about life that power-
fully influences the quality of our earthly existence. The first I have de-
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scribed as “storage” which means the information we inherit at concep-
tion which is the basis for the becoming and realization of the soul. The 
second is our personal autobiographical “history” which includes satis-
faction of basic needs but can also be the source of experienced deficits 
and experienced traumas.   
 You must have noticed that I have root verbal theme here with the 
word “store” in it. The first is storage (store-age), which has store in it 
and the second is autobiographical history, (hi-store-y) which has store in 
it. Store means that which has been collected and can be recollected 
from memory and those memories are running our lives.   
 Now I will bring up a third characteristic of store and that is Stories.  
(Store-ies) We are amazingly influenced by the events in the stories we 
hear, in some ways even more so than the events we actually experience.  
Remember, when we hear words, we see the pictures they awaken in our 
mind’s eye and don’t forget our mind’s body moves in response to the 
pictures that are seen in the mind’s eye.   
 The stories we hear from our parents about their lives when they were 
children with their own parents -- or about their own parents’ lives as 
well as their long gone ancestors – all these stores have a profound effect 
on us. Further than that are the stories about our ethnic groups our na-
tions and our religious foundations and history. Here is where the force 
to do justice comes in and with great power. Whenever we hear stories 
of incompletions or injustices in our parents’ lives, their own parents, 
lives, etc. – for instance they were orphaned or someone’s mate died at 
an early age, or our ancestors were forced from their homeland, etc. -- 
whatever the age is that we hear them, no matter how early in our lives 
we hear them, the justice motivation, coupled with the completion moti-
vation jumps powerfully into play.   
 It is absence of justice in those stories that mobilizes an essential part 
of us to make those family members more whole and to heal the injus-
tices to our ethnic, national and religious forebears.   
 You may wonder how it is possible that stories could have such a 
powerful influence on the quality of our lives. Let me show you how it 
works, using the ideas mentioned previously regarding the mind’s eye 
and the mind’s body. Remember that whatever we see with our senses 
we are inclined to do something about it with our bodies. And remember 
we don’t just have a real eye, we have a mind’s eye and we don’t just 
have a real body, but we have a mind’s body. And that is where stories 
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come in.  For when we hear a story, we immediately see what is being 
described in words, as images in our mind’s eye even though it is some-
thing we have never seen before. Remember I told you that the mind’s 
eye can somehow create and see what we haven’t seen before and the 
mind’s body can create and do with our mind’s body what we haven’t 
ever done before.  In these cases the mind’s eye and the mind’s body are 
the choreographers of the unconscious “movies” shown in the internal 
theater of perception and action that goes on in our brain. 
 So when we hear a story about such an incompletion we see the in-
complete situation in our mind’s eye and our innate tropism to make 
things whole and do justice goes to work at once and our mind’s body 
goes to the rescue and does the job of completion and justice in all those 
simply heard, storied events. I call that action the work of the “Messiah 
gene”. We have all been raised to the notion that one day there will be a 
single Messiah, but my experience is that all of us are born with that in-
clination and that is why I call it the Messiah gene.   
 What follows is a complex picture and here are the steps to illuminate 
it. Recall that when we work with clients who have had a history of frus-
tration of maturational needs, that we make an interactive event in the 
therapy room where they can experience a new, gene-satisfying history.  
Well, we have found that a goodly number of clients simply cannot take 
in that new history. Though they have longed for those satisfactions pos-
sibly during decades seeking their satisfaction at the wrong age and with 
the wrong kinship figures, but nonetheless, simply cannot receive what 
they want and simply can’t take in those good, sorely needed experi-
ences. 
 Now to go back to the Messiah gene. When we hear stories about in-
justices and incompletions before we ourselves have become mature, our 
Messiah gene goes to work and we become the one and only answer to 
the injustices heard about in the stories. In that way, we, under the un-
conscious influence of the Messiah gene have put-out for the other too 
soon. The unexpected consequence that occurs when people put-out, 
albeit totally unconsciously in the mind’s body actions of the Messiah 
gene, they become virtually unable to take-in, in reality, in real-time.  
Their receptor sites or receptivity for their personal satisfaction simply 
don’t open up.  
 That is only one of the consequences of the too-soon action of justice 
in the unconscious mind’s body from listening to stories of incomple-
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tions. The other consequence is that we, as the Messiah, having become 
the only, transgress into God’s territory of being without an other. Re-
member, this is not done consciously. The children who hear those sto-
ries have no idea that their mind’s body has gone through time and space 
to become the healer of every injustice they ever heard about. One way 
to describe this process is that some part of their automatic and uncon-
scious brain processes makes an internal “movie” of themselves in the 
starring roles. In those unconscious but deeply engrained and psycho-
logically influential movies, we can all become superman, wonder-
woman, the lone ranger and whatever other cinematic or literary or vis-
ual figure people have created and imagined through history to bring 
justice to the universe.    
 Let me describe further one other consequence of these internally and 
unconsciously created movies of the actions our mind’s bodies have 
taken to heal the world. To do that, I would like to go beneath the four 
basic pushes of work, love, completions and doing justice. All those ac-
tions are the consequence of two fundamental dynamic energy sources.  
Those energies in their un-integrated and un-modulated form are the 
capacity to destroy and the capacity to create. In other words, what 
Freud has described as the Id, unbounded aggression, to kill, and un-
bounded sexuality, to create. In the natural gene-anticipated process of 
maturation, those forces become limited, i.e. integrated and modulated 
by our parents during our maturation. Only thus limited those nuclear 
forces can be safely used as the energetic basis for emotional expressions 
of every kind. Nonetheless the underlying sources are the nuclear ener-
gies of aggression and sexuality, though now safely channeled to meta-
phorically light the cities and run the emotional machinery of our lives. 
 So when we are the Messiah and the one and only, it has that dual con-
sequence: that of shutting down our capacity to receive; and breaking 
loose the binding of those nuclear forces that are usually attributed to 
God as the one that Giveth and the one that Taketh way. Giveth mean-
ing creation, i.e. sexuality and Taketh away, death or aggression. 
 So when we what we now call, the process of filling holes in roles, all 
hell breaks loose. Our genes have supplied us with a template of what a 
complete family structure should be like and we are forced by our ge-
netic storage to make things whole and bring justice to the world. By 
holes in roles, I mean hearing stories about our forebears losing parents, 
loosing partners and loosing children. Those roles were not filled prop-
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erly. And when we fill those holes and become the only, all hell breaks 
loose for our killing forces and our sexual forces are no longer limited, 
modulated or bound.  
 Our psyches mobilize defenses against that “internal Armageddon” 
that are not conscious but automatic and highly effective To keep things 
on an even keel, we may become depressed, or dissociated or re-direct 
those unbound forces at ourselves, or keep ourselves from ever making 
our personal completions or allowing us to be fully content or have 
pleasure. All too often those systemic defenses fail and we can all too 
often read about mass murder and mass mayhem carried out in the 
world, sometimes in the name of justice. That brings up the distinction 
between exclusive and inclusive justice. Exclusive justice is immature 
justice that is extended only to those like us and inclusive justice is ma-
ture justice that is extended to everyone and to the planet itself as well.  
But that is beyond the scope of this lecture. 
 To jump ahead to the therapy session, when we micro-track a client’s 
present and then find the history of dissatisfactions and then learn that 
they cannot receive the beneficent input of ideal figures, we immediately 
ask, who did you care about? That question surfaces compassion and 
concern about figures in their lives that they have seen or only heard 
stories about. When they recount stories of injustice and in-completions 
we take the step of making “movies.” In those movies the client does 
not play a part and is simply viewing the “screen” where the movie takes 
place in the room. In that “looked at movie” the history of those figures 
is replayed but now with the appropriate figures who would not have 
died, or disappeared but are fashioned as ideal figures who would have 
filled the holes, done the completions that one’s unconscious Messiah 
gene had accomplished in the unconscious movies filmed, created and 
viewed in the back of the client’s mind.   
 When the client “sees” those “movies” in the therapy session, their 
own energies shift dramatically. They are no longer the only, no longer 
God-like, the unbound forces of aggression and sexuality are now lim-
ited, bound and modulated. Their bodies show that effect at once as they 
visibly relax, become more centered, balanced in their energies and more 
quiet. Without hesitation, they regularly say, if all that had happened to 
my grandparents (or whomever) my whole life would have been differ-
ent. In the therapy session, we have changed the stories and their bodies 
instantly show the change. Then they become ready to imagine what it 
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would have been like to have had parenting that was available from their 
now believable ideal parents. In that point of the therapeutic work called 
a structure, they are no longer watching a “movie” that they are not in, 
they begin to experience a symbolic event, in which their ideal figures 
and they, as only themselves, take part in it. In that self- experience they 
take in the ministrations of those ideal figures in their real body as well as 
in their mind’s body as if they were back in time when those experiences 
should have been available. Their expressions of satisfaction are palpable 
and evident in their gaze, their posture and their breathing rate. The re-
lief and then the consequent grief that follows the recognition of all that 
had been missed is heart rending to watch. But the grief subsides and the 
relief settles deeper as the wonderful effects of oxytocin the hormone 
which is released in a loving embrace with ones well-attached parents 
takes place. This is a holy moment and is reminiscent of the Madonna 
figures and other religious icons where the images that are represented 
are just right. Yes, indeed they are just right, just and right and fitting the 
expectations of the storage in our genes of how the world should be met 
and enjoyed.    
 What we have done in the therapy session is to provide precisely what 
their genetic storage has built into their anticipation and expectation of 
life on earth. In that way we have used their bodies, which are made of 
the divine stuff of God, to help them to realize with the impulses found 
in their bodies to become their fuller realizable souls. They have partici-
pated successfully in the becoming of themselves and perhaps also per-
sonally contributed to the endless becoming of God. 
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God en het lo t  mogen ni e t  met  e l -
kaar verward worden 

 
 
L I S A   V O S  

 
In le iding 
In dit artikel verwoord ik mijn gedachten naar aanleiding van de studiedag over spiri-
tualiteit en lichaamsgerichte psychotherapie. De studiedag werd gehouden op 14 maart 
2008 ter gelegenheid van het 35jarig bestaan van Kern, centrum voor psychotherapie 
en relatietraining te Sint- Niklaas en het 10jarig bestaan van de Vlaamse Vereni-
ging voor Pessopsychotherapie. 
 
Graag wil ik met de lezer hardop denken over mijn intuïtie dat psycho-
therapie binnen een zingevingsysteem, zoals religie niet gepast is. Aan-
leiding voor mijn onderzoek is de aankondiging van de studiedag. Ik 
citeer: 
‘Zingevingsvragen en het geven van antwoorden op existentiële vragen zijn lang het 
terrein geweest van religie en de traditionele godsdienst. In onze tijd zijn nieuwe vor-
men van spirituele tijdsbeleving ontstaan. In psychotherapie merken we dat naast 
aandacht voor concrete problemen en symptomen de vraag naar zingeving en het vinden 
van houvast meer dan ooit wordt gesteld.  
 In de zoektocht naar ankers en grond onder de voeten, naar bevrijding, levensvervul-
ling en verdieping, is de therapeut een nieuwe metgezel geworden. 
 Dit vraagt van de therapeut een uitbreiding van zijn arsenaal aan methodieken en 
een heroriëntering van zijn visie op therapie.’ 
 
In eerste instantie geef ik mijn eigen omschrijving van de twee belang-
rijkste begrippen: psychotherapie en spiritualiteit. Voor een nader onder-
zoek naar het begrip spiritualiteit citeer ik passages uit het boek ‘Perl-
mann’s zwijgen’ (Mercier, 2007). 
Daarna ga ik naar aanleiding van een citaat van Marjoleine de Vos in op 
de ‘Waaromvraag’ in een mensenleven. 
 Tenslotte kom ik terug op het onderzoek naar mijn intuïtie. Van intuï-
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tie kom ik tot mijn voorlopige standpunt. Zowel de zegeningen als de 
rampen die een mens overkomen, komen niet van God en ‘waaromvra-
gen’ horen buiten psychotherapie te blijven. 
 Wèl kunnen mensen binnen een religieuze of spirituele stroming kracht 
en ondersteuning ervaren bij het onvermijdelijk leed dat hen overkomt. 
De keuze voor die stroming is aan de cliënt. Het risico bestaat anders dat 
therapeuten niet kunnen laten ZIJN wat IS en hun eigen waarden opleg-
gen.  
 
Begripsbepalingen 
Om te beginnen kom ik tot een omschrijving van de twee belangrijkste 
begrippen, psychotherapie en spiritualiteit. Vooral bij het begrip spiritua-
liteit, wordt het meer hardop denken en zoeken dan een aan literatuur 
ontleende omschrijving.  
     
Psychotherapie is een voor de therapeut emotioneel belangenloze, en 
voor de therapeut en de cliënt samen een warme, menselijke ontmoeting. 
In het belang van de cliënt wordt samen gezocht naar wat hem belem-
mert zijn potentieel te realiseren. Opdat hij beter in staat zal zijn lief te 
hebben, te rouwen en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de ge-
meenschap waar hij deel van uit maakt.Met psychotherapie wordt een 
proces bedoeld, men gaat ìn psychotherapie. Twee belangrijke aspecten 
van dit proces licht ik uit.  
 Het eerste aspect betreft de overdrachtsrelatie waarin de cliënt gevoe-
lens ten aanzien van vroege belangrijke anderen opnieuw aan de thera-
peut beleeft. In sommige psychotherapeutische scholen wordt de cliënt 
expliciet uitgenodigd deze gevoelens te uiten en worden deze gevoelens 
‘bewerkt’.  
 Het tweede aspect heeft betrekking op de theoretische en methodische 
uitgangspunten van de therapeut. Zo kan men psychotherapie doen vol-
gens Freud, volgens Rogers, volgens Pesso en vele anderen. Hierbij zij 
opgemerkt dat bestaande therapeutische methoden, kort of langer du-
rend, gericht op cognities of juist met het lichaam als uitgangspunt, op 
het gebied van proefondervindelijke werkzaamheid en theoretische on-
derbouwing van elkaar verschillen. Effectonderzoek is ingewikkeld en 
lastig te doen. Bovendien zouden juist non-specifieke factoren in de psy-
chotherapie van groot belang zijn, zoals de persoonlijkheid van de thera-
peut, los van welke methode dan ook.    
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Spiritualiteit is een begrip waarmee een vermogen wordt uitgedrukt, 
zoals ook bij woorden als creativiteit, seksualiteit of religiositeit. Spiritua-
liteit betreft het vermogen volledig in het moment, hier, in een tijdloos 
nu, te ZIJN. Het verleden, noch de toekomst tellen. Zo kan iemand een 
spirituele ervaring hebben tijdens het luisteren naar muziek, tijdens het 
vrijen of bij het wandelen langs een eeuwenoud pad door de bergen. Het 
verlangen naar een zijn met die spirituele kwaliteit is een steeds terugke-
rend thema in het boek ‘Perlmann’s zwijgen’ (Mercier, 2007). In deze 
Nederlandse vertaling wordt consequent het woord ‘tegenwoordigheid’ 
gebruikt voor het Duitse woord ‘Gegenwart’ dat in de context echter 
wisselende betekenissen heeft. Bijvoorbeeld in de volgende zin, waarin ik 
het woord tegenwoordigheid liever met lichtheid zou vertalen. 
 
‘Agnes had haar hand op zijn arm gelegd toen de arts met de uitslag in zijn hand de 
verlossende mededeling had gedaan. Daarna hadden ze eindeloos door de stad gelopen 
en elkaar telkens weer op de vochtige glanzende herfstbladeren attent gemaakt. Voor 
het eerst had hij (Perlmann, red.) met een smoesje zijn colleges laten uitvallen en waren 
ze een week naar Sylt gegaan. Het waren dagen vol tegenwoordigheid , dagen vol wind 
en weidsheid en opluchting.’ (blz.171)  
 
Nog een citaat: ‘Hij lag op bed en dacht weer aan Agnes en aan hoe bijzonder 
haar foto’s waren. Ooit had ze maandenlang alleen gezichten van stokoude mensen 
gefotografeerd, het was een verslaving. De serie was een groot succes geworden. Ze had 
oog voor details, ze keek op een manier die een detail een verhevigde, bijzondere inten-
sieve tegenwoordigheid kon verlenen -alsof door haar blik een detail uit de vage verte 
van een tijdelijk schijnbestaan naar de lichte tegenwoordigheid van vastomlijnde vor-
men werd gehaald. Wat had hij haar om dat talent benijd.’ (blz.175) 
 
Ik zal me niet bezighouden met een betere vertaling. Wel wil ik met deze 
twee gekozen citaten het begrip spiritualiteit nader onderzoeken. 
 Het eerste citaat betreft een samenzijn, los van verplichtingen, zoals de 
colleges die gegeven moeten worden. Het gaat om het samen waarnemen 
van de buitenwereld, het elkaar over en weer attent maken op de glans 
van de bladeren, die op hun beurt glans en lichtheid geven aan hun zijn. 
Er is beweging (‘wind’), er zijn mogelijkheden (‘weidsheid’) en tenslotte 
kunnen ze weer ademhalen en voelen (‘opluchting’).  
 Het tweede citaat betreft de waarneming. De kijker ‘ziet’ een persoon 
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die opeens gaat leven. Iemand die vóór dat moment (van de foto) afwe-
zig was. Zo kan ineens een gevoel, een dagelijkse handeling of een voor-
werp, als nieuw uit het alledaagse te voorschijn komen. 
Spiritualiteit betekent het vermogen de eigen beperkte lichamelijkheid te 
overstijgen door deel uit te maken van een groter geheel: De Natuur, met 
zijn eigen eeuwige ritme en hartslag.  
Ik citeer: 
‘Hij (Perlmann,red.) staarde met ogen die pijn deden naar de lichtvlakte van de baai, 
waar een motorboot doorheen kliefde. Waar het nu op aan kwam, dacht hij was dit: 
de glans van dat licht alles te laten zijn, de hele werkelijkheid, en er niets achter te 
zoeken. Het licht niet als een belofte te ervaren, maar als de vervulling van een belofte. 
Als iets waarbij je was aangekomen, niet als iets dat almaar nieuwe verwachtingen 
wekte.’(blz 13) 
Of betekent spiritualiteit ook het vermogen verbondenheid te ervaren 
met anderen, waardoor de eigen afgescheidenheid even wordt opgehe-
ven? Zoals bijvoorbeeld bij een begrafenis. Maakte die dimensie het af-
scheid van André Hazes zo indrukwekkend? Misschien zouden veel 
voetbal supporters het zelf niet zo noemen, maar kunnen we wel ver-
moeden dat het gezamenlijk beleven van een oranje voetbal finale ook 
door sommigen als spiritueel wordt beleefd. Zelfs wanneer iemand in 
gezelschap een goede grap vertelt en het lachen een gevoel van bevrij-
ding te weeg brengt kan dat een spirituele ervaring bieden. Er bestaat 
even geen tijd en geen taal, alleen het onbedaarlijk lachen. 
En tenslotte, zou het zo kunnen zijn dat een ervaring pas spiritueel ge-
noemd kan worden als degene die de ervaring opdoet, al reflecterend tot 
bewustzijn komt van die kwaliteit?  
 
Wanneer er een ramp gebeurt 
Marjoleine de Vos sprak op een bijeenkomst van familie en vrienden van 
slachtoffers van de tsunami die zich voltrok op Tweede Kerstdag 2004 
een tekst uit die werd afgedrukt in de NRC van dinsdag 25 januari 2005. 
Hieronder citeer ik een groot gedeelte van haar tekst met de titel’ Als ik 
je wakkerte niet meer heb’.  
 
‘Niemand kan echt aan iemand anders zien hoe die zich voelt. Iedereen, en zeker een 
aantal van de mensen die hier zitten, heeft die ervaring: je praat, je doet de afwas, laat 
de hond uit, stempelt een kaartje voor de bus, je zegt vriendelijk goedendag en dank u 
wel en iedereen reageert op je zoals iedereen nu eenmaal reageert. Alsof alles heel ge-
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woon is. 
Maar onder elk gebaar en elk woord gaapt een afgrond waar je zo in kunt vallen. 
Want er is iemand niet, er is iemand verdwenen van wie je hield, voorgoed of misschien 
voorgoed en die ogenschijnlijk normale wereld is een onbegrijpelijke fictie, aangezien 
niets meer normaal is. 
(...) 
Wie over straat loopt, maar tegelijkertijd boven de afgrond van het verdriet, of juist 
zoals verschillenden van u, van de angst zweeft, die staat enigszins buiten de wereld. 
Het is maar schijn dat hij of zij er is zoals ieder ander. 
Wie heel bang is voor iemands lot, of weet dat dat lot beslist is, die beweegt zich nog 
wel door de wereld, het is alleen niet meer dezelfde wereld. Ook al doet de wereld wreed 
als ze is, net of er niets gebeurd is, rijden de trams nog, komt de zon gewoon op, en 
klinkt er vrolijke, onbenullige muziek uit de radio. 
De dichteres Eva Gerlach schreef eens: 
(...) 
denk niet dat het overgaat, 
dat als je weggaat of doodgaat, 
dat dan het gras gewoon opkomt, 
de ekster gewoon weer het snoeihout 
in zijn mond neemt, een nest 
bouwt, 
zo gemakkelijk is het niet. 
Als je er niet meer bent, 
als ik je wakkerte niet meer 
heb en je slaapzaamheid zal het 
allemaal misgaan. Er zal dan namelijk geen 
reden meer zijn voor de dingen om te bestaan. 
(...) 
Er is geen reden meer voor de dingen om te bestaan. Maar ze bestaan wel. Net als 
degene die iemand mist. Bestaan is wat overblijft. En de liefde. Die maakt het gemis 
pijnlijk, maar er is toch niets belangrijkers in het leven dan van elkaar te houden, 
gehouden te hebben, te blijven houden- ook als je elkaar niet langer kunt zien. 
‘ Het grote universum schenkt ons vreugde en verdriet volgens zijn eigen wetten’, las ik 
ergens. Die wetten, als het wetten zijn, zijn ondoorgrondelijk. Ze kunnen makkelijk 
heel onrechtvaardig aanvoelen. Het grote universum heeft de neiging om zich weinig 
van ons mensen aan te trekken. Het deelt soms, zoals nu op Tweede Kerstdag ver-
schrikkelijke rampen uit en gaat dan gewoon maar verder. Het beantwoordt geen 
waarom-vragen en hoezeer je ook de neiging hebt om wanhopig ‘waarom?’ te roepen, 
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antwoord zal er niet komen. ‘ Waarom’ is niet de goede vraag. Als alles nog gewoon 
is, als de ramp nog niet heeft toegeslagen, en je in de luxueuze positie verkeert om je de 
dingen voor te stellen, in plaats van ze te ondergaan, probeert iedereen wel eens zich 
voor te bereiden op de dingen die zouden kunnen gebeuren. Tijdens zo’n gedachte-
experiment hoop je dat je, als ooit het lot toeslaat niet alleen maar in de valkuil van 
het waarom zult vallen. Dat je dan zult kunnen denken: er gebeuren verschrikkelijke 
dingen in de wereld, nu treft zo’n verschrikking mij. Dat je die zult kunnen dragen, 
zelfs als je zegt: ik kan dit niet dragen. 
Er is tenslotte maar één ding dat u, gedompeld in angst of rouw, onzekerheid of ver-
driet, te doen blijft. Leven. En anderen, degenen die u nastaan, helpen te leven. Steeds 
minder als uitgestotenen. Steeds meer als onderdelen van dat grote universum, met zijn 
onbegrijpelijke wetten, dat verdriet schenkt en vreugde.’  
Aldus Marjoleine de Vos.   
      
‘Waarom is niet de goede vraag’ 
Zowel in de grote wereldreligies, als in mystieke tradities en in de weten-
schap kunnen we kennis nemen van verklaringen van allerlei verschijnse-
len, van allerlei aard. Waarom draait de aarde om de zon? Wat is de rela-
tie tussen eb en vloed en de maanstand? Bestaat er een leven na de 
dood? Waarom dragen alle vrouwen in Iran een sluier? Hoe kan ik zien 
dat de aarde rond is en niet plat? Waarom lijk ik op mijn moeder? Al die 
vragen doen me denken aan de leeftijd waarop mijn kinderen niet kon-
den ophouden met hun waaromvragen.  
 Misschien leggen de verwondering en ontvankelijkheid uit die kinder-
periode wel de basis voor spiritualiteit. Maar eerst wil het kind begrijpen, 
zijn mogelijkheden ontdekken. Het wil taal leren en rekenen en ‘topo’, 
zodat het met een gevulde gereedschapskist de wereld te lijf kan. 
 En als er rampen gebeuren terwijl er geen volwassenen in de buurt zijn 
die hem kunnen helpen dragen wat hij niet alleen kan dragen, zal het zijn 
eigen innerlijke en geïnternaliseerde logica aanwenden om begrijpelijk te 
maken wat niet te begrijpen is. Die logica kan gestalte krijgen in de, zoals 
ze door Pesso genoemd worden, ‘voices’. Op straffe van liefdesverlies is 
de logica gevormd en zal voor een groot deel onbewust, het volwassen 
gedrag mede bepalen. Hoe verder die geïnternaliseerde logica van zijn 
‘true self’ (Pesso) afstaat hoe groter de kans dat hij lijdt.  
 Psychotherapie is een hulpmiddel de latere volwassene van zijn ‘false 
self’ te bevrijden zodat hij meer bevrediging, plezier en betekenis in zijn 
leven kan ervaren.  
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Bij het uitgroeien tot volwassene hoort ook het ontwikkelen van spiritua-
liteit als dat vermogen in principe aanwezig is. Een resultaat van psycho-
therapie kan zijn dat cliënten (meer) openstaan voor spirituele ervaringen 
in hun leven. Zo kan het verborgen of reeds aanwezige vermogen van de 
cliënt gewekt en gestimuleerd worden.  
 Het in een Pessopsychotherapie getuige zijn en het meebeleven van de 
worsteling van een medegroepslid in een structure kan een de eigen indi-
vidualiteit overstijgende, spirituele ervaring zijn. Dikwijls zijn we daar in 
eerste instantie als therapeut samen met de groepsleden stil van. Pas in 
de ‘sharing’, krijgt dat mee beleven zijn betekenis voor elk groepslid af-
zonderlijk. Elementen van de gedeelde ervaring worden met het eigen 
bestaan in verleden en heden verbonden. In het uitspreken van wat de 
groepsleden in het structurewerk hebben ‘herkend’, krijgt hun ervaring 
betekenis en diepte.  
 Universele thema’s als bijvoorbeeld liefde, dood, rouw, vrijheid, schuld, 
zonde of vergeving, kunnen zo voor groepsleden aan de orde komen.  
Therapeuten zouden zich slechts bewust moeten zijn van die spirituele 
dimensie maar niet meer dan dat. 
 Psychotherapie kan helpen onnodig leed, lijden waar de cliënt als het 
ware zelf de regisseur van is, te vermijden. Zij kan de cliënt helpen het 
eigen potentieel te ontwikkelen en in de wereld te vieren. Zij kan helpen 
met het aanvaarden van wat het lot hem aan pijn bezorgt, zijn beperkin-
gen en de eindigheid van zijn leven. 
 Bij het betekenis geven beperkt de therapeut zich echter tot psycho-
educatie, gebaseerd op wetenschap. 
 
Terugkomend op de waaromvraag en de bewering dat dat niet de goede 
vraag is als het om ‘rampen’ gaat, maar juist om leren leven, wordt mijn 
intuïtie voor alsnog bevestigd. 
 Allereerst zijn er de compassie van de therapeut en het achterwege 
laten van oordelen en suggesties, als noodzakelijke voorwaarden. Die 
kwaliteiten samen scheppen de ‘possibility sphere’ waarin het werk wordt 
verzet. Daarna komt het betekenis geven aan de in een structure opge-
dane ervaring. Juist dat betekenis geven, aan zijn lijden en (ook zelfs zijn 
vreugde en genot), hoort bij de cliënt. De therapeut erkent de cliënt in 
zijn ‘worsteling’ en gewetensvragen en zal voor zover hij over op empirie 
gebaseerde kennis beschikt, de cliënt de gelegenheid bieden zijn in het 
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verleden gevormde logica te herzien. Die kennis en terughoudendheid 
waar het zijn eigen waarden betreft, bepalen voor therapeut en cliënt de 
grenzen van de hulp. 
Zoals Perlmann verzucht ‘de glans van dat licht alles te laten zijn, de hele werke-
lijkheid, en er niets achter te zoeken’ zo raadt Marjoleine de Vos aan niets 
achter de ramp te zoeken.  
Er is maar één oplossing: Leven en Helpen leven.  
Concreet betekent dit dat de therapeut geen oordeel uitspreekt over bij-
voorbeeld het verlangen noch de wens of de noodzaak van het wel of 
niet vergeven van gewelddadige ouders, of het wel of niet in stand hou-
den van een buitenechtelijke relatie. Evenmin dient de therapeut zich 
met een geloof in God en de daaruit voortvloeiende gedragsregels voor 
de cliënt te bemoeien. 
 Persoonlijke levensstijlen van cliënten congruent met, of juist tegen de 
heersende christelijke, joodse of islamitische moraal in, dienen gerespec-
teerd en gevalideerd te worden. Juist het nemen van de eigen verant-
woordelijkheid, in alle eenzaamheid misschien, geeft de mogelijkheid tot 
het leiden van een authentiek, betekenisvol leven.  
De verleiding voor de therapeut zich met zingevingsvragen te bemoeien 
is in deze tijd echter groot, zoals dat in de hierboven geciteerde aankon-
diging van de studiedag wordt verwoord. 
 
Voorlopig kom ik tot mijn standpunt: Schoenmaker blijf bij je leest. 
Het gebied van zingevingsystemen begint waar psychotherapie ophoudt. 
Als onnodig lijden vermeden kan worden, kan onvermijdelijk leed wèl 
gedeeld worden en verzacht binnen een spirituele, religieuze of filosofi-
sche stroming. Er bestaat in onze geglobaliseerde wereld voor de cliënt 
een ruime keuze uit westerse, oosterse, vriendelijke of straffende goden, 
de God van Al Pesso en de niet-God van Freud. De keuze is aan de 
cliënt. 
 En tenslotte bestaat er voor ieder van ons ook nog het onverschillige 
lot, dat evenzeer ontzag verdient.   
 
Reacties worden zeer op prijs gesteld door de auteur. 
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Het l i chaamsbewustzi jn van de 
Pesso-psychotherapeut 

 
 
L O U I S   S O M M E L I N G1 
 
Pessopsychotherapie is op het lichaam gebaseerd. Maar hoe staat het met 
het lichaam van de therapeut? In dit artikel vraag ik aandacht voor onze 
eigen lichamelijke reacties als therapeut. Ik wil laten zien hoe het gebruik 
van ons lichaamsbewustzijn nieuwe mogelijkheden opent. Bijkomend 
voordeel is dat onze natuurlijke spontane reacties meer een eigen plaats 
krijgen; ze zorgen ervoor dat wij ons werk meer ontspannen en plezieri-
ger kunnen doen. Bij supervisanten die meer met de mogelijkheden van 
hun eigen lichaamsbeleving gaan doen, zie ik deze ontspanning zich snel 
omzetten in effectievere en beter getimede interventies. 
 Eerst beschrijf ik hoe ik in mijn therapie zelf gebruik maak van lijfelijke 
ervaringen die ik in mijn lichaam opmerk, zowel vóór als tijdens de ei-
genlijke sessies. Vervolgens voorzie ik deze ervaringen en voorbeelden 
van een theoretisch kader. Hierbij maak ik gebruik van de recente ont-
wikkelingen in de ontwikkelingspsychologie en met name van de onder-
zoeksresultaten van Stern (1985), die het mogelijk heeft gemaakt om  
empathie van meer lijfelijke expressiemogelijkheden te voorzien. Ook 
maak ik gebruik van het gedachtegoed van de experiëntiële cliëntgerichte 
psychotherapie en Pesso-psychotherapie . Ik besluit dit artikel met een 
vijftal oefeningen. Deze oefeningen kunnen in opleiding en training 
worden gebruikt, maar ook om als therapeut zelf meer ervaring op te 
doen met het eigen lichaamsbewustzijn. 
 
1.1. Het lichaamsbewustzijn van de therapeut 
Ik spreek over lichaamsbewustzijn, omdat er volgens het Boeddhisme 
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vele soorten bewustzijn zijn, oog-, oor-, tast- enzovoorts. Wellicht spre-
ken experiëntiële psychotherapeuten liever niet over ‘lichaamsbewustzijn’ 
maar over het lichamelijk ervaren door de therapeut. Daar zit wel iets 
moois in want ‘bewustzijn’ bestaat niet als ding, maar is een handeling. Je 
moet er namelijk iets voor doen. Je moet het je expliciet bewust willen 
worden. Bewustzijn komt je niet vanzelf aanwaaien. Pessotherapeuten 
zijn meer getraind om naar het lichaam van de cliënt te kijken dan naar 
hun eigen lichaam te luisteren.  
 Onder lichaamsbewustzijn versta ik niet alleen het innerlijk besef dat ik 
armen en benen heb, of op een bepaalde wijze zit. Ik versta er ook mijn 
fysieke en fysiologische gewaarwordingen onder: dat mijn lichaam geïrri-
teerd raakt of zich zwaar gaat voelen, dat mijn ademhaling verandert, mijn 
hartslag versnelt, dat ik warm word of begin te transpireren. In feite is 
mijn lichaamsbewustzijn alles wat mijn lichaam mij vertelt over hoe ik mij 
voel en hoe het nu met mij is.  
 Het bewust worden van onze lijfelijke ervaringen kan ons een soort 
evenwicht schenken. Volgens Damasio (2003) is de menselijke geest na-
melijk ‘de kennis’ van het lichaam. Met de kennis van emoties en gevoe-
lens van het lichaam komt een mechaniek in de geest op gang dat voor 
evenwicht zorgt, voor homeostase. Zoals ik nog zal aangeven ontstaat 
hierdoor een bewustzijnsruimte die de therapeut in staat stelt om therapeu-
tisch te ‘zien’ en onder de huid van zijn∗ cliënt te kruipen zonder met deze te 
versmelten. 
 
 1.2 Lichaamsbewustzijn van de therapeut tijdens het eerste cliënt-
contact 
Ik heb mijzelf aangeleerd om al in het eerste contact met een cliënt stil te 
staan bij mijn lichamelijke reacties. Ik vraag het tegenwoordig ook aan 
supervisanten. Dit eerste contact kan het eerste telefoongesprek zijn of 
de brief waarin de cliënt iets over zijn probleem vertelt. Mijn eerste li-
chaamsreacties tijdens deze eerste ontmoeting zijn zo belangrijk omdat 
hetgeen mijn lichaam in deze fase van ‘onbevangenheid’ zegt, nog niet is 
ingekleurd door mijn eigen ervaringen, gevoelens en indrukken tijdens de 
latere sessies. En naarmate deze eerste reacties intenser zijn en opwin-

                                                
∗ Uitsluitend met het oog op de leesbaarheid heb ik steeds gekozen voor de mannelijke 
vorm. 
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dender en blijven hangen, worden het voor mij betekenisvolle signalen 
over de toekomstige richting van de therapie en de aard van de over-
dracht of tegenoverdracht . Ik heb er daarom een gewoonte van gemaakt 
om mijn allereerste lijfelijke reacties op te schrijven, zodat ik ook later 
over deze informatie kan beschikken en haar desgewenst kan raadplegen 
en haar niet vergeet.  

Enkele voorbeelden uit mijn eigen praktijk: 

- Mijn lichaam wordt warm. ‘Vertedert deze cliënt mij omdat ik mij begin 
te identificeren? Worden bevrijderfantasieën geprikkeld? Ik zal erop letten of 
dit vaker gebeurt en ervoor zorgen niet van mijzelf uit te gaan, en de cliënt te 
helpen vooral eigen behoeften te formuleren’. 

- Ik leun voorover en heb de neiging het contact langer te laten 
voortduren dan gewoonlijk. ‘Wellicht zal begrenzing een thema wor-
den’.   

- Ik leun achterover, word enigszins kortaf, voel irritatie over de 
schamele informatie van mijn cliënt. ‘Voel ik mij buitengesloten? Is 
dit een gevolg van gekrenkt narcisme of een natuurlijke reactie op een verde-
diging die de cliënt opwerpt? Laat ik zijn gedrag positief proberen te zien als 
een teken dat hij eerst meer veiligheid wil’. 

- Mijn lichaam wordt zwaar: een lijfelijke uiting van een gevoel van 
moedeloosheid? ‘Wordt dit gevoel door deze cliënt geïntroduceerd? Laat 
ik erop letten of dit lichaamssignaal zich herhaalt in komende therapieses-
sies. Als dit het geval is zal ik deze moedeloosheid serieus nemen, want dan 
is er meer zekerheid dat ze voortkomt uit de geschiedenis van deze cliënt. Ik 
zal daarom proberen de komende impasses uit te houden en niet uit eigen 
onzekerheid een toevlucht nemen tot schijntechnieken. 

En nogmaals: wanneer we zulke lijfelijk ervaren eerste indrukken eventu-
eel schriftelijk vastleggen en er even bij stil staan, kunnen ze niet verloren 
gaan in de vloed van informatie en indrukken die later volgen en ons 
mogelijk het zicht ontnemen. Zo kunnen wij onszelf nu voorzien van 
waardevolle oriëntatiepunten voor de komende gesprekken. 

 
1.3 Lichaamsbewustzijn van de therapeut tijdens de therapie. 
Ook in de sessies zelf is ons lichaamsbewustzijn een belangrijk therapeu-
tisch instrument. Ons lichaamsbewustzijn kan ons een ‘rustige ruimte’ 
binnenvoeren, waarin onze eigen waarneming en bewustzijn zich verdie-
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pen tot een toestand van hoge concentratie. In deze toestand van ver-
hoogd therapeutisch bewustzijn ligt de focus op wat er is, niet op wat er 
zou moeten zijn. De ervaren, maar ook de beginnende therapeut,kan aan 
de hand van zijn lichaamsbewustzijn leren verifiëren of hij in contact 
staat met dit bewustzijnscentrum. Toen ik zelf als beginnend therapeut 
mijn aanvankelijke onzekerheid had overwonnen en had leren voelen wan-
neer ik rustig in mijn eigen lichaam was, kon ik ‘als vanzelf’ in mijn ‘cen-
trum’ komen.Daar vond ik de ruimte en de rust om ‘niets’ te moeten of te 
vinden, en daar ontdekte ik waar het geheim van heling werkelijk in schuilt! 
Ons therapeutisch oog wordt als het ware geopend. 
 
Albert Pesso beschrijft de werkzaamheid van dit verhoogde therapeutisch 
bewustzijn in mythische taal: ‘Blessing and naming starts functioning’, zegt hij. 
De therapeut is als een God die op het toneel van de schepping te voor-
schijn roept wat hij achter de coulissen verborgen ziet. Hij zegent het en 
geeft het een naam, en zo kan het gaan functioneren, tot leven komen. 
Wanneer ons therapeutisch ‘oog’, in de ruime betekenis van ‘waarneming’, 
de leiding heeft, zullen wij bij tijd en wijle gefascineerd raken door wat we 
kunnen zien en voelen, ook vóór het door de cliënt zelf gezien of herinnerd 
wordt. We zijn in staat om dingen waar te nemen die aanvankelijk bijna 
onzichtbaar leken of onder de schijn van ‘onooglijkheid’ verborgen gingen. 
We zien de cliënt die vergeten was, zijn ware zelf ‘licht’ als het ware op. 
Zonder te overdrijven kunnen we zeggen dat het zichtbare verdwijnt, en 
het onzichtbare verschijnt. En als therapeut krijgen wij het voorrecht om 
bij dit geboorteproces aanwezig te zijn, eigenlijk niet zozeer als ‘schepper’, 
maar meer als een ‘vroedvrouw’. 
 
Ons verhoogd therapeutisch bewustzijn komt niet vanzelf: een succesvolle 
reis naar onze ‘rustige ruimte’ vereist goede voorbereiding. Wie zijn werk 
goed wil doen en wil slagen, moet zorgen voor voldoende eigen tijd en 
ruimte. Dit geldt zeker voor onze beroepsgroep, die van nature geneigd is 
om zich vooral op haar cliënten te richten en hierbij zichzelf en zijn li-
chaam! vergeten. Maar “wie werkt, heeft ook recht op zijn eigen plaats”, 
een adagium van Pesso. Dit ‘maken van eigen ruimte en tijd’ kan worden 
geoefend en aangeleerd. In het derde deel van dit artikel geef ik daartoe 
enkele aanwijzingen. 
  
Het prachtige boek ‘Psychotherapy from the Center’ (Corlis en Rabe, 1969) 
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biedt een sprekend voorbeeld van onze positie als therapeut. Wanneer 
we met onze voorbereidende werkzaamheden bezig zijn of ons bevinden 
in een spannende therapeutische situatie, is ons bewustzijn ‘perifeer’: het 
lijkt op dat van een bergbeklimmer die een moeilijke berghelling tracht te 
beklimmen. Uit lijfsbehoud beoordeelt hij zijn omgeving slechts op haar 
geschiktheid om de top te bereiken en richt hij zijn interesse uitsluitend 
op hetgeen houvast biedt. Zijn bewustzijn verdeelt zich als het ware in 
kleine stukjes. Is hij eenmaal aan het einde van zijn tocht, en ‘boven’, dan 
is zijn graad van bewustzijn hoog: vanuit deze positie kan hij zijn hele 
omgeving tot in de verre omtrek in ogenschouw nemen. Net als deze 
bergbeklimmer focussen onervaren en onzekere therapeuten vooral op 
de inputstromen van hun cliënten en zoeken houvast in rationele con-
cepten. Wanneer ze echter meer geschoold zijn en in hun centrum kun-
nen komen, zitten ze en ademen ze ‘bewust’: ze ‘zijn’ - en kunnen hier-
door dingen zien waar ze anders aan voorbij zouden gaan. Ik citeer Cor-
lis’ en Rabe’s beschrijving van een bergtocht en voeg daaraan toe mijn 
eigen ervaringen als therapeut. Ik heb ze al in eerdere artikelen gebruikt, 
maar herhaal ze hier omdat ze goed illustreren hetgeen ik in dit artikel 
bedoel: 

• ‘Zullen mijn spieren het houden?’. ‘Kan ik dit gesprek gaande houden?’. In een 
bergspleet groeit een zeldzaam zoetgeurende bergbloem waar ik me niet 
bewust van ben. Mijn cliënt verbleekt, ikzelf ga verzitten, er gebeurt van alles dat 
mij ontgaat. 

• ‘Zal deze steen mijn gewicht wel houden?’. ‘Wat betekent het toch wat mijn  
cliënt nu zegt?’. Nu is er uitzicht op een waterval, die zilver schuimend de 
diepte in dendert; ik sta er niet bij stil: mijn aandacht is op iets anders ge-
richt. Een heftige emotie verschijnt op het gezicht van de cliënt; ik frons; wij zijn ons 
beiden van niets bewust. Ik heb niet de ‘ruimte’ om te zien wat daar gebeurt, laat staan 
om daar woorden voor te vinden, laat staan om er getuigenis van af te leggen en er be-
staansrecht aan te verlenen. 

• ‘Zal ik vallen en mijn nek breken?’. ‘Wat doe ik verkeerd; wat moet ik doen aan 
deze duistere wanhoop van mijn cliënt?’. Ik loop zonder het te merken langs een 
gapende afgrond. Ik ga voorbij aan mijn lichamelijk gevoel dat er iemand over mij 
heenloopt, en mis mijn kans op een begrenzende interventie die goed zou zijn voor ons 
beiden. 

• ‘Ik ben op de top. Voor mij opent zich een weids vergezicht. Ik geniet’. 
‘Ik zit hier, rustig, mijn cliënt zit daar. Ik ben ontvankelijk en open en helemaal bij 
mezelf. Ik zie met andere ogen. En terwijl in deze ruimte tussen ons de Waarheid’ zich 
in ‘glimpses of Truth’ openbaart, vind ik mijn cliënt zoals hij werkelijk is’. 
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Lichaamsbewustzijn en in het verlengde hiervan de ‘rustige ruimte’ van 
de therapeut hebben nog een andere belangrijke functie in onze thera-
pieën. Het lichamelijk ervaren gevoel van bij onszelf zijn, levert ons een 
huidafgegrensd identiteitsgevoel op. Deze lijfelijke ervaring van onszelf als sub-
ject behoedt ons ervoor de ander louter als object te observeren en no-
digt hem uit zichzelf als subject te gaan beleven, als een zelfstandig indi-
vidu dat los van ons staat. Wanneer wij in ons centrum zijn, weten we 
dat we onder de huid allemaal broeders zijn, maar ook dat we in onze 
eigen huid zitten en niet in die van een ander. Anders gezegd, ons li-
chaamsbewustzijn maakt het ons mogelijk om onder de huid van de ander te 
kruipen zonder met hem te versmelten; en voorkomt dat wij symbiotisch 
met elkaar vervloeien, zodat van een werkelijke ontmoeting sprake kan zijn.  
 
Rogers (1951, p. 29) citeert met grote instemming een ongepubliceerd 
artikel van Raskin waarin deze betoogt dat het counselinggesprek radicaal 
van karakter verandert wanneer wij in staat zijn om onder de huid van de 
cliënt te kruipen.  

 
At this level, counselor participation becomes an active experiencing 
with the client of the feelings to which he gives expression, the coun-
selor makes a maximum effort to get under the skin of the person with 
whom he is communicating, he tries to get within and to live the atti-
tudes expressed instead of observing them. 

 
Ons lichaamsbewustzijn levert met andere woorden een belangrijke bij-
drage aan de kwaliteit van onze ‘counseling’. Wanneer we ons in ons 
centrum bevinden, kruipen we minder snel in de huid van onze cliënt, 
maar voelen empathisch met hem mee als onszelf, vanuit onze eigen identi-
teit als therapeut en mens. We ontkomen zo aan het gevaar waar Rogers 
voor waarschuwt: identificeer je niet emotioneel door met de cliënt te 
vervloeien, maar wees alleen empathisch. 
 Dit kunnen we aan ons lichaamsbewustzijn verifiëren. We kunnen 
onszelf vragen stellen als: ‘hoe zit ik erbij: gesloten, open, op het puntje 
van mijn stoel of achteroverleunend?’ Ons lichaam zal ons steeds de 
aanwijzingen geven die we nodig hebben om vast te kunnen stellen of 
wij ons emotioneel over- identificeren met een cliënt of ons inderdaad 
op de juiste manier empathisch identificeren zonder in de huid van onze 
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cliënt te kruipen.  
 
Ik heb me aangeleerd om mij ervan bewust te worden wanneer ik teveel 
naar voren leun, en stel mijzelf daar vragen over. Dikwijls blijkt dan uit 
mijn houding dat ik me te verantwoordelijk voel, dat ik emotioneel ver-
wikkeld raak en de zelfactualisatiemogelijkheden van mijn cliënt misken. 
Met name bij impasses komen bijna reflexmatig de technieken naar vo-
ren die ik in de opleiding heb geleerd. Ik wil ze inbrengen op een mo-
ment dat ze nog niet vanuit de ervaring van de cliënt aan de orde zijn en 
dus alleen maar diens ‘false self’ zouden stimuleren, zijn geloof dat het 
van buitenaf moet komen. Ik heb me aangeleerd om wanneer ik sterk 
naar voren leun, achterover te gaan leunen en in gedachte naar voren te 
wijzen en tegen mijzelf te zeggen: “daar vóór mij zit de oplossing, zijn 
waarheid ligt in déze cliënt zelf”. Het is het in praktijk brengen van het 
geloof dat ik die waarheid van de cliënt alleen kan helpen ontsluieren 
door werkelijke empathie, in dit geval door bij de moedeloosheid van de 
cliënt of diens zogenaamde onvermogen te verwijlen.  
 
2. Theorie over nonverbale empathie en preverbale stadia. 
In bijna iedere gesprekstherapie spelen tussen cliënt en therapeut over-
dracht- en tegenoverdrachtinteracties een rol, die hun wortels hebben in 
de periode dat het kind nog niet kon praten. Binnen de Pesso-
psychotherapie is er per definitie aandacht voor preverbale stadia bij het 
behandelen van mensen met vroege stoornissen. Daarom is het onder-
zoek van Stern (1985) voor Pesso-therapeuten van belang waar hij de 
wijze waarop een ouder op het jonge kind reageert, bestudeert. De vitale 
en gevarieerde wijzen waarop een moeder reageert dienen als analogie 
voor de wijze waarop de natuurlijke reacties van onszelf als therapeut 
mogen plaatsvinden. Dit geldt ook voor de reacties van rollenspelers, die 
steeds meer spontaan iets van zichzelf mogen laten zien naarmate de 
cliënt zich historisch gezien in een vroeger stadium bevindt. Over Stern´s 
theorie is in Pessokringen al voldoende gepubliceerd (Sommeling, 1996), 
maar het voornaamste hiervan vat ik in onderstaande passage nog eens 
samen om de focus van dit artikel theoretisch te ondersteunen. 
 
Stern (1985) heeft onderzoek verricht naar de allervroegste interacties 
tussen moeder en kind en onderscheidt deze van de gebruikelijke empa-
thie. Volgens Stern is er al in de eerste negen maanden sprake van een 
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levendige interactie tussen moeder en baby, die zich echter beperkt tot 
een imitatie van het gedrag van het kind door de moeder. Bij deze zoge-
naamde ‘affect matching’ reproduceert de moeder letterlijk het gedrag 
van de baby: zij stemt haar reactie volledig af op zijn gedrag en ‘spiegelt’ 
dit in dezelfde intensiteit en in dezelfde vorm. Maar wanneer haar kind 
rond de negen maanden is, voegt zij een nieuwe dimensie toe aan haar 
reacties; een verrijking die waarschijnlijk samenhangt met de nieuw ver-
worven interactiemogelijkheden van de baby. In deze nieuwe relatie gaat 
het niet meer om imitatie van gedrag; er vindt een persoonlijke uitwisseling 
plaats: de moeder maakt een interne representatie van het gedrag van 
haar kind in zichzelf, herkent het gevoel van de baby en reageert daar op 
haar eigen, meelevende wijze op: met dezelfde intensiteit maar in een andere 
vorm. Deze nieuwe vorm van interactie noemt Stern ‘affect attunement’, dat 
ik meen te kunnen vertalen met ‘gevoelsmodulaties’ of ‘gevoelsafstem-
ming in een andere modaliteit’. Ik geef ter verduidelijking twee voor-
beelden van Stern (1985, p.140): 
 

A nine-month-old girl becomes very excited about a toy and reaches 
for it. As she grabs it, she lets out an exuberant ‘aaaah!’ and looks at her 
mother. Her mother looks back, scrunches up her shoulders, and per-
forms a terrific shimmy with her upper body, like a go-go dancer. The 
shimmy lasts only about as long as her daughter’s ‘aaaah!’ but is equally 
excited, joyful, and intense. 
An eight-and-one-half-month-old boy reaches out for a toy just beyond 
reach. Silently he stretches toward it, leaning and extending arms and 
fingers out fully. Still short of the toy, he tenses his body to squeeze 
out the extra inch he needs to reach it. At that moment, his mother 
says, ‘uuuuuh...uuuuuuh’ with a crescendo of vocal effort, the expira-
tion of air pushing against her tensed torso. The mother’s accelerating 
vocal-respiratory effort matches the infant’s accelerating physical ef-
fort. 

 
Uit onderzoek blijkt, dat wanneer deze interpersoonlijke uitwisseling niet 
plaatsvindt, het kind ‘stokt: het wordt onzeker en raakt als het ware ver-
lamd. Dit komt doordat bij deze speciale vorm van intersubjectiviteit 
sprake is van uitwisseling van vitale affecten: fysieke gewaarwordingen 
van intensiteit, duur, snelheid, aanzwelling, etc. Anders dan de acht zogenaam-
de basisaffecten (belangstelling, verbazing, weerzin, vreugde, irritatie, 
verdriet, angst en schuld) maken deze vitale affecten het mogelijk dat er 
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een ononderbroken lijn van uitwisseling tussen moeder en kind en hun 
innerlijke belevenissen op gang komt. Deze uitwisseling heeft niet zozeer 
betrekking op de inhoud van hun gedrag, maar op het hoe van hun ge-
dragingen. Het maakt hen, en ons mensen in het algemeen, mogelijk om 
werkelijk met elkaar te zijn. Deze ontdekking is van belang voor de thera-
peutische praktijk, omdat ze onze spontane individuele reacties autoriseert 
en ons als therapeut meer ruimte en vrijheid geeft om op dit vitale niveau 
onszelf te zijn zonder dat we daarbij onze professionaliteit uit het oog 
behoeven te verliezen. Wanneer we na het inleveren van een levensver-
haal of nadat iemand in een rondje iets van belang gezegd heeft, geen 
‘bericht van ontvangst’ geven, dan is dat iets heel onnatuurlijks. (Dit 
geldt overigens ook wanneer iemand zich altijd en uitsluitend tot de thera-
peut richt in een rondje terwijl hij immers in een groep zit. Dit is onna-
tuurlijk omdat iemand in een groep van mensen zit en het bevestigt al-
leen maar het geloof dat alles van de therapeut moet komen. Maar dit 
artikel gaat niet over groepsdynamiek in een Pessogroep). 
 
Er is wel degelijk een groot verschil tussen de bekende Rogeriaanse 
woordempathie en Stern’s affect attunement. Beide zijn weliswaar vormen 
van meeleven vanuit empathische resonantie. Maar de uitingswijzen ver-
schillen. Anders dan de ons vroeger geleerde (woord)empathie zet at-
tunement dit meeleven direct, om in een andere vorm van expressie, zon-
der de noodzaak tot begrip of verwoording. Juist hieraan ontleent attune-
ment haar eigen bestaansrecht: het opereert onder de huid in lijfelijk gevoel-
de reacties van cliënt en therapeut, van centrum tot centrum, van hart tot 
hart∗. Attunement autoriseert met andere woorden onze diepten en ei-
genheid als therapeut en valideert de verloren essenties van onze cliën-
ten. Hiermee opent het nieuwe perspectieven!  
 Ook de cliëntgerichte psychotherapie ziet langzamerhand hoe het lijfe-
lijk ervaren van de therapeut en niet alleen zijn woordempathie mee kan 
spelen bij problematiek die in de preverbale periode haar wortels heeft. 
Hier ligt een aanknopingspunt tussen deze therapiestroming en de onze 
die in Vlaanderen al actueel is. De cliëntgerichte psychotherapie en de 

                                                
∗ Het wordt pas mogelijk doordat de ouder een interne representatie maakt van wat hij 
aan het kind meent te zien. Affect attunement is met andere woorden de motor, de 
bron van empathie. Bovendien ´vangen´ze elkaars energie en informatie op. 
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Pesso-psychotherapie behoren beide tot de zogenaamde experiëntiële 
richting. (Leijsen, 2001). De eerste hecht cruciale betekenis aan empathie 
en hanteert als stelregel dat werkelijke betekenis pas in het lichaam ge-
voeld kan worden. De tweede heeft het gebruik van het lichaam gesys-
tematiseerd en daarmee preverbale ontwikkelingsstadia meer toegankelijk 
gemaakt. Beide waarschuwen voor een loutere praattherapie, waarbij 
Depestele (1986) Gendlins voorbeeld van een danseres citeert∗. Voor 
Rogerianen ontstaat werkelijk inzicht pas door te focussen op de verstil-
ling, de momenten van rust tussen haar bewegingen; voor Pesso-
psychotherapeuten groeit het inzicht juist in de eerste plaats en vanaf het 
begin in de bewegingen van de danseres zelf en in haar interacties. Ook 
daar gaat de aandacht steeds meer naar de innerlijke beleving. Ervaren 
Pessotherapeuten geloven niet in snelle en dramatische shows en eigen-
lijk ook niet in de eerste plaats in nieuwe methodes, die zijn er al genoeg. 
Het gaat hen niet zozeer om een eigen richting, maar meer om een ver-
dieping van een therapeutische basishouding en om een scholing van het 
therapeutisch oog. De cliënt wordt ten volle welkom geheten, ook met 
zijn lichaam. Ik hoop dat dit artikel ook een bijdrage levert aan een we-
derzijdse toenadering en een nauwere verbintenis tussen beide discipli-
nes, die al gerealiseerd is in het nieuwe opleidingsplan van de Vlaamse 
Vereniging voor Pesso-psychotherapie en die ik Nederland ook zou 
gunnen. 
 
3. Oefeningen. 
Van Plato stamt de uitspraak dat een geschreven tekst ‘zijn vader kwijt is’ 
(Aris en Phillips, 1986), omdat een geschreven tekst geen antwoord kan 

                                                
∗ In zijn bezorgdheid voor wat er in zogenaamde moderne lichaamstherapieën gebeurt, 
zegt Depestele (1986) dat juist de pauzes tussen de bewegingen tot experiëntiële 
psychotherapie kunnen leiden. Hij citeert hier Gendlins voorbeeld van de danseres die 
vanuit de verstilling en het niet-bewegen het nieuwe geboren laat worden en de 
neurotische gefixeerde bewegingen en sequensen doorbreekt. En hier ligt volgens mij – 
ondanks recente ontwikkelingen- toch het verschil met Al Pesso, van oorsprong een 
danser. Deze noemt zijn laatste boek juist 'Moving Psychotherapy' (1991) en zijn 
voorlaatste 'Experience in Action' (1973), omdat inzicht niet uitsluitend uit verstilling 
volgt, maar vaak nog meer uit de ervaring van actie en beweging. Als dansleraar zag hij 
dat in de lichaamshouding en het bewegen van mensen iets van hun geschiedenis 
verborgen scheen te liggen en dat het lichaam ‘zoekt’ naar vroeger gemiste 
tegenvormen.   
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geven op vragen naar aanleiding van die tekst. Tot slot geef ik daarom en 
vijftal praktische oefeningen die behulpzaam kunnen zijn bij het ontdek-
ken en gebruiken van eigen lichaamsbewustzijn. Door te experimenteren 
met deze oefeningen in lichaamsbewustzijn kunnen ook eigen antwoor-
den gevonden worden op eventuele vragen die lezing van dit artikel op-
roept. Voor een deel∗ zijn het oefeningen die in onze Pesso-opleiding wel 
eens gebruikt zijn. Ze zouden in de opleiding van iedere psychotherapeut 
niet misstaan volgens mij. Als de lezer collega´s traint, kan hij ze gebrui-
ken. Er ligt hier volgens mij een roeping voor de Pesso-psychotherapeut 
die daar mee uit de splendid isolation∗∗ van zijn vereniging stapt.  

 

1e oefening in lichaamsbewustzijn. 
Ons bewustzijn is als een zoeklicht dat zich afzonderlijk op drie gebieden 
kan richten: op wat er in ons hoofd gebeurt aan gedachten (1), op wat 
zich buiten ons afspeelt en zintuiglijk waargenomen wordt (2), en op wat 
in ons lichaam wordt ervaren (3). Experimenteer eens met dit zoeklicht, 
richt het achtereenvolgens op een afzonderlijk gebied. Eerst op wat je 
denkt: wat gaat er in mijn hoofd om aan gedachten?. Richt je na een tijdje op 
het 2e gebied: wat zie ik en hoor ik om mij heen?. Daarna op het 3e gebied: 
wat neem ik waar in mijn lichaam?. Ons bewustzijn werkt als een soort zoek-
licht, dat zich slechts telkens steeds op één van deze gebieden kan rich-
ten; het is niet in staat zich op twee of drie gebieden tegelijk te richten. 
Laat het bewustzijn nu vrij en stel telkens voor jezelf vast op welk gebied 
je je nu richt. Ga vervolgens na welk van deze drie gebieden het minste 
aandacht krijgt. Richt het zoeklicht van je bewustzijn vervolgens gedu-
rende enkele minuten op juist dat gebied. (Stevens, 1973). 
 
2e oefening: observeer het lichaam van een andere therapeut die aan het werk is 
Bekijk een videofragment van een therapeutische sessie en stel jezelf de 
volgende vragen: 
- Hoe heeft deze therapeut zijn cliënt verwelkomd? 

                                                
∗ Het betreft oefening 2, 3 en 4. 
 
∗∗ Kwalificatie die Theo van Duijvenboden gebruikt heeft in het redactioneel bij zijn 
afscheid als hoofdredacteur van ons vaktijdschrift. 
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- Wat valt je op aan de lichaamshouding van de therapeut in de allereer-
ste minuut? 

- Hoe verandert de manier waarop hij zit en zijn houding, welke expres-
sies of acties vallen je op? 

- Kun je iets zeggen over de werkrelatie tussen deze therapeut en zijn 
cliënt vanuit wat je ziet? 

- In welke mate gebruikt deze therapeut volgens jou zijn zintuigen? 

 
3e oefening: je eigen lichaamsbewustzijn tijdens een therapeutische sessie. 
- Begin eens met het aannemen van de lichaamshouding van de thera-

peut uit de vorige oefening. Hoe voelt dat voor jou? 
- Heb jij zelf een karakteristieke houding waarin je meestal zit? Zo ja, 

neem die houding eens aan. 
- Hoe ontvang jij je cliënt? 
- Heb jij een aanvangsritueel, neem je doorgaans zelf de tijd om zelf op je 
gemak te gaan zitten? 
Neem je er tijd voor om na te gaan of je bij jezelf bent, in je centrum 
bent, in je lijf ? 

- Door welk type cliënt of gebeurtenis in een therapie raak je tijdens je 
therapie wel eens uit je centrum. Hoe kun je dat aan je lichaamshouding 
merken? (Je kunt bijvoorbeeld een moeilijke cliënt in gedachten nemen 
en opletten wat er dan met je lichaam gebeurt. Wat moet je er voor 
doen om hierna weer meer in je centrum terug te keren komen?). 

 
4e oefening: de lichaamshouding van de cliënt. 
Ga eens een paar minuten net zo zitten en met dezelfde motoriek als de 
cliënt die je op de band zag (en gebruik eventueel dezelfde motoriek).. 
- Wat voor (lichaams)gevoel roept deze houding bij je op? 
- Voelt deze cliënt zich volgens jou op haar of zijn gemak? Is hij bij 

zichzelf?. 
- Komen er vermoedens in je op over zijn probleem? (Wordt er bij-

voorbeeld een vroeger niet vervulde basisbehoefte zichtbaar?). 
  
5e oefening: spiegelen (mirroring) en gevoelsafstemming (affect attunement) 
Tot slot twee oefeningen die je gevoelig maken voor preverbale ‘empa-
thie’ tussen ouder en kind. Bij deze oefeningen ligt het accent op de dy-
namiek en het energieniveau van de woorden. Stevens (1973) doet de 
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volgende twee suggesties:  
a. Speel eens ‘een brabbeltaal’-dialoog met en andere therapeut, waarbij 

deze vanuit een andere modaliteit reageert op de vitale affecten: op 
intensiteit, aanzwelling, pauzes en de nadruk die de ander op een 
woord legt. Reageer zoveel mogelijk vanuit een andere modaliteit. 

b. Doe met z’n tweeën een ‘spiegeloefeningen’ in gelaatsmimiek tussen 
een moeder/vader en een baby (A respectievelijk B). Laat speler A 
speler B volgen, die ligt als in een wieg waar speler A van bovenaf 
inkijkt. Of laat de baby (B) zitten of kruipen en laat speler A meele-
ven met de bewegingen. Voor dit meeleven zijn er verschillende ui-
tingsmogelijkheden. Probeer daarom andere modaliteiten uit.zoals 
door Stern eerder in dit artikel beschreven op het niveau moeder-
baby. 

Slotopmerking.  
In dit artikel heb ik het accent gelegd op het lichaam van de therapeut en 
ervoor gepleit zijn natuurlijke en lijfelijke reacties een plaats te geven.  
Onze eigen bewuste lichaamsbeleving bergt verrassende therapeutische 
mogelijkheden in zich en vergroot ons natuurlijke plezier in ons werk. 
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Feeling-seen. 
Een workshop met Michael Bachg, 
18 en 19 april 2008 
 
 
M O N I Q U E   C U P P E N 
 
Feeling-seen: Wat een mooie 
eenvoudige formulering voor 
een therapie, die kort, oplos-
singsgericht en tegelijkertijd 
diepgaand is. 
 Het vertrouwen dat Bachg 
heeft in het innerlijk weten van 
het kind, én in het innerlijk we-
ten van de ouders, is voelbaar, 
als hij vertelt, dat hij zijn inter-
venties richt op de oplossing 
van het probleem waarmee een 
kind met zijn ouders binnen-
komt. Hij heeft niet de pretentie 
het hele systeem te veranderen. 
Hij vertrouwt erop, dat zijn 
werkwijze een verandering op 
gang brengt, waardoor ouders 
en kind in het dagelijks leven 
andere keuzes kunnen maken. 
Bij follow-up gesprekken blijkt 
dat ook het geval te zijn. De 
behandeling duurt gewoonlijk 
niet meer dan 5 gesprekken. 
 Ik was één dag aanwezig van 
de tweedaagse workshop. De 
eerste dag werden opnames 
getoond, die ik eerder tijdens de 
jaarvergadering in ‘s Hertogen-
bosch al had gezien. Ook tijdens 

de tweede dag liet Bachg zijn 
werk zien en stond hij open 
voor vragen en opmerkingen. 
 Bij feeling-seen, staat het kind 
centraal. Meestal hebben de 
ouders of verzorgers een pro-
bleem met het kind of heeft een 
kind een probleem. Er wordt 
van ouders verwacht dat zij het 
kind meenemen. 
 In aanwezigheid van de ou-
ders gaat Bachg het gesprek aan 
met het kind. Door heel nauw-
keurig te vragen naar de leefwe-
reld van het kind, en goed te 
letten op de reacties van het 
kind maakt hij contact met de 
belevingswereld van het kind. 
Door ‘microtracking’ geeft hij 
woorden aan de affecten en 
emoties die verborgen liggen 
achter het uiterlijk gedrag. On-
dertussen vraagt hij zich als the-
rapeut af: “Wat zoekt of mist 
het kind?” 
 Bij beide getoonde banden 
was het ontroerend om te zien, 
hoe het kind van een puber met 
lastig en afgekeurd gedrag een 
kind wordt met een groot gemis 
in zijn leven. De ene jongen 
zoekt naar erkenning, maar voelt 
zich in het gezin geïsoleerd, 
alsof er een muur tussen hem en 
zijn ouders staat . De andere 
jongen ziet met zijn mind’s eye 
een dramatisch beeld van zijn 
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vader, een drugsverslaafde, die 
hij al 7 jaar niet gezien heeft. Hij 
ziet zijn vader op de rand van 
een klip staan, helemaal alleen. 

Heel zorgvuldig werkt Bachg 
met beide jongens naar een an-
tidote toe, die bij voorkeur door 
de ouders zelf wordt gegeven. 
Dit vraagt om een precieze af-
stemming op het kind en de 
aanwezige ouders/verzorgers. 
Waar wordt beweging zichtbaar? 
Wanneer toont het kind of de 
aanwezige ouder zich ontvanke-
lijk? 

Bij de eerste jongen is het de 
aanwezige vader, die, zichtbaar 
geraakt door het verdriet van 
zijn zoon, aangeeft, dat hij be-
grijpt dat zijn zoon het moeilijk 
heeft in het gezin. Hiermee 
wordt een stukje van de muur 
tussen ouders en kind afgebro-
ken en kan de zoon zich in klei-
ne stapjes toevertrouwen aan 
zijn vader. Moeder is nog niet 
zo ver en Bachg respecteert dat. 
De wens van de jongen om 
door zijn moeder begrepen te 
worden, wordt gevalideerd door 
een ideale/gewenste moeder 
symbolisch in de ruimte te bren-
gen, die hem begrepen zou heb-
ben. 

De tweede jongen is niet 
meteen ontvankelijk voor een 
antidote. Ook weert hij de hand 
van zijn verzorger (opa) af, 

wanneer deze hem een zakdoek 
aanreikt. Dit bevestigt Bachgs 
hypothese, dat er sprake is van 
“holes in roles”. De jongen be-
denkt een helper voor zijn bio-
logische vader, die altijd bij va-
der zal zijn, zodat hij zich daar 
niet meer om hoeft te bekom-
meren. Pas daarna komt er 
ruimte voor de gewenste (ideale) 
vader voor hem zelf. 

Het is bijzonder hoe beide 
jongens met minimale middelen 
en met hun geestesoog een an-
dere betere werkelijkheid kun-
nen creëren. 

De ouders en verzorgers zijn 
voor een belangrijk deel stille 
getuigen van het proces van hun 
kind. Ook in de ouders gebeurt 
er veel, maar dat krijgt bij deze 
sessies alleen maar aandacht 
voor zover het bijdraagt aan het 
proces van het kind. Tijdens de 
sessie kunnen helende interac-
ties met de aanwezige ouders 
plaatsvinden, als de ouders en 
het kind daar op dat moment 
aan toe zijn.Bachg vertelt, dat de 
gezamenlijke sessie altijd ge-
volgd wordt door een gesprek 
met de ouders alleen, waarin zij 
kunnen vertellen wat het met 
hun gedaan heeft en waar zij 
eventueel mee zitten. 
 Voor mij is er door deze 
workshop ook een nieuwe cate-
gorie geopend: de rijkdom van 
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PBSP toegepast in een vorm, die 
goed hanteerbaar is in de dage-
lijkse psychotherapeutische 
praktijk. Het gaat om “solution-
focused therapy plus”. In de 
solution focused therapie gaat 
men er van uit dat alle ouders 
goede ouders willen zijn en alle 
kinderen goede kinderen. Fee-
ling seen brengt ouders en kind 
weer in contact met deze diep-
liggende wens, die in de dage-
lijkse omgang zo gemakkelijk uit 
het zicht verdwijnt. 
 De oplossingen die zichtbaar 
worden vanuit de cliënt (het 
kind) zijn geënt op het genetisch 
verankerde weten, waar Pesso 
het over heeft. 
 Het gaat om het weten hoe 
het gevoelsmatig en lijfelijk 
klopt, als je als kind gezien 
wordt in je meest basale behoef-
ten en in wie je bent, door de 
juiste personen binnen een fami-
lieverband op het juiste mo-
ment. ‘Microtracking’ leidt de 
blik van de ouders via de ge-
voelswereld van het kind naar 
deze universele kennis, die ook 
tot hun eigen genetisch erfgoed 
behoort. Wanneer dat plaats-
vindt is er heling mogelijk en is 
voelbaar dat wat er gebeurt, 
klopt. Zoals een van de deelne-
mers van de workshop bij de 
afsluiting zei: Feeling seen gaat 
over liefde. 

 De relatie, die de therapeut 
met het kind aangaat, staat tij-
dens deze kortdurende therapie 
geheel ten dienste van de ouder-
kind relatie. Zoals Bachg zei: 
“Waarom zou ik een relatie met 
een kind aangaan zonder de 
ouders?” Het doel is dat de ou-
ders hun kind weer kunnen zien 
als kind en weer van hun kind 
kunnen houden. Zo gauw die 
beweging op gang is gekomen, is 
de therapeut overbodig. 
 Het vraagt mijns inziens een 
heel zorgvuldige afstemming 
van de therapeut, om zó te wer-
ken, dat de ouders zich geres-
pecteerd voelen. Bij de getoonde 
video’s ging het om ou-
ders/verzorgers, die de thera-
peut de ruimte gaven om zijn 
werk te doen, ook al was het 
voelbaar, dat het voor een ouder 
heel moeilijk kan zijn om een 
eenmaal gefixeerde positie op te 
geven. 

Voor mij was deze workshop 
waardevol omdat ik een begaaf-
de therapeut aan het werk zag 
en overtuigd werd van de kracht 
van zijn werkwijze. 

Mocht Bachg meer presenta-
ties gaan doen, dan zou een ver-
taling in het Engels van de ban-
den een aanrader zijn. Door 
oefenen zelf ervaren hoe het is 
om op deze manier met een 
systeem te werken lijkt me ook 
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een aanbeveling. 
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