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  Deze trefwoordenlijst verwijst naar artikelen over onderwerpen die verschenen zijn in een   jaargang van
het Tijdschrift voor Pesso-psychotherapie (TP) (voorheen Pesso Bulletin:PB) Periode vanaf het begin: 1985
t/m 2005. Soms wordt verwezen naar boeken of andere tijdschriften.Bij deze lijst hoort ook een lijst per
auteur.  (Daar zijn ook  sommige artikelen te downloaden of copieën te bestellen: zie onder het kopje : '
websites’ in deze lijst). Samengesteld door Louis Sommeling. Excuses voor de layout, ik hoop dat anderen dit
monnikenwerk eens willen vervolmaken.

Algemeen:

·Voor algemene theorie de boeken van Pesso (1969,1973,1991 zie ook onder ‘Pesso’.), Het gekwetste Zelf
: van Haver (1990); Aan den Lijve: van Attekum (1997).        Graphics and Slides : Pesso (1994) zie ook
‘websites’). Basisteksten zie onder ‘CD’.  Nieuwere ontwikkeling: Pesso (1996). Korte samenvatting:
Pesso (1987a) en verslag de Boer(1993). Bezielde samenvatting: Pesso (1992). Definities: Pesso (1987b,
1990).

· Verdere grondslagen: zie onder ‘bodybased’ en onder ‘geheugen’. Relatie tot
ontwikkelingspsychologie: zie onder ‘ontwikkeling’; relatie tot neurobiologie: zie onder
‘neurobiologie’. Therapeutische houding zie onder: ‘didactiek’, ‘therapeut’en ‘true self’. 

·Voor vakgenoten met belangstelling : Rino brochure (Perquin (1994c-1997); artikelen van Dijkstra
(1982), Bakker (1987), Sommeling (1994b,1995b, 1999: Het lichaam in de psychotherapie: TP 16,3);
het boek van  Souget (1985, bespreking Trügg, 2000), of Moser (m.n.1991). Perquin en Rehwinkel
2000  

·      Als inleiding voor cliënten: Aan den Lijve: van Attekum (1997; recensie Tholen (1998); Het
gekwetste Zelf: van Haver (1990, met name hoofdst.1; niet hfdst.4) of een van bovenstaande boeken of
artikelen. Informatie voor in een groep gaan: zie ‘informatie’.

·     Vergeleken met andere therapeutische stromingen:  Pleidooi voor integratie: zie ‘integratrie’.
Psycho-analyse: zie  ‘psycho-analytische concepten’ Experiëntieel en cliëntgericht: zie  ‘cliëntgericht’,
‘focussen’ en ‘Gendlin’, ‘Rogers’    Cognitieve therapie: zie ‘cognitief’ en ‘Young’.Systeemtherapie:
zie ‘systeem’.
Ontwikkelingspsychologie:zie‘ontwikkeling’(‘Stern’,‘Winnicot’en‘symbolisch’en‘objectrelatie).                                                                                                     
Jungiaans: zie onder ‘Jung’.  
·      Toepassing binnen andere therapeutische setting: integratie binnen Riagg: de Boer (1987);
in T.G. van Boven (1991), Trügg (1992). In een GGZdeeltijdsetting: de Haas (2000). Zie ook
onder ‘toepassingen’.  

·      Vergeleken met andere lichaamsgerichte therapie: De Achterzijde van de menselijke
geest:  Souget (1985). Petzold: Baardman (1992). Downing (1993) met bespreking: Frére
(1993). Ramberg (1994). Baardman, I. (2000, TP 16,3) Sommeling, L.  (1999)  

Aanraken:                 Aanraken in de therapie, werkrelatie of weerstand?: Dohmen

Basisbehoeften:         Basic Developmental Needs: nr.7 CD (zie onder ‘CD’). Inleiding Pesso: de Boer (1993) en in het
boek Aan den Lijve :van van Attekum (1997) :. Vos_Bosscher, L. (2003)  Intervisie aan de hand van basisbehoeften
van cliënten. TP 19,1. Geusebroek-Simons, M. (2003). Rouwen om mijn “Kindheid”. (verslag van een cliënt). TP 19,1

Begrenzen          Begrenzing bij vroege tekorten: wegwijzers en valkuilen: Ruthgeerts, D. (2002.TP 18,1). Verbaal
limiteren: Jongsma (1986b).  Algemene overpeinzing: Howald (1992). Omnipotentie en limitering: Perquin (1994a,
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opnieuw 2000 TP 16,3).  
Bewustzijn:          Awareness oefeningen: Sommeling (1990b). Therapeutisch bewustzijn: Sommeling       
(1989,1993b, 1993c, 1993d, 1994a, 1998). Zie ook 'center'.  
Boekbespreking:   Trügg., W.J. (2000) De achterzijde van de menselijke geest door Frits Souget. Een verlaat antwoord.
TP 16,2.Baardman, I. (2001)Recensie: Leren leven en   Studeren. Psychologische hulp in de studententijd. L. Sommeling
(2001). TP 17,2. Duijvenboden, T. van (2003). Boekbespreking:’ Het wandelend hoofd’, A. Ladan. TP 19,1. Montagne,
M. (2001) Ik voel wat ik denk, wie ik ben. Recensies: “Descartes error”(1994) en « The Feeling of what
happens”(1991), Antonio Damasio. TP 17,2.

Bijscholing:            Verslag behoefte aan bijscholing: de Bruin en Eijgenstein (1993). Verslag bijscholingsdagen: 1989
(Trügg 1990), 1990  (Köhler 1990).  Verslag bijscholing 1992: Sommeling (1993a).  Verslag bijscholing/supervisie 1994
(Penninx, 1995). Zie  verder passim en       onder  'workshops'.  Verslag van twee  bijscholingsdagen: Vermeer, M. (2002
TP 18,1. Verslag            van twee lezingen op de Dag van de Psychotherapi: van   Duijvenboden 2002 TP 18,1. Ruiter,
K. (2003)  Impressie    supervisiedag 9 nov. 2002.                                   
Bodybased:            Pesso psychotherapie meer dan body-oriented: Sommeling                             

Borderline :         Pesso-psychotherapie bij borderline persoonlijkheden: de Boer (1998 TP) . Pesso-ps. bij borderline
clienten in de praktijk: Hoornweg (1998 TP).  Verslag workshop: l ‘Abée (1998)  

Casus:                Verwoording en analyse Pessobanden: Moser (1991). Randpsychotische cliënt: Tervoort(1993).
Gevalsbeschrijving: Hjort(1992).  

CD:                     To become who we really are. On introduction to Pesso Boyden. Onderwerpen door Pesso zelf
ingesproken. De CD is te bestellen door 8 Euro over te maken op rekening 61 76 49 189 t.n.v. P. Perquin onder
vermelding van ‘Pesso CD’.  

Center:               Center of Truth: Pesso (1990). Being at center: zie ook                 'bewustzijn', 'ware zelf','ziel'.  

Cliëntgericht:            Cliëntgerichte psychotherapie en Pesso: Leijssen, M.(2001;T (2001;TP 17,1 ) De positie van de
Pesso-psychotherapie binnen de experiëntiële psychotherapie.      (Commentaar bij lezing Mia Leijssen ) Haver, W.
van (2001; TP 17,1).    Sommeling, L. (2003) Het lichaamsbewustzijn van de therapeut. (En over     ontmoeting
Pessotherapie en cliëntgerichte psychotherapie). Verschijnt in      2003/4 in Tijdschrift voor Clientgerichte
Psychotherapie.  
Cognitieve:               Cognitieve therapie. Nieuwe ontwikkelingen die aan Pesso-pschotherapie raken. Schemagerichte
therapie voor moeilijke mensen. Een nieuwe uitdaging voor dei dragstherapie. Vermeer, M. (2000 TP 16,2 En
gedeelte in: Het lichaam in de psychotherapie. Sommeling, L.  (1999) 

Congres:                   1e internationale Pesso-congres Amsterdam: PB 1992,I en II; verslag: Cuvelier
(1992),workshopverslag Ruthgeerts (1993).     2e internat. congres Atlanta: Verslag: van Attekum (1994),
Pohorely (1994), workshopverslag (Sommeling, 1994c).  3e congres Basel: zie aparte uitgave. Verslag 4e
congres Oslo:Noorse Potpourri : Rietman (1998).

Contract:                   Pesso (1996a), Perquin (1985), van Haver (1998b). Jongsma (1996a). Zie ook

Doel:                          (van  Pesso-psychotherapie). The goal of PBSP: nr.1 CD (zie onder ‘CD’) About the
goal of psychotherapy Sarolea (1995). Doel en reikwijdte (Pesso)-psychotherapie: het verband tussen
veranderen en accepteren  Sommeling (2002).

Dissociatie                zie onder

Downing:                  Downing (1993); bespreking: Frère (1993). Downing..oplossingsgerichte therapie en
ideale ouders? Verslag van een seminar met George Downing. Jonkers, J. (2000 TP 16,1).  

Doorwerking:           Doorwerking in daagse leven van structures: Sarolea (1987) en van Haver

Ethiek:                       Professionele ethiek en PBSP(=Pesso-sychotherapie): Cooper



Etymologie:              zie onder

Experiëntieel:            zie onder

Feminisme:                Hanjian in chap.7 van: Pesso (1991). Kaufman (1992), Sommeling (1992). Irigaray
(1993) en Buntinx (1993c), de Bruin (1993). Tervoort (1994). Zie ook onder 'feminisme', ‘kritiek’,
'seksualiteit' en 'mannen'. Pesso-psychotherapie zonder mannen. Slegh,H.(2002 TP 18,1).

Filosofie:                   Kant en ethiek: Cooper (1992b). Law and society: chap.6 in Pesso (1991)Over de
wetenschappelijkheid van de Pesso methodiek: in Sommeling (1993c). Het woord: De Boer (1994). Het
lichaam in filosof.stromingen: Bakker (1987). Zie ook 'feminisme'..

Focussing:                Rietman

Freud:                        zie onder ‘psychoanalytische

Geheugen:                Zie ook en eerst onder ‘memory’.Lichaamsgeheugen en mogelijkheid tot veranderen: Cooper
(1998).  The keystone of the structure – a way to anchor structure memory more deeply. Eijgenstein (2000).De Pesso-
psychotherapie en de neurowetenschappen. Perquin, L. (2001; TP 17,2).  Ik voel wat ik denk, wie ik ben. Recensies:
“Descartes error”(1994) en « The Feeling of what happens”(1991), Antonio Damasio. Montagne, M. (2001) TP
17,2.   

Gendlin:                     Relatie Pesso psychotherapie tot focussen van Gendlin: passim in de Boer (1987), Bakker 
(1987), Sommeling (1993c,1994b). Zie ook onder ‘focussing’.

Geschiedenis            Voor ontstaansgeschiedenis Pesso psychotherapie (internationaal): zie 'historie'.  Voor
geschiedenis Nederlandse vereniging: zie  'vereniging'.  Zie ook onder  'levensgeschiedenis'.   Historisch overzicht
over ‘Het lichaam in de psychotherapie’: (In handboek IntegratievePsychotherapie) Sommeling, L.  (1999).

Getuige:                     In Pesso (1990, p.17), Pesso (1991). Notities : van Attekum (1992).Verslag bijscholing:
Sommeling (1993b).   De magische wereld van de volwassene.Over troost en illusie en de betekenis van de getuige.
Berkhouwer, A. (2001;TP 17,1)      De functie van de getuige. Jongsma_Tieleman,N. (2001; TP 17,1).
Kwaliteiten van de therapeut als souffleur van de getuige.Vos-Bosscher, L.(2001 ;TP 17,1). De getuige – Over het
belang van de getuige ter onderscheiding van andere rollen. Annet van Dijk en Wim-Jan Trügg in gesprek met Pim
Eijgenstein.  (2001;TP 17,1).

Grensgevallen:         Kritische kanttekeningen over de Pesso Vereniging. PB passim vanaf

Groepsleden:            Activering van niet-protagonisten: Eijgenstein (1994, heruitgave 2000, TP

Groepsproces:          Groepsdynamische processen in een Pessogroep: Bakker (1985, 1986a, 1986b,
1996).Groepsfantasieën over de groep als ideale familie: Jansen(1994Ministructuregroep, zie idem: Jansen (1994).

Hellinger:                  Cuppen, M. (2003). Familie-opstellingen. Een verslag van een workshop
familie-opstellingen volgens Hellinger op 24 okt. 2002

Historie:                    * Internationaal. Ontstaan Pesso psychotherapie: Louise Howe in chap. 1 van Pesso (1991).
Ontwikkelingen van Pesso: interview in chap.9 van Pesso(1991). Individuele geschiedenis: Robinson (1992.



Impressies eerste internationale congres Amsterdam: Cuvelier(1992); lezingen: zie proceedings I en II (PB 1992).
Impressies 2e internat.congres Atlanta: van Attekum (1994), Pohorely (1994); gedeelte Nederlandse lezingen: PB
10,2. Noorse Potpourri : verslag congres Oslo: Rietman (1998).   
 

     Eerste internat. bijeenkomst trainers/supervisoren: Sommeling (1995c).
                                   * Voor specifieke Nederlandse geschiedenis: zie * Het lichaam in de psychotherapie

. Historisch overzicht:  Sommeling, L. 
(1999)                 

Homosexualiteit:      Creation a place for sexual orientation through the basic needs concept: Johnson

Humor:                      Perquin

Ideale ouders:          Het gebruik en misbruik: Sarolea (1986a). Aanvulling: van Haver (1989a).                   
Symbolisch karakter: Ruthgeerts (1993). Perquin e.a. (1996a). Zie ook 'rolfiguren'.  Kritiek vanuit feministisch
standpunt: Buntinx (1993c) en Irigaray(1993) en de Bruine (1993).Mijn ideale moeder is een man..Montaigne
(2000)

Indiv.therapie:          Het gebruik van Pesso methodieken in individuele therapie: Perquin (1986c). Clark e.a.in
in chap. 18 van Pesso(1991).             Pessomethodiek ook in individuele gesprekstherapie: Sommeling (1992a,
maar met name 1994b), van Haver (1996). Individuele therapie als voorwaarde voor een Pessogroep:
Sommeling (1987).:Het gebruik van de Pessomethode in individuele psychotherapie. Haver, W. van (2000; TP
16,1)De Pessomethode in een individuele gesprekstherapie: een voorbeeld. Sommeling, L. (2000;TP 16,1)

Indicatie:                   Indicatie in de praktijk (intervieuws). Dijk, A. van (1998a;PB 14,1)                Enkele
punten van aandacht in verband met indicatie-stelling voor Pesso-psychotherapie  Sarolea, H. (1988b;
herdruk van Sarolea (1980)). PB 14,1)Ik dwing de cliënt om mee te denken. (Interview met Tjeerd Jongsma
over indicatie). Trügg. W.J en Th. Van Duijvenboden (1998: PB I4,1. Kijk dat bedoel ik nou. (voorbeeld
indicatiestelling). Jongsma, Tj. (1998; PB 14,1)Zie ook onder ‘intake’.

Informatie:             voor cliënten over de pesso-methode. In Pesso psychotherapie. Praktische werkwijze,
therapeutisch contract,afspraken in de groep. Haver, W. van (1989b. Upgrading 1997 door Louis
Sommeling). Zie ook onder ‘levensgeschiedenis’.

Intake:               Het proces van intake en indicatiestelling .Bakker, M. (1998;PB

Integratie:                 van psychotherapeutische scholen ( op zoek naar gemeenschappelijke factoren)
Verslag Dag van de Psychotherapie. Buuren, A.van (2000; TP 16,2)  Het lichaam in de psychotherapie.
Historisch overzicht. In handboek Integratieve Psychotherapie. Sommeling, L.  (1999))

Internet:                    zie onder ‘

Intervisie:                    Tips voor verbetering van intervisie: Perquin (1996c). (zie ook onder ‘supervisie’).
Vos_Bosscher, L. (2003)  Intervisie aan de hand van basisbehoeften van cliënten. TP 19,1.

Introjectie:                Een nieuwe PBSP-strategie: Beloof

Jung:                          van Haver (1992), Sommeling

Kinderen:                  Zie

Kritiek:                       Op houding Pesso of systeem: Mott (1996). Zie ook interviews: Perquin (1991) en
Buntinx (1996).Op seksualiteits-opvatting: Sommeling (1992), Buntinx (1993c), de Bruin (1993).



Aanvulling op groepsdynamische processen in een Pessogroep: Bakker (1985, 1986a, 1986b, 1996). Zie ook
onder ‘groepsproces’.Gemengde gevoelens over systeembenadering door Pesso:. Delft, D. van (1997)    Mijn
ideale moeder is een man enz.: Montaigne, M. en J. van der Burg (2000)..Kritiek op Pesso’s Memory and
consciousness in the Mind’s Eye, in… Duijvenboden, T. van (2001).   Kritiek op Doel en reikwijdte van de
Pesso-psychotherapie Sommeling (2002):Aanvulling op spiritualiteit: van Doorn (1992)  
                                                   
Levensgesch.:          Enkele punten van houvast bij het schrijven van een levensgeschiedenis: Perquin,
L. en Tj. Jongsma (1988).De levensgeschiedenis en het contract:: Perquin (1985). Autonomie en
levensgeschiedenis.: Cooper (1992a).

Lichaam in ps.:         Algemene beschouwing over het lichaam in psychotherapie: passim o.a. Perquin
(1994c); in relatie tot Gendlin: Bakker (1987), Sommeling (1993c, 1994b 2000). De plaats van Pesso
tussen andere lichaamstherapieën: Souget (1985)Het lichaam als bondgenoot: Jongsma-Tieleman
(1995Het lichaam in de psychotherapie. Historisch overzicht: Sommeling, L.  (1999)Korte hulde aan
Seigneur de Montaigne . (gedichten over het lichaam): Montaigne, Seigneur de (2001). Sommeling, L.
(2003) Het lichaamsbewustzijn van de therapeut. (En over ontmoeting Pessotherapie en cliëntgerichte
psychotherapie). Verschijnt in 2003/4 in Tijdschrift voor Clientgerichte Psychotherapie.  

Limiteren:                  zie onder

Maatschappij:          Chap.6 van Pesso (1991). Zie ook onder ‘vluchteling’ en ‘politieke

Magie:                        van de therapeut: Sommeling

Mahler:                      samenvatting theorie 'symbiose en individuatie': Sommeling

Mannen:                   Helping to change contemporary men: a PBSP perspective : Sommeling,L. en P.
Eijgenstein, en J.Rachelson (1996c). . Mannenwerk, verslag Atlanta-workshop: Sommeling (1994c).
Oostveen (1996), Sommeling e.a. (1996c). Zie verder onder 'metaforen' en 'feminisme' en 'seksualiteit'.

Markt:                        Marktgerichtheid van de Pesso psychotherapie : van Attekum en Buntinx

Medicatie:                 Een kennistheoretische beschouwing over medicatiegebruik in de psychiatrische
praktijk: Scheepers, N. (2001) .

Memory                    Two kinds of Memory. En: to create a ‘Synthetic Memory’ . Nr. 4 en 9 op CD (zie
onder ‘CD’. Zie verder uitgebreid onder ‘geheugen’

Metaforen:                Bespiegeling over metaforen: de Boer (1992). Kritiek op de sexuele metaforen:
Sommeling(1992b), de Bruine (1993), Buntinx(1993c).

Microtracking:         geavanceerde Pesso-techniek: Microtracking Present Consciousness: Feelings and
Thougths. Nr. 10 op CD (zie onder ‘CD’)

Ministructure:          Verslag van groep met ministructures: Jansen

Moedertaal:              Pleidooi voor het gebruik van moedertaal, etymologie: Sommeling (1990a). Zie ook
afleidingen van basiswoorden in begin artikel Sommeling (1994b)

Moser:                          Moser, T. (1988). Das erste Jahr.  Frankfurt a. Main: Suhrkampf. Vertaald door
Buntinx (1993b): PB 9,1.  



Moser, T. (1989).          Verführung auf der Couch. Freiburg in Bresgau: Kore-Verlag. Vertaling van
Hoofdstuk 3 door Buntinx (1990) in PB 6,2:p.29-34.

Moser, T. (1989).        Körpertherapeutische Phantasien. Psychoanalytische Fallgeschichten neu betrachtet.
Frankfurt am Main, Suhrkampf. Besproken door  Buntinx PB 6,1:p.34-41.

Moser, T. (1991).        Strukturen des Unbewussten. Klett Gotta. Recensie van Attekum(1993) in PB 9,1:p.39-

Motivatie:                 Vormen ván en vaststelling van motivatie bij cliënten: Buntinx (1993a). Pesso

Mythen:                    De Koureten: vechten om de pijn niet te voelen: van Haver

Neurobiologie:         De Pesso-psychotherapie en de neurowetenschappen: Perquin, L. (2001) .  Chap.2 in
Pesso(1991) en Wassenaar (1992, 1996).zie ook onder ‘geheugen

Non-protagonist:     Eijgenstein (1994 Heruitgave 2000, TP 16,3). Zie ook

 Objectrelatie:            Theorie in Crandell: chap. 10 Pesso(1991). Zie ook onder 'psychoanalytische

Oefeningen: ·  Het nut in relatie tot structures: Perquin (1996b; 1987, bewerkt en vertaald in chap.22 van
Pesso)

Positieve accom. oefening: Perquin (1993). Omnipotentie: Perquin (1994a). Reflex-relaxed:
Perquin (1994b, vertaald 1995 opnieuw in 2000 TP 16,3). De gebarencirkel: van Duyvenboden
(1994). Drie bewegins-modaliteiten: Perquin (1995). Plaats in de ruimte (van Dijk, 1995a);
kringoefeningen met Plaats in de ruimte (van Dijk, 1995b). Gecontroleerde benadering: van
Duyvenboden (1995). Ideale Ouders (Perquin, e.a.,1996a, opnieuw 2000 TP 16,3). Negatieve
accommodatie oefeningen: van Dijk e.a. (1997). Perquin, L. (2000) Bewust gecontroleerd
bewegen. TP 16,2. Dijk, A. van (1998b)Bewust gewild bewegen in dienst van de nieuwsgierigheid

·  Ademhaling: van Duyvenboden (1998,2) en Buntinx(1992) . Check-in: Ingram (1992).
Awareness: Sommeling (1990b). Uitwuifoefening (Eijgenstein, 1996;Paulissen, 1996)

·   Zie ook 'oefengroepen'.

Oefengroepen:         Informatie voor beginners: Verboom (1990). Ervaringen met oefengroepen:
Rietman(1991). Zie ook onder 'oefeningen' en onder 'pijnklachten'.

Omnipotentie:          Perquin (1994a). Zie ook onder 'oefeningen' en

Ontwikkeling:           Mahler: samenvatting theorie 'symbiose en individuatie': Sommeling
STERN I: Het spel-element in rollen.  PB 12,2  (Sommling, L. (1996b) Stern II: de ontwikkeling van het
zelf. PB 13,1. Sommeling, L. (1997). Winden, J. van (1995)            Ik zing, dan zal het vandaag wel een
mooie dag zijn. In: Geboren, gebroken en gedicht. Primaire relaties, trauma en verslaving. Congresbundel
Nieuw Hooghullen, De Toorts. Zie ook 'objectrelatie', 'seksualiteit', 'symbolisch' , ‘weerstand ‘ en
'Winnicot'. En ‘soulprojection’. Berkhouwer, A. (2001) De magische wereld van de volwassene.Over
troost en illusie en de betekenis van de getuige. TP 17,1



 Onderzoek:               chap. 5 in Pesso(1991). Aanzetten in van Haver (1987). Computerregistr.: Sommeling
(1988).  Beschrijving effekten in Pesso(1991, chap.23)).    Computerregistratie: Sommeling (1987). Zie ook
'onderzoek'.
Opleiding:                 Professionalisering: Jongsma (1992). Didactische stappen: Sommeling

                                   Rino brochure Tweejarige Opleiding: Perquin (1994c en 1997). Sommeling, L.
(1998)The art of Pesso-psychotherapy. Ways to reach the master level. Focus on the therapist.(
Osloconferentie). Alleen beschikbaar via internet:

                                   Step by step training for leading structures. De Boer, E (1995) In: Map First Internat.
Meeting of trainers and supervisors in Eelde. Ed. L. Perquin. A new trainingmodel in PBSP.Perquin, L.
(1995). Internat. Meeting of trainers and supervisors in Eelde. Ed. L. Perquin Opleiding tot Pesso therapeut:
Sommeling (1993b). Zie ook 'opleiding'.

The art of Pesso-psychotherapy. Ways to reach the master level. Focus on the therapist:
Sommeling, L. (1998)). (Alleen beschikbaar via internet:

Opvoeding:              Follansbee (1992), Sutton

Overdracht:              Jongsma (1996b), Roth

 Pastoraal:                  in chap.7 (en 19) van Pesso

Pesso                         N.B. Alle publicities van Pesso op zijn website. Adres: zie onder

      (1969)                 Movement in Psychotherapy. New York: Univ.Press.

      (1973)                 Experience in action. New York: Univ.Press. (Vertaald en bewerkt door T. Moser
(1986, Klett Cotta) als Dramaturgie des Unbewussten.

      (1986)                   Touch and action-the use of the body in psychotherapy (in PB 1986).

      (1987)                   Respect for the body. (PB 1987).
      ((1989)                 Sexual abuse, the integrity of the body. (PB 1989) (in NL zie Perquin 1990 en

      (1990)                  Center of Truth, True Scene, and Pilot in Pesso System/Psychomotor.    1991) en J.
Crandell: Moving Psychotherapy. Brookline Books. Boekbespreking Baardman (PB 1992).

      (1992)                   On becoming.(In PB 1992, 1e en 2e
      (1994)                   Introduction to Pesso Boyden System Psychomotor. Text and Graphics. Press, Strolling
Woods).

      (1995)                   Analysis of the beginning of a structure (Proc. Eelde).         

      (1996)                   On Contract and Motivation. (Bewerkte lezing in PB,

(1996)                           The beginning of a Structure. (Bewerkte lezing in PB 1996)

      (1999)                   zie onder
(2000)                           Ego development and the body. TP 16,3 (bewerking van in 1989 verschenen)

(2001)                  Memory and consciousness in the Mind’s Eye, in the Mind’s body. TP 17,2. (reactie
hierop zie onder Duijvenboden, T. van (2001)

   zie ook      onder ‘ websites’ overzicht recente artikelen. Adres:

http://home.tiscali.nl/sommeling/pesso.htm
http://home.tiscali.nl/sommeling/pesso.htm


Petzold:                     Baardman

Plaats                         plaats in de ruimte: Oefeningen (van Dijk (1995a) en kringoefeningen (van Dijk,
1995b). Zie ook  onder onder 'oefeningen'.

Politieke vl.:              Workshops met gemartelde politieke vluchtelingen:

Pos. accomod.:         zie onder

Psychoanalyt.:         Psychoanalytische concepten: deel I: herhalingsdwang in Perquin (1986a). Deel II:
een aantal technische kwesties in Perquin (1986).

  Weerstand in de Pesso-psychotherapie (van Duyvenbode 1998, TP).
Amundsen, J. (2000) What PBSP (Pesso-psychotherapy) can teach Psychoanalysis: clinical
examples.TP 16,1  

  Passim in de boeken van Moser (1988, 1989a en 1989b) en Moser in chap.11 van Pesso (1991).

    Symbiose en individuatie: Sommeling (1986).

    Winnicots transitionele sfeer: Jongsma-Tieleman (1994).
    Freud en oedipuscomplex: Buntinx (1994).
     Positie van Pesso tussen andere therapeutische stromingen: Souget (1985).
    Over Jung: van Haver (1992).
    Werkelijkheidsconcepties  van Freud, Jung en Pesso vergeleken: Sommeling (1993c).
     Zie ook 'objectrelatie', 'seksualiteit', 'symbolisch' , ‘weerstand ‘ en 'Winnicot'. En ‘soulprojection’.
Berkhouwer, A. (   2001) De magische wereld van de volwassene.Over troost en illusie en de betekenis van
de getuige. TP 17,1

Psychosomatische klachten: van Attekum (1997b). Attekum, M. (1997b).Gelezen: Theatres of the
body, a psychoanalytic approach to psychosomatic illness. Door Joyce McDougall. PB 13,1.

Pijnklachten:             Kaufman e.a.(1988). Ook in chap.15 van Pesso (1991). Chronische pijn: Van der
Steen (1992,1995).

Ramberg:                  Ramberg

Randpsychotisch:   een casus (Tervoort

Redactionelen   :      Voorwoorden van het Pesso Bulletin: zie vooral

Reflex-relaxed           Herziene versie: Perquin en Pesso (1994a, vertaald:

Relatie:                      relatietherapie Dorman, M. (1997) Old and New Map structuring the couple
relationship. Using psychomotor in couple therapy. PB 13,1.

Rogers:                      zie cliëntgerichte

Rolfiguren:                Gebruik en misbruik: Sarolea (1986). Specifikatie van rolfig.: van Haver (1989). Oefeningen in
pos. accomodatie: Perquin (1993). Zie ook 'ideale ouders'. Het tot leven brengen: Bakker (1994). Een nieuwe



rolfiguur: zie 'introjectie'.  Het spel-element en attunement bij Stern: Sommeling (1996). Place, play and pleasure in
PBSP. In: Map First Internat. Meeting of trainers and supervisors in Eelde. Ed. L. Perquin

Seksualiteit:              Kritiek op Pesso's concept van sexuele energie en de metaforen: Sommeling (1992b). Ook kritiek
op de metaforen: de Bruin (1993). Kritiek op seksisme: Buntinx(1993c).Kritiek en sexuele differentie (Buntinx, 1994).
Homoseksualiteit en Pesso Psychotherapie: Johnson (1995). Zie ook 'feminisme' en 'mannen'.

Seks. misbruik:         Pesso (1989b), Perquin (1990, opnieuw in 2000 TP 16,3) en chap.14 in Pesso (1991).
Verboom, H. (2001)              Recensie: ‘Het geminachte lichaam’ door C. van Lichtenburcht en L. Thooft. TP
17.1. Ogden,  P. en K. MintonSensorimotor sequencing: one method for processing traumatic memory. TP
17,2.

Soul:                          zie onder

Soulprojeciton:        Sarolea, H. (2000) Soulprojection. TP 16,1. Duijvenboden, T. van (2000) Soulprojection
en Projectieve Identificatie. TP 16,2. Cuppen, M. (1998)Verslag bijscholing ’97 over ‘soulprojection’. PB
14,1

Spiritualiteit:             van Doorn (1992). Religeuze ervaring: Rietman (1996). Zie ook onder 'soul' en

Sprookje:           Vergelijking sprookjes en symbolen Jongsma-Tieleman (1993). Zie ook

Stern:                         Sommeling (1996b, 1997). Van Winden

Structure:                     Het begin: Pesso (1996b). ???voorbereiding, zelfwerkzaamheid, verloop enz. Zie ook onder
‘sluitsteen’ Jonkers, J. en M. Cuppen (2000). De opbouw van een structure, een stapgewijs proces.
(bijscholingsverslag) TP 16,1. Van structure naar daagse werkelijkheid: Sarolea 1987, heruitgave 2000 TP 16,3.
Analysis of the beginning of a structure.Pesso (1995)  In: Map First Internat. Meeting of trainers and supervisors in
Eelde. Ed. L. Perquin. Step by step training for leading structures.  In: Map First Internat. Meeting of trainers and
supervisors in Eelde. Ed. L. Perquin. Geusebroek-Simons, M. (2003). Rouwen om mijn “Kindheid”. (verslag van
een cliënt). TP 19,1

Suicide:                     werken met suicidale cliënten: chap.16 van

Supervisie                Live supervision. (points of attention). Eijgenstein, P (1995).  Map First Internat. Meeting of
trainers and supervisors in Eelde. Ed. L. Perquin. Four models for live supervision.  In: Map First Internat. Meeting
of trainers and supervisors in Eelde. Ed. L. Perquin. Beyond tools and techniques. (on supervision) Sommeling
(1995d) ternat. Meeting of trainers and supervisors in Eelde. Ed. L. Perquin

Symbiose:                 en individuatie: Sommeling (1986). Kritiek zie ook Buntinx

Symbolisch:                Beloof in chap.8 van Pesso(1991) en Beloof(1992). Ruthgeerts (1993). Jongsma-
Tieleman (1993). Zie vooral ook Jongsma-Tieleman (1993,1994,1995). Zie ook onder ‘sprookje’en
‘transitioneel object’. Over ‘symboliseren: Jongsma-Tieleman, N. (2003). Symbolisering: zien wat
onzichtbaar is. Over het belang van het kunnen symboliseren. TP 19,1. Trügg, W.J. (2003):Over het
vermogen tot symboliseren. TP 19,1.
Systeemtherapie:     de Bruine (1997), Dorman

Synthettisch             geheugen. Zie onder

Therapeut:                   Vos-Bosscher, L.(2001)Kwaliteiten van de therapeut als souffleur van de getuige. TP
17,1. Sommeling, L. (2003)           Het lichaamsbewustzijn van de therapeut. (En over ontmoeting
Pessotherapie en cliëntgerichte psychotherapie). Verschijnt in 2003/4 in Tijdschrift voor Clientgerichte
Psychotherapie.

T. G.:                          Pesso psychotherapie binnen de T.G.: van Boven (1991), Trügg (1992 en 1995),
Jongsma-Tieleman (1995).



Therap. proces:        therapeutisch proces in doorgaande groepen: Jongsma (1986a). Zie ook passim: van
Haver (1987).

Tijd:                           Tijdsbeleving en psychotherapie: Trügg (1995). Over ‘kairostime’ : het juiste
genadevolle moment voor interventies: Sommeling, L. (1998)The art of Pesso-psychotherapy. Ways to reach
the master level. Focus on the therapist.( Osloconferentie). Alleen beschikbaar via internet: 

Transfer:                   van structure naar alledaagse werkelijkheid: Sarolea (1987, heruitgave 2000, TP 16,3))
en van Haver (1987).

Transit.object:          o.a. Jongsma-Tieleman (1993,

Trauma:                     Ogden,  P. en K. MintonSensorimotor sequencing: one method for processing traumatic
memory. TP 17,2. (zie ook verslag van deze workshop: van Uitert, L. (2001, TP 17,2) Zie verder onder
‘seksueel misbruik’.

True self:                   Sarolea (1986b), Pesso (1990,1992), Tervoort (1990), Sommeling (1993c). Zie ook

Toepassingen:         Zie 'individ.therapie', 'opvoeding', 'suicide', 'T.G'., 'verslaving', 'pijn', 'filosofie', 'pastoraal'.
Borderline. Crandell, J. (2000)e.a. Using PBSP (Pesso psychotherapy) to treat Dissociative Identity Disorders. TP
16,2. Haas W. de (2000)         Pesso-psychotherapie in een GGZdeeltijdsetting. TP 16,2. Dorman, M. (1997)Old
and New Map structuring the couple relationship. Using psychomotor in couple therapy. PB 13,1.Studenten:Leren
leven en studeren. Psychologische hulp in de studententijd.: Sommeling (2001)!

Uitwuifoefefing: Eijgenstein (1996), Paulissen

Vereniging:            Voor algemene historie internationaal: zie onder speciaal Pesso Bulletin (1992,7,2) bij afscheid
Han Sarolea, waaronder van Bodegom         (1991) en interview: Trügg e.a.(1991). Beschouwing 'familie': de
Bruin (1990). Interview met Eli: Perquin (1991); met Carola de Vries Robles: Buntinx (1996); met Herman
Bolhuis: Sommeling en Trügg (1996a); met Iman Baardman: van Attekum (1996). Boer, E. de (2000) Afscheid van
Han Sarolea. TP 16,2. Slegh, H. (2003) Jubileren. (25 jarig bestaan Nederlandse Pesso-vereniging) er 'historie'.    
Historie Nederlandse Pessovereniging: naast de Pesso Bulletins passim specifiek:Zie ook verslagen onder
'bijscholing' en 'workshops' en 'marktgerichtheid'

Verzoening:          en wraak : Trügg (1998). Steen, C. van der en I. Baardman (2000). “Over verzoening”.
Een thematische Pessoworkshop. TP 16,2

Verslaving:               Codependence Crandell(1992). Recovery model : Hagler (1992). In therap. gemeenschap:
Trügg (1992). Zie ook Chap.17 in Pesso (1991). Winden, J. van (1995)         Ik zing, dan zal het vandaag wel
een mooie dag zijn. In: Geboren, gebroken en gedicht. Primaire relaties, trauma en verslaving. Congresbundel
Nieuw Hooghullen, De Toorts

Vluchteling:              werken met politieke vluchtelingen: Pohorely

Ware zelf:                  zie onder 'true

Websites:                 Digitale versie van deze onderwerpenlijst (ook lijst per auteur) op internet (ook zijn daar sommige
artikelen te downloaden) http://home.tiscali.nl/sommeling/pesso.html. Copieën van artikelen te verkrijgen via Kern
www.users.skynet.be/kern Graphics and slides: pbsp@aol.com. Voor links van Pesso-psychotherapieverenigingen in
verschillende landen: zie op www.pesso.nl of bij ‘links’ op http://home.tiscali.nl/sommeling/pesso.html

http://home.tiscali.nl/sommeling/pesso.htm
http://home.tiscali.nl/sommeling/pesso.htm
http://www.users.skynet.be/kern
mailto:pbsp@aol.com
http://www.pesso.nl/
http://home.tiscali.nl/sommeling/pesso.htm


Weerstand:               Duyvenboden (1998a). VandePutte, J. (1997)          Bespreking van ‘De macht van
de weerstand’. Door Th. Van Duijvenboden. PB 13,1

Winnicot:                  Belang van W.'s transitional-sphere theorie voor Pesso Ps.: Jongsma-Tieleman

Woord:                      Het belang van woorden: de Boer

Workshops:          Eenmalige workshops: Sarolea (1988). Zaterdagoefengroep: Rietman

                            Zie ook onder 'oefengroepen'.

                         - Workshop verslag congres Amsterdam: Ruthgeerts (1993).

                        - Het tot leven brengen van rolfiguren: Bakker (1994) met verslag van der Steen (1994) en  de      Winter
(1994).

                        - Omnipotentie en limitering': Perquin (1994a) met verslag Berghuis (1994).

                        - Zien in therapie' Sommeling (1994a) met verslag van Hummelen (1994).

              - Mannengroep congres Atlanta: Sommeling (1994c). Zie ook onder ‘verzoening’: een thematische
workshop.

Young              (leerling van Beck: vader cognitieve gedragstherapie. Interessant want komt met technieken  dicht bij
Pesso). Zie                                                                                  on der çognitief

Zelf:                           Sommeling, L. (1997)Stern II: de ontwikkeling van het zelf. PB

Ziel:                            Pesso (1992) en Sommeling (1993c, 1996d). Zie ook Sarolea (1986) en 'true
self'.Gevalsbeschrijving :         n                               Hjort (1992)

Zien:                          Zien in therapie: Sommeling (1993d, 1994a). Zie ook onder
'workshops'.
















