Ik wil jullie mijn ervaring vertellen over een dame die misbruikt werd toen ze 7 jaar oud was. 


Toen ik haar vroeg de film aan zich voorbij te laten gaan  (de filmtechniek), had ze geen toegang naar die speciale periode van haar leven.  Alles was uitgewist.  Om verder te gaan naar gelukkiger tijden, was geen probleem, maar deze traumatische periode wilde niet meer in haar herinnering komen.


Ik klopte haar voor het uitwissen van deze periode in haar leven en hoewel ze een beetje vooruitgang boekte, wist ik dat we nog niet het kern-onderwerp hadden aangeboord.  Toen we over haar situatie spraken, zei ze, dat ze zichzelf alleen maar kon zien als een 21-jarige, wanneer ze terugkeek op de periode dat ze zeven was.   Toen we doorgingen erover te praten, kreeg ik het gevoel dat ik haar zover moest zien te krijgen om terug in het verleden te gaan, ook al wilde ze dat niet.


De kernzin om te beginnen was:  Ook al wil ik niet in het verleden kijken …”   en dít had het gewenste effect, want ze was in staat zich te bevrijden van alle emoties die ze gedurende al die jaren volledig had verdrongen.  Echter, ik voelde dat haar emotionele kant nog niet in harmonie was en dat gaf ze toe.   Ik liet haar de intensiteit aangeven van 0 – 10.  Ze zei dat het een 7 was.


De volgende kernzin was:  “Ook al voel ik me niet compleet …..”  en de intensiteit ging vrij direct terug naar het getal 2.  Vervolgens klopte ik haar voor het resterende deel van compleetheid. Uiteindelijk voelde ze zich weer in harmonie.  Het zal u niet verbazen, dat ik een enorme glimlach van haar kreeg !


Ik weet dat mensen ernstige emotionele ervaringen verdringen, dus hoop ik dat deze ervaring behulpzaam kan zijn voor anderen in eenzelfde soort situatie.




