
Resource Protocol

PAUSE = Pauzeer wat u aan het doen bent om kort
lichamelijke signalen van onrust te erkennen.

EMBODY = Belichaam een somatische hulpbron die
ondersteunend voelt in je lichaam op dit moment.

ACKNOWLEDGE = Erken de positieve effecten
van de bron / de resource.

CONCENTRATE = Concentreer uw aandacht op de
positieve effecten van de bron gedurende 15
seconden of meer.

ENGAGE = Verbind met je omgeving.

5 Stappen naar Moduleren van Activatie en Herstel 

Oriënteren, rondkijken,
benoemen van dingen en
kleuren die je ziet
Verleng je ruggengraat
Gronden, voel je voeten
maak contact met de aarde
Adem langzaam en licht door
je neusgaten, in je buik
Plaats je handen op je hart
of buik, of knuffel jezelf
Glimlach op een manier die
goed voelt voor jou.
Maak "Stop" gebaar,
handpalmen open, naar
buiten gericht
Sta op, voel je voeten duwen
tegen de vloer.
Duw de handpalmen tegen
elkaar, de muur, of een
voorwerp
Neurie met een lage
toonhoogte en voel de
vibratie
Beweeg ritmisch : wiegen,
zwaaien, stuiteren,
schommelen Loop langzaam,
voel uw
Loop langzaam, voel uw
benen te bewegen
Belichaam je cultuur, haar
tradities, en/of de steun van
je voorouders

Somatische resources bv.
 

Misschien voel je spierspanning, zwakte, trillen,
gevoelloosheid, oppervlakkige, snelle ademhaling, snelle
hartslag. Merk dat op.

Probeer hulpbronnen te combineren (bijv. ademen &
ruggengraat verlengen; maak een Stop-gebaar & grond
jezelf).

Misschien voel je meer ontspanning, rustiger energie,
langzamere hartslag, diepere ademhaling, zachtere
ogen, minder gevoelloosheid, of meer energie en
alertheid.

Richt je aandacht op een plezierige interne sensatie, dit
versterkt herstel en helpt je hersenen nieuwe
verbindingen te maken

Kijk rond, merk aangename dingen, geluiden en geuren
op, voel de lucht op je huid, maak contact met een
persoon of huisdier, drink water, proef iets waar je van
geniet. 

Sensorimotor Psychotherapy

©Sensorimotor Psychotherapy Institute 


