MUN WERKEN MET PSYCHODRAMA EN TEKENEN EN SCHILDEREN
door JosetteConsten
Onlangswerd mij gevraagdietste schrijvenover, hoe ik werk metpsychodrama.Áls ik er
dan voor ga zitten, zat ik eerstmoetentoegevendat mijn basisbestaatuit eigen-wiisheid.
'tot
Psychodrarnais voor mijzelf in eersteiwtantie een wegwijzer,eenspoorzoeker,een
op het bot gaan'-procesgeweest.Een behoorlijkeklus om me bij mijzelf te brengen!Tegetí1t<cntia*íin lerànsredding,daar mijn grenzenver te zoekenwarenen verwarringsteeds
weer ópdoók.fsycnodramaheeftme gevormdtot eencreatievevrouw die bert vanuít het
hart alsmensmet heel veelfantasiedie ze gebruiktom te verbindenmet de realiteit of de
realiteit in verbindingmet het collectiefonbewustebrengt! Kortom hiermeewerkenis miin
lust en mijn leven.
Als eerstewil ik mijn innerlijke reis in
het kort beschrijven,waaruit mijn werk
gegroeidis.
door het
Mijn ontwikkelingis begonnen
spontaanschrijvenvan sprookjes,die ik
in eersteinstantieniet begreep,maardie
later in mijn ontwikkelingduidelijk werden. Zo ontdekteik dat er verbandlag in
mijn verledenmet de werkelijlteid in
hier en nu.
te
Ik beslootde opleidingpsychodrama
gaandoen na mijn carrièreals toneelwaardoorer ztch
schrijfster/regisseuse,
al snel nieuweontwikkelingenopenbaarden, zoals intuïtief schilderenen cliënten
die zichzelfaandienden,waardoorik
praktijkervaringkon opdoen.
Om genoegvertrouwenin mezelfte
krijgen, om dit werk te doen, had ik een
altijd bij de
eigenwijssleutelwoordje,
(L : Liefde;
L.E.V.
hand,het woordje
:
Vertrouwen).
E : Eerlijkheid; V
Daar er in eigenervaring moeden lef
nodig was om in het diePete durven
springen,was lef eenbelangrijksleuteltje. De f vervangendoor eenV betekende voor mij, foutenwordengemaakt,
waarvanmen kan leren.
De opleiding zelf bood ook mogelijkheden voor supervisie,wat eenveilig gevoel gaf. Een volgend sleuteltjevond ik
in het woord "Vroedvrouw" dat tijdens
de psychodramawerd aangereikÍ.In mijn
innerlijke reis verbondik het aan "Oer-

moeder".Zo ontwikkeldener creatieve
werkvormen,die ik meteenin de praktijk
kon brengen.Een belangrijkeeye-opener
was om elke werkvorm terug te brengen
naar het 7,e,lf
, dat in verbindingstaatmet
de Kosmosen MoederAarde.
Als eencliëntbrj mij binnenkomt,is er
voor de warminBuP,
eerstaandacht
waardoorer van alles in de schaalgelegd
wordt. Door focussenwordt er eenbeetje
eruit,
gesorteerd
en rollen kernsymbolen

is. Zo draagthijlzij eigen
hier aangeraakt
verantwoordingen kan ik loslatenwat
van de anderis en behoudenwat voor
mijzelf van belangis.
Als de cliënt na plusminustweeweken
btj mU terug wil komen, nemenwe de
draadop, die werkzaamis in het innerlijke van de cliënt. In de wisselwerking
tussenons ontstaatdan vanzelfiets waarmeewe verder kunnen.
Inmiddelsben ik ook gestart,met een
klein groepjevrouwenwaarmeeik zeven
van plusminusdrie uur
ontmoetingen
heb. Hiermeewerk ik elke bijeenkomst
aan eentrede van de pyramidevan Maslov, vanuit het ZeIf. Iedereenontmoetzo
zichzelfvanaf de onderstetrede, maar
ook het innerlijke leven van de ander,
waardooreen diep kontakt mogelijk
wordt, kontakt met datgenewat zich
symbolischachterde coulissenafspeelt.
Tijdensde sharingwordt dit duidelijk. Er
ontstaanonderling,
is verbondenheid
waarin ieder toch zichzelfblijft. Zo
blijken spiegelingenin rollenspel,archetypischewaardente hebben,waardoor
veel ontrafeldkan wordenin iedersinnerlijkewereld.
Zo leert men ook kaf van het koren
scheiden,net zoalsook met lichaamsvoeding gebeurt:wat niet goedis, wordt
afgevoerd;wat wel goedis, wordt opgenomen.Toch is het belangrijkom voedsel, voordatwe het tot ons nemengoed
te bekijken, era.ante ruiken, betastenof
het wel goed is of nodig in het moment!
Zo ook met het voedselvoor de ziel.
DezeO.I.L. (overgave- integratieloslaten)laat ik binnenkomenals het
mijn behoefteis, met de voorzichtigheid
of het wel zuivereolie is.
vanuit mijn "oer vroedSamenvattend
vrouw" gevoelkan ik de anderde mogelijkheidbieden,te ontdekkenwat sterven moet en te laten leven wat verbonden
blijft met L.E.V. (liefde- eerlijkheidvetrouwen).

waardoorik de cliënt kan uitnodigennaar
eenplekje te gaanop een vloerkleeddat
veld van de
ik symbolischhet begrensde
cliënt noem.Op dezeplek beginik eerst
en ademhaligsoefemet aarde-oefeningen
ningen.Hierdoorzakt de energievia het
lichaamnaar de aarde,waar zijlhij de
lading (als die er is) even mag afgevenin
eenkuiltje. Moeder Aarde bewaarthet
daarzolang.
Blokkadesof spanningendie de doorstroming belemmeren,zijn door lichaamstaal
te vinden of door toetsen.Door spanning
te vergrotenen weer los te laten, stroomt
de energiealsnogdoor, indien mogelijk.
Hierna vraag ik de cliënt wat hij/zij voelt
op dit eigenplekje en waaraanhijlzii
behoefteheeft.
Als er iets geraaktwordt, of duidelijk
naarbovenkomt vanuithet onbewuste,
nodig ik de cliënt uit dit te tekenenof te
schilderen,zodatze eerstin stilte zelf
bezig zijn, beeld te vormen en eruit te
tekenen.
Hierna kom ik er weer bij en stel vragen
over hetgeenop papier staat.De wakker
gemaaktedroom biedt mogelijkhedenom
tot psychodramaover te gÍIan,waarin de
cliënt met z'n eigenbeeldenin kontakt
komt en kan beleven.
Aflrankelijk van de situatiein het moment, wat niet te voorzienis, maar spontaanontstaat,maakik gebruik van symbolen, rituelen, verkledenvan archetypes
en het inrichten van de plek op het vloerkleed: een plateauvivant.
De confrontatiemet het Zelf is speelsen
licht, wat ik spelenderwijsben gaan
noemen.De resultatenzijn vaak wonderbaarlijk.
Tijdens de sharingis er het verhelderend
kontakt tussenhem/haaren mrj als oervroedvrouw. Alle maskerszijn dan gevallen en er stroomtenergievia onze
harten.Een godsgeschenk!
Voor de afronding neemik meestaleen
knapzaksymbool,waarmeede cliënt
verder kan in eigenwereld met alles wat
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