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Trauma verwerken

met reflexintegratie

We maken allemaal veel dingen mee in ons leven, leuke en minder leuke. Soms maak je e chter iets
mee wat je niet zomaar naast je neer kunt leggen. Tijdens de gebeurtenis voelde je je machteloos
en hulpeloos. Je voelde je niet veilig. Je kon alleen maar handelen om te o verleven. Dit kan een
losstaande heftige gebeurtenis zijn, maar het kan ook om een periode met gebeurtenissen gaan.
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Bij de behandelaars staat vermeld of ze de module
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