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PRI ZORGT VOOR BEWEGINGSRUIMTE
Hij is ‘nooit van de hulpverlening geweest’ maar is er uiteindelijk wel op uitgekomen. In zijn praktijk in IJlst combineert Bart Tromp
Past Reality Integration (PRI), haptonomie en fysiotherapie. Het beeld ‘de eenzame man’ neemt een prominente plaats in. Het herinnert
hem aan de ‘muur van afweer’ die hem langdurig in de greep heeft gehad. In gesprek met Bart Tromp, de man achter de praktijk. Over
bestaande en nieuwe toepassingen van PRI. Over de praktische instrumenten die iedereen in zijn of haar dagelijkse leven kan gebruiken
om meer bewegingsruimte te krijgen.
Man & muur

Twee vliegen in één klap

Compleet binnenste buiten gekeerd

Bewustwording.

Het beeld toont een man die in elkaar
gedrukt wordt. Hij is opgesloten en klein. Hij
heeft nauwelijks zicht op zijn omgeving, bewegingsruimte of ruimte om zich te kunnen
ontwikkelen. Zijn nek is krom gedrukt, zijn
lijf is beklemd. “Maar…met één voet eruit,
omdat hij de stap neemt naar PRI. Hierna
kan het andere been uit de muur. Kan hij op
eigen benen staan, omdat hij de inzichten
zelfstandig kan toepassen. Dat is de insteek
van PRI: inzicht geven in de afweren die je
hebt ontwikkeld toen je klein was. Afweren
die in je volwassen leven niet meer nodig
zijn. Maar die je behoorlijk in de weg kunnen
zitten en je beperken in je bewegingsruimte
en zelfs kunnen leiden tot depressie, burnout en angst en paniekstoornissen.

Na vele verhuizingen kwam Bart terecht in
Leeuwarden. “Op 17-jarige leeftijd had ik al de
keuze voor fysiotherapie gemaakt. Ik was erg
sportief en ook medisch geïnteresseerd. In
de jaren tachtig was er weinig werk en moest
ik in dienst.” Daar volgde hij eerst een opleiding tot onderofficier, de rang die noodzakelijk was om als fysiotherapeut in het leger te
kunnen werken. Twee vliegen in één klap. Hij
werkte een klein jaar in het Militair Hospitaal in Utrecht en verhuisde daarna met zijn
toenmalige vrouw naar Duitsland. Heimwee
bracht hen terug in Sneek. Na enige jaren
in loondienst te hebben gewerkt, startte
Bart met een vriend een eigen praktijk voor
fysiotherapie. Die praktijk groeide uit tot een
grote praktijk met verschillende specialismen, waaronder haptonomie. “Bij fysiotherapie was de insteek van mensen vaak dat jij
hun klachten moest oplossen. Haptonomie
kijkt naar de betekenis van zulke klachten
en maakt je bewust wat er eigenlijk (op een
dieper niveau) speelt.”

Bart ging reizen. “Ik ben teruggegaan naar
Maleisië, ik heb daar mijn ouderlijk huis
bezocht, Ik heb vrijwilligerswerk gedaan
in Sri Lanka. Daar leerde ik simpele basale
oefeningen aan vrijwilligers die anderen
hielpen met de revalidatie van kinderen
met hersenaandoeningen. (Vaak als gevolg
van malaria). Een geweldige tijd: ik ging
met een Tuktuk op huisbezoek. Ik kan leven
met weinig geld, maar wilde geestelijk weer
uitgedaagd worden. Ik meldde me aan voor
een workshop om kennis te maken met de
opleiding tot PRI - therapeut. Daarna heb ik
me aangemeld voor de opleiding.

Bij PRI gaat het om bewustwording. “Ik
help mensen in te zien hoe hun verleden
het huidige leven ongewenst beïnvloedt.
Het geeft mensen mogelijkheden om die
blokkades op te heffen. Start met observeren. Schrijf elke dag op geeltjes wat tijdens
die dag iets deed met je energie. ‘s Avonds
werk je er eentje uit. Wat triggerde je? Zo leer
je je afweren opmerken, kun je in je volwassen bewustzijn voelen wat je oude pijn was.
Binnen de PRI heb je allerlei specialismen.
Kortgeleden heeft Ingeborg Bosch een boek
‘Vrij van eetproblemen’ uitgebracht, waarbij
ze PRI koppelt aan overgewicht en diëten
tot levensbedreigende problemen zoals
anorexia en obesitas. Ook hier gaat het om
bewustwording van onderliggende patronen. Een eetprobleem staat niet
op zichzelf. Misschien staat
het voor dat jij je leeg en alleen
voelt. Dat jij iets wilt doen
waardoor jij weer vervuld bent
en zo toch invloed hebt. ‘Leegte’
is een symbool, diëten helpen
dus niet.

Maleisische baboe
Bart groeide op in Kuala Lumpur. “Daar heb
ik tot mijn zesde jaar gewoond. Ik ben deels
opgevoed door een Maleisische vrouw. Mijn
ouders hadden een druk leven. Later, toen
ik zelf PRI therapie volgde, kwam deze tijd
terug in regressies. De therapie heeft me
veel helderheid gegeven over de afweren die
ik ontwikkeld heb in mijn jeugd.” Afweren
die op latere leeftijd zorgden voor wat in
de PRI ‘valse macht’ (VM)wordt genoemd:
’boosheid, anderen de schuld geven’ en
‘ontkenning van behoeften (OVB)’ ; ‘signalen
van mijn lijf niet voelen, mijn eigen gevoel
uitschakelen; ik heb niemand nodig.’

Alles stopte
Drie jaar geleden nam Bart afscheid van deze
praktijk. “Het werd een bedrijf, te massaal.
Ik moest stoppen, kon het fysiek niet meer
doen. Ik was veel te lang doorgegaan (OVB)
en had een gedeeltelijke verlamming opgelopen in nek- en schouder-gebied als gevolg
waarvan mijn rechterschouder was versleten.
Alles stopte: tennis, squash, mijn werk.”

“In het eerste jaar van die opleiding ging ik
naar Frankrijk voor een zogenaamde ‘Intensive’. Gedurende een
week krijg je dan elke
dag anderhalf uur intensieve therapie van
Ingeborg Bosch, de
grondlegger van de
PRI. Ik ben daar compleet binnenstebuiten gekeerd. Ingeborg
Bosch reist inmiddels
de hele wereld over
om het gedachtegoed
van PRI te delen.”
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PRI biedt een praktisch
systeem, dat iedereen ‘uit de
achterzak kan halen’ als het
nodig is. Met PRI heb ik mijn
bestemming gevonden. Het
geeft me inspiratie en energie”,
besluit Bart Tromp.

