
Dit boek breekt een lans voor de integratie van
lichaamswerk en psychotherapie bij spanning,
medisch onverklaarbare klachten, burn-out, angst en
depressie, chronische pijn of trauma. 

Hiertoe introduceert het de wetenschappelijk
onderbouwde therapiekapstok Experiential
Bodywork®, waarmee hulpverleners het lichaam leren
benaderen vanuit zijn ontwikkeling als een gelaagd
fenomeen en als een unieke toegangspoort tot de
binnenwereld van de patiënt. Want wanneer spanning,
pijn of trauma zich vastzet op één of meerdere
ontwikkelingslagen, dan verpantsert het lichaam en is
een geïntegreerde vorm van lichaamswerk vaak de
aangewezen expertise.

Met uitgebreide theoretische omkadering en rijkelijke
illustraties uit de praktijk nodigt dit boek de lezer uit
om het lichaam-geestdualisme te overstijgen en
onbevooroordeeld te luisteren naar de verhalen uit de
wachtkamer van het lichaam.
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Joeri Calsius 

Joeri Calsius, PhD. is klinisch psycholoog, lichaamsgericht psychotherapeut en osteopaat DO. Hij
studeerde ook cultuurfilosofie (MA.) en kinesitherapie. Voor zijn proefschrift over een geïntegreerde
benadering van angst vanuit psychodynamische, fenomenologische en lichaamstherapeutische
invalshoek, ontving hij in 2013 de Van Helsdingenprijs van de Nederlandse Stichting Psychiatrie en
Filosofie. In zijn groepspraktijk richt hij zich op een geïntegreerde benadering van stress,
psychosomatiek en trauma. Daarnaast is hij deeltijds universitair docent en gastdocent aan
verschillende postgraduaatopleidingen in binnen- en buitenland, en auteur van diverse publicaties
over facetten van geïntegreerd lichaamswerk. 
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In de wachtkamer van het lichaam 
Een ontwikkelingsdynamische benadering
van het gelaagde lichaam als basis voor
geïntegreerd lichaamswerk en
lichaamsgerichte psychotherapie
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