
De fundamenten waarop'
craniosacraal therapie is

gebouwd, werden gelegd-
rond 1900 door de

Amerikaanse osteopaat
Wil/iam G. Sutherland,

die ontdekte dat de
schedelbeenderen subtiel

bewegen. Hij linkte dit aan
de aanmaak en afvoer van

cerebrospinale vloeistoi, die in
de vliezen rond het centraal

zenuwstelsel (hersenen en
ruggenmerg) stroomt.

Deze beweqinq binnen het centraal ze-
nuwstelsel vergeleek hij met de adem-

haling, want onze hersenen en ruggenmerg
ademen via uitzetten en inkrimpen (Primary
Respiratian) tussen 6 à 14 keer per minuut.
Een getraind craniosacraal therapeut kan dit
overal waarnemen in het organisme. Als die
beweging ergens afgeremd wordt, ontstaan
er ongemakken of symptomen. Aanvanke-
lijk ontwikkelde William Sutherland eerder
structurele technieken, die zich richtten op
de fysieke structuren met hun bewegingen
en als doel hadden te corrigeren en symp-
tomen weg te werken. Naar het einde van

zijn leven was hij overtuigd dat er een in-
telligente, organiserende (ziele)kracht actief
was achter het ritme van de cerebrospinale
vloeistof en benoemde die de Breath af Life.

Alhoewel er gewerkt werd met het cranio-
sacraal systeem, waren de behandeltech-
nieken van Sutherland nog altijd deel van
een osteopathie-behandeling en spreekt
men van craniale osteopathie. Rond 1980
kwam er verandering toen de Amerikaanse
osteopaat [ohn Upledger deze technieken
via studie en onderzoek verder uitdiepte tot

. een op zichzelf staande therapievorm. Toen
hij' deze begon te onderwijzen aan niet-
osteopaten, raakte craniosacraal therapie
wereldwijd verspreid en werd beschikbaar
voor natuurgeneeswijzen en welzijnszorg.
Upledger bouwde verder op Sutherlands
meer biomechanische werkwijze en deed
dat via het snelle craniosacraal ritme (CRI).
Dit snelle (eerste) ritme is geconnecteerd
met het lichaam zelf en zijn functies en
structuren.

Onafhankelijk van Upledger was er een an-
dere Amerikaanse osteopaat, Franklyn SiIIs,
die gefascineerd was door de latere visie van
Sutherland omtrent de Breath of Life en hij
begon onderzoek rond de onderliggende
ordenende natuurkrachten binnen het men-
selijk systeem. Na jaren studie en verkenning
ontstond een volledig andere en holistische
manier van werken en Sills benoemde ze
Craniosacral Biodynamics. Ook de bio-
dynamische craniosacraal therapie raakte
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wereldwijd bekend en hierbij wordt ge-
werkt via de onderliggende en subtielere
craniosacraa! ritmes (Mid- Tide en Long-
Tide) met daarop afgestemde klinische vaar-
digheden. Zowel de craniosacraal therapie
van Upledger als deze van Sills hebben dan
nog elk verschillende manieren van bege-
leiden in emotionele processen. Bepaalde
therapeuten gebruiken vooral craniosacraal
therapie bij emotionele lasten en vandaar
de somato-emotionele craniosacraal the-
rapie. Zowel Sills als Upledger hebben het
werk dat Sutherland begonnen was, elk op
hun eigen manier verdergezet. Om de 2
methodes niet door elkaar te halen, is het
nodig te weten dat de
(vertrek- )intentie en
werkwijze van de bio-
dynamische craniosa-
craal therapie (Sills)
verschillend zijn van
de biomechanische
craniosacraal therapie
(Upledger).

sen in het lichaam. Dit is geen technisch
energetisch werk, maar veronderstelt een
welbepaalde relatie met het groter ener-
gieveld van de cliënt. Via de Mid- Tide kan
als het ware de aanlijning met onze bron
versterkt worden en onbewuste vastge-
houden kwetsuren en trauma's kunnen
zichzelf re-organiseren door de klinische
vaardigheden die de BCST ontwikkelde,
simultaan met zijn competentie van aanwe-
zig zijn (Presence). Het werken met de long-
Tide (derde ritme) biedt opening tot de es-
sentie van ons bestaan, waar de dingen zich
vanzelf organiseren. Dit ritme is van een
oceanisch niveau en maakt dat we verbon-

den blijven met het leven
en de bron van alle be-
staan, de Breath of Life...
waarvan de Potency de
drijvende kracht is. Het
werk van de biodyna-
mische craniosacraal
therapeut (BCSn is ook
gericht op het ontwik-
kelen van Stillness bij
de cliënt en bij zichzelf.
Stillness is een diepgaan-
de vorm van innerlijke
stilte, waardow flow en

" ontspanning ontstaan
naar geest en lichaam.

© Me Meersch Dynamic Stillness is de
'term die aanduidt dat in de kern van elk
energiepatroon (ook al is dat een energie
met een hevige uitwerking, zoals die van
een orkaan) er enkel stilte is en een schijn-
baar niets. Maar toch is in dat kernpunt of
startpunt (matrix) alle kracht en informatie
opgeslagen van datgene dat er uit voort-
komt.

De Mid-Tide (tweede ritme) is de energe-
tische aandrijver en organiserende kracht
voor ons totale systeem en biedt opening
tot energiepatronen die aan de basis liggen
van ons hele functioneren. Via de Mid- Tide
kan de therapeut contact hebben met het
totale energieveld van de cliënt waar het
lichaam als het ware in bevat zit. De bio-
dynamische getrainde therapeut kan hier-
door contact leggen met specifieke proces-

Wat is er nu type-
rend aan biodyna-
mische cranlosa-
craal therapie?
Een biodynamische
sessie focust op het
verbeteren van de
algemene gezondheidstoestand van de
cliënt en niet op het wegwerken van de
aangegeven disbalans en verstoring. Men
richt zich enkel op de onderliggende dyna-
mieken die aan de oorsprong liggen van de
gepercipieerde patronen en niet speciaal op
hun uitwerking (zoals spanningspatronen,
compressie en pathologieën). De methode
van Silis werkt rond de Potency die maakt
dat de Breath of Life zich kan uitdrukken. Via een toestand van Stillness komt de BCST

op een golflengte die bij Dynamic Stillness
past. Enkel vanuit Stillness kan er openheid
gecreëerd worden naar gezondheid en
healing op gang komen, Gezondheid staat
hier niet voor 'afwezigheid van ziekte',

-rnaar qezondheid als altijd aanwezig (in-
herent) potentieel. Stillness betekent niet
alleen stilte in het hoofd en het lichaam,
maar is samengaand met een bepaalde
geesteskwaliteit: 'waarnemen en toelaten'.
De opleiding tot BCSTvoorziet in het ont-
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wikkelen van juiste perceptiekwaliteiten
met er bij passende klinische vaardighe-
den, het bekwaam worden om simultaan
afgestemd te zijn op Primary Respiration
van zichzelf en de cliënt, en omgaan met
energievelden van verschillende niveaus.
De BCST kan de cliënt op een dusdanige
manier begeleiden, dat deze de processen
(fysieke, emotionele, psychische) die mo-
gelijk op gang komen tijdens een sessie,
op een zo sereen mogelijke manier door-
lopen en verwerken. Bij elke soort energe-
tisch werk ontstaat er energie-beweging
in het systeem van de cliënt en kunnen er
toegedekte/bevroren emoties opkomen.
He~ is aan te raden om emotionele pro-
cessen uit zichzelf te laten naar de voor-
grond komen i.p.v. ze uit te lokken of te
stimuleren: Onderzoek heeft immers be-'
wezen dat er eventueel bijkomend trauma
kan gecreëerd worden.

Wat mag men als cliënt verwachten bij
biodynamische craniosacraal sessies?
1° De sessie wordt ingeleid met een ge-
sprek en een screening van de algemene
gezondheidssituatie. De BCST luistert
naar de inhoud van het verhaal en naar
wat men via het verhaal opvangt.
2° Nadien gaat de cliënt (volledig aange-
kleed) op de behandeltafelliggen en wordt
begeleid naar een staat van ontspanning,
Stillness en belichaamd waarnemen. Dat
gebeurt zowel verbaal als met subtiele aan-
rakingstechnieken.
3° De practicus zal specifieke patronen met
hun uitwerking waarnemen en zich richten
op de intrinsieke krachten die deze patro-
nen en toestanden organiseren. Hij blijft
daarbij het geheel in zijn waarnemingsveld
houden en is tegelijk afgestemd op de Pri-
mary Respiration van de cliënt en zichzelf.
Het totale systeem van de cliënt zal telkens
aangeven wat nodig is... wat de klacht ook
is. De BCSTzal zich daarop afstemmen.
4° Een sessieduurt doorgaans 1u à 1u15 en
omdat elk mens uniek is en elke situatie an-
ders,zijn ergeen standaardsessies noch zelf-
de procedures. Aangezien biodynamische
craniosacraal therapie procesgericht werkt,
worden er 4 à 5 sessies gepland, waarna
geëvalueerd wordt wat nog verder nodig
kan zijn.

Biodynamische craniosacraal therapie
heeft zijn efficiëntie bewezen bij tal van
klachten rond rug, nek en schouders, pro-
blemen met ademhaling, spijsvertering,
hormonenwerking en ook bij angsten,
verdriet, aqresslviteit, trauma, CVS, fybro-
myalgie, ADH.D, reflux, huilbaby's. ...

Een BCST volgde minimum 700u oplei-
ding in de biodynamische methode. Deze
kan binnen dezelfde sessie totaal 'niet'
samen gebruikt worden met de biomecha-
nische methode, want hun vertrekpunten,
focus en technieken zijn verschillend. Dit
geldt ook voor de craniale osteopathie.

Soms worden craniosacraal therapie en
craniale osteopathie eveneens door elkaar
gehaald, terwijl het belangrijk is om elke
methode in zijn eigen waarde te laten.

Michel Lootens RCST - BeST
www.reliantie.org

Meer lezen over deze therapie
Op pagina 62 vind je een recensie van het
boek Biodynamische craniosacraal therapie.
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Biodynamische Craniosacraal Therapie

Traumaverwerking

Professionele opleidingen
Craniosacraal Therapie Integraal Opleiding
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