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In biodynamische craniosacraal therapie beschouwt men de Long Tide als het terrein waar scheppende
universele krachten vorm beginnen aan te nemen.
Deze eerste omzetting van energie in materie gebeurt via het creëren van velden. Een veld heeft, afhankelijk
van zijn sterkte, een groot bereik. Denk maar eens aan de draadloze elektrische apparaten die vandaag de
dag op de markt zijn, zoals gsm's, draadloos internet en draagbare telefoons. Het is dankzij elektromagneti-
sche velden dat wij deze mogelijkheden tot onze beschikking hebben. Al die draadloze apparatuur kan zeer
praktisch zijn als je bijvoorbeeld autopech krijgt 'right in the middle of nowhere' en er geen gewone telefoon
in de buurt is...
maar misschien wel een gsm-zendmast. ..
Of deze bevorderlijk zijn voor de gezondheid is natuurlijk een andere zaak.

Gelukkig is het veld dat via de Long Tide gegenereerd wordt van een andere en gezondere aard. Ook de
Long Tide heeft kenmerken die bij andere velden voorkomen. Typerend voor de Long Tide is de zeer trage (en
daardoor soms moeilijk voelbare) ritmische eb-en-vloedachtige beweging. Die eb-en-vloedbeweging lijkt alles
te doordringen. De Long Tide lijkt eerder luchtachtig tot zelfs ijl, hoewel je tegelijk in contact kunt komen met
de kracht die hij in zich draagt.
Als de spiraalvormige, scheppende krachten een dynamisch evenwicht gevonden hebben, ontstaat een
stabiel bio-elektrisch veld. Men zou dit bio-elektrische veld als de subtiele kwantumvorm van de mens kunnen
beschouwen. Deze subtiele vorm is gemaakt van licht. Volgens Sutherland was het cerebrospinale vocht iets
dat hem deed denken aan vloeibaar licht.
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Dr Mae-Wan Ho, een vooraanstaand wetenschapper op het terrein van de biochemie deed onderzoek naar
het ontstaan van leven. Zij ontdekte tijdens onderzoek van kleine organismen dat deze dieren op quantumni-
veau georganiseerd zijn vanuit lichtvelden met een oriënterende midline. Volgens Ho wordt alle leven georga-
niseerd in zo'n quantumveld en bezitten dus alle levensvormen een dergelijk kwantumveld en een daaraan
gekoppelde midline.
Wat zich in dit kwantumveld afspeelt, is contante actualisatie, constante vernieuwing. Er is een interactie met
iets dat dit coherente quantumelektrodynamische veld constant actualiseert. Ook in het boeddhisme gaat
men ervan uit dat dingen alleen op het moment zelf bestaan en dat ze constant vernieuwd (geactualiseerd)
worden op het huidige moment.

Dr Mae-Wan Ho beschrijft ook hoe de lichaamvloeistoffen (en speciaal die aanwezig zijn in het bindweefsel)
hét medium bij uitstek zijn om golven op quantumniveau door te geven, alsook informatie uit te wisselen met
de snelheid van het licht.
Het is alsof een Universeel werkzame Intelligentie zijn ordenend vermogen op een subtiele manier doorgeeft
aan levende wezens zoals de mens. Als we afgaan op de bevindingen van Dr Mae-Wan Ho vindt dit proces
van pltwlsselinç van informatie waarschijnlijk eerst plaats via de Midline. Van daaruit wordt dan de ordenende
Intelligentie doorgeseind via de lichaamsvloeistoffen naar alle lichaamscellen. Daarom is het belangrijk om het
bindweefsel in een zo gezond mogelijke toestand te houden. Dat kan door voldoende te bewegen en zich zo
gezond mogelijk te voeden.!>



Ik wil hierbij opmerken dat het woord quantum refereert aan een golf/deeltje op subatomair niveau. Op dit
niveau gedraagt deze golf/dit deeltje zich op een heel andere manier dan we in onze normale (newtoniaanse)
waarneming doen. Als je op dit niveau dingen wilt begrijpen, zul je dus anders dienen te denken. Dr Mae-Wan
Ho merkte tijdens haar research eveneens op, dat wanneer er bijvoorbeeld toxische stoffen in de omgeving
van het organisme gebracht worden, dit lichtveld daar als eerste op reageert. Pas dan beginnen de lichaams-
vloeistoffen of lichaamsweefsels van het organisme te reageren.

Wat Mae Wan Ho vaststelde, bevestigt de stelling dat een goede verdeling van de vloeistoffen in het lichaam
van kapitaal belang is voor een goede gezondheid. Pas wanneer die vervuld is, krijgen alle cellen van het
lichaam voldoende 'voeding' om perfect te kunnen (blijven) functioneren.
Aangezien ook informatie uitgewisseld wordt, is een gezond bindweefselveld niet alleen qua fysieke voeding
voor de cellen belangrijk, want ook bewustzijn wordt over het lichaam verdeeld met behulp van de lichaams-
vloeistoffen ...
Aangezien lichtdeeltjes (fotonen) geen massa hebben, is het best mogelijk dat licht als medium gebruikt wordt
om intelligentie of bewustzijn te verspreiden.
De Breath of Life kan beschouwd worden als een manifestatie van de Universele creatieve intenties om te
scheppen. De (scheppende) spiralende natuurkrachten (Original Motion) zorgen ervoor dat een lokaal stabiel
bio-elektrisch veld met Potency in de materie gebracht wordt (via de Long Tide). Potency zou men kunnen
vertalen als organiserende krachten. Als het bio-elektrische veld geactiveerd is, ontstaan er in de kern van dit
veld opstijgende krachten. De Midline heeft zich gecreëerd en wordt de oriëntatieas waarop het vorm nemen
van het embryo zich kan richten.

Biodynamische craniosacraal therapie werkt in essentie rond de organise-
rende krachten die in de natuur en de mens werkzaam zijn en aan de
grondslag liggen van alle leven. In dit boek wordt ook beschreven hoe
ingesloten krachten, die aan de grondslag liggen van traumagerelateerde
patronen in het lichaam, zich op een specifieke wijze kunnen oplossen.

De auteur gaat in op de dynamiek tussen de fysieke, emotionele, psychi-
sche en existentiele dimensie met de daaruit voortvloeiende processen en
beschrijft meerdere modellen en oefeningen. Hij legt heel wat verbanden
met wetenschappelijk onderzoek en bevindingen, op zowel het terrein van
biologie, psychologie, filosofie en kwantumfysica. Ook het verschil tussen de
craniosacraal therapiemethode van Dr John Upledger en deze van
Dr Franklyn Sills, en het verschil tussen craniale osteopathie met
craniosacraal therapie wordt verduidelijkt.
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