
niveau, vormt als het ware een doorgang (gateway)
tussen de persoonlijke en de transpersoonlijke
dimensie,
leder van ons maakt gedurende zijn leven meerdere
gebeurtenissen mee die een traumatische impact
hebben, De daaraan gekoppelde herinneringen
zullen bepaalde constellaties vormen. Zo zal iemand
met een laag zelfbeeld ook al vele ervaringen gehad
hebben die zijn zelfbeeld beschadigden, tijdens zijn
kindertijd, maar ook als volwassene. De rode draad
tussen al deze gebeurtenissen is de intensiteit van de
daaraan gekoppelde emotie of fysieke gewaar-
wordingen.

GEBOORTETRAUMA EN CONDENSED
Door:MidtdLoo1em-8CST EXPERIENCE (COEX)
Tijdens het werken met cranio-sacraaltherapie komt men soms in contact met zaken die
typisch geboortegerelateerd zijn zoals bijvoorbeeld spanningen (trauma's) ter hoogte van
de schedelbasis. Aan deze meer fysiek waarneembare verschijnselen kunnen tevens
emotionele ladingen gekoppeld zijn, die als een soort geheugen opgeslagen liggen in het
fysieke.

Zo kan het dat men tijdens een sessie werkt met een
bepaald patroon, zoals bijvoorbeeld rechtse torsie
(right torsion) en dat dit patroon na een tijdje zijn
impact verliest op het systeem van de cliënt. Het
wordt uiteindelijk niet meer waarneembaar en lijkt
opgelost in het niets ...
Tijdens een volgende sessie kan men mogelijks een
nieuw patroon waarnemen ter hoogte van de
schedelbasis dat van dezelfde aard is als het vorige
(rechtse torsie), maar evengoed van een andere
aard, bijvoorbeeld een linkse zijwaartse buiging (Ieft
sidebending).
Deze spanning die te maken heeft met een volgende
ervaringslading die zich aandient, zou men kunnen
vergelijken met de meerdere laagjes bij een ajuin die
één voor één te verwijderen zijn.
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Volgens prof. S, Grof is dit fenomeen verbonden met
onopgelost geboortetrauma dat zich laagje na laagje
verder uitbreidde: CO EX (COndensed EXperience)
genoemd. Daarbinnen is zelfs een bepaalde
hiërarchie actief.
Professor Stanislov Grof (Praag) leverde een grote
bijdrage in de research op het terrein van de
Prenatale en Perinatale Psychologie en ontwikkelde
een eigen framework hieromheen.

Volgens S. Grof is de menselijke psyche opgebouwd
uit verschillende dimensies: het domein van de
persoonlijke levenservaringen (biografisch niveau)
en het transpersoonlijke domein waar archetypische
patronen en spirituele wortels van iemands
levensgeschiedenis gestockeerd zijn.
De geboorte zelf die deel uit maakt van het perinatale

Een dergelijke constellatie ligt opgeslagen in het
onbewuste deel van de psyche en zal de zelf-
perceptie van de persoon, diens instellingen ten
aanzien van de omgeving en zijn gedragspatronen
kleuren.
Ik wil hierbij wel opmerken dat COEX-en niet altijd
bezwarend zijn, want bepaalde ervan zullen ons
functioneren op een aangename manier beïn-
vloeden.

Het merkwaardige is, dat een COEX-systeem veran-
kerd ligt in een bepaald facet van het geboortepro-
ces. Er wordt dus een soort verbinding in stand ge-
houden met de geboorte-ervaring.
Na waarnemingen bij tal van cliënten kon prof. S.
Grof vaststellen dat het geboorteproces onder te
verdelen is in een viertal fases of BPM's (Basic
Perinatal Matrix).
We kunnen deze BPM's op diverse manieren

ervaren, namelijk:



De fase van éénheid in de baarmoeder
(symbiose).

Deze eerste fase vangt aan bij de conceptie en
eindigt bij het begin van de weeën.
Wanneer deze fase als harmonieus wordt beleefd,
zijn er ervaringen van gelukzaligheid, overvloed en
verbondenheid.
Het is heel wat minder aangenaam als de moeder
toxische stoffen gebruikt zoals alcohol, tabak, me-
dicatie of drugs. Ook bedreigende situaties zoals po-
gingen tot abortus of gewelddaden kunnen dishar-
monieuze processen op gang brengen bij de foetus.
Evengoed de gemoedstoestand van de moeder
tijdens de zwangerschap speelt een niet te
onderschatten rol. Waren er angst, zwaar verdriet,
depressieve gevoelens?

De fase van vijandschap met de moeder.

Deze fase begint bij de eerste weeën en stopt bij de
opening van de baarmoederhals (cervix). Tijdens
deze fase wordt er heel wat fysieke druk op de foetus
uitgeoefend. Hierdoor kan de zuurstoftoevoer moge-
lijk tijdelijk belemmerd of zelfs afgesneden worden.
Doordat de cervix nog niet open is bestaat er voor de
foetus geen mogelijkheid tot "ontsnappen".
Deze fase kan in groot contrast zijn met de meestal
paradijselijke imprint van de eerste fase.
Bij deze tweede BMP-fase horen emotionele karak-
teristieken zoals gevoelens van afwijzing, gevangen
zitten, overweldiging, claustrofobie, wanhoop, hulpe-
loosheid, inferioriteit en schuld. Op fysiek vlak kan
dat zich later gaan manifesteren in de vorm van
verlies aan (of totaal geen) eetlust, hoofdpijnen,
hartritmestoornissen en ademhalingsproblemen.

De fase van doorgang door het geboorte-
kanaal.

Deze start wanneer de cervix zich opent waardoor er
een weg naar buiten gecreëerd wordt.
Hiermee samengaande zijn er voor de foetus
ervaringen als "samengedrukt" worden en ver-
wijdering uit de enige plek die de foetus ooit heeft

gekend op weg naar zijn onbekende bestemming.
Voor het eerst in zijn bestaan wordt de foetus
geconfronteerd met de mogelijkheid van het bestaan
van nog andere omgevingen. Alhoewel de weg door
het geboortekanaal in afstand relatief kort is, voelt dit
voor de foetus aan als een eindeloze reis.
De bijhorende gevoelens zijn associeerbaar met een
heroïsche strijd op leven en dood, gekenmerkt door
angst, weerstand en dreigende vernietiging. Op
latere leeftijd kan dat zich vertalen in razernij,
moorddadige gevoelens of overintense en speciale
seksuele gevoelens die zonder aanwijsbare reden
op de voorgrond treden.

De fase van het verlaten van het lichaam
van de moeder.

Deze fase heeft betrekking op de eigenlijke ge-
boorte. Hierbij komt de foetus terecht in een totaal
vreemde omgeving van lucht, licht, scherpe ge-
luiden en temperatuurschommelingen. De pasge-
borene wordt ondersteboven gehouden bij de
enkels, op de bil getikt om de eerste ademhaling op
gang te brengen en de fysieke verbinding met de
moeder wordt totaal verbroken bij het afknippen van
de navelstreng. Alsof dat alles nog niet genoeg is,
wordt de pasgeborene in vele gevallen weggehaald
bij de moeder en in een kamer ondergebracht waar
nog andere wezentjes zijn die een soortgelijke
traumatische tocht achter de rug hebben.
Wanneer dit alles een overwegend disharmonieuze
impressie heeft nagelaten, kan dat een zekere angst
ten opzichte van verandering met zich meebrengen,
het kan ervaringen van verlating activeren en het
gevoel uitgestoten te zijn of nergens bij te horen.

Alles bij elkaar is geboren worden niet zo
rooskleurig! Gelukkig wordt een groot deel van dat
geboortetrauma achteraf gecompenseerd wanneer
er voldoende liefde en "bonding" is tussen moeder
en kind. Daarom is het van groot belang dat moeder
en kind na de geboorte voldoende lang fysiek
contact hebben met elkaar. Ik refereer hierbij naar
recent nieuws over een dood geboren baby die
blijkbaar na ruim een uur gekoesterd te worden door
de moeder, tot leven kwam. De arts koos de
behoefte van de moeder naar fysiek contact (skin to
skin) met haar kind toe te laten als vorm van
rouwproces en kon voor het mysterieuze feit van "tot
leven komen" geen uitleg vinden.
Het kan ook helend zijn ten opzichte van belem-
meringen binnen de BPM-fasen, dat het I



opgroeiend kind mag rekenen op positieve affirmatie
en begripvol contact met de omgeving.

Het blijft een feit dat we allemaal dergelijke
COEX-systemen opgebouwd hebben tijdens ons
leven. Sommige daarvan zullen misschien resoneren
met het thema "verlatingsangst", andere zullen meer
betrekking hebben op het (lage) zelfbeeld en nog
andere met andere belastende ervaringen waarvoor
de persoon geen uitleg heeft maar er wel één vindt,
die niets te maken heeft met de oorsprong. Dit maakt
dat, wanneer we op dit moment iets traumatisch
ervaren, de huidige ervaring automatisch verbonden
wordt met andere soortgelijke voorvallen uit het
verleden.
De daaraan gekoppelde emotionele lading die
geactiveerd wordt, kan eventueel grote proporties
aannemen.

Zo kan bijvoorbeeld iemand die geboren wordt met
de navelstrenq rond de nek associaties opbouwen
die te maken hebben met "vooruitgaan is (Ievens)-
gevaarlijk" want bij de geboorte was er een werkelijk-
heid van "letterlijk stikken". Het gevolg kan zijn dat
deze persoon moeilijk beslissingen kan nemen om-
trent toekomstprojecten.
Stel dat mogelijk nog de gynaecoloog de baby wat
terug naar binnen duwt om de nek vrij te maken van
de navelstreng? Misschien associeert de baby dit
met overmacht, iets waar men niet tegenop kan. Dit
kan maken dat het zelfs als volwassene moeilijk is om
voor zijn eigen behoeften en noden op te komen.

Het lichaam kan de cranio-sacraaltherapeut dus
helpen om de aandacht naar zo'n onderliggend
(geboorte)trauma te trekken. Bepaalde kinderen
gaan zich soms fysiek meermaals bezeren op
dezelfde plek, zoals bijvoorbeeld regio achterhoofd,
rechterzijde van het hoofd.
Op die manier laat het lichaam dikwijls weten dat er
nog "iets" dient aangepakt te worden. Het laatste
opgelopen trauma functioneert dan als toegangs-
poort naar het oorspronkelijke (gekoppelde) trauma,
maar maakt niet noodzakelijk dat het kernelement
geraakt wordt. Er kunnen diverse sessies over gaan,
maar er kunnen ook aanwijzingen zijn dat de
persoon de eigenlijke last niet ineens kan as-
sumeren.

«Weu alert Ol?het creëren. lJ'tUV een.
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sfeer voor de.ciiënt"

Aan de start is het al belangrijk om voldoende
aandacht te schenken aan zones in het lichaam waar
men zich meermaals bezeert. Wees alert op het
creëren van een voldoende veilig aanvoelende sfeer
voor de cliënt. Deze is echt noodzakelijk wanneer
men ondersteunt in dieper liggende trauma's.
Omdat men ook niet altijd zicht heeft op de omvang
van het trauma biedt een gegronde attitude van de
cranio-sacraaltherapeut al een passende onder-
steuning bij het werk.
Heb ook aandacht voor de eigen ervaring als
begeleidend therapeut! Kan je jezelf genoeg open-
stellen voor wat komt? Of zijn er reserves? Of wil men
per se tot een bepaald resultaat komen?
Het kunnen aanwijzingen zijn van "eigen onopge-
loste zaken" die een belemmering kunnen zijn in een
passende ondersteuning voor de cliënt. D
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