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(transmutatie). 
R. Stone, bekend van de Polarity Therapy, had het 
eveneens over een dergelijk fenomeen en F. Sills 
heeft het over een soort as die zich vormt en die hij 
Source/Being/Self  (of Bron/Zijn/Zelf) noemt. 
Deze as draagt als het ware 3 krachten in zich die 
men zou kunnen omschrijven als:

- de Bron van waaruit alles ontstaat 
- het Zijn of die bepaalde staat waarin de 
  mens zijn conditioneringen in het grotere    
plaatje ziet 

- en het Self dat men dikwijls als ego
  benoemt.

Op het moment van samensmelten van zaadcel en 
eicel zorgt de originele vonk (of ontsteker) voor het 
ontstaan van het Leven in de eerste menselijke cel 
(Zygote) waaruit het Embryo zich verder ontwikkelt. 
Het bio-energetische veld en de daarbij horende 
Midline zijn de context die het Leven nodig zijn om te 
kunnen zich manifesteren.
Bij BCST kan men het actief zijn van deze Vonk of 
Ontsteking waardoor het Leven in ons aanwezig blijft, 
waarnemen in elke cyclus van Mid-Tide en Long-
Tide. 

Conceptie: een samenspel van gebeurtenis, 
ervaring en interpretatie 
Op allerlei momenten van de Conceptie kunnen zich 
zaken voordoen die voor associatie zorgen: 

-  bij de versmelting zaad- en eicel
-  tijdens de reis van de bevruchte eicel 
   naar de baarmoeder
-  tijdens het proces van innesteling in 
   de baarmoederwand 
-  en andere

Bepaalde cliënten hadden zelfs impressies van voor 
de conceptie. Inner Tuning® Psychodynamics, 
ontwikkeld door Marie Christine Meersch, heeft het 
over velden van Bewustzijn die elkaar overlappen en 
die zowel een link hebben met de tijdsfeer waar men 
in leeft als deze van daar buiten. De IEV techniek 
(Inner Eye Vision) waarbij de cliënt in de ervaring 
gaat van bepaalde symptomen of lichaamssignalen, 
toont aan dat er Bewustzijnsvelden zijn, 
die aan onze zintuigen en onze Ratio ontsnappen. Ze 
liggen verborgen achter gestockeerde ervaringen en 
associaties,

Onderzoek, zoals dat van Cardioloog P. van Lommel 
toont aan dat het fenomeen Bewustzijn een “niet 
lokale werkelijkheid is” Het woord Psyche dat we 

gebruiken voor het geestesdomein is afkomstig is uit 
het Grieks en betekent eigenlijk “Ziel” 
Bij Inner Tuning® focust men op de opening tussen 
Bewustzijn en Ziel en gaat onze geestdimensie over 
de mentale dimensie die al dan niet op de frequentie 
van Bewustzijn kan komen. Het is dus niet omdat 
men van alles beseft dat er ook Bewustzijn is.

De eerste (schijnbaar) minuscule ervaringen tijdens 
de verschillende incarnatiefasen hebben een niet te 
onderschatten impact op de ontwikkeling als individu 
en kaderen misschien eveneens in een ruimer 
plan??? 
Zo kunnen verstoringen in de gezondheidstoestand 
ook een uitnodiging zijn tot “rechtzetting” op 
persoonsniveau.

Sommige gedragsstoornissen kunnen aanwijzing 
geven rond een verstoord conceptie-Ontsteking-
proces en de het kind (of de persoon) belasten met 
een steeds terugkerend gevoel van verlies , een 
verlangen naar een andere wereld of ijle staat van 
zijn, een gevoel van niet welkom zijn, enz…
De wonde rond het gemis blijft dus hangen in het 
lichaam maar soms blijkt het méér een honger te zijn 
geworden die niet te bevredigen raakt ook al zoekt 
de omgeving zo veel mogelijk tegemoet te komen 
aan het gemis.
Er is dus een mate van verantwoordelijkheid  van het 
betrokken individu, tot zich psychisch her-oriënteren 
op dieper niveau. De Wil alléén al om daartoe te 
komen maakt dat de Client actief meewerkt aan zijn 
herstel.
De primaire associaties in de pre- en perinatale incar-
natiefases zijn kort maar diepgaand zijn, omdat er 
zich nog geen andere psychische organen gevormd 
hebben die de interpretatie voor een deel kunnen 
opvangen en kanaliseren. Men is als het ware niet 
bekwaam om de situatie te overschouwen en op die 
manier schept men een eigen werkelijkheid naast het 
feitelijke gebeuren. 
Men kan dus de feiten “zélf” niet noodzakelijk als 
oorzaak van alle ellende benoemen.

Dat de menselijke geest verregaande impressies kan 
registreren komt eveneens tot uiting in het fenomeen 
‘psycho energetische overdracht’. Daar waar men 
het als vanzelfsprekend vindt dat zijn karakter 
bepaald wordt door de genen, gaat het misschien 
over iets totaal anders?
Sowieso dragen we op zijn minst ladingen van 3 
psychische energieën die een soort startbestand 
vormen nl. deze als embryo en dit van de moeder en 
de vader. B. Hellinger heeft bewezen dat het daar niet 
bij blijft, via zijn benadering rond familieopstellingen. 

Door aandacht te willen geven aan geboortelijke en 
voorgeboortelijk ervaringen is men gaan inzien dat 
het bij incarnatie over processen gaat. Het eigenlijke 
incarnatieproces komt op gang vanaf het moment 
van de versmelting zaad/eicel en vanaf dan kunnen 
zich reeds verstoringen voordoen.

Binnen mijn werken met Biodynamische Craniosa-
craaltherapie in combinatie met Inner Tuning® 
Psychodynamics richt ik mij op 3 fasen die niet van 
elkaar los te koppelen zijn:

-  de ervaringen en associaties bij het 
   moment van de versmelting zaad/eicel
-  deze van het ogenblik dat het hart zich 
   naar binnen vouwt
-  het beleven van de geboorte 

In bepaalde gevallen kan ik reeds vanaf het eerste 
contact (gesprek of sessie) elementen herkennen uit 
2 of 3 van die fasen, die deel uit maken van de 
fysieke/emotionele of mentale lasten waar de cliënt 
mee komt.

Met regelmaat kon ik vroeger al vaststellen dat de 
informatie die de cliënt verbaal of non-verbaal 
aangeeft rond zijn geboorteverleden of de zwanger-
schapssituatie van zijn moeder, een bepaalde 
waarde heeft. De grootste aanwijzing van verstoring 
wordt echter door het lichaamsgeheugen aangege-
ven. Daarvoor is het uiteraard nodig om dat te 
herkennen en niet alles is een kwestie van voelen. .

De Ordenende Matrix 
Bij de conceptie wordt er een blauwdruk neergelegd 
waaruit vorm en leven voortkomt. 
Er is wel het fysiek gebeuren van de versmelting van 
de zaad- en eicel maar door “het verbanden leggend 
Vermogen” waar Inner Tuning® Psychodynamics 
vooral op focust, is er eveneens een psychische 
component betrokken bij deze gebeurtenis. Het 
verbanden leggend Vermogen dat actief wordt vanaf 
de conceptie, is het eerste  in de rij van andere gees-
tespotentiëlen (de Wil, het Kiezen, de Ratio, ...) die 
zich nog verdere zullen ontwikkelen in de eerste 
kinderjaren 
Het inschuiven van de Geest (Leven/Bewust-
zijn/Intelligentie) die de aanzet zal zijn voor het 
ontvouwen van diverse psychische potentiëlen, 
functioneert als een Ontsteker binnen de vloeistoffen 
van de samensmeltende zaad-en eicel.
Bij Inner Tuning® spreekt men van een soort oerknal 
waarbij het Leven in het startcelvocht schuift, samen-
gaand met een elektrische lading waardoor het 
geestelijke deel binnen het menselijk brein, zich kan 
beginnen ontvouwen tot een complex psycho-
organisme.

W. Sutherland maakte ook melding van een mysteri-
euze vonk die voor ‘ontsteking’ (Ignition) zorgt in de 
cerebrospinale vloeistof. In zijn opinie was dit de op 
gang brenger van de fluid-Tide, iets wat een veruit-
wendiging is van de creativiteit binnen de Breath of 
Life en deze neerlegt in een belichaamde vorm. 
Eigenlijk is dit omzetting van energie in materie 

Incarnatie en zijn uitwerking

Het woord Incarnatie komt voort uit het Latijnse ‘incarnare’ (in het vlees komen) en 
betekent eigenlijk: vorm aannemen. Esoterisch gezien komt het neer op Geest of Ziel 
die afdaalt in de materie. Rationeel bekeken, zou men Incarnatie kunnen beschouwen 
als een gebeurtenis, maar eigenlijk gaat het over een aaneenschakeling van processen. 
Men zou die kunnen onderverdelen in 3 fasen.

De laatste jaren wordt er méér en méér onderzoek gevoerd rond deze verschillende 
fasen en hun psychische uitwerking. Men is gaan inzien dat de vroegste belevenissen 
van ons leven, een ingrijpende uitwerking kunnen hebben op ons later functioneren als 
individu. Dit betekent een gigantische vooruitgang tegenover een aantal jaren terug 
waar men zelfs nog heelkundige ingrepen uitvoerde op baby’s zonder verdoving. Men 
was toen nog overtuigd dat deze toch niets konden voelen omdat hun zenuwstelsel 
nog niet volledig ontwikkeld was.
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de richting van het kind. Tijdens de geboorte gaat dit 
over in een naar buiten toe gerichte, centrifugale 
energiestroom. Dit is nodig opdat het kind zich zou 
kunnen staande houden in de wereld 
buiten de moeder(schoot) en het stimuleert psychi-
sche stabiliteit. Daarom is het zo belangrijk dat men 
wacht met het doorknippen van de navelstreng tot 
die stopt met pulseren. Pas op dat moment is de 
omschakeling volledig voltrokken. Verstoringen 
hierrond kunnen zich later manifesteren als: onzeker-
heid in relaties, weinig motivatie, onvermogen om 
rekening te houden met anderen, klachten met 
benoemers als ADHD, ADD, ...

Om de mogelijks verstoorde voltrekking van elke fase 
van het incarnatieproces op een degelijke manier te 
zuiveren, zijn er specifieke BCST-technieken met als 
basisvereiste: het creëren van een veilig aanvoelend 
relationeel veld voor de cliënt.

Wanneer onopgeloste zaken m.b.t. de geboorte 
opnieuw georiënteerd worden bij een BCST sessie 
en dit simultaan in een context kan gebeuren, met 
Inner Tuning® Psychodynamics, zullen cliënten het 
dikwijls hebben over plotse toename van Levens-
kracht, samengaand met flitsende beelden en inzich-
ten alsof er van alles op zijn plaats valt. Binnen onze 
duo praktijk noemen we het aanlijning op zijn Kern-
kracht omdat men op het vibratie-octaaf komt van de 
oerbron die Leven heet.
Dan gaat het niet over een éénmalige lading, noch 
over een louter fysieke oplading, maar blijkt het in 
hun dagelijkse leven diverse vormen aan te nemen: 
van drang tot aanpakken van allerlei kwesties waar-
voor men vroeger de moed niet had, tot plots herken-
nen van mogelijkheden en kansen waar  men eerder 
blind voor was, tot willen iets doen met zichzelf dat 
méér is dan overleven.

Een simultane psychodynamische ondersteuning 
kan de cliënt helpen om, vanuit de persoon die deze 
nu is, volledige verantwoordelijkheid op te nemen 
voor zijn vroegere interpretatie van de ervaring en 
kan deze op een andere manier leren dragen en 
ervaren. 
Wat is een associatie trouwens méér dan een eigen 
individuele input geven aan een gebeurtenis, een 
soort elektrische lading die toegevoegd wordt aan 
het voelen of ondergaan van de feiten zelf.

Michel Lootens
BCST – RCST
Inner Tuning®
Psychodynamics 

Hij toont aan dat er op een onbewust niveau psychi-
sche zaken kunnen overgenomen worden uit de 
belevenissen van personen uit de omgeving zonder 
dat het zelfs familie is. Vanuit Inner Tuning® bekeken 
is datgene wat men overneemt niet toevallig en komt 
dit voort uit gelijklopende associaties tussen de 
betrokken partijen. Een associatie is geen overtui-
ging, maar verbindt 2 psychische begrippen op een 
directe manier aan elkaar die bekrachtigd worden 
door het simultaan vuren van dezelfde groepen 
hersencellen. 

De initiële hartsbeleving
Als we weten dat een maand na de bevruchting van 
de eicel, het hartje van het embryo naar binnen 
vouwt, draagt dit een heel symbolisch betekenis in 
zich.
In tegenstelling tot andere lichaamsorganen ontwik-
kelt het hart zich niet in het lichaam zelf, maar vormt 
zich boven het hoofd en plooit pas naar binnen toe in 
de vierde à vijfde week na de bevruchting. Tijdens 
deze eerste 4 à 5 weken is er volgens sommige 
spirituele bronnen sprake van een komen en gaan 
van de ziel. Deze zou als het ware, pas na die tijd 
beslissen te blijven of niet.

Vanaf dan begint het embryo een soort (harts)contact 
te maken met anderen en dan vooral met de moeder. 
Onze moeder behoort tot onze vroegste werkelijk-
heid en was betrokken bij onze eerste behoefte aan 
contact. Die eerste contactbeleving is nodig om 
zichzelf te leren kennen én zijn omgeving. Het is de 
aandrijf tot het zich kunnen onderscheiden van de 
andere, op latere momenten van de ontwikkeling. 
Deze primaire fase van zelfontdekking én van de 
andere, is een eerste stap in het totale ontwikkelings-
parcours als menselijk wezen en individu. 

Indien de moeder de foetus gepaste ondersteuning 
kan bieden, is dit de ideale context voor ‘het kind in 
wording’ en krijgt het een kans om zich op een 
rustige manier verder te ontwikkelen. Onder gepaste 
ondersteuning verstaan we o.a. evenwichtige 
(psycho-emotionele) voeding en bescherming, 
alsook een coherent reageren op haar noden en 
deze van het embryo.
De zwangerschap kan voor een vrouw een leerpro-
ces inhouden rond onvoorwaardelijke liefde t.o.v. het 
kind dat ze draagt en zichzelf .
Soms verbergen chronische klachten bij een cliënt, 
diepgaande psycho-emotionele verwonding ten 
gevolge van elementen die overgenomen zijn van de 
moeder tijden  de zwangerschap. Zo was er een 
cliënt die het gevoel had niet te bestaan en te worste-
len met gevoelens van zinloosheid, terwijl die zich 

toch stortte in allerlei ambities en zichzelf als succes-
vol beschouwde. Hij zocht telkens opnieuw zijn 
gevoelservaring te overmannen en het bleek ook dat 
de  moeder haar zwangerschap doorlopen had als 
drager van een kind, zonder méér. Ze had grote 
ambities, was een succesvolle zakenvrouw en had 
geen oog voor allerlei processen die zich bij haar 
aandienden. Zelfs emotionele toestanden werden 
verstandelijk onderdrukt of gewoon genegeerd.

Er zijn ook nog andere zaken die kunnen wijzen op 
een verstoord hart ‘Ontstekings’ proces zoals:

-  een gevoel van niet welkom zijn
-  niet opgemerkt worden
-  niet geaccepteerd worden
-  voortdurend gebrek aan liefde voelen
-  en andere

De geboorte als laatste fase in het Incarnatie-
proces. 
We zouden de geboorte kunnen beschouwen als 
symbool voor de bekrachtiging van onze wil om te 
bestaan. Iets als een Vonk die nieuwe impulsen geeft 
naar een diepere vorm van autonomie.
Eigenlijk wordt het kind via de geboorte 
on-afhankelijker van de moeder en gaat terugvallen 
op een aantal eigen middelen, zoals zijn longen 
gebruiken om te ademen, zijn hersenen activeren tot 
volgende opdrachten, enz...
De geboorte brengt een kettingreactie van diverse 
lichamelijke kwesties op gang en deze blijven 
samengaan met ervaringen en associaties als gevolg 
van wat men hierbij voelt en beleeft.
Verwikkelingen bij de geboorte kunnen ervoor 
zorgen dat de laatste stap in het incarnatieproces 
verstoord wordt. Dit kan zich o.a. waarneembaar 
manifesteren onder vorm van een afgezwakte 
stroming in de fluid-tide (Mid-Tide op het niveau van 
de lichaamsvloeistoffen). 
Veelal heeft dit tot gevolg dat er een verzwakking 
optreedt van de algemene lichamelijke en psychi-
sche energie van die personen. Ook een stressvol 
verblijf in de moederschoot kan maken dat het 
ontstekingsproces bij de geboorte verstoord wordt, 
niettegenstaande een heel vlotte bevalling.

Het gebied rond de navel (manipura chakra) is een 
zone die nauw betrokken is bij het geboorteproces. 
Dr. Randolph Stone was de eerste die fysiek contact 
met de navelzone gebruikte als ingangspoort voor 
klinisch werk. 
Er is een hele ommezwaai binnen de navelstreng 
energieën tijdens het geboorteproces. Voor de 
geboorte bewoog de moederenergie centripetaal in 


