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Geesteskwaliteiten als integriteit, mededogen en
vertrouwen ... worden doorheen de eeuwen in vele
spirituele en filosofische benaderingen naar voor
gebracht. Maar het zijn potentiëlen en deze hebben
de eigenschap in on-ontwikkelde vorm aanwezig te
zijn. Potentieel dient geactiveerd te worden
opdat -het bruikbaar zou zijn. Zoals D.
Chopra het verwoordt: " The power
asleep in us all doesn't awaken untill we
call ".

De ratio heeft de eigenschap om
vat en controle te willen over feiten
en situaties maar verliest tegen-
woordig méér en méér terrein.
Vroeger waren een paar ver-
standelijke inzichten en wils-
kracht soms voldoende om zijn
persoonlijkheid te veranderen.
Door de complexiteit waarmee de
menselijke geest (mentale domein)
evolueert, is het nodig om via
andere kanalen tot overstijging van
zijn beperkingen te komen.
Meerdere pioniers in het veld van trans-
formatiewerk, zoals C. Rogers, J. Schmidt,
Dr Larry Heller, zijn het er over eens dat er
andere ingangspoorten en nieuwe ondersteunings-
vormen nodig zijn.

Als we het verstandelijke funtioneren eens anato-
misch bekijken, weten we dat elke gedachte een
aantal hersencellen stimuleert tot het scheppen van
een verbinding met elkaar die blijvend is. Men zou
deze kunnen vergelijken met spoorweg baant jes. Zo
zal de hedendaagse mens nogal wat hersencellen
verbindingen aangemaakt hebben gezien de
rationele complexiteit per generatie toeneemt. Dat
sterk vertakte spoorwegnetwerk heeft een dus-
danige impact dat de ratio het enkel nog tot op een
zeker niveau kan kan beheren.

Door principes uit de transpersoonlijke psycho-
therapie en sommige spirituele filosofien samen te
brengen met mijn persoonlijke research, bevin-
dingen en ervaringen binnen mijn praktijk, ontstond
een eigen therapeutische methode: Inner Tuninq".
De benoemer verwijst naar de de weg naar binnen
toe met als boodschap" Look outside and see, look
inside and be ". Juist omwille van het uniek zijn van
elke persoon en elke situatie en elk nu-moment, past
Inner tuning zich aan naargelang de elient en de
signalen binnen een sessie. Bij het ontwikkelelen van
Inner tuning gebruikte ik mijn intuïtie en invoe-
lingsvermogen maar leerde vooral oog te hebben
voor Synchroniciteit en Syntropie. Hiervoor was het
nodig om te leren waarnemen in analogieën in plaats
van redeneren in oorzaak /gevolg denken. Naast de
lineaire werkelijkheid van de rede is er een andere
werkelijkheid die aan onze zintuigen en logica
ontsnapt.
Door tot op subtiel niveau, het werken met [>

Psychotherapie
in relatie tot craniosacraal therapie
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Recente ontwikkelingen op het terrein van lichaamsgerichte psychotherapie tonen aan
dat het noodzakelijk wordt om het lichaam in directe relatie te brengen met de
persoonlijkheid.

Toen ik in 1986 kennis maakte met de cursus cranio-
sacraaltherapie die Erwin Vandevelde in België orga-
niseerde voor het Thomas Attlee Instituut (UK), her-
kende ik een lichaamstherapie met een filosofie en
input die paste bij de transpersoonllike visie omwille
van:

- de evolutieve principes van W. Sutherland (Breath
of Life en Zielekracht)

- het non-invasieve karakter van het behandelen
- het ondersteunen van het zelfregelend vermogen

van het centraal zenuwstelsel.

Ik beschouwde reeds langer de hersenen (brein) als
medium dat onze lichaamsfunties regelt en als
medium dat ons toelaat individu te zijn.

Persoonlijk heb ik psychische werking nooit los ge-
zien van lichaamswerking maar evenmin, dat het ene
het gevolg is van het andere. Van buitenaf bekeken
lijkt dat wel zo, maar op een dieper niveau is er geen
scheiding en verlopen de energetische werkingen
synchroon. Het domein waar dat gebeurt, wordt
soms als Levenslichaam benoemd.

Vele jaren geleden was het mijn gefascineerd zijn
door het menselijk gedrag, dat de aanzet was tot
psychotherapeut worden. Sedert mijn kindertijd
stelde ik mij allerlei vragen:

• wat maakt er dat sommigen doorheen hun leven
een steeds sterkere levensvreugde ervaren en groei-
en in kracht waardoor hun lijden verzacht?

• wat maakt er dat anderen steeds dieper in de
greep van levensproblemen verzakken en bijna e-
motioneel ten onder gaan aan datzelfde lijden?

• hoe kan het dat er zich twee uiteenlopende ont-
wikkelingen kunnen voordoen onder gelijke om-
standigheden?"

Via diverse opleidingen in humanistische en trans-
persoonlijke psychotherapie herkende ik:

- dat elke beperking of pijn een persoonlijke er-
varing en persoonlijke werkelijkheid is

- dat het geestesvermogen van het menselijk we-
zen méér inhoudt dan men voor mogelijk acht

- dat de persoonlijke ontwikkeling van een individu
deel is van het ontvouwen van zijn Essentie.

- dat het unieke van elke persoonlijkheid niet kan
onderworpen worden aan types noch aan tech-
niek

- dat de kwaliteit waarmee de therapeut aanwezig
is, de echte ondersteuning is in het proces van de
client.



synchroniciteit, wordt elke sessie een ander verhaal
met andere mogelijkheden en een andere aanpak,
geïnspireerd door vertrouwen en mededogen:

- mededogen t.o. v. de cliënt
- vertrouwen t.o. v. alles wat zich voordoet binnen
de sessie
- ondersteunen van de cliënt tot mededogen t.o. v.
zijn fysieke, emotionele en persoons-situatie.

Het zijn unieke connectie-mogelijkheden met diepere
lagen van het menselijke Zijn.

Inner Tuning inspireert zich ook op basisnatuur-
wetten zoals Syntropy, en verwerkt deze in de
begeleiding.
De wet van Syntropy werd geintroduceerd door
Albert Szent Gyorgyi, die reeds in 1937 nobel-
prijswinnaar voor fysiologie of geneeskunde werd.
Syntropy stelt dat het potentieel, opgeslagen in wat

leven in zich draagt, zal zoeken zich te mani-
festeren, zodra omstandigheden ontstaan die

met dat potentieel in overeenstemming
( analogie) zijn, ook al zijn de omstan-

digheden minimaal gunstig.
Als we de natuur gade slaan,

kunnen we herkennen dat alles
ontstaat uit Intelligentie en
potentieel:.
• W. Sutherland had het over
Zielekracht
• de Rishi spreken van Bewust-
zijn

• D. Chopra over Inner Power
.In de metafysica wordt dat begin-
potentieel als Geest benoemd.

Deze Intelligentie of Zielekracht
brengt ordenende krachten op gang

die precies voortkomen uit het Schijnbare
Niets. Er vormen zich eerst subtiele lagen van

niet-materie die zich verder gaan verdichten tot
materie. Het lichaam is aldus een subtiel energetisch
veld dat zich steeds meer verdicht heeft. Dr D.
Chopra spreekt van verklonterde energie.
Het wezen mens is dus Geest ( Intelligentie) met
lichaam eerder dan lichaam met Geest ( Intelligentie).

Intelligentie manifesteert zich via de opbouw van ons
lichaam maar ook via deze van onze mentale
mogelijkheden. Uit datzelfde Intelligent potentieel
van waaruit het lichaam zich opbouwde via de
Midline(s), ontvouwden zich ook mentale systemen.
Zo begon de mens vanaf de conceptie, op subtiel
niveau, zijn persoonlijkheid op te bouwen. Het ont-
vouwingsproces van deze mentale systemen neemt
ongeveer 7 jaar in beslag en daarom zijn de eerste
levensjaren ( + de prenatale fase) een belangrijke
basis voor de verdere ontplooiing. Het mentale
vermogen dat het eerst actief wordt is dit waarmee
we " eigen" verbanden kunnen leggen. Op onbe-
wust niveau scheppen we reeds heel vroeg een
eigen werkelijkheid. Het zijn interpretaties waardoor
we op een eigen manier situaties ervaren.

Gezien de oorzaak/gevolg dynamiek die eigen is aan
het verstand en de logika, zich pas veel later
ontwikkelt, benoemt Inner Tuning® de basis-
interpretaties die vanaf de conceptie gevormd wor-
den" associaties".

• Een -assoclatie is een link tussen 2 psychische
begrippen die op energetisch vlak als een siamese
tweeling aan elkaar vasthangen. Roept men het ene
element op, dan verschijnt onvermijdelijk ook het
andere.

.Associaties vormen basiscodes waarop zich door-
heen ons leven een complex netwerk con di-
tioneringen en overtuigingen zal verankeren. Over-
tuigingen daarentegen behoren tot oorzaak/gevolg
denken.
Daarom kan men eindeloos zoeken naar belem-
merende overtuigingen, er een massa vinden en een
strijd tegen zichzelf leveren om er van af t~ geraken ...
zonder dat er wezenlijk veel verandert.
• Associaties zijn ankerpunten waarop onze funda-
mentele persoonlijkheid rust.
• Door bepaalde ervan kunnen we met een ver-
tekend beeld leven van de werkelijkheid, waardoor
onze ervaringen gebaseerd zijn op waan en illusies.
Ze kunnen zich manifesteren als gedragsstoor-
nissen, als overmoed of gemoedslast, als emotionele
of fysieke ellende. Of ze blijven verscholen tot ze
getriggerd worden door levenssituaties.

De plaats van emoties:

1° het zijn eigenlijk extenties van de mentale
dimensie.

2° hun kleur en hun context verwijzen naar het al
dan niet kunnen beheren van situaties.

3° er is altijd een fysieke component en er zal altijd
een fysiologische reactie zijn, of men die ervaart of
niet.

4° bij het spontaan opkomen ervan kan het als brug
funktioneren tussen mentale en fysieke dimensie.

5° er is via de emotie kans voor opening tot diepere
domeinen van de geest en buitengewone bewust-
zijnsstaten.

6° ze kan de cliënt brengen bij lichaamsgeheugens
die via bepaalde begeleiding connectie scheppen
met Zielekracht.

7° een emotie is een kans tot her-oriëntatie binnen
het organisme en de persoonlijkheid.

Er is een verhaal verborgen achter emoties, instel-
lingen en de complexe reacties die een lichaam kan
aangeven.
Er zijn subtiele bewustzijnsvelden en onbewuste
lagen van de psyche die elkaar overlappen en een
holografisch netwerk vormen. Dit kan enkel ervaren
worden als het rationele systeem grotendeels
non-actief is.
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Het soort hersenaktiviteit dat bij een craniosacraal
therapie-sessie ontstaat is een ideale context van
waaruit met Inner Tuning® kan gewerkt worden. Er is
verlaagde beta-golvenfrekwentie en verhoogde alfa-
tot deltagolven-frekwentie.
Omdat het onderbewuste communiceert via ana-
logieën, metaforen, beelden, impressies, sensaties
die opduiken uit het schijnbare niets, wordt het van
uit die breindynamiek gemakkelijker voor de cliënt
om actief deel te nemen. I>



Volgens wat zich voordoet zal de therapeut de cliënt
begeleiden naar intunen op de plaats waar de emotie
zich in het lichaam ankert.
Via een specifieke dialoog die zowel verbaal als non-
verbaal kan zijn ... en waar rekening gehouden wordt
met de grondtrilling van woorden ... krijgt de cliënt
spontaan toegang tot bepaalde bewustzijnsvelden
waardoor die op een andere manier de werkelijkhed
kan zien en tot onberedeneerde inzichten komen
over zichzelf 'fln zijn associatiesysteem. De belem-
merende asseclane wordt niet uitgewist maar de
energie ervan krijgt een andere kwaliteit. Een
adequate begeleiding laat soms de fysieke klacht
spontaan verdwijnen of een persoonlijkheidsverande-
ring op gang brengen die vrij diepgaand is.

De beelden en ervaringen die bij deze belichaamde
emotionele ervaring spontaan opkomen, zijn niet
imaginair. Eigenlijk is fantasie nog een product van
het rationele.
Redeneringen over emoties zijn oorzaak/gevolg-
denken en zijn naast de kwestie. Het is eveneens het
verstand dat emoties etiketteert als verdriet, angst,
kwaadheid en ze groepeert alsof het steeds dezelfde
zijn. Wat we uitleggen als de reden is in feite de
aanleiding. Een situatie kan inderdaad de aanleiding
zijn tot kwaadheid, maar dit is enkel de" ontsteker
"die de energie van kwaadheid op gang brengt.
De werkelijke scheppers of op gang brengers van de
emotie zijn de associaties. Eigenlijk zit men" niet" vol
met emoties maar zijn er nogal wat beperkende asso-
ciaties.

Ook het Buddhisme linkt via " de werelden van
cyclisch bestaan " emoties met psychologische sta-
ten waarin onwetendheid en onbewustheid heerst.
De persoonlijkheid die ontstaan is via conditionering-
en en overtuigingen ( en associaties die deze in stand
houden ) is maar één Zijnsvorm van de mens.
Wanneer deze persoonlijkheid transformeert tot de
golflengte van de Zielekracht door zijn processen niet
te ontlopen maar er zich voor te openen, kan Syn-
tropy aktief worden en wordt sereniteit, vrede en flow
een realiteit, welke de situatie ook is.
Het woord " persoon " komt voort uit het latijnse
woord Persona en betekent niet voor niets: Masker!

De transpersoonlijke visie gaat er van uit dat men
méér is dan de som van zijn lichamelijke, emotionele
en mentale werkelijkheid. Achter de persoon die men
is, huist een onuitputtelijke bron van wijsheid.
" De waarheid ligt in het diepste van ons wezen" - Dr.
R. Assagioli, arts, psychiater, basislegger psychosyn-
these.
In essentie is de mens" wijsheid" ( Potentieel) maar
men geraakt er niet altijd bij. Ik heb kunnen ervaren
dat het simultaan begeleiden met craniosacraal
therapie en transpersoonlijke psychotherapie een
opstap hiervoor is. Er wordt een klimaat geschapen
dat rekening houdt met de totaliteit het menselijk
wezen en Syntropy.

Een emotie is een momentopname. Het is een
gedachte die door bepaalde associaties een energe-

tische lading krijgt. Wanneer de emotie zich voordoet
kan ze gebruikt worden als toegangspoort tot dieper-
liggende velden onder voorwaarde:

1° dat de emotie niet wordt uitgelokt noch gestimu-
leerd

2° dat de therapeut bevoegd is om te herkennen of
de cliënt de emotie kan dragen eerder dan die
veroordelen

3° dat de cliënt de emotie wil beschouwen als een
kans eerder dan een last

4° dat zowel therapeut als cliënt zich verder willen
openstellen, wat er ook maar kan volgen

Wanneer deze voorwaarden om welke reden
dan ook niet voldaan zijn of telkens wanneer
de emotie zou opduiken tussen de be-
handelingen, is het aangewezen dat
ze van uit een meditatieve geestes-
houding benaderd en dus mindfull
waargenomen wordt wordt met
een instelling: alles is wat het is...
Emoties worden dan als wolken
die voorbijschuiven aan een
blauwe of grijze hemel. En net
zoals wolken kunnen ze allerlei
vormen aannemen, maar dan ook
weer verdwijnen in het niets.
In zowel het geval van de psychody-
namische begeleiding als bij de medi-
tatieve context beide zal de emotie een
juiste plaats krijgen binnen de persoonlijke
ontwikkeling van de client en syntropisch uitwer-
ken.

Inner Tuning® is lichaamsgerichte psychotherapie
waarbij gefocust wordt op het levenslichaam - Body-
Mind Unit - en diens connectie met de Ziel. De
ingangspoorten zijn het lichaam en zijn verhaal, of dit
nu emoties zijn die de toon aangeven of niet. Or W.
Emmerson die diepgaand onderzoek verricht heeft
rond fundamentele associaties en hun verband met
emoties en lichamelijke lasten, stelt dat associaties
zelfs zielewonden creëren.
Een adequate psychotherapeutische begeleiding
binnen een craniosacraal therapie-sessie laat soms
de fysieke klacht spontaan verdwijnen maar brengt
vooral een persoonlijkheidsverandering op gang die
vrij diepgaand kan zijn.
Inner Tuning® gaat over leren zo volledig mogelijk
mens zijn. Dat veronderstelt dat men wil leren om
directer en totaler met zijn eigen gevoelens en
gewaarwordingen om te gaan: to the point en niet er
naast.

Ik heb craniosacraal therapie nooit losgezien van
lichaamsgerichte psychotherapie, omdat de mens de
missie heeft om te werken aan zijn persoonlijke
ontplooiing wil zijn co-creatie vermogen optimalise-
ren.
Onderzoekers als Or W. Emmerson, Or. L. Heller, [>



Or S. Grof die baanbrekend werk verricht hebben
rond lichaamsgeheugens en buitengewone bewust-
zijnsstaten, tonen aan dat psychotherapie en
lichaams-therapie elkaar dienen te ontmoeten, maar
eveneens dat er omzichtig dient omgesprongen te
worden in de begeleiding van emotionele processen.
Vooral energetische behandelingen brengt men
beweging op gang in de diepere lagen van het orga-
nisme en het baart niet veel kunst om dan emoties te
stimuleren. alhoewel elke vorm van uitlokking eigen-
lijk invasief is.

Franklyn Sills ( UK) basislegger van de Biodynami-
sche Craniosacraal therapie en tevens Master in de
psychotherapie, stapte als DO uit het structurele
energetische lichaamswerk om een klinische me-
thode te ontwikkelen waarbij de ordenende Intelli-

gentie zelf die aanwijzingen zal geven waarop de
therapeut zich met zijn klinische vaardighe-

den zal afstemmen. Emoties die spon-
taan opkomen worden op zowel

verbale als via biodynamische skilIs
ondersteund op een manier dat ze
worden toegelaten maar ook
" gekanaliseerd " zodat de cliënt
ze kan dragen. Geen aanmoe-
digen, ingrijpen, onderdrukken
of wegwerken.
Recente onderzoeken op het

terrein van traumawerk toonden
aan dat stimuleren van emoties

bijkomend trauma kan doen ont-
staan en zich laag na laag opbouwen.

De uitwerking komt mogelijks pas jaren
later naar boven of blijft verscholen achter

een andere fysieke of emotionele last dan de
aanvankelijk gekende.
Psychotherapeutisch amateurisme kan iemand nog
zieker maken dan die al is.

We zijn een nieuw tijdperk ingegaan waarbij het niet
meer nodig is om regressief te werken maar wel
hulpbron-georiënteerd. Inner Tuning® is ook te
beschouwen als psychodynamisch identiteitswerk
waarbij de persoonlijke geschiedenis een hoofdrol
speelt en gedragen wordt door subtiele geheugens.
In combinatie met craniosacraal therapie waarbij het
zelfregulierende vermogen van het zenuwstelsel
ondersteund wordt, ontstaat een nieuw soort somati-
sche aanpak. De Zijnskwaliteit van de therapeut en
diens manier van gegrond Aanwezig zijn, vertegen-
woordigen wel een belangrijk onderdeel van de
kwaliteit van het werk. 0
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Inner Tuning® wordt onderwezen
sedert 1999

en is Internationaal gepatenteerd
sedert 2003

Introductie tot Inner Tuning® op
4-5-6 nov 2012

postgraduaat craniosacraal therapie icm
Inner Tuning® na de introductiecursus
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