
Interview met Franklyn Sills

Er is al veel informatie over biodynamische eST, het pionierswerk van Franklyn
Sills en uiteraard is daar veel over te zeggen, maar we vroegen ons af of Sills er
ook voor open stond om de persoon die hij is, iets méér te laten kennen. En hij
is er direct op ingegaan.

Bedankt Franklyn om je tijd te reserveren voor dit interview, midden in je druk gevulde agenda.
Ik heb vernomen dat je juist terug bent van een training uit Zwitserland? ...

Door:Marie- christuce: Meersdv

Inderdaad, ik gaf er een postgraduate module Craniosacral Biodynamics. Het is echt een unieke kans in mijn
leven dat ik mij op 2 professionele domeinen tegelijk kan inleven en deze ook kan combineren met elkaar. Ik
hielp de biodynamische benadering van craniosacraal in de wereld brengen en dit is zich nog steeds verder
aan het ontwikkelen. Vele leraren die deze benadering onderwijzen, hebben op één of andere manier een link
met mij. Als psychotherapeut is ook Core process therapy mijn domein, waarin ik oosterse (Buddhisme) en
westerse psychologie kan integreren. Ik ga helemaal op in het ontwikkelen en onderwijzen van zowel CSB als
Core process therapie en daartussen maak ik ook nog tijd vrij om mijzelf eens te vinden. (lacht...)

Ik leef in een zeer mooi deel van Engeland met veel natuur. Ik heb mijn meditaties, mijn Tai chi en Qigong en
mijn 2 boeiende dochters, Elia en Laurel. Zij zijn voor mij zowel ontspannend als ontladend. Elia is mijn 15
jarige Chinese adoptiedochter. Het is een ongelofelijk voorrecht om haar vader te kunnen zijn (Hier volgt stilte
en er is ontroering ...). Ze is een schattig wezen en ik zoek om zoveel mogelijk tijd om met haar door te bren-
gen. Mijn oudste dochter Laurel, die eveneens een parel is, werd 28 jaar en rondde zojuist haar studies af in
creatief schrijven bij Goldsmiths University in Londen waar ze ook muziek studeerde. Ze wil schrijfster worden
en is een roman aan het afmaken, die ze wil publiceren. Ik ben zo dankbaar met hen in mijn leven. En ik let
zeer goed op dat ik genoeg tijd incalculeer voor mezelf in mijn leven.

Je werk focust op de diepere ordening binnen het organisme. Hoe sta jij dan tegenover andere
diepere ordeningen zoals de dood?

Dit is een domein waar ik met voorzichtigheid over wil spreken om niet terug te vallen op geloofsovertuiging
of religie. Ik zie de dood als een groot mysterie. Toch kan men, volgens mij, iets gelijkaardigs ervaren op
bepaalde momenten van het leven wanneer er opening is naar oneindigheid: waar organiserende krachten
actief zijn en waar vibratie is die we liefde kunnen noemen. Eén van mijn leraren, de Tibetaanse meester
Taungpulu Sayadaw zei dat het belangrijk is te kunnen sterven zoals je zou dienen geleefd te hebben: met
Awarenes en Open hart. Dat vond ik een mooie omschrijving van het stervensproces. Men kan zowel in het
leven als in het moment van de dood, zo veel vrede en liefde ervaren dat er geen verschil is tussen die
beleving in het Nu moment van het leven en in dat Nu moment van overgaan. [>

Gun jij jezelf nog wat tijd?



Ik ben het volledig met je eens en het is nodig om zijn eigen 'voortdurende' processen onder ogen zien. Deze
van het gekwetste kind in ons kunnen hun kop blijven opsteken in relaties, mede die met cliënten. Vanuit
integriteit tov onszelf én de client is het nodig om dat te willen aanvaarden. We hebben een verantwoordelijk-
heid voor onze eigen kwesties. Het is o.a. belangrijk om te blijven nagaan waar de verborgen vader en
moeder nog in ons leven is. In de kindertijd hadden we het vooral nodig om ons veilig te voelen en daar
begon al interne sabotage: we hebben zelf een manier gezocht om happy te zijn door mee te gaan in de
manier waarop onze omgeving de dingen juist vond. En we kunnen enkel anderen behandelen zoals ande-
ren in onze kindertijd, ons behandeld hebben. Zo kan ook, zonder we het beseffen, het verdedigende aspect
van onszelf naar boven komen bij cliënten. De sleutel is, leren een Open hart te hebben voor jezelf. Bij de
FoundationTraining, hoor ik vrij veel dat vriendelijk zijn met anderen vlotter is dan met zichzelf. Als je ook jezelf
kan 'dragen' ben je in de juiste energie om anderen te ondersteunen ...1>

De laatste jaren krijgt biodynamische craniosacraal therapie plots veel interesse. Wat is jouw
verklaring daarvoor?

Eigenlijk leven we in een boeiende tijd want er is sterke aantrekking tot de 'scheppende' wetten van het leven.
Dat is eigenlijk terug te brengen naar W. Sutherland's werk. Aanvankelijk werkte hij vooral biomechanisch.
Pas later evolueerde dit naar een meer biodynamische manier van werken, waar hij zijn studenten vroeg om
de Potency het werk te laten doen. Ik had het geluk dat ik mijn osteopathie stage kon doen bij iemand die
werkte volgens de zienswijze van Dr. Rollin Becker (w. Sutherlands' opvolger). Zo heb ik de kracht van
Stillness leren kennen. Het nam voor mij ook vele jaren in beslag om over te gaan van mechanisch naar
biodynamisch werken. En bij velen lijkt het een natuurlijk proces om eerst iets te leren op een biomechani-
sche wijze om dan vlotter te kunnen overgaan naar een biodynamische, waar enkel nog gefocust wordt op
dieperliggende krachten. Door de hectische manier van leven kan het dat de nood groeit naar dergelijke
zaken. Er komt een soort natuurlijke ontwikkeling gang, waardoor bij vele therapeuten die mechanisch of
technisch bezig zijn, de drang opkomt naar Connectie*.

Er is ook steeds meer wetenschappelijk bewijs dat er veel meer is dan datgene wat we allemaal
kunnen verklaren. Helpt dat mee bij de populariteit van Craniosacral Biodynamics?

Dat is goed mogelijk en dit proces is reeds langer aan de gang. Wat biodynamisch georienteerd is, richt zich
op de krachten achter de verschijningsvorm. Men ontdekte dat subatomaire deeltjes een korte levensduur
hebben: 1 triljoenste van een seconde. Daardoor is alles 'simultaan' in het huidig moment, en is tegelijk voort-
durend veranderend. Niets nieuws, want Boeddha zei dat duizenden jaren geleden al. Dat alles constant
verandert, betekent ook dat verandering mogelijk is, in een healingscontext. Bewustzijn vindt plaats op dat
niveau. David Bohm met diens holografische principes, heeft het over het feit dat alles doordrenkt is van
Bewustzijn. Zo is er zelfs sprake van een 'uit-drukking' van bewuste relaties of iets dat simultaan gebeurt bij
bewuste relaties. Alles gebeurt in het NU en daarrond waren er ook vele ontdekkingen op het domein van
MindBody processen. Diverse onderzoeken op neurobiologisch terrein hebben er ook voor gezorgd dat we
de (uit)werking van trauma beter begrijpen. Al deze zaken zijn verwerkt in Craniosacral Biodynamics. Op die
manier is de CSB practitioner in relatie (liefst op belichaamde wijze) met de uitdrukking van het lijden van de
cliënt, zonder het zelf te gaan dragen.

Je boek 'Being and Becoming' lijkt een getuigenis omtrent de geestelijke kwaliteit van de thera-
peut die een belangrijke bijdrage levert in het herstel proces van de client?

De Being State of Zijnskwaliteit ligt aan de grondslag van elke menselijke handeling. Ik heb ondervonden dat
er zich buitengewoon krachtige dingen kunnen voordoen wanneer we gecenterd zijn en enkel zo kan men
'geconnecteerd' zijn met de andere. Wij zijn niet afgescheiden van de anderen en op een zekere level is er
steeds een soort 'contact'. Bij Awareness en simultaan georiënteerd zijn naar de andere, ontstaat resonantie.
Dit 'Being to being' (van 'wezen tot wezen' aanwezig zijn) doet bepaalde dynamiek ontstaan. Van uit de
psychotherapeutische kant van mijn werk is die Awareness zeer belangrijk. Wie je dan komt te zijn als thera-
peut is klaar voor begeleiding naar diepere lagen bij de cliënt. Van uit die 'Being ruimte' helpt de therapeut,
de cliënt, zijn schaduw te dragen en zijn wonden te helen met respect en liefde. Breath of life begeleidt ons
in ons werk en dat wordt een interactief proces. Awareness heeft ook een magnetische (aantrekkende)
uitwerking op de andere, zonder dat er ingegrepen wordt bij de andere.

In mijn concept 'Inner Tuning psychodynamics, is het een must om als psychotherapeut verder
aan zijn instellingen te werken om er 'volledig' te kunnen staan. Klopt dat ook voor CSB?



Een uitspraak van Einstein was: 'Wetenschap zonder religie is kreupel en religie zonder weten-
schap is blind'. Hoe denk jij daar over?

Ik denk dat wetenschap als wetenschap ... prachtig is. Maar voor mij is er een verschil tussen goeie en slechte
wetenschap. Het is belangrijk dat de pure wetenschapper 'open minded' is. Slechte wetenschap is iets als:
niets geloven tot het bewezen is. Op een manier bestaat deze soort wetenschap eigenlijk niet. De enige
werkelijkheid is wat in het huidige moment is. Het enige wat 'werkelijk' is, is datgene wat in de diepte van ons
hart is. Waar het bij ons hart over gaat is eigenlijk een ervaring van pure 'Openheid'. Dat maakt dat we niet
meer gescheiden zijn. Echte wetenschap verkent nieuwe dingen, hoe dingen werken en staat open voor de
mogelijkheid van het ongekende. Dat is de wetenschap wat David Bohm.

Hoe breng jij jouw benadering binnen in jouw dagelijks leven?

Dit is een belangrijke vraag voor ons allemaal. Hoe maken we ons leven Holistisch, of 'vol'.
Volgens mij zijn het beoefenen van Awareness en Mindfulness belangrijke tools. Beiden helpen mij om mezelf
te vertragen in het dagelijkse leven, waarbij ik ontvankelijker kan zijn voor anderen en vanuit een open hart
aanwezig kan zijn. Ik pas dat o.a. toe door als vader ontvankelijk te zijn voor Elia die nog bij mij woont. Ik
verzoek haar niet te vertellen hoe ze dient te zijn of te worden, maar ga vooral na hoe het met haar gesteld is
en wat haar noden zijn. Dat pas ik natuurlijk ook toe op anderen met wie ik in contact kom. En daarnaast sta
ik eveneens stil bij mijn eigen noden: stillness voor ruimte en anderen ontvangen.

Wat inspireert je vooral?

Vooral mijn kinderen. Ik haal zoveel uit dat contact met hen beiden.
Ik blijf zoveel mogelijk in het nu en geef hen warmte en liefde. Andere zaken waar ik veel uit haal zijn bijvoor-
beeld het lezen van boeken, vooral over neurobiologie en specifiek gekaderd in het beoefenen van Mindfull-
ness. Ik lees veel oude Daoïstische teksten. Nu lees ik het boek 'the Original Dao' dat ouder is dan de Dao
De Jing. De teksten resoneren volledig met wat we in Craniosacral Biodynamics doen.

Je hebt een opmerkelijke gave om elementen uit andere therapievormen te kunnen integreren in
Craniosacral Biodynamics?

Mijn eerste echte inspiratiebron, was het werk van Dr. Randolph Stone. Ook vele leraren in andere therapie-
vormen zoals psychotherapie, boeddhisme, mindfullness ... Uiteindelijk kwam dat allemaal samen. Recentere
inspiratiebron was mijn ex-vrouw Maura Sills. Zij was diegene die mindfulness op een praktische manier in
een therapievorm bracht. Op het domein van trauma ervaringen heb ik vooral veel aan Peter Levine waarmee
ik een goede band heb. Ook boeken over neurobiologie kunnen mij inspireren. En waar ik ook veel uit
gehaald heb, is het werk van Dr. Mae Wan Ho.

Wat waren je kinderdromen? En vind je dat je er een paar van hebt waargemaakt?

(lacht...)Merkwaardige vraag maar zeer boeiend. Mijn grootste kinderdroom was eigenlijk ontsnappen aan
mijn kindertijd. En dat ontsnappen was dan ook letterlijk aanwezig. Ons gezin leefde in de Bronx van New
York. Er waren straatbendes en dat voelde totaal niet veilig voor mij en met de gezinsdynamiek had ik het ook
niet gemakkelijk. Ik had maar één droom als kind: hoe geraak ik hier weg? Als kind wilde ik wel arts zijn zoals
mijn vader, om hem te voldoen. Toen ik op een bepaald moment vertrok naar Californie om er te studeren, en
uit het vliegtuig stapte, gebeurde er iets merkwaardigs wat ik rationeel niet had gepland. Het gebeurde in
een flits en doortrilde mijn hele wezen. Het was of ineens alle angst die mijn persoon gevangen hield van mij
afviel: iets alsof ik daar nu zou mogen zijn wie ik echt was en er geen gevaar was, voor whatever. Mijn droom
om te ontsnappen was dus uitgekomen. (lacht...)

Waren er helden in je kindertijd? en wat bewonderde je vooral in hen?

(lacht weer ...) Oh ja, er was Batman en vooral het feit dat die kon vliegen trok mij aan. Dat pastte bij mijn
ontsnappingsdrang en hij kwam ook tussen de slechterikken.Een andere held uit mijn kindertijd was Presi-
dent John F. Kennedy en ook nog Martin Luther King. Ik bewonderde hen omwille van waar zij voor stonden:
samenhorigheid bevorderen en het idee dat we er allemaal samen voor moeten gaan.

Welke was de mooiste plek waar je ooit was?

Oei, dat lijkt een moeilijke vraag. Ik ben op véél mooie plaatsen geweest, en het is moeilijk om er één uit te
kiezen. Ik hou heel veel van de bergen en stranden in California en de Sierra Nevada heeft een onuitwisbare
indruk op mij nagelaten. Maar wat mij blijft bekoren zijn de mooie plaatsen hier in South Devon. Op een paar
tellen ben ik in de natuur, waar ik wandelend of mediterend, ver weg ben van de stad en bijna kan verdwatent-
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in het omgevende decor. Soms voel ik mij bijna in het land van de hobbits en ik vind dat amusant. De kusten,
wat verder op, zijn schilderachtig en ik kan er eindeloos in wandelen.

Zijn er bepaalde ervaringen die je heel uniek vond?

Ik denk direct terug 3 directe ervaringen met the 'Whole' of het Al die een diepe indruk bij mij hebben nagela-
ten. Eén ervan was met Taungpulu Kaba Aye Sayadaw, een boeddhistische monnik uit Noord-Birma. Op een
dag trokken we met de groep de natuur in en oefenden in het cultiveren van stilte in onszelf. Die stilte werd
dieper en dieper en we kwamen op het niveau van Dynamic Stiliness, waardoor een ongelofelijke Aanwezig-
heid naar de voorgrond kwam. Hierop volgden vele veranderingen in mijn persoon. Een tweede was deze
tijdens een sessie met een zeer getraumatiseerde dame op leeftijd. Het was de 110 sessie en niets scheen te
veranderen in vorige sessies. Zonder vooraf te plannen was er plots een opening tot samen in de ervaring
van Stillness gaan: beiden tegelijk, zonder enige verwachting van resultaat. Ineens waren we samen op een
speciale en ongelooflijke wijze in de 'Aanwezigheid en er grepen diverse veranderingen plaats in haar
systeem. We huilden beiden van ontroering. Een derde ervaring op dat niveau, gebeurde in mijn vaderschap,
bij het in 'Relatie' zijn met de kinderen.

Wat fascineert je vooral in het leven?

Vooreerst het existentiële, het mysterie van 'hier zijn'. Maar ook diverse vormen van kunst, zoals poëzie. De
gedichten van T.S. Elliott kunnen me diep raken. Ook bepaalde boeken fascineren mij, zoals deze over
neurofysiologie. Daarnaast kan schilderkunst mij ook diep beroeren; de stromingen sinds het impressionisme,
omdat je ook kennis maakt met de Inner World en denkwereld van de artiest.

Van waar komt je fascinatie voor chinese draken?

Op een bepaald moment in mijn leven was ik zeer geboeid in alles wat met China te maken had. Ik heb zelfs
een tijdlang Chinees gestudeerd, omdat ik me wilde verdiepen in de Dao De Jing, waarvan de meeste
teksten in het chinees geschreven zijn. Gaandeweg ontwikkelde zich ook een interesse in de chinese cultuur
en kunst. Draken hebben daar een specieke plaats en de verschillende houdingen waarin ze afgebeeld zijn
staan voor verschillende staten van verlichting.

Ik weet dat je van muziek houdt. Een wel bepaalde stijl? Wie zijn je favoriete muzikanten?

Ik hou van vele muziekgenres, maar ik heb wel een zwak voor jazz en dan specifiek 'mellow jazz' en het werk
van Miles Davis en Dexter Gordon. Maar ik hoor ook zeer graag rockmuziek van de jaren 60 en 70 zoals deze
van the Roling Stones, Cream en Van Morrison. Natuurlijk blijf ik via mijn jongste dochter Elia op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen op muzikaal domein. (lacht...) Zij houdt van Rihanna .
Ik heb ook affiniteit met kamermuziek. Je ziet, mijn muzikale voorkeur bestrijkt een breed spectrum.

Heb jij angsten, Franklyn?

Soms komen er nog oude patronen naar boven, uit mijn kindertijd. Dat is nog een uitvloeisel van de relatie
met mijn vader die arts was en bepaalde verwachtingen van mij had. Verborgen achter mijn omgang met
mijn dochters zit soms nog twijfel of ik wel goed genoeg gevonden word, of ik wel genoeg gedaan heb ...
Daarnaast maak ik mij, zoals de meeste ouders, soms ook zorgen over mijn kinderen.

Zijn er nog dromen of objectieven die je wil realiseren?

Dit jaar zou ik graag een CPD training ontwikkelen: mindful georiënteerde traumaverwerking waarin ook
'developpemental trauma' in bevat zit. Deze CPD zal gericht zijn naar diverse soorten therapeuten. Nog één
van mijn objektieven is een 'lichter' boek schrijven, deze zomer. Ik denk niet dat ik het zal laten publiceren
omdat het alleen voor mijn kinderen bestemd is.Toen Laurel en Elia klein waren, vertelde ik hen bij het slapen-
gaan, regelmatig delen van een verhaal dat ik zelf verzonnen had. Het verzinnen en vertellen van het hele
verhaal, nam ongeveer 2 maand in beslag. Mijn dochters vroegen mij recent om dat verhaal neer te schrijven.
Ik heb nog nooit iets dergelijks gedaan, maar ik kijk er wel naar uit... 0

Bedankt Franklyn, voor de openheid en voor de ruimte die je voor ons hebt vrijgemaakt.

Marie Christine


