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In onze craniosacraal therapie Praktijk zullen we onvermijdelijk gecontacteerd
worden door families die op ons beroep doen omdat hun kinderen ondersteuning
nodig hebben.
Dit werk zal een specifieke houding en instelling van ons eisen en dat kan een
uitdaging zijn.

De ervaring in mijn werken met kinderen is voortgekomen uit:
- het observeren van het hele gezin (moeder en baby/kind, vader en kind)
- het kunnen ontdekken wat voornamelijk nodig is en wat overbodig is.

Communiceren met baby's en kinderen is vrij
gemakkelijk voor mij, maar uitleggen aan de betrok-
ken ouders hoe dat juist gebeurt, is moeilijker.
Mijn waarneming van een kind toont dat zijn veld
minder gesluierd, maar helder, spontaan en gemak-
kelijker te begrijpen is. Kinderen lijken bekwaam te
zijn om door de randzaken heen te kijken, recht naar
de kern toe. Ze voelen aan wanneer je direct bent, ze
weten exact wanneer je hen opmerkt en voelen het
ook aan wanneer je hen begrijpt.
'Supporting families' draait rond kunnen toelaten van
'hoe de dingen werkelijk zijn' en perceptie van wat
belangrijk is, maar niet benoemd wordt.

Een familiale situatie is opgebouwd uit vele lagen en
iedereen die deel uitmaakt van het gezin heeft zijn
eigen agenda. Om met deze meerdere lagen te
kunnen werken, zullen we in de eerste plaats moeten
bekwaam worden om de zaken wat te vertragen, de
dingen rustiger te laten verlopen, emotionele
thema's te erkennen en te luisteren naar welke
belangrijke thema's naar de voorgrond komen.
Ik ben gaan inzien dat hoe 'ongezond' het huidige
gedrag van het kind ook moge zijn, het kind toch het
beste van zichzelf brengt, volgens de mogelijkhe-
den, waarover het op dàt specifieke moment
beschikt.

Bepaalde delen van het brein (vooral ons emotionele
brein) zijn reeds geprogrammeerd om de dingen die
we doen, op een zo goed mogelijke manier te doen,
daarbij rekening houdende met de omgeving en de
personen in onze directe omgeving. Ons brein zoekt
altijd om dié omstandigheden te creëren en dié
bepaalde keuzes te maken die het minst pijnlijk voor

ons zijn en die ons dus het beste gevoel geven.

Vele keuzes aangaande zaken als de beste optie
beschouwen, vinden reeds hun oorsprong op jonge
leeftijd. Dikwijls beschikken we dan over weinig
resources, en hebben we een eerder eenvoudige,
generaliserende maar vagere kijk op situatie(s). In
momenten van crisis kunnen sleutelbeslissingen
gemaakt worden, omdat ons brein zijn best doet om
ons, zo goed als mogelijk, te doen omgaan met de
situatie. Onze overtuigingen en associaties zorgen er
voor dat, de door hen geschapen werkelijkheid, het
echte leven lijkt te zijn. Zo liggen levensopvattingen
die we op vandaag hebben, over het algemeen diep
geankerd in ons systeem en werden reeds op jonge
leeftijd gevormd.

Uiterlijk kan het lijken alsof er een sterke wil is om een
specifieke uitdaging te overstijgen en onderliggend
is er mogelijks een ander verlangen dat streeft om de
zaken te behouden zoals ze zijn.
Ondervinding mag nog bewezen hebben dat de
huidige weg de beste is en men mag soms nog zo
goed willen deze weg verder volgen, toch is men
soms gedreven naar het tegenovergestelde alsof
déze juist als het veiligste en het minst pijnlijke
aangevoeld wordt, terwijl dit maar een (onbewuste)
interpretatie is.
En men lijkt niet op te kunnen tegen de tegenstrijdig-
heid tussen wat men voelt en de congruentie van de
realiteit. Er is dus op een dieper psychisch niveau
een wils-conflict ontstaan.

Om écht te veranderen of te transformeren, om te
healen of om een oud patroon los te laten is er [>



'Alignment' nodig. Je dient te beschikken 0 er een
ééngemaakte Wil of intentie waarbij elk deeltje van je
wezen het er mee eens is, dat er verandering nodig
is om het geheel te dienen.

Een kind kiest meestal niet zelf om zich te laten
behandelen, wat de situatie dan complexer maakt.
Zo waren bijna alle kinderen waarmee ik de laatste
jaren gewerkt heb, in het ziekenhuis geboren met
enkele of soms meerdere medische ingrepen. Kinde-
ren die thuis geboren worden of waarvan de
geboorte op een vredevolle manier gebeurd is of in
water, hebben over het algemeen minder hulp nodig.
De families zijn meestal in staat om op een eerder
gepaste manier om te gaan met wat er gebeurt en
zullen minder om hulp dienen te vragen.

Als therapeut worden we binnen onze praktijk ook op
een directe wijze geconfronteerd met onze eigen
geboorte en onze 'Houding' tegenover diverse
manieren van geboren worden.
We dienen dus eerst en vooral in het reine te komen
met onze persoonlijke geschiedenis en ons te verdie-
pen in de verschillende manieren van geboren te
worden.
Men zou zich de volgende belangrijke vragen kun-
nen stellen:
- Hoe sta ik tegenover een keizersnede?
- Zou ik een dergelijke ingreep kunnen bijwonen?
- Weet ik hoe ik een familie die iets dergelijks mee
maakte, de beste ondersteuning kan bieden?

Pasgeborenen zijn zich volledig zintuiglijk bewust
want hun 5 zintuigen zijn functioneel wanneer de tijd
gekomen is om geboren te worden. Dat heeft tot
gevolg dat ze de 'aan de geboorte-omgeving gekop-
pelde stimuli' kunnen opvangen. Al deze informatie
wordt op een emotioneel/psychologisch niveau
verwerkt. De pasgeborene beschikt nog niet over
een rationeel/cognitieve structuur waarmee deze
informatie kan verwerkt worden, laat staan om daar-
over te communiceren. De manier waarop de omge-
ving reageert op de noden van de baby of de manier
waarop de baby in zijn noden tegemoet kan geko-
men worden, zal bepalend zijn voor de graad van
traumatisering bij het kind door de geboorte-
gebeurtenis.

Aanraking is essentieel om een relationele band te
scheppen. De mate van en de manier waarop een
baby wordt aangeraakt, zal doorwerken op de
ontwikkeling van diens persoonlijkheid. Frequente
en aangename aanraking zal er toe bijdragen dat
een kind zich kan ontwikkelen tot een stabiele, zelfze-
kere en tevreden persoonlijkheid.

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat
baby's dienen geconnecteerd te zijn met de persoon
die voor hen zorg draagt, willen ze op een gezonde
en gegronde manier overleven. Baby's kunnen
gedisoriënteerd raken tijdens de prénatale periode
maar ook bij de geboorte zelf. Factoren die daartoe
kunnen bijdragen zijn o.a.:

aPijn, die zowel van emotionele aard kan zijn, als
het gevolg van de fysieke krachten die gepaard gaan
met 'geboren' worden.

"Geneesmiddelen, om bijvoorbeeld de bevalling in
te leiden of om de fysieke pijn van de bevalling bij de
moeder te verzachten

_Medische tussenkomsten, waaronder het breken
van de vliezen of een geïnduceerde bevalling, het
gebruik van de zuignap, forceps of keizersnede

&Teveel stimuli, wanneer de zaken misschien te snel
verlopen. Baby's brengen hun aandacht naar
binnen toe wanneer ze overweldigd worden.
lil Verlies 'van contact met de moeder, wanneer

Baby's het gevoel krijgen dat hun veiligheid in gevaar
is. Ze hebben nood aan warmte, bescherming en
bevestiging. I>



I Volgens Jeannine Parvati Baker, shamanistiche vroedvrouw:

Wanneer we erin zouden slagen om het primaire ervaringsgerichte bevallingsmodel om te buigen van pijn
naar extase, zou dat betere seksuele relaties tot gevolg hebben, een kwalitatievere hechting, gevoelens van
dankbaarheid en genade, een bevrijding van onbewuste schuld en wrok. Uiteindelijk zou dat kunnen leiden
tot een zachtere menselijke soort.
Want als het ego niet langer de dominante manager is van het geboorteproces, zou er een méér bezielde
mensheid kunnen ontstaan met méér humane wezens en minder egoïstische strijd.
We zouden méér geneigd zijn om eerbied te tonen voor onze matrix, onze aarde, die als een moeder respect
verdient. We zouden bevrijd zijn van onze schuld voor de pijn die we onze geboortemoeder hebben laten
lijden en dat we zelf ervaren bij ons ontstaan.'
Geboortes in het ziekenhuis zijn onderhevig aan regels die de ouders hun verantwoordelijkheid onkracht en
de expert bekrachtigt. In feite passen er geen regels bij geboren worden.
Elke geboorte ervaring is zoals alle andere gebeurtenissen in het leven ... onvoorspelbaar, onherhaalbaar,
kortom ...een mysterie!

Volgens Dokter Peter levine:

Het is ons geloof in ons 'niet-weten' dat ruimte beidt voor de waarheid, dat toelaat dat onze volgende intuïtieve
gedachte opborrelt.'

Indien er in extreem traumatiserende omstandighe-
den sprake is van overweldiging of van een ineen-
storting van moeder en/of kind, is het onze taak als
CS Pediatrics therapeut om opnieuw, vanuit Stiliness,
resources te helpen opbouwen. Op een subtiel
niveau van deze Stilte (of diepe rust) ligt de sleutel tot
healing, want in deze omstandigheden wordt het
zenuwstelsel ontladen.
Deze ondersteuning zal ertoe bijdragen dat er
(opnieuw) sprake is van vertrouwen en veiligheid en
als therapeut kan men dan terechtkomen op het-
zelfde subtiele waarnemingsniveau van de baby.

dalen. We spreken dan over de Conceptie-
Ontsteking (Ignition), de allereerste vonk levensener-
gie, de blauwdruk van onze vorm.

Als je nog eens een kind observeert, vraag je dan
eens af hoe sterk de wil tot leven of tot genezen is.
- Wat zijn de raakpunten in het COEX systeem
(S.Grory?
- Hoe kunnen we een re-connectie aanmoedigen
met de oorspronkelijk levensvonk?

IlIZich richten op de Primary Midline, fluctuatie in de
lengterichting en de Midlines .

•• Het promoten van Stiliness, als je merkt dat het
horizontale veld zich begint te openen.

D Je aandacht naar de hersenventrikels en de
mogelijkheid van Ignition brengen. De opbouw van
Potency ondersteunen doorheen het hele systeem,
vooral ter hoogte van het sacrum.
lEI Nagaan waar zich de sterkste connectie met de

impuls bevindt.
Dit ondersteunen, door met dàt deel van het lichaam
fysiek contact te maken.
ROe drang (instinct) van de moeder om het kind te

beschermen, ondersteunen.
Het is best mogelijk dat die door de beleving van de
geboorte gecompromitteerd is.

_Ondersteunen en accepteren hoe de dingen zijn
in het heden. Als een kind of een volwassene besluit
dat ze genezen zijn of hun healingstraject ver
genoeg doorlopen is, dit dan aanvaarden. Het is
nodig om als CS Pediatrics therapeut, de eigen
noden aan de kant te kunnen zetten.C>

Wanneer we als CS Pediatrics, de kwaliteiten van een
moeder kunnen ondersteunen, zonder oordeel en
haar aanmoedigen zal dit de band tussen moeder en
baby ondersteunen. Indien die band voldoende
sterk is, kan het zijn dat ook jij mag deel uitmaken van
dat veld van intimiteit.
- Hoe voel jij je wanneer je een liefdescontact obser-
veert tussen moeder en baby?
- Kan je het aan om die gade te slaan?
- Hoeveel van je eigen geschiedenis wordt er hier-
door aangeraakt?

Eén van de centrale thema's tijdens een 'Supporting
family' sessie, is nagaan waar de impuls tot bewegen
ontstaat. Deze impuls kan eerder zwak zijn, maar bij
onbevangen waarnemen en ondersteunen van deze
impuls kan er een kwalitatiever bewegen ontstaan en
healing uit voortkomen.
Eigenlijk was de eerste impuls er al voor de concep-
tie, toen er besloten was om naar de aarde af te



-

Een paar jaar geleden heb ik via mijn persoonlijke
praktijk iets belangrijks kunnen leren rond aanvaar-
ding. Een jonge vrouw maakte een afspraak voor
een paar sessies, naar het einde van haar zwanger-
schap toe. Ze wilde in staat zijn om zich te kunnen
ontspannen bij de geboorte van haar kind, welke in
water gepland was bij haar thuis.
Ze was wel nog overweldigd door het rouwen om de
dood van haar moeder die twee jaar eerder overle-
den was en over het feit dat deze nooit haar kleinkind
zou kennen en haar echtgenoot was niet in staat om
haar daarin op te vangen.
In de eerste sessie werkten we vooral ondersteunend
rond haar rouwen. Tijdens de tweede sessie kwam
ze vrij diepçaand in contact met haar eigen
inherente kracht. Er ontstond plots een sterke helder-
heid rond haar moederinstinct en al liggend op de
tafel, voelde ze een (vroege) eerste wee waardoor
het geboorteproces bleek ingezet te worden. Ze
vertrok naar huis en enkele uren later is ze bevallen,
onder begeleiding van twee vroedvrouwen.

Deze gebeurtenis heeft me veel geleerd over vertrou-
wen: het was voor haar het exact juiste moment om
een dergelijke sessies te nemen. Persoonlijk was ik
van mening dat we méér hadden kunnen doen

mocht ze eerder gekomen zijn. Maar eigenlijk was de
situatie, zoals ze was, perfect voor haar!

Families kunnen helpen via BCST Pediatrics is zo
waardevol omdat we kunnen ondersteunen in het
scheppen van een veilig aanvoelende omgeving
waarin uitdagende gebeurtenissen in een nieuw
daglicht kunnen komen en waardoor healing kan
ontstaan.
Tijdens een sessie kunnen mooie ervaringen en
herinneringen opkomen die niet eerder beleefd
konden worden. Ze kunnen een diepgaand en
langdurend effect hebben op, zowel ouders als
kinderen en hun persoonlijkheid veranderen. 0
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