
CranioSacrale	aanraking	I:	Re-sourcing	

Deze	cursus	brengt	je	in	contact	met	een	aantal	basisbegrippen	en	basis	principes	uit	de	
biodynamische	craniosacraal	therapie.	

Na	de	cursus	ben	je	in	staat	een	behandeling	te	geven	die	gericht	is	op	diepe	ontspanning	en	die	jou	
en	je	cliënt	weer	terugbrengen	bij	bronnen	van	energie	en	gezondheid	die	in	ons	aanwezig	zijn.	

Doelstellingen	cursus:	

-	spelen	met	bewustzijn	en	waarneming	

-	het	waarnemen	van	craniosacraal	ritme	en	andere	uitingen	van	de	Breath	of	Life	

-		het	kunnen	toepassen	van	CV4	en	EV4	in	een	relaxatiebehandeling	

Deel	I:	Spelen	met	bewustzijn	

Een	aantal	termen	komen	dan	voorbij	die	ik	hier	nogmaals	zal	samenvatten	

Het	centrum	van	bewustzijn.	

Een	aantal	jaar	geleden,	kwam	er	tijdens	het	geven	van	een	craniocursus	naar	voren,	dat	iemand	
moeilijk	contact	kon	krijgen	met	het	craniosacrale	ritme.	Toen	ik	naar	de	uitgangshouding	van	deze	
persoon	keek,	leek	het	of	ze	in	haar	cliënt	aan	het	kruipen	was.	Ze	deed	natuurlijk	uitermate	haar	
best	om	te	voelen.	Wat	niet	lukte	doordat	,	zo	bleek	later,	die	persoon	te	veel	met	haar	aandacht	en	
energie	in	het	lijf	van	de	ander	zat.	Ik	vroeg	haar	terug	te	gaan	naar	haarzelf,en	gebruikte	spontaan	
de	woorden:	Ga	terug	over	de	brug.	Er	gebeurde	er	een	aantal	dingen.	Ten	eerste	voelde	de	cursist	
die	op	de	bank	lag	een	heleboel	ruimte	ontstaan.	Ze	voelde	letterlijk	hoe	de	studente	haar	
bewustzijn	en	energie	uit	haar	systeem	terugnam	en	dat	gaf	haar	een	heleboel	ruimte.	Het	was	alsof	
er	een	balans	tussen	therapeut	en	cliënt	was	hersteld.	Ook	werd	het	nu	voor	de	studente	mogelijk	
om	het	craniosacraalritme	te	gaan	voelen.	

Dit	was	voor	mij	een	aanleiding	voor	een	zoektocht	die	enkele	jaren	heeft	geduurd	en	die	nog	steeds	
doorgaat.	Ik	ben	de	cursussen	daarna	altijd	bezig	geweest	met	‘de	brug’.	Later	kwam	ik	erachter	dat	
ik	niet	de	eerste	was	die	dit	heeft	uitgevonden.	Franklyn	Sills,	die	de	grondlegger	is	van	de	
Biodynamische	CranioSacraal	therapie,	heeft	iets	soortgelijks	ook	al	uitgevonden.	Ook	zijn	
bevindingen	komen	in	de	cursus	ter	sprake.	

De	vraag	die	ik	mijzelf	stelde	was:	wat	gaat	er	over	de	brug?	Je	zou	het	zonder	meer	aandacht	
kunnen	noemen.	Maar	wat	is	aandacht?	Aandacht	is	bewustzijn.	Nou	is	bewustzijn	ook	weer	iets	
vreemds,	want	ik	kan	me	bewust	zijn	van	mijn	lichaam	en	tegelijk	ook	ergens	anders	met	mijn	
aandacht	zijn.	Het	lichaamsbewustzijn	voelt	globaler	aan.	Het	is	meer	een	totaliteit	die	ik	kan	
waarnemen.	Maar	het	bewustzijnsstuk	waar	aandacht	en	denken	in	zit,	kan	mij	totaal	in	beslag	
nemen,	zodanig	dat	ik	het	lichaamsbewustzijn	totaal	vergeet	op	dat	moment.	

Dat	wat	over	de	brug	gaat	noem	ik	centrum	van	bewustzijn.	Het	gaat	hier	om	datgene	in	ons,	wat	
wakker	is	in	deze	wereld.	Datgene	wat	de	signalen	die	uit	ons	lichaam	en	de	omgeving	komen	bewust	
registreert.	Datgene	wat	zegt:	ik	ben	wakker	geworden.	En	ook	datgene	wat	zegt:	Ik	zie	die	bal.	Het	



centrum	van	bewustzijn	beschouw	ik	als	een	kracht	die	energetiseert	en	activeert.		Mede	afhankelijk	
van	de	intentie	van	zijn	gebruik.	

Dit	centrum	van	bewustzijn	kan	reizen.	Waar	is	het	als	je	dagdroomt?		Maar	het	kan	ook	convigeren,	
ofwel		zich	concentreren,	samenvouwen,	naar	één	plek	toe	gaan.	En	het	kan	divergeren,	zich	
uitspreiden,	zich	verdelen,	van	aandachtspuntje	een	waarnemingsveld	worden.		

Toen	ik	met	dit	gegeven	aan	de	slag	ging	(flink	oefenen	terug	over	de	brug	te	gaan).	Kwam	er	ook	iets	
anders	in	beeld.	Ondanks	dat	ik	niet	over	de	brug	ben,	kan	ik	toch	waarnemen	wat	er	bij	het	systeem	
van	de	ander	speelt.	De	informatie	komt	via	de	handen	uiteraard.	Maar	er	was	nog	iets,	iets	wat	ik	
het	waarnemingsveld	ben	gaan	noemen.	Als	je	met	de	gedachten	teruggaat	over	de	brug,	kun	je	op	
den	duur	gaan	merken	dat	je	via	energie	gaat	waarnemen.	In	de	biodynamische	noemen	ze	dit	
Sentience,	waarnemingsvermogen,	het	vermogen	voelend	door	het	leven	te	gaan.	

Doodlebug		

De	doodlebug	is	het	bewustzijn	in	gecomprimeerde	vorm.	Bewustzijn	in	concentratie	op	iets.	Dat	kan	
een	gedachte	zijn,	of	een	structuur	in	het	lichaam	van	de	cliënt.	Het	kan	zodanig	sterk	buiten	ons	zijn,	
dat	we	voornamelijk	waarnemen	wat	er	buiten	ons	is.	Veel	centra	van	bewustzijn	zijn	continu	aan	het	
zoeken	in	de	omgeving,	aan	het	aftasten	wat	de	wereld	buiten	nodig	heeft.	

Dit	speurende	karakter	heeft	twee	kanten.	Omdat	het	speurt,	kan	het	dingen	ontdekken.	En	het	kan	
een	heel	handig	hulpmiddel	worden	tijdens	cranio-	behandelingen,	omdat	het	lichaam	van	je	cliënt	
meteen	reageert	als	je	doodlebug	op	‘de	plek’	komt.	In	de	tweede	cursus	kunnen	we	daar	gebruikt	
van	gaan	maken.	Het	wordt	echter	minder	functioneel	als	deze	speurder	niet	vaak	genoeg	terugkomt	
bij	zijn	thuis	plaats,	continu	over	de	brug	blijft.	Dan	gaat	het	bewustzijn	te	veel	op	in	het	systeem	en	
de	problemen	van	de	cliënt	en	stagneert	daarmee	de	doorstroming.			

De	thuisplaats	van	het	bewustzijn	

Bij	de	meeste	mensen	met	wie	ik	ermee	heb	gewerkt,	zit	het	centrum	van	het	bewustzijn	ergens	in	
het	hoofd.	Als	ik	ze	vraag	het	centrum	van	hun	bewustzijn	aan	te	wijzen,	dan	wijzen	ze	naar	hun	
voorhoofd,	hun	kruin,	of	hun	achterhoofd.	Dit	zijn	in	de	meeste	gevallen	ook	de	plaatsen	waar	
mensen	veel	spanningen	in	hun	hoofd	opbouwen.	Wat	me	opvalt	is	dat	als	het	centrum	van	
bewustzijn	in	het	voorhoofd	zit,	dat	de	mensen	dan	ook	vaak	vastzitten	in	denkproblemen.	Als	ze	in	
hun	kruin	zitten,	heeft	het	vaak	met	een	vorm	van	dissociatie	te	maken,	het	weg	willen	ergens	
vandaan.		

Er	is	echter	een	universele	ervaring	als	ik	mensen	vraag	om	dit	centrum	van	bewustzijn	naar	het	
midden	van	hun	hoofd	te	brengen.	Deze	universele	ervaring	is	dat	er	rust	en	stilte	waarneembaar	
wordt,	en	dat	het	centrum	van	bewustzijn	gemakkelijk	divergeert.		

Anatomisch	gezien	is	het	centrum	van	het	hoofd	het	derde	ventrikel.	De	ruimte	in	de	hersenen	waar	
cerebrospinaal	vocht	wordt	aangemaakt.	Boven	dit	derde	ventrikel	komt	alle	informatie	uit	het	hele	
lichaam	en	alle	zintuigen	voorbij	in	ongefilterde	vorm.	

Dit	derde	ventrikel	noem	ik	de	thuisplaats	van	het	bewustzijn.	Van	hieruit	is	het	(verhoudingsgewijs)	
uitermate	gemakkelijk	om	gedachten	los	te	laten.	Het	bewustzijn	divergeert	hier	als	vanzelf.	De	



aanwezigheid	van	het	cerebrospinale	vocht,	dat	energetisch	een	zeer	hoge	kwaliteit	heeft,	en	het	feit	
dat	alle	informatie	hier	langskomt,	maakt	het	uitermate	geschikt	om	als	centrum	te	fungeren.	In	de	
biodynamische	richting	is	het	derde	ventrikel	van	groot	belang	bij	het	ontwaken	van	bewustzijn…	Een	
mooie	plek	om	te	zijn	dus.	

Middellijn	

De	middellijn	die	door	ons	lichaam	loopt	is	een	gegeven	dat	in	vele	geneeswijzen	terugkomt.	Het	is	
de	krachtlijn	die	van	onze	kruin	naar	de	stuit	toeloopt.	Het	is	zo	ongeveer	het	meest	archetypische	
gegeven	dat	ik	ken	in	de	energetisch	geneeskunde.	Het	wordt	het	midden	genoemd,	waar	de	rest	
van	het	lichaam	zich	omheen	oriënteert.	Het	midden	dat,	naarmate	we	er	meer	kennis	mee	gaan	
maken,	een	stille	en	krachtige	kwaliteit	bezit.	Het	is	de	centrale	lijn	waar	de	kracht	van	de	
levensadem	zich	als	eerste	overheen	verplaatst,	naar	beneden	en	naar	boven.	

De	middellijn	is	waarneembaar	als	een	lichtgevende	lijn	die	vanaf	de	kruin,	of	het	derde	ventrikel	via	
het	foramen	magnum,	de	cervicale	wervelkolom,	door	het	lichaam	naar	beneden	gaat	en	ter	hoogte	
van	het	sacrum	weer	eenwordt	met	de	wervelkolom.	Hij	Kan	voor	verschillende	mensen	op	
verschillende	manieren	waargenomen	worden.	Maar	er	gaat	altijd	iets	stils	en	eeuwigs	vanuit.	

Om	hem	te	voelen	kun	je	het	beste	eerst	je	centrum	van	bewustzijn	terugbrengen	naar	zijn	thuisplek,	
het	derde	ventrikel,	en	hem	dan	laten	afzakken	het	lichaam	in.	

	



	

Deel	II	

Vijf	principes	van	het	craniosacraal	systeem	

1. Mobiliteit	van	schedeldelen		
2. Onvrijwillige	beweging	van	het	sacrum	
3. Wederkerige	spanning	op	de	dura	
4. Stroming	van	craniosacraal	vocht	
5. Motiliteit	van	de	hersenen	

Breath of life  

De levenskracht die door ons systeem stroomt. De breath of life 
brengt de vloeistoffen van het lichaam in beweging zoals de 
wind het water in beweging brengt. De effecten ervan zijn 
voelbaar tijdens craniobehandelingen. Stillpoints, bewegingen 
van het cranio-ritme, het gevoel dat het lichaam aan het 
‘herorganiseren’ is, zijn allemaal uitingen van de levensadem, 
die vooral langs de middellijn (door het cranio-sacraal systeem 
heen) in- en uitademt. 

De cranial vault hold kan je ermee in contact brengen. 

Afbeelding uit crabiosacral biodynamics, Sills,Frank 

 

 

 

	

Afstemmen  

(Afbeelding uit craniosacral biodynamics, 
Sills,Frank):  

Alvorens je begint met aanraken, is het goed 
om eerst bewust contact te gaan maken met 
je eigen systeem. Herinner je de volgende 
dingen voor je gaat beginnen: 

 

- Maak contact met je lijf van voeten tot 
kruin. 

 



- Fulcrums: Verbindingslijnen door je cranio-systeem heen de aarde in en de 
verbindingslijn van het achterhoofd naar het punt ongeveer een halve meter achter j e. 

- stiltepunt van binnen opzoeken en vragen of die een optimalere plaats heeft 

- Terug over de brug, contact maken met midellijn, rusten, verzachten, ruimte maken en 
verdiepen 

- Waarnemingsveld: vergroten zodat al deze aspecten erin komen en dan van daaruit je 
cliënt in je waarnemingsveld toelaten. 

- Beginnen met aanraking. Merk wat het met jouw systeem doet. rusten, verzachten, 
ruimte maken en verdiepen. 

 

 

 

 

CV4, Stillpoint  

(Afbeelding uit craniosacral biodynamics, 
Sills,Frank): 

 Deze handvatting helpt om contact te maken met 
het gedeelte van het hoofd waar het meeste 
hersevocht is opgeslagen. 

Bij aanraking in dat gedeelte kan contact worden 
gemaakt met de levenskracht, die voelbaar is in de 
stroming van craniaal naar caudaal (boven naar 
beneden) en andersom. Als een in- en uitademing 
van het systeem. Dit is een langzaam cranio-sacraal 

ritme. 

Op het moment dat er een uitademing komt, kun je 
gaan suggereren aan het systeem, dat het beneden stil 
kan blijven staan. Je vraagt diepgang van het systeem. 
Als het goed is voor het systeem zal het dat gaan doen 
waar je om vraagt/ wat je suggereert. Soms maakt de 
levenskracht nog twee slagen van het ritme voordat 
het volledig tot rust komt. Maak jezelf ook stil, ga mee 
in de stilte en zorg dat het systeem ruimte houdt voor 
als het weer op gang wil komen. 

Nu zul je veranderingen gaan voelen. Direkt onder je vingers kunnen allerlei dingen 
gebeuren, het kan gaan ‘bubbelen’ of (1 van beide kanten) kan gaan unwinden. Maar 



tegelijk voel je dat de breath of life in uitademing is. Soms merk je dat de uitademing 
opeens verder gaat dan eerst. Dat is de verdieping waarom je vroeg. Er ontstaat dan 
meestal ruimte bij het sacrum, waardoor de kracht verder naar beneden kan stromen. 

EV 4 (expansion of the fouth ventrikel) 

Hierbij werk je op dezelfde manier als bij CV 4, maar dan werk je vanuit het sacrum. Je 
vraagt het hersenvocht naar het cranium te gaan. 

 

 

De handvatting is klaar als:  

1. je handen spontaan loskomen  

2. het ritme spontaan weer op gang komt. 

Contra- inducaties: CV4 en EV4 Vermijden bij zwangerschap en binnen 6 weken nar 
beroerte of TIA (beroerte zonder blijvende gevolgen). 

	


