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Wat is Cranio 
Cranio Sacraal therapie is gebaseerd op de wetenschappelijke ontdekkingen van Dr. 
William Sutherland en Dr. John Upledger. Zij ontdekten dat het zenuwstelsel, dat zich 
binnen de Dura Mater bevindt, op een ritmische wijze beweegt, zoals de eb en vloed 
beweging van zee. 
 
Verstoringen in deze ritmische ‘ademhaling’ van het zenuwstelsel geven verstoringen 
in de hoeveelheid levensenergie die dit systeem maximaal kan bevatten. 
Deze verstoringen kunnen zich uiten op alle lagen van het fysieke, emotionele, 
mentale en spirituele lichaam. 
 
Veel van deze verstoringen vinden hun oorsprong vanaf de conceptie. Als de schedel 
van een baby na de geboorte niet volledig open plooit, krijgen de hersenen en 
zenuwstelsel niet de maximaal mogelijke ruimte. Als gevolg daarvan zal dit systeem 
niet op de maximale sterkte werken. 
 
In een gezond lichaam is de ruimte voor de werking van het Cranio Sacrale systeem 
en zijn ritme maximaal. Eenvoudig gezegd, het teruggeven van de maximale ruimte 
geeft de mens de mogelijkheid zijn maximaal potentieel te bereiken. Het lichaam is 
dan in balans en evolutie is optimaal mogelijk. 
 
De ervaring leert ons dat verstoring in dit systeem naast geboortetrauma kan 
ontstaan door onder meer verwondingen, verkeerde voeding, medicijnen of andere 
chemicaliën, langdurige fysieke of psychische overbelasting, slecht functionerende 
organen en littekens. 
 
Met andere woorden, elke vorm van stress kan na verloop van tijd deze verstoringen 
tot gevolg hebben. 
Een Cranio Sacraal therapeut heeft geleerd om middels het Cranio Sacrale ritme te 
voelen waar in het weefsel zich verstoringen bevinden. Door het ritme te volgen en 
naar de verstoring te luisteren middels het toepassen van subtiele en zachte 
aanraking, kan het lichaam op diep niveau ontspannen en kunnen verstoringen als 
vanzelf oplossen. Hiermee ontstaat er weer ruimte waardoor het weefsel zijn taak 
weer maximaal kan uitvoeren. 
 
Wat doen we? 
Tijdens een behandeling maken we contact met het Cranio Sacrale ritme, dat zijn 
oorsprong vindt in de schedel en het ruggenmerg. 
Door contact te maken met dit systeem komen we in contact met dat deel van ons 
lichaam dat het allereerst ontstaan is. Een bevruchte eicel verandert na een aantal 
celdelingen van een pannenkoek die samenvouwt in een buis, de neurale buis. 
 
Middenlijn 
Het vouwen van de pannenkoek is een cruciaal moment. Het gebeurt na het 
ontstaan van de Notochord die we voortaan de 'middenlijn' zullen noemen. Deze lijn 
brengt orde in de onnoemelijke zee van mogelijkheden en energie die aanwezig zijn. 
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Zonder middenlijn is er ook ontwikkeling maar dan is er geen orde, wel chaos. Met 
de middenlijn ontstaat helderheid. Elke cel weet plotseling wat haar levenstaak zal 
zijn. 
 
 

“The midline brings clarity of purpose  
and place in space and time”. 

Etienne Peirsman 
 
Dit is de magie van de middenlijn. Door deze manier van aanraken roep je de 
herinnering aan de middenlijn op en elke aanwezige cel herinnert zich dan plots het 
oorspronkelijke plan. Het aanraken vanuit de middenlijn is zó krachtig dat beide 
lichamen in een tijd van de ontwikkeling terecht komen waarin de mind nog niet 
aanwezig was, een natuurlijke sfeer van 'no mind'. Deze celherinneringen zijn 
onherroepelijk. 
 
De buis ontwikkelt zich tot de hersenen en ruggenmerg. In het midden van de 
hersenen is een soort pompje, dat hersenvocht produceert, non-stop. Dit vocht wordt 
door de hersenen en het ruggenmerg gedrukt en zorgt voor voeding en schoonmaak. 
De druk van het vocht doet de beweegbare platen van de schedel uitzetten, drukt 
wervels uit elkaar zodat tussenwervelschijven even kunnen ontspannen en duwt het 
heiligbeen naar onder toe, om daarna weer te ontspannen. Dit ritme is uiteindelijk 
overal in het lichaam voelbaar. Zo ook de verstoringen die er in dit ritme kunnen zijn 
ontstaan. 
 
Doordat we werken met dat deel van ons wat als allereerste ontstaan is voelt dit als 
thuiskomen, als mediteren. We komen in contact met datgene waar 'nog geen weten 
is' geen hersenen, enkel 'no mind'. Het denken valt stil. En als je weet dat de 
hersenen 80% van al onze energie verbruiken om te denken dan kun je je 
voorstellen hoeveel energie er nu ineens overblijft voor regeneratie. 
Als het hoofd niet meer de leiding heeft dan kunnen we gaan voelen. En kunnen we 
werkelijk in contact komen met ons lichaam, ons hart, het bindweefsel, een orgaan, 
zelfs met een enkele cel. Elk weefsel, elke cel heeft een bewustzijn. En wil zo graag 
gehoord en erkend worden! Persoonlijk aangesproken worden. 
 
De behandeling 
Tijdens de behandeling legt de therapeut de handen op het lichaam van de cliënt. En 
voelt het ritme. En volgt het ritme. En volgt….. en verder niets…… En in dit 
niets gebeurt het. Eindelijk, eindelijk is er aandacht, en tegelijkertijd hoeft er niets, het 
mag zijn zoals het is, het is goed zoals het is. Pfffff, en langzaam aan kan je gaan 
ontspannen. Er komt rust, ruimte, beweging en blokkades in het bindweefsel lossen 
op. En het weefsel kan weer ongehinderd zijn taak uitvoeren. 
 
Op het moment dat dat gebeurt verandert er wezenlijk iets. Er vindt een verschuiving 
plaats van 'doen' naar Zijn. 



 

 

Susanna Redeker 
Praktijk voor lichaamsgerichte therapie 
Cranio sacraal therapie – Massage therapie – Massage - YOGA 

 

 

 
In dit diepe contact kunnen we ook, door de juiste vragen te stellen, het bindweefsel 
of orgaan zijn verhaal laten vertellen. We komen zo te weten hoe het zich voelt, wat 
er precies aan de hand is en wat het graag anders zou willen. Het lichaam weet over 
het algemeen namelijk heel goed hoe het iets moet oplossen, maar soms zit er 
gewoon iets in de weg waardoor dat niet lukt. Een emotie, een herinnering, een 
overtuiging, soms is een orgaan zijn levenstaak vergeten. Maar als we daar 
aandacht aan geven dan is uiteindelijk iedere cel op zich zo bereid om zijn taak te 
vervullen! 
 
Tijdens de sessie krijgt de cliënt inzicht in de problematiek en voelt uiteindelijk zelf 
waar de oplossing ligt. Deze manier van werken is zowel voor de cliënt als voor de 
therapeut heel prettig en ontspannen. 
Het gehoord, gezien en gevoeld worden, daar ligt de kracht van Cranio. 
 

Meditatie, stilte, thuiskomen, essentie, aandacht, 
bewustwording, verbinding, Zijn… 

 
Somato Emotional Release 
Soms is puur lichamelijk werk niet voldoende en is er een plek dat zijn 'verhaal kwijt 
wil'. In dat geval gaan we praten met en luisteren naar deze plek in het lichaam. 
Vragen als: Wat is er aan de hand, waar heeft dit mee te maken, wat is er nodig? 
geven inzicht en zorgen voor respect en ruimte om alles naar buiten te brengen. 
De juiste vragen en antwoorden komen als vanzelf wanneer ze vanuit 'no mind' 
gesteld en beantwoord worden. 
Wanneer de opgesloten emoties onderzocht, gezien en erkend zijn is het lichaam 
meestal klaar om het trauma op te pakken en los te laten. 
 
Tekst: Peirsman Cranio Sacraal Academie 


