Bekijk webversie

Beste lezer,
Wat hebben we toch een mooi vak en wat hebben we prachtige ervaringen te
vertellen. Hoogste tijd om die te delen met de rest van de wereld. Want hoe
fijn is het als je weer contact hebt met je lijf, je zelf en met je eigen-wijsheid?
Dat gunnen we iedereen!
Vanaf nu zullen we je vaker een "Cranio-inspiratie" sturen met daarin o.a.
ervaringen van therapeuten en cliënten. Deze verhalen zullen we ook plaatsen
op Facebook. Jij kunt helpen door deze berichten te delen en er een opmerking
bij te plaatsten. Samen kunnen we zo steeds meer mensen bereiken!

Een vrij bekken
Cranio maakt vrij wat vast zit. In ons nieuwste blog
kun je lezen hoe Cranio kan helpen bij vaginisme.
Monique van der Putten deed er onderzoek naar en
schreef er een eindwerk over.

BLOG
Etienne op Youtube
Vertellen over Cranio, dat is wat Etienne het
allerliefste doet! En als hij vertelt hangen de
studenten aan zijn lippen. Wil je ook weten wat hij
te vertellen heeft? Dat kan vanaf nu op het eigen
PCSA-Youtube kanaal waar we de komende tijd
meer filmpjes met Etienne zullen gaan plaatsen. De
eerste is inmiddels te bekijken.

FILM
Extra Basis in Breda
Van 5-8 april is er een extra basiscursus ingelaste
in Breda. Deze module bestaat uit 4 lesdagen. Wil
je in het najaar verder leren dan volg je in Bussum
nog 2 oefendagen. Kosten voor deze module zijn
€525.00

Info en aanmelden
Open dag
Op zondagmiddag 3 juni kun je Etienne persoonlijk
ontmoeten en zal hij je alles vertellen over de
magie van Cranio. Tussen 13.00-16.00 gaan wij je
een indruk geven van een Cranio les, zowel in
theorie als praktijk. Iedereen is welkom, ook als je
geen opleiding wilt gaan volgen maar gewoon heel
nieuwsgierig bent!

Info en aanmelden

Peirsman Cranio Sacraal Academie
Locatie
Spiegelstraat 38
1405 HX Bussum
035 5425233

