Bekijk webversie

Beste Adheera,
Wat denk je, zou een bloesemknopje overwegen om wel of niet te gaan bloeien
of een kuiken om wel of niet uit het ei te komen? Natuurlijk niet! Deze
processen gaan gewoon helemaal van zelf. Net zo als wij ooit onstaan zijn uit
één enkele bevruchte eicel en uitgegroeid zijn tot een organisme met ik weet
niet hoeveel cellen. Die elk hun taak hebben en samenwerken in goede
harmonie. Met maar één doel; leven. Bijzonder toch? Besef jij wel hoe
bijzonder je bent? En laat je dat de wereld zien? Leef jij écht? Tijdens een
Cranio behandeling kun je ineens weer voelen wie je bent, wat je wilt, waar je
echt blij van wordt en waar je kwaliteiten liggen. De wereld wacht op jou!

Kom tevoorschijn!
Henrietten Wiessenberg heeft haar praktijk voor
Cranio Emerga genoemd. Dit betekent: kom te
voorschijn. "Wat zit er voor prachtig mens achter
het masker, achter de pijn en het verdriet? Het valt
soms niet mee om het masker af te zetten en het
verdriet en de pijn onder ogen te komen. Maar de
winst is zo groot! Cranio kan op een zo zachte en
liefdevolle manier helpen om je zelf weer onder
ogen te komen en je zelf met alles wat je bent te
omarmen. En mooi ben je!" Lees meer over
Henriette in ons nieuwste blog.

Blog
Ken je brein
Ben jij na het lezen van het blog van Henriette
nieuwsgierig naar de werking van de hersenen? Kijk
dan eens naar het cursusaanbod dat wij de
komende maanden hierin hebben.

Info
Etienne op Youtube
In het volgende filmpje vertelt Etienne over ons

geboorterecht, ons oneindig potentieel en onze
oneindige mogenlijkheden.

Film

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

