Wat is het fijn als je aan het eind van het jaar kunt terugblikken op een groot aantal mooie ontwikkelingen
en gebeurtenissen. Na de accreditatie eind 2016 zijn we begonnen om Cranio en de PCSA meer in de
wereld neer te zetten. En met succes!!! Door onze promotiecampagne met nieuw materiaal in de vorm van
een vernieuwde website, een promotiefilmpje en nieuwe folders hebben de afgelopen 3 maanden maar
liefst 200 mensen een Cranio-workshop bij ons gevolgd!
Als kroon op het werk vierden we 12 november een zeer geslaagd 20 jarig jubileum feest! Trots en
dankbaar dat zo veel mensen met ons de liefde voor Cranio delen!

Kennismaken in 2018
Wegens het succes van afgelopen najaar gaan we in 2018 onze workshop ook weer aanbieden voor
verschillende beroepsgroepen. We hebben voor aankomend voorjaar de volgende data gepland:

26 jan Voor iedereen
12 febr Voor mensen die aanraken, lichaamswerkers
23 mrt Voor mensen die werken met beweging, zoals yoga-docenten, ergo therapeuten, psycho-motorisch
therapeuten.
3 april Voor iedereen
22 mei Voor mensen die werken met coaching.
11 juni Voor mensen die werken met beweging, zoals yoga-docenten, ergo therapeuten, psycho-motorisch
therapeuten.
Het lesaanbod is bij elke workshop hetzelfde en iedereen is op elke datum van harte welkom. Je zult een
ontspannen én inspirerende dag beleven. Je bent van harte welkom!
Prijs: €49.00 incl. koffie/thee
Bovendien ontvang je bij inschrijving voor de basiscursus €49.00 korting en is de workshop dus geheel
gratis.
We zouden het super vinden als jij dit deelt met de mensen die jij vanuit jouw netwerk kent! Voor elke workshop is er
een facebook-evenement aangemaakt waarvoor je mensen uit kunt nodigen.
Mocht je een workshop willen volgen met een aantal collega's dan is het ook mogelijk hiervoor een aparte
datum in te plannen. Neem hiervoor contact op met caroline@pcsa.nu

Info en aanmelden

I.v.m. de grote belangstelling is er een extra Basismodule ingelast van 15-18 februari en 6&26 maart. Ook
zal er bij voldoende belangstelling een Basismodule starten in Breda, van 5-8 april.

Info en aanmelden

Nascholing voor 2018
Komend jaar bieden wij naast de modules van de opleidingen weer een ruim aanbod na -en bijscholingen,

waaronder een aantal nieuwe modules.
Graag vertellen we je er meer over.

Psoas en Fasciarelease deel 1 & 2
We hebben gemerkt dat er veel belangstelling is voor het werken met de psoas spier en dat deze module
een prachtige aanvulling is op lichaamswerk. Daarom zijn deze modules nu ook toegankelijk voor
therapeuten die op andere wijze werkzaam zijn met het lichaam.
Lees verder

Integratie meridianen in een Cranio sessie
In deze module zal Petra Veldkamp je de meridianen leren voelen en begrijpen om ze doelgericht te
kunnen inzetten in een Cranio-sessie.
Meer info

Cranio voor baby's
Aankomend voorjaar bieden wij je een unieke gelegenheid om ervaring op te doen met het werken met
baby's. Erma van Dijk geeft een tweedaagse nascholing gecombineerd met een praktijkdag op de Ouders
Natuurlijk Beurs
Naar deze beurs komen honderden baby's en hun (zwangere) ouders die kiezen voor een natuurlijke
manier van leven.
Er is een aparte zaal waar alle baby's en peuters en zwangeren welkom zijn.
Terwijl Erma de baby’s behandelt geeft ze les over wat ze doet en wat ze bij baby en moeder voelt. Er is
voor iedere afgestudeerde therapeut ruimte om zelf ervaring op te doen met het behandelen van baby's,
peuters en mama's.
Meer info
Je bent ook van harte welkom om te assisteren tijdens deze beurs als je al ervaring hebt met het werken
met baby's. Neem hiervoor contact op met Erma van Dijk
Van 1-4 november is er nog ruimte om één nascholingsmodule te plannen. Aan de hand van de
belangstelling kan dit zijn Cranio voor kinderen óf Cranio en Zwangerschap. Mocht je belangstelling
hebben voor 1 van deze modules dan horen we dat graag.

Biodynamische Cranio
Afgelopen najaar heeft Tanya Desfontaines 2 modules Biodynamische Cranio gegeven. Deze modules zijn
zeer goed ontvangen! Tanya is al jaren als hoofddocent verbonden aan het Karuna instituut van Franklyn

Sills. In samenwerking met Franklyn en Tanya hebben wij een geheel nieuw programma ontwikkeld voor
afgestudeerde Cranio Therapeuten en studenten vanaf het 3e leerjaar.
Meer info

Aanraken bij kanker
Estelle Smits is oprichter en directeur van Instituut Massage bij kanker en heeft tijdens ons feest
ervaringen met ons gedeeld t.a.v. complementaire zorg in de reguliere wereld. Op 15 mei geeft zij een
introductie dag "Aanraken bij kanker" waarin zij dieper in zal gaan op de aspecten waarmee je te maken
krijgt en rekening mee zult moeten houden als je cliënten met kanker een Cranio sessie geeft. Deze dag zal
een vervolg krijgen in de vorm van een aantal nascholingsdagen.
Meer info

Werken van uit No Mind
Regelmatig krijgen wij vragen van Upledger therapeuten over de manier van werken binnen de PCSA. Op 4
april geeft Etienne Peirsman een introductiedag "Werken met No-mind". Tijdens deze dag kun je
kennismaken met de manier van werken van Etienne en ervaren hoe het is om vanuit stilte en de
middenlijn een sessie te geven.
Meer info

Werken met weerstand
Als therapeut die regelmatig met SER werkt, zal je ook regelmatig weerstand tegen komen bij je cliënt.
Ondanks de hulpvraag zijn er drempels om te durven kijken of voelen naar dat wat ons nog weerhoudt
om te doen wat we graag zouden willen doen. Antwoorden als 'ik weet ’t niet' ,' ik krijg ’t nu wel heel
benauwd' of 'nee dat kan ik niet zeggen' kunnen allemaal symptomen zijn van weerstand.
Meer info

Overige nascholingen in 2018
Verdiepingsdag Atlas occiput, 7 januari Lees meer
Lymfe, oerzee van bewustzijn, 22-25 februari Lees meer
Verdiepingsdag Ontwinden, 10 maart Lees meer
Ken je brein 1, 10-13 mei Lees meer
Zo kan het ook dag, 14 mei Lees meer
Ken je brein 2, 17-20 mei Lees meer
EHBO, 4 juni, 4 december Lees meer
MBK deel 1, 14 juni Lees meer
MBK deel 2, 29 maart, 25 oktober Lees meer

Mensenwens
we wensen je
stille nacht en lekker zacht
een nieuw jaar zonder 't ouwe
twee ogen vol vertrouwen
ja alles
wat zogenaamd niet kan
daar wensen we je het meeste van

Hele fijne feestdagen namens ons allemaal!

Peirsman Cranio Sacraal Academie
www.pcsa.nu
caroline@pcsa.nu
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