Feest!!!
Dit najaar is het 20 jaar geleden dat Etienne in Nederland begon aan zijn missie "Cranio voor iedereen".
Wat begon met 1 module en 6 deelnemers is uitgegroeid tot een erkende 4-jarige beroepsopleiding op
HBO niveau. Dit willen we graag vieren op 12 november, met iedereen die zich op welke manier dan ook
verbonden voelt met Etienne en de PCSA. Naast een gezellig samenzijn gaan we er een bijzondere middag
van maken, met een paar inspirerende sprekers. Een tipje van de sluier: Estelle Smits zal haar ervaringen
delen hoe zij haar weg gevonden heeft in het masseren van mensen met kanker en ons vertellen wat zij
gaat aanbieden in onze nieuwe nascholing.
I.v.m. de organisatie en evt. zaalhuur horen we graag vóór 30 juli of je hier bij aanwezig wilt zijn.
(Tips voor een geschikte locatie, liefst centraal in Nederland zijn welkom!)
In de volgende nieuwsbrief zullen we het programma bekend maken.

Promotie
Alle NCSV-therapeuten en PCSA-studenten hebben inmiddels de set van ons nieuwe promotiemateriaal
ontvangen, bestaande uit onze nieuwe folder, ansichtkaarten en workshop-promo-flyers om mee te geven
aan geïnteresseerde cliënten. Geen post ontvangen en wil je ook graag folders uitdelen? Laat dit dan even weten
aan caroline@pcsa.nu

Workshop nu voor €20.00
I.v.m. het 20 jarig bestaan willen we iedereen de gelegenheid geven om kennis te maken met Cranio.

Daarom bieden we onze kennismakingsworkshop dit najaar aan voor de feestelijke prijs van €20.00 (i.p.v.
€95.00). En mocht je je daarna inschrijven voor de basiscursus dan ontvang je nogmaals €20.00 korting en
is de workshop dus helemaal gratis! Bovendien is bij de workshop behalve koffie en thee nu ook een
heerlijke lunch inbegrepen.

Kom jij kennismaken?
Cranio raakt, raakt aan, raakt aan de essentie van het leven en is daarom "voor iedereen". Door zachte
aanraking kan vrij komen wat vast zit waardoor de mens zijn volledig potentieel kan benutten.
Ervaar wat de rust en eenvoud van Cranio Sacraal therapie voor jou kan betekenen en leer hoe je vanuit
stilte contact kunt maken met je eigen lichaam en met het lichaam van de ander.

Masseurs, doula's, verloskundigen, coaches, therapeuten...
Onze missie is bewustwording en verbinding bevorderen en daarom bieden we dit najaar onze workshop
ook graag aan diverse beroepsgroepen aan.
28 augustus, 5 oktober, 27 november, voor iedereen.
13 sep Voor mensen die werken met gezonde voeding en lifestyle.
26 okt Voor mensen die aanraken, zoals masseurs, voetreflextherapeuten, Shiatsu-therapeuten.
27 okt Voor mensen die werken als docent of voor een beroepsvereniging in complementaire therapie.
2 nov Voor mensen die werken in de reguliere gezondheidszorg, zoals huisartsen, tandartsen,
mondhygiënisten.
9 nov Voor mensen die werken met baby's en kinderen, zoals doula's verloskundigen, kraamverzorgenden,
lactatiekundigen.
10 nov Voor mensen die werken met coaching.
20 nov Voor mensen die werken met beweging, zoals yoga-docenten, ergo therapeuten, psycho-motorisch
therapeuten.
29 nov Voor mensen die werken met mindfulness en meditatie.
Je zult een ontspannen én inspirerende dag beleven. Je bent van harte welkom!
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

Basiscursus
In september starten we weer met een basiscursus. Dit is de eerste module die gevolgd kan worden en is
voor iedereen toegankelijk. Na het volgen van deze module kun je evt. instromen in het 1e leerjaar.
De module is ook geschikt als bijscholing voor therapeuten en andere belangstellenden die niet de intentie
hebben om het gehele eerste jaar te volgen.
Je maakt tijdens 4 dagen aaneengesloten lesdagen en twee oefendagen uitgebreid kennis met de
basistechnieken.
Deze module is erkend door de SNRO.
Bij deze module hoort het Cranio Sacraal basisboek van Etiene Peirsman. Dit boek is gratis te downloaden.
28 sep-2 okt, 16 okt&6 nov '17
11-14 jan '18, 5 feb&5 mrt '18
13-16 sep '18, 15 okt&12 nov '18

Info en aanmelden

Nascholing
Dit najaar bieden we weer de volgende nascholingsmodules. Kijk hier voor het complete overzicht.

Cranio en familie-opstellingen 2
Tijdens deze nascholing word je meegenomen naar de meest voorkomende kwetsuren die een
mens kan opdoen in de eerste levensjaren. Er was eens een meisje, een jongen....een vader en
een moeder.....Lees verder

Psoas en Fasciadynamiek deel 2
21-24 sept 2017
Wanneer onze geest ontspannen is, en ons lichaam los en flexibel, is er een onbelemmerde doorstroming
van vitale levens- energie (Chi, Prana, Ki).

De focus in deze module is de Psoas, in de grotere, energetische context van het Hara- centrum. Beide
vormen de kern van je vitale energie, het zwaartepunt in je lichaam, en het centrum van beweging,
coördinatie en mobiliteit. Tevens een gebied waar een schatkamer aan verborgen gevoelens en emoties
huist. Geparkeerde kind- emoties, onderdrukte gevoelens die verbonden zijn aan thema's rondom
sexualiteit, boosheid, jouw waarheid mogen uiten en jezelf zijn, mogen genieten...en de angst die hier vaak
op zit. Lees verder

Stervensbegeleiding
19-22 okt 2017
Sterven hoort net zoals geboren worden bij het leven. Het zijn 2 tegenpolen die enorm veel
overeenkomsten vertonen op bijna elk gebied.
We zullen onderzoeken wat sterven voor het lichaam betekent en elke fase die het lichaam doormaakt
leren herkennen, zodat je ook weet wat een stervende op welk moment ook beleefd en wat je voor hen
kan betekenen. Lees verder

Medische Basiskennis
24 oktober
De eerste nascholingsdag Medische Basiskennis met Andreas Cuppen is heel goed ontvangen. Een grote
groep therapeuten gaf een heel positieve en enthousiaste reactie op de evaluatie-vragen en wil volgend
jaar graag meedoen met de tweede dag in deze serie van 4 dagen. Lees verder

NASCHOLING IN BELGIE
Dit najaar bieden wij 2 nascholingsmodules aan in Bilsen, Belgie.
Ken je Brein 2, 12-15 okt '17 Lees meer
Stervensbegeleiding, 16-19 nov '17 Lees meer

NIEUWE NASCHOLINGEN IN 2018

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 in de volgende nieuwsbrief.

Cranio voor kankerpatienten

Al jaren krijgen wij vragen of er nascholing kan komen op het gebied van Cranio Sacraal therapie voor
mensen die leven met kanker. Dit voorjaar zijn we in contact gekomen met Estelle Smits, directeur van
Instituut Massage bij kanker. Zij wil massage toegankelijk maken voor iedereen die leeft met de ziekte
kanker. Ze heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan op dit gebied, werkt samen met de reguliere
gezondheidszorg en is internationaal verbonden aan de Society for Oncologymassage. De vraag naar
complementaire ondersteuning bij de ziekte kanker is groeiend en wij menen dat er ook een rol is
weggelegd voor Cranio.
Volgend voorjaar komt zij graag haar kennis delen in een module van 5 dagen (2x2 dagen, een
huiswerkopdracht en een afsluitende evaluatie dag). Het leven met kanker en de behandeling daarvan
heeft veel impact op het leven van de patiënt en diens omgeving. Er komen vaak intense emoties om de
hoek kijken, ook voor jou als therapeut. Estelle leert je waar je mee te maken kunt krijgen als je mensen
met kanker wilt behandelen en hoe je daar mee om kunt gaan.
Max. aantal deelnemers is 14, kosten zijn €875.00. I.v.m. de planning willen wij graag weten hoe veel
animo er bestaat en zouden graag van je horen als je belangstelling hebt.
Meer info in de volgende nieuwsbrief.

Facebookgroep Cranio voor iedereen
Naast de besloten Peirsman Cranio groep voor therapeuten is er nu ook een Cranio voor iedereen groep
in het leven geroepen.
Deze groep is bedoeld om mensen te informeren over de werking van Cranio Sacraal therapie. Dit kunnen
therapeuten, consumenten en cliënten zijn.
Hier kunnen we met elkaar in contact komen, kennis delen, ideeën en ervaringen uitwisselen, vragen
stellen, advies inwinnen en van elkaar leren.
We nodigen je uit om actief deel te nemen aan de groep, om zo Cranio onder de aandacht te brengen.
Je kunt helpen door de berichten de liken en te delen!
Klik om lid te worden op de onderstaande button.

Cranio voor iedereen

We wensen je een stralende zomer.
Hartelijke Cranio-groet namens ons allemaal!

Peirsman Cranio Sacraal Academie
Onze website is: www.pcsa.nu
Ons email-adres is: caroline@pcsa.nu

