Peirsman Cranio Sacraal Academie

Cranio,
de Zen in lichaamswerk

Nieuwe jas
Na een intensieve periode waarin er veel aandacht was voor accreditatie van de opleiding en de blik
veelal naar binnen gericht was is er nu een periode aangebroken waarin we weer naar buiten kunnen
treden. En daar hoort een nieuw jasje bij. We werken aan een nieuwe uitstraling en deze nieuwsbrief is
een eerste opzetje. Binnenkort gaan we foto's en filmpjes laten maken die we op de website en Facebook
zullen plaatsen. De website zal een make-over krijgen, even als het lesmateriaal. We zijn benieuwd wat je
eerste indruk is en staan open voor feedback.

Upgraden PCSA diploma
N.a.v. de oproep in de vorige nieuwsbrief hebben we een aantal vragen en opmerkingen gekregen. Graag
lichten we e.e.a. toe.
Sommigen wilden hun diploma upgraden om aan de eis van 240 ECT's te kunnen voldoen die de
belastingdienst vraagt voor BTW vrijstelling. De NCSV heeft er echter voor gezorgd dat alle leden
hiervoor in aanmerking komen, zonder dat daar iets voor gedaan hoeft te worden met het diploma.
een groot verschil met het oude diploma is dat de nieuwe studenten veel meer onderwijs krijgen
m.b.t. therapeutische vaardigheden en attitude. Voor wie er behoefte heeft om meer bekwaam te
worden op dit onderdeel bieden we 2 modules van 2 dagen, speciaal voor therapeuten: werken met
weerstand en overdracht/tegenoverdracht. Verderop in deze nieuwsbrief lees je meer hierover.

verder is iedereen van harte welkom om de modules Immuun en familie-opstellling bij ons te komen
volgen.
op deze manier is er dus geen noodzaak om het oude diploma te gaan upgraden.

Verzekering en geschillencommissie
Of je nu gediplomeerd ben of niet, als je iemand behandelt kan er, hoe deskundig je ook bent en hoe klein
het risico ook is, altijd iets gebeuren waardoor je cliënt in de problemen kan raken. Dan is het niet fijn als
je in zo’n situatie enkel kunt zeggen: sorry, ik heb naar eer en geweten gehandeld maar ik kan u hier
verder niet bij helpen.
Daarom sluit een gediplomeerde therapeut hiervoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af.
Tot voor kort was het voor studenten niet mogelijk om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te
sluiten.
Het in 2016 intreden van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft er toe geleid dat de
firma Balens een passende verzekering heeft samen gesteld voor zowel therapeuten als studenten.
Het is vanaf nu mogelijk om bij hen een studentenverzekering af te sluiten voor €50.00 per jaar. Wij
adviseren je om deze verzekering af te sluiten.
De Wkkgz verplicht ook een ieder die mensen behandelt tegen een financiële vergoeding zich aan te
sluiten bij een klachten/geschillencommissie. Mocht je een vergoeding vragen voor de sessies die je geeft
als student en NIET aangesloten zijn bij een beroepsvereniging dan dien je je zelfstandig aan te melden bij
het NIBIG of CAT. Je kunt ook aspirant-lid worden van de NCSV. Als je geen vergoeding vraagt is dit niet
nodig.

1 daagse Kennismakingsworkshop
9 mei, 28 augustus, 27 november € 95.00
Ben jij nieuwsgierig naar de zachte en bijzonder aanraking van Cranio Sacraal therapie? Kom dan naar
onze 1 daagse workshop en leer hoe je van uit stilte contact kunt maken met je eigen lichaam en met het
lichaam van de cliënt.
Ervaar wat de rust en eenvoud van Cranio Sacraal Therapie voor jou kan betekenen.
Je krijgt een goede indruk van hoe een lesdag bij de PCSA er uit ziet en er is ruimte om vragen te stellen
over Cranio Sacraal Therapie en de opleiding. Je zult een heerlijke, ontspannen en inspirerende dag
beleven.
Deze dag is voor iedereen toegankelijk, je bent van harte welkom!
Opgeven middels inschrijfformulier.

Nieuw: Basiscursus in Breda
Van 20-23 april geeft Josine Hesselbach een extra basismodule in Breda. Deze cursus geeft toegang tot de
bijbehorende oefendagen in Bussum en tot het eerste leerjaar van de beroepsopleiding. Lees verder.

Oproep aan de Belgen
Regelmatig krijgen wij van een aantag voormalig belgische studenten/therapeuten of Etienne nog
(na)scholingen kan geven in Belgie. Hij is hier zeker toe bereid, maar op de een of andere manier komt dit
niet goed van de grond. Omdat we deze groep studenten misschien niet goed bereiken zou ik in mijn
administratie graag een aparte groep aanmaken met Belgische Cranio therapeuten en studenten. Wil jij op
de hoogte gehouden worden van de modules die er in Belgie georganiseerd worden? Stuur dan een

mailtje naar caroline@pcsa.nu

Nascholing 2017
PCSA heeft naast het vaste programma een ruim aanbod nascholingen. Omdat we gemerkt hebben dat
het volgen van een 4-daagse module soms lastig is te realiseren voor mensen met een volle praktijk
hebben we er voor gekozen om ook kortere nascholingen aan te bieden. Overzicht agenda

Overdracht en tegenoverdracht
21&22 juni €275.00
De afgelopen 5 jaar is therapeutisch communicatie een belangrijk pijler van de beroepsopleiding
geworden. Voor therapeuten die voor die tijd hun diploma haalden heeft Franca Brullemans 2
nascholingsmodules van elk 2 lesdagen ontwikkeld. Tijdens deze dagen werk je met ervaren collegatherapeuten. In 2017 starten we met deel 1: Overdracht/tegenoverdracht. Later volgt deel 2: Werken met
weerstand en overlevingstratgieën. Lees verder

Embryosofie
18-21 mei €600.00
Dr. Jaap van der Wal, arts, was tot zijn pensionering in 2012 universitair docent Anatomie en Embryologie
aan de universiteit Maastricht met als specialisatie de architectuur van het bindweefsel (fascia). Op dit
moment brengt hij via een cursus Embryo in Beweging (een fenomenologische embryologie) wereldwijd een
wetenschappelijke menskunde die recht doet aan de mens als wezen van Geest én Lichaam. Lees verder

Ken je brein 1,2 en 3
Op basis van ervaringen ontwikkelde Etienne Peirsman een serie van 3 modules Ken je brein.
Deze modules kunnen gevolgd worden door een ieder met een therapeutische achtergrond, en zijn een
absolute aanrader voor iedere therapeut die op welke manier dan ook werkt met hersenen, emoties en
trauma. Het is niet nodig om kennis van Cranio Sacraal Therapie te hebben. Lees verder

Psoas en Fascia 2
21-24 sept €525.00
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 nascholings- module is de Psoas, in de grotere,
energetische context van het Hara- centrum.
Wilko Iedema laat je experimenteren met vernieuwende Hands- on lichaamswerk technieken, in de vorm
van dynamisch en verstild diep spierwerk, strekkingen en rotaties.
Ook ga je de openende, verbindende invloed ervaren, die de ademhaling heeft op lichaam, geest,
gevoelsleven en spirit. Lees verder

Stervensbegeleiding
19-22 okt '17 €525.00
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

Familieopstellingen 1&2
Tijdens deze essentiële nascholing word je meegenomen naar de meest voorkomende kwetsuren die een
mens kan opdoen in de eerste levensjaren. Er was eens ’n meisje, ‘n jongen.... ’n vader en ’n moeder.... .
Deel 1: 8-11 juni, 29 en 30 augustus, lees verder
Deel 2: 26,27 september & 7,8 november lees verder

Losse nascholingsdagen

Medische basiskennis
4 april en 24 okt '17 €135.00
Therapeuten moeten per jaar 2 dagdelen (= 1 dag) MBK bijscholen.In 2017 starten wij met de eerste
nascholingsdag in een reeks van uiteindelijk 4 dagen nascholing MBK.
Tijdens de eerste dag maak je kennis met complementaire medische kennis en inzichten, die een
wonderbaarlijke onderbouwing geven aan de term “psychosomatiek” Lees verder

Zo kan het ook-dag
19 april €95.00
Net zoals menig ander therapeut heeft Etienne de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt
waardoor er een aantal technieken zijn bijgekomen en aangepast. Om zijn kennis en ervaring met
afgestudeerden te delen hebben we 'Zo kan het ook -dagen' in het leven geroepen. Etienne stelt de
deelnemers in de gelegenheid voorafgaand aan de lesdag specifieke vragen aan hem te mailen zodat hij
het lesprogramma daar op kan afstemmen.

Atlas Occiput
29 april '17 €75.00
Een verdiepingsdag o.l.v. Gitika Steltenpool om nog meer vertrouwd te raken met Atlas Occiput om te
ontdekken hoe eenvoudig het is. Deze dag is toegankelijk voor iedereen die minimaal de basiscursus heeft
gevolgd.

Cranio en lactatie
23 mei '17 €135.00
Steeds meer moeders en baby's hebben problemen met borstvoeding. Cranio biedt een aantal eenvoudige
technieken die moeder en kind kunnen helpen. Erma van Dijk heeft veel ervaring op dit gebied en leert je
wat je kunt doen om moeder en kind hierin te ondersteunen tijdens de nascholingsdag Cranio en Lactatie.
Lees verder

Schildklier
10 mei '17 €135.00
De module Immuun 2 is opgedeeld in losse nascholingsdagen. Op 10 mei start Ingeborg Teeken met de
eerste dag in een reeks van organen die een rol spelen bij het in stand houden van de homeostase om
het immuunsysteem zo optimaal mogelijk te laten werken. Tijdens deze nascholingsdag staat de schildklier
centraal. Lees verder

Lezingen
Etienne geeft dit voorjaar op een aantal plekken in het land lezingen over Cranio Sacraal Therapie. Wie

weet ken jij mensen die interesse hebben? We stellen het op prijs als je dit met ze deelt. Opgeven voor de
lezing bij caroline@pcsa.nu

Meditative Cranio Sacraal Spring Intensive
4-7 mei '17 € 495 all-in
Op een prachtige locatie in het Duitse Middelgebergte (UNESCO Biosphärenreservat Die Rhön), bij onze
collega Anke Mintjes.
Het programma bevat onder anderen, Cranio Sacraal Multiple Hands, - Water sessions, East Meet West
Meditaties (o.a. OSHO Meditaties) Bio-Energetica, Dans, Tibetan Pulsing en Verrassings-Sessies. Lees verder

Kom en laat je verrassen!
Of je nu op zoek bent naar een volledige beroepsopleiding, naar uitbreiding of verdieping van je
therapeutische kwaliteiten, of gewoon heel nieuwsgierig bent naar wat Cranio voor jou persoonlijk kan
betekenen, je bent van harte welkom!
Tijdens deze middag zal Etienne Peirsman uitleg geven over wat Cranio Sacraal Therapie inhoudt. Ook
zullen er demonstraties zijn en wordt er uitleg gegeven over de mogelijkheden en de opbouw van de
opleiding. Er wordt gewerkt met een programma, waardoor het fijn is als je er op de begintijd kunt zijn.
Aanmelden voor deze dag kan bij caroline@pcsa.nu
Er zijn geen kosten verbonden.

Facebook
In het kader van het verspreiden van ons Cranio gedachtengoed zal de Facebookpagina actiever gebruikt
gaan worden. Je kunt ons helpen door de berichten de delen en te liken.

Peirsman Cranio Sacraal Academie
Onze website is:
www.pcsa.nu
>

