Nieuw logo, nieuwe website!
Wie zijn wij, wat doen we, waarom en voor wie doen we dat? Deze vragen hebben ons de afgelopen
periode bezig gehouden. De antwoorden op deze vragen zijn vormgegeven in een nieuw logo en een
geheel vernieuwde website. Wij zijn blij, trots en tevreden met het resultaat en zijn heel nieuwsgierig of jij
ons hierin herkent. Daarom nodigen we je graag uit om er een kijkje te nemen: www.pcsa.nu
Je kunt ons en de Cranio-wereld enorm helpen door de site op jouw eigen site als link te vermelden.
Bekijk hier onze nieuwe promo-film.

Kennismaken
Ken je ons nog niet goed en wil je graag ervaren wat Cranio voor jou kan betekenen? We vertellen je er
graag over!

1 daagse kennismakingsworkshop
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 én inspirerende dag
beleven.
Deze dag is voor iedereen toegankelijk, je bent van harte welkom!
Opgeven middels inschrijfformulier.

Lezingen
Etienne Peirsman is een fantastisch en inspirerend spreker en hij vertelt je graag over de werking van het
Cranio Sacraal systeem, de embryonale ontwikkeling en het vinden van het natuurlijke midden en stilte. Je
bent van harte welkom om te komen luisteren naar zijn altijd weer boeiende verhaal. In mei gaat hij twee
maal het land in.
19 mei
19.00-21.30 uur, gratis lezing Cranio Sacraal therapie bij Lichtfontein, Appelscha.
Meer info en inschrijven.
20 mei
19.00-21.30 uur, gratis lezing Cranio en Yoga, De nieuwe Yogaschool, Amsterdam.
Meer info en inschrijven

Open dag/avond
De open dag/avond is voor iedereen die wil kennismaken met Cranio Sacraal therapie. Of je nu op zoek
bent naar een volledige beroepsopleiding, naar uitbreiding of verdieping van je therapeutische kwaliteiten,

of gewoon heel nieuwsgierig naar wat Cranio voor jou persoonlijk kan betekenen, je bent van harte
welkom!
Tijdens deze dag/avond geeft Etienne Peirsman uitleg over wat Cranio Sacraal therapie inhoudt. Er zal een
korte praktijkles zijn en wordt er uitleg gegeven de opleiding. Er wordt gewerkt met een programma,
waardoor het fijn is als je op de begintijd aanwezig kunt zijn.
5 juni 13.00-16.00 uur
18 okt 19.00-21.30 uur
Aanmelden voor deze dag/avond kan bij caroline@pcsa.nu
Er zijn geen kosten verbonden.

Basiscursus
De basiscursus 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
Alle nascholing staan nu in een mooi en duidelijk overzicht bij elkaar. Lees verder
Graag wijzen we je in het bijzonder op de volgende nascholingsdagen -en modules.

Embryosofie
18-21 mei
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

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

Cranio en lactatie
23 mei '17
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

We ontmoeten je graag.
Hartelijke Cranio-groet namens ons allemaal!

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
Ons email-adres is:
caroline@pcsa.nu

