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Na 4 jaar als co-docent bij YU SEN bied ik deze 
toegankelijke opleiding nu zelf aan in Oost-Vlaanderen om 

de Cranio-Sacraal technieken én mijn specifieke 
ervaringen met volle passie te delen en zo deze boeiende 

en effectieve therapie verder te verspreiden.

OPLEIDING THERAPEUT
CRANIO-SACRAAL BODYWORKS

Van november 2022 tot februari 2023 organiseren we een 
cursus gespreid over 4 weekends om zelf Cranio-Sacraal 

Bodyworks therapeut te worden. 



WAT IS CRANIO-SACRAAL BODYWORKS THERAPIE ?

Een cranio-sacraal behandeling helpt je lichaam opnieuw 
evenwicht te vinden bij:

• neurologische klachten (zenuwpijnen en overprikkeling)
• orthopedische klachten (skelet & spieren, beweging)
• mentaal-psychische klachten (stress, onevenwicht)
• fysieke klachten (organen)
• emotionele disbalans (negatieve emoties)
• energetische klachten (wegnemen van energieblokkades)
• trauma’s (trauma release)

Ook JIJ kan deze therapie aanleren !

Praktische informatie voor de opleiding 
Therapeut Cranio-Sacraal Bodyworks

De opleiding bestaat uit 4 weekends met de nodige theorie 
en (heel) veel praktijk !

• weekend 1 - (26-27/11/2022): Introductie & basis
• weekend 2 - (28-29/01/2023): Cranio-sacraal ritme
• weekend 3 - (11-12/02/2023): Storingen & afwijkingen
• weekend 4 - (18-19/03/2023): Energie & emoties
• schriftelijke en praktische proef - (22/04/2023 – ochtend)



• weekend 1 : Introductie & basis.
Tijdens het eerste weekend wordt de theoretische en 
praktische basis gelegd van de basisbehandeling. Op het 
einde van dit weekend ben je dus in staat zelf een beperkte 
Cranio-sacrale bodyworks sessie te geven.

• weekend 2 : Cranio-sacraal ritme
Het tweede weekend staat in teken van het cranio-sacraal 
ritme in al zijn vormen, hoe dit te herkennen, te beïnvloeden 
en terug in evenwicht te brengen.

• weekend 3 : Storingen & afwijkingen
In weekend 3 gaan we dieper in op alles wat het 
cranio-sacraal ritme en evenwicht kan verstoren (acuut & 
chronisch) en wat we daar samen met de patiënt kunnen 
aan doen.

• weekend 4 : Energie & emoties
In weekend 4 leren we de kracht van emoties (her-)kennen, 
alsook welke energetische krachten er spelen. Door de 
energie van de patiënt  aan te voelen, kunnen we gerichter 
helpen zijn of haar zelfherstellend vermogen te activeren.

• schriftelijke en praktische proef
Wie wenst, kan deelnemen aan de proeven. Wie slaagt, 
ontvangt een certificaat.

De opleidingsweekends gaan door in dienstencentrum 
FAZANTENHOF, Bosdreef 5C te Lochristi op zaterdag en 

zondag van 09.00 tot ± 17.00. Er is een ruime gratis 
parkeergelegenheid en ook met het openbaar vervoer is 

Fazantenhof makkelijk te bereiken.



CLICKING PURE

craniosacral • heartwave • FSM bodywave • brainwave • shiatsu • reflexology • KATMAN

Esdoornlaan 17, 9080 Lochristi
Oost-Vlaanderen - België

Inschrijven voor de opleiding kan via de website. 
Na inschrijving word je persoonlijk gecontacteerd om alle 

informatie te overlopen en je inschrijving definitief te maken. 

WWW.CLICKINGPURE.COM

info@clickingpure.be
LinkedIn - Clickingpure

Facebook - Clicking pure

Balance & Harmony


