UDDANNELSENS
STRUKTUR:

FAKTA OM
UDDANNELSEN:

Uddannelsen er to-årigt, fordelt over 6 fire-dages kurser

• Professionel faglig uddannelse på engelsk

fra september til juni hvert år, og fører til en diplom i

• Start i september 2011

Kranio-Sakral Terapi.

• 48 undervisningsdage
• 6 moduler af 2 x 4 dages kurser

Vores mål er at gøre dig til en SIKKER, KOMPETENT og

• 3 moduler per skoleår fra september til juni

EFFEKTIV Kranio-Sakral terapeut. De pædagogiske me-

• Torsdag til søndag fra kl. 9 til 17

toder vi bruger har til formål at udvikle både dine ANALY-

• Pris 48.000 kr.

TISKE og INTUITIVE EVNER ved at afbalancere højre og
venstre hjernehalvdel. Dette vil ske ved at udvikle de
grundlæggende kvaliteter NÆRVÆR og STILHED, og
give dig de grundlæggende værktøjer: at LYTTE til og
FØLGE kroppen, og ved at introducere dig til sundhed fra
forskellige indfaldsvinkler. Vi vil vise dig, hvordan du kan
sætte SIKRE GRÆNSER for dig selv og din patient. Vores håb er, at du gennem refleksion og øvelse vil møde
hver enkelt af dine kommende klienter med accept, uden
agenda eller fordomme.
Teksten ovenfor rummer vigtige nøgleord (fremhævede),
som vil blive underbygget i løbet af uddannelsen. Det
overordnede mål er at give en uddannelse, som integrerer alle de forskellige tilgange til Kranio-Sakral Terapi uden
at favorisere en frem for en anden. Vores bogliste afspejler en bred vifte af tænkning indenfor Kranio-Sakral Terapien (Sills, Kern, Milne, Upledger, Shea og Arnold), og vi
håber, at de studerende vil læse så mange af dem, som
tiden tillader.

Denne uddannelse opfylder uddannelseskravene til at blive
Registreret Alternativ Behandler i Kranio-Sakral Terapi,
forudsat at du har et tilfredsstillende uddannelsesniveau i

Hvis du ikke har det rette niveau af viden i anatomi, fysiologi, patologi og psykologi har vi skræddersyet kurser i disse
områder. Kontakt underviserne om nærmere oplysninger
om kursusindhold tid og pris.
ANATOMI OG FYSIOLOGI:
8 weekender fra okt-jun (2011/2012)
SYGDOMSLÆRE:
6 weekender fra okt-jun (2012/2013)
PSYKOLOGI:
6 dage (efteråret 2013)
RESUMÉ AF STUDIEPLANEN:
År 1:

anatomi, fysiologi, sygdomslære og psykologi.

• Grundlæggende begreber: Det Kranio-Sakrale system,

D ATOER OG PR IS : (2011-2013)

• Følelser, integration og behandleretik

• 1a: 1.-4. september 2011

membraner, bindevæv og nerver
År 2:

• 1b: 3.-6. november 2011

• Ansigtet og kranienerverne

• 2a: 12.-15. januar 2012

• Graviditet og fødsel

• 2b: 23.-26. februar 2012

• Hormoner, organer, energi og integration

• 3a: 19.-22. april 2012
• 3b: 31. maj-3. juni 2012

Der bliver undervist i embryologi (fosterlære) igennem

• 4a: september 2012

hele kurset.

• 4b: oktober/november 2012
• 5a: januar 2013

For at kunne fuldføre og bestå uddannelsen kræves det,

• 5b: februar/marts 2013

at du har:

• 6a: april/maj 2013
• 6b: juni 2013
Afsluttende eksamen juli 2013
Pris: 48.000 kr. for de 6 moduler - Inkl. te/kaffe/frugt

Når du har fuldendt uddannelsen, håber vi, du vil være

Uddannelsen foregår på:

åben for at udforske de andre uddannelsesinstitutioner,

Dansk Kursus og Uddannelses Center

ikke mindst gennem deltagelse i efteruddannelseswork-

Spergelmarken 10, 2860 Søborg

shops.

Tæt på Buddinge st, 20 minutter fra Nørreport st.
Datoer kan blive ændret, check venligst med underviserne
for seneste information.

• et tilfredsstillende uddannelsesniveau i anatomi,
fysiologi og sygdomslære
• gennemført alle kursusaktiviteter og opgaver
inkl. 6 case-studier i løbet af kurset
• afleveret et tilfredsstillende eksamensprojekt
• deltaget i 6 halve dage på undervisningsklinikken
• modtaget min. 12 behandlinger af uddannede
Kranio-Sakral terapeuter
• 100% fremmøde på kurset
• bestået den afsluttende praktiske og skriftlige eksamen
• modtaget en positiv vurdering af din behandleretik

UNDERVISERE:

KRANIO-SAKRAL
TERAPI:

ANGLIAN SCHOOL OF
CRANIOSACRAL THERAPY

Kranio-Sakral Terapi er primært en praksis i fordomsfrit at
lytte til, følge og indgå i en ”samtale” med klientens
MIKE HARRISON
Jeg er en erfaren Kranio-Sakral
terapeut med 10 års undervisningserfaring. Jeg er uddannet på College of Cranio-Sacral Therapy i London i 2001. Jeg underviser nu på min
egen grunduddannelse for Kranio-Sakral terapeuter, samt
på flere forskellige efteruddannelses kurser og workshops i England og Danmark, herunder Kranio-Sakral Terapi til heste. Jeg er en inspirerende lærer med en omfattende viden om menneskets anatomi. Jeg er gift og har
2 voksne børn og spiller klarinet i min fritid.

krop. Terapeuten bliver herved i stand til at ”høre” og
anerkende, hvad kroppen har brug for, og give et stabilt
rum, hvor kroppen kan genvinde sin styrke og løse op for
sine fysiske og psykiske problemer.
Dette er helt i grundlæggeren af Osteopatien, Andrew
Taylor Stills tradition. Kranio-Sakral Terapi er baseret på
Osteopati. William Sutherland, som oprindeligt udviklede
Kranio-Sakral Terapien, beskrev Still som havende ”rønt-

2-årig omfattende professionel uddannelse i

gen øjne”. Se kursets struktur på den anden side af den-

KRANIO-SAKRAL
TERAPI

ne folder og vores hjemmeside for flere detaljer.

på engelsk
For mere information eller en snak
om uddannelsen, kontakt venligst:
Anglian School of Craniosacral Therapy
MARIANNE MÅNSSON
Jeg er dansk og bor i København.
Jeg er uddannet fra College of
Cranio-Sacral Therapy i London i 2007, hvor jeg har un-

Mike Harrison (engelsk)
Tel: +44 (0) 1263 825149
Mob: +44 (0) 7795 434992
Email: admin@craniosacral-training.co.uk

dervist siden. Inden da blev jeg uddannet fysioterapeut i
København, og efterfølgende har jeg taget det første år
af en psykoterapeutisk uddannelse i London for bedre at
kunne støtte mine klienter og studerende på deres rejse. Jeg modtager klienter i Osted, Hellerup og Humle-

Marianne Månsson (dansk)
Tel: +45 28 74 90 50
Email: info@mariannemansson.com

S E P TE M BE R 2011-J U LI 2013
BU D D IN G E , D AN M ARK

INTRODUKTIONSDAG
Søndag 19. juni 2011
Kl. 9.00 - 16.30
Buddinge, Danmark
550 kr.

bæk. Jeg glæder mig til at bringe Kranio-Sakral Terapien,
som den bliver undervist af Mike Harrison, til Danmark.

www.craniosacral-training.co.uk

www.craniosacral-training.co.uk

