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Cranio kan helpen bij:
Mond- en kaakklachten 
Nek- en schouderklachten
Rug- en bekkenklachten
Huid- en allergieklachten
Ademhalingsklachten
Hoofdpijn, migraine, oorsuizen/tinnitus 
Overspannenheid, burn-out, stress
Lichamelijk onverklaarbare klachten
Na een bevalling, een val of een operatie
Slapeloosheid, chronische vermoeidheid
Spijsverteringsklachten, darmkrampen
Na een virus, zoals corona
Gevoeligheid, hsp, perfectionisme
Herstel na ingrijpende gebeurtenissen
Verlies en rouw, trauma
Emotionele disbalans, somberheid

In een gezond lichaam is allesaltijd in beweging

Wat is cranio?
Craniosacraal therapie werkt met het 
centrale zenuwstelsel, vergroot het 
lichaamsbewustzijn en geeft  diepe ont-
spanning. Met zachte aanrakingen maakt 
het je bindweefsel los en brengt het je in 
contact met wat er in je lijf is opgeslagen. 
Door het toestaan en erkennen van wat 
je voelt kan pijn loskomen en de orde 
zich herstellen. Het zelfgenezend vermo-
gen van je lichaam wordt op een zachte 
manier aangesproken.

Als craniosacraal therapeut luister ik met 
mijn handen en faciliteer het proces dat 
zich opent. Hierdoor kan er weer bewe-
ging komen in wat vast is komen te zitten, 
zich openen wat afgesloten is geraakt en 
in verbinding komen wat zich afgeschei-
den heeft. Met als resultaat dat je je lich-
ter, opgeruimd en energiek voelt!

Voor wie?
Cranio ondersteunt bij het herstellen van 
de balans bij allerlei soorten klachten. 
Het kan om concrete klachten gaan, maar 
ook om klachten die je niet goed thuis 
kan brengen, zoals wanneer je niet lekker 
in je vel zit en je gedachten ernaar gaan 
staan.
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Voor zwangeren, kinderen en oudersoudersVoVoV or zwa
VVoVoV oVoVoVV

Rond de geboorte
Craniosacraal behandelingen zijn heel 
geschikt om je lichaam voor te bereiden 
en ondersteunen in de periode rondom 
zwangerschap en geboorte. Het onder-
steunt je om ontspannen te blijven en in 
contact. Hiermee geef je jezelf en je kind-
je de innerlijke rust, die jullie nodig heb-
ben tijdens de zwangerschap en de tijd 
erna. Cranio na de bevalling ondersteunt 
het herstel en opent de ruimte naar een 
open verbinding in vertrouwen waarin 
het hechtingsproces natuurlijk verloopt 
en je groeit in het ouder-zijn. 

Voor je kind(je) kan cranio helpen bij:

Onrust
Veel en langdurig huilen
slaapproblemen
Overstrekken
Hoofdje draait naar één kant
Slecht eten
Darmkrampjes
regulatie problemen
faalangst, onzekerheid
verwerken van heftige gebeurtenissen
niet lekker in hun vel zitten
verwerken van heftige gebeurtenissen
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Mindful ouderschap 
Mindful ouderschap en craniosacraal 
behandelingen brengen kalmte en 
plezier terug in het leven met je gezin 
doordat je naast alles wat er gedaan 
moet worden ruimte maakt waarin je 
met je volle aandacht aanwezig bent 
daar waar je bent en in dat wat je doet. 
Leren stilstaan en zitten brengt je uit 
de automatische reacties naar luis-
terend aanwezig zijn in het moment, 
waardoor je je kinderen telkens weer 
nieuw kunt zien en kunt genieten van 
wat er is en ontstaat. Dat geeft een 
vrije stroom, stevige oevers, veer-
krachtige kinderen en plezier in het 
samenzijn!

Meer informatie en cursusdata vind je 
op www.huizebarbaradewaal.nl
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