
consultório de Terapia Craniossacral

Como chegar no Consultório EnerGia em Movimento em IJsselstein - Utrecht
� Siga pela rodovia A2 em direção a ’s Hertogenbosch ou Amsterdam (vindo do sul ou

do norte da Holanda)
� Vindo do nordeste da Holanda (Groningen / Lelystad / Zwolle / etc) ao chegar na rodovia

A27 conserve-se a direita até o entrocamento Lunetten e passe para a rodovia A12
� Mantenha-se à direita na rodovia A12 e mude para a rodovia A2 acompanhando as

placas de sinalização Jaarbeurs / Utrecht / Nieuwegein
� Mantenha-se à direita no entrocamento Oudenrijn seguindo a placa A2 ‘s Hertogenbosch
� Na rodovia A2 escholha a saída número 9, Nieuwegein / IJsselstein / Schoonhoven
� Dependendo de onde venha, siga em frente ou vire a direita no sinal de trânsito em

direção a IJsselstein Noord
� Siga em frente pela avenida principal uns 5 minutos até alcançar o sinal de trânsito

logo antes do trilho ferroviário
� Neste sinal de trânsito vire a esquerda subindo a ponte
� No final da ponte vire a direita cruzando os trilhos ferroviários
� Siga em frente nesta avenida principal e vire à esquerda no final
� Mais a frente a sua esquerda verá prédios escolares
� Logo depois do último prédio escolar, vire à direita entrando na rua Rietzangerlaan
� Para conferir, veja a sua frente dois outros nomes de ruas: Roerdomp e Fazantenerf
� A Kwartelkoning é a segunda rua à esquerda na Rietzangerlaan, uma pequena rua

sem saída
� Estacione de imediato, pois no final da rua não tem estacionamento
� Seja bem-vindo! O consultório é no número 14, a penúltima casa à direita
� Visite os seguintes sites para ver mapas e informações detalhadas do trajeto da

sua casa ao consultório: www.routenet.nl ou route.anwb.nl
� Se você vem de transporte público, por favor visite o site: www.9292ov.nl

EnerGia em Movimento

Consultório de Terapia Crâniossacral

Terapeuta: Gláucia Pedrosa Canabrava

Kwartelkoning 14

3403 ZN IJsselstein (Utrecht)

Telefone: + 31 30 687 83 78

Celular: + 31 6 24 18 43 96

E-mail: Contact@GCranioSacraal.nl

Website: www.GCranioSacraal.com e www.GCranioSacraal.nl
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O que é a Terapia Craniossacral?
A Terapia Craniossacral (TCS) é muito mais do que uma massagem para relaxamento. Ela estimula
a capacidade de auto-regeneração natural do organismo. Isto escutando o corpo e adaptando a
massagem à necessidade do cliente no momento. Não através de técnicas invasivas de massagem,
mas com movimentos e toques sutis por todo o corpo. A Terapia Craniossacral vai à procura de
causas, ou seja, não atua somente amenizando sintomas. Ao mesmo tempo, é relaxante enquanto
diminui e elimina várias queixas, evitando-as no futuro.

Como que a Terapia Craniossacral funciona?
As técnicas de massagem tradicionais atuam nos músculos, tendões e ligamentos. A TCS, como
sugere o nome, concentra-se no sistema Craniossacral, a estrutura protetora do sistema nervoso central.
É formado pelo cérebro, pela medula espinhal, que contém o líquido céfalo-raquidiano. Este líquido
envolve, protege e cria o ambiente fisiológico no qual o sistema nervoso central se desenvolve e
funciona. É envolvido e protegido pelos ossos cranianos e a coluna vertrebal até o sacro. O ritmo do
sistema CS é sentido em todo o corpo e é considerado a respiração do sistema nervoso, que é o
responsável pelo funcionamento de todo o corpo. Com a massagem CS não só a pessoa relaxa, mas
também a capacidade auto-regeneradora do corpo é estimulada, gerando um efeito positivo duradouro.
Ou seja, o terapêuta age facilitando e estimulando o funcionamento do corpo.

Para quem é esta massagem?
O tipo de toque extremamente suave faz com que esta massagem possa ser usada por todos,
inclusive pelos recém-nascidos. Ela é indicada para todas as pessoas que querem relaxar ou
“recarregar as baterias”. Além do mais a Terapia Craniossacral pode ser revigorante, estimulante
ou calmante, induzindo uma profunda e duradoura sensação de tranquilidade e bem-estar.
Proporciona condições excelentes para qualquer tipo de cura ou recuperação, eliminando
toxinas, indesejáveis ao corpo. Pelo que se conhece não há contra-indicação.

Entre outros, a Terapia Craniossacral é usada com sucesso nos seguintes casos
Dores de cabeça, incluindo enxaquecas, dores no pescoço, ombro, dorso, região lombar; as dores
secundárias, as hérnias discais e whiplash. Seu efeito relaxante tem grande potencial no tratamento
de tensões musculares e distúrbios digestivos, assim como estresse, depressão e seus sintomas
associados: insônia, irritabilidade, desânimo. Também é recomendada para pessoas com síndrome
da fadiga crônica, esclerose múltipla e para grávidas, auxiliando em casos de instabilidade da
bacia. Há indicação para crianças superativas, disléxicas e irritadiças.

Uma alternativa confiável
A Terapia Craniossacral teve origem na Osteopatia Craniana. Devido aos enormes resultados conse-
guidos no menor espaço de tempo através de novas técnicas, desenvolveu-se e criou vida própria.

Duração e preço
Consulta de uma hora: €80,-.

O consultório é membro da VBAG e da NCSV
Associação para Promoção de Medicinas Alternativas, VBAG e a Associação Holandesa de Terapia
Craniossacral, NCSV, garantem a qualidade dos terapeutas. A NCSV é afiliada no Registro de Saúde
Natural (RING). Os seus membros são avaliados por uma comissão independente disciplinar e de
queixas. Para informações detalhadas, consulte os sites www.vbag.nl, www.cranio-sacraal.org,
www.ringregister.nl e www.cranio-sacraal.org/leden/canabrava.htm

Cobertura pelo seguro de saúde
Informe-se junto a seu seguro de saúde se as sessões são cobertas parcial ou integralmente.

O que mais o consultório EnerGia em Movimento oferece?
Atendimento a recém-nascidos, crianças, adultos, cavalos; Reiki, Toque Quântico, Artes de Cura
Frequências Líquidas de Luz, Shantala massagem Indiana para recém-nascidos, Massagem
Muscular Profunda, Diagnóstico Oriental medicina energética Indiana Ayurveda e Chinesa,
conhecimento sobre a alimentação e a nutrição Ayurvédica, Cristaloterapia, Limpeza Energética
Pessoal e de Espaços, Life Impressions; combinação de Ayurveda, Terapia Craniossacral e
Feldenkrais, Sintonização Somato-Psíquica ou Fasciaterapia.

Cursos de especialização entre outros de Terapia Craniossacral.

Quem é a terapeuta Gláucia Pedrosa Canabrava?
Gláucia é uma mistura consciente de corpo e alma, de Brasil e de Holanda. Uma poliglota formada
em Economia. Pelo calendário Maya, seu selo solar é BEN, o caminhante do céu vermelho, tom
doze, cristal, o tom da transparência. BEN é atuante, explorador, questionador. É sensível, intuitivo,
empático, perceptivo, verdadeiro. Quer sempre ultrapassar os limites conhecidos. Gláucia vive
numa eterna busca de novos desafios. O tom cristal tem uma habilidade própria para ver muitas
perspectivas. Significa discernimento, alcançado com a capacidade de se enxergar simultaneamente
diferentes pontos de vista. Seu signo do zodíaco é touro. Taurinos são sinceros, práticos, realistas,
cuidadosos, persistentes. Como o touro, tem uma energia descomunal. A terra é o elemento destes
dois signos. Gláucia é uma ponte, um farol, uma tradutora. Vive em busca do equilíbrio entre o fraco
e o forte, entre a sombra e a luz, entre o medo e o amor.

Por que a escolha da Terapia Craniossacral?
A Terapia Craniossacral foi feita sob medida para Gláucia. Ensina-lhe a tomar distância das
situações, criando, assim, conscientização. Conscientizar-se permite relativizar e observar.
Possibilita o poder da escuta, da aceitação e do respeito. Terapia Craniossacral permite que a
terapeuta vá profundamente na indentificação da causa e não somente dos sintomas. O trabalho
da terapeuta Gláucia vem da mistura exata entre conhecimento e sabedoria. As ferramentas que
ela usa são o amor, o silêncio, a compaixão, a confiança e a satisfação. Assim, ela pode estar
simplesmente presente sem julgamentos. Sua intenção é deixar que as pessoas se lembrem e
experimentem quem são na realidade: AMOR! Tão simples, tão sutil, tão poderoso!

Aqui e agora venha experimentar!
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