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Cíle České kraniosakrální asociace
Hlavními cíli České kraniosakrální asociace (dále jen ČKA) jsou udržování
profesionálních standardů praxe a odborné úrovně výcviků kraniosakrální terapie, podpora
práce terapeutů, šíření a propagace metody mezi širokou veřejnost a potencionální klienty.
Dlouhodobým cílem ČKA je spolupráce s ostatními organizacemi zastupujícími
příbuzné obory v rámci České republiky, ale i mimo ni.
Mezi dlouhodobé cíle patří také ukotvení kraniosakrální práce jako uznávané
profese, která získá své nepopiratelné místo v péči o celkové zdraví klientů a společnosti
jako takové. Prosazení konceptu a formální uznání tzv. komplementárních (doplňkových)
terapií, v rámci něhož kraniosakrální terapie a příbuzné obory významným způsobem
podporují a doplňují zdravotní systém a obohacují ho svým specifickým způsobem, je
dlouhodobým cílem jak na úrovni ČR, tak i na evropské úrovni.
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Milí přátelé ČKA,
máme za sebou rok 2020, rok plný změn, nejistoty a
výzev, ale i učení, lidské solidarity, rozvoje nových
dovedností a nových pracovních partnerství. Rok
2020 byl zásadně poznamenán pandemií viru
Covid-19. Dopad vzniklé situace samozřejmě
zasáhl i ČKA, jakožto společensky aktivní
organizaci. Přinesl řadu obtíží a výzev, ale i mnoho
nečekaných a velmi pozitivních překvapení.
Když nad tím poslední dobou uvažuji, velmi mi
pomáhá připomínat si některé ze základních
principů kraniosakrální praxe. Rád bych zde zmínil
dva z nich. První princip pojmenoval Dr. Rollin
Becker, jeden z klíčových učitelů pro vývoj
kraniosakrální praxe. Tvrdil, že v jádru každé obtíže či symptomu se nachází Zdraví. To
můžeme chápat jako schopnost dané části fungovat optimálně a v harmonickém vztahu k
celku organismu. Druhý princip popsal Dr. Erich Blechschmidt, významný embryolog, na
jehož výzkumy se v současné kraniosakrální praxi velmi často odkazuje. Ten zjistil, že
embryonální vývoj lidského těla probíhá v přítomnosti neustálého recipročního/vzájemného
napětí jednotlivých vznikajících struktur (orgánů, kostí a jejich formací). Léčení a vývoj
člověka tedy neprobíhá v klidu a bezmezném uvolnění, nýbrž ve střídání fází
aktivity/napětí/stresu a uvolnění/relaxace, ve střídání nádechu a výdechu. Chtěl bych nás
vyzvat, abychom vzali objevy těchto dvou významných osob jako vodítko i pro naši dobu.
Ano, toto období je pro naši generaci bezprecedentně obtížné - omezení v
nejrůznějších oblastech a zejména v sociálním kontaktu, nemoci a úmrtí blízkých osob, život
v nejistotě neviditelného nebezpečí. Všechny tyto negativní a tragické faktory však můžeme
vnímat i jako tlak nebo tah, který nás nutí hledat inovativní řešení a postupy, které by jinak
nepřicházely v úvahu. Zkusme tedy i přes únavu a frustraci z toho, že svět není jako dříve,
dokázat vidět posuny a inovace, které nám pandemické období přineslo. Zkusme je
zaintegrovat do běžného způsobu života a udělat z nich legitimní možnost, jak lze
přistupovat k určitým situacím. Když připustíme, že omezení může být impulsem ke
kreativitě a dokážeme si nově vzniklé způsoby zachovat, může být čas po zvládnutí
krizového období daleko barvitější a komplexnější, s možnostmi, o nichž by se nám před
ním ani nesnilo.
Na tomto místě bych chtěl nám všem popřát dostatek sil, kreativity, vnější i vnitřní
podpory a opory, abychom obtížné období, kterým procházíme, dokázali projít s důstojností,
lidskostí a dospěli do nového celistvějšího bytí ,,člověkem”.
Filip Žitník
Předseda ČKA

Poděkování
Děkujeme všem členům asociace, našim podporovatelům a členům výkonného
výboru, kteří se v roce 2020 podíleli na činnosti ČKA. Oceňujeme energii, dovednosti i čas,
který jste věnovali rozvoji asociace a kraniosakrální praxe v České republice.

Činnost ČKA v roce 2020
Členství v ČKA
Členství v ČKA zvyšuje kredit práce členů asociace tím, že garantuje profesionální
úroveň jejich praxe. Další podporou pro členy je jejich uvedení na webových stránkách
asociace (spolu s místem jejich působení, fotografií, kontaktními informacemi a případně i
podrobnějším medailonkem). To členům, a zejména začínajícím praktikantům, umožňuje
snáze se prezentovat klientům. Záměrem asociace je podporovat další vzdělávání a
profesní rozvoj členů v oboru, proto organizuje vzdělávací akce a svým členům poskytuje
zvýhodněné vstupné na akce konané asociací.
Ke konci roku 2020 měla ČKA 95 členů
● 1 člen učitel
● 63 členů profesionálů
● 15 členů absolventů
● 16 členů studentů
Markétě Bezůškové bylo valnou hromadou uděleno čestné členství v ČKA in
memoriam. Hana Havlíčková vytvořila o Markétě na webové stránky krátký medailon
https://www.kranio.eu/o-biodynamice/historie-a-vyvoj/medailon-markety-bezuskove/.

Valná hromada
Valná hromada asociace se konala dne 6.3.2020, v prostoru Animika Hub,
Křižíkova 176/27, 186 00 Praha 8 - Karlín. Přítomných bylo 23 členů osobně a 11 v
zastoupení (udělením plné moci), celkově tedy 34 členů.
Na VH byla přednesena výroční zpráva za rok 2019, dále zpráva revizní komise a
zpráva o hospodaření asociace v roce 2019. Byl schválen návrh rozpočtu, plán činnosti na
rok 2020 a výše členských příspěvků na rok 2021.
Jako hlavní body plánu činnosti na rok 2020 valná hromada schválila následující:

●
●
●
●
●

tvorba nového webu (omlazení webu, revize a rozšíření obsahu - jednotlivé přístupy
v rámci kraniosakrální práce, uvedení vzdělání u jednotlivých terapeutů)
tvorba nových standardů praxe
tvorba vnitřní struktury asociace - pracovní skupiny, větší zapojení členů
řešení situace ohledně ukončení spolupráce Abhy Sajwel s ČKA
účast na mezinárodním setkání evropských asociací ECSAN

Valná hromada schválila udělení čestného členství Markétě Bezůškové in
memoriam. Markéta byla jednou z prvních terapeutek a učitelek v České republice,
spolupracovala s Radkem Neškrabalem v samotných počátcích kraniosakrální práce v ČR.

Další rámec činnosti ČKA s ohledem na cíle asociace
S ohledem na rozvoj kraniosakrální praxe v ČR asociace organizuje vzdělávací akce,
které jsou finančně maximálně dostupné. Akce organizované asociací nejsou komerčního
rázu, slouží k naplňování základních cílů asociace, jako je podpora práce kraniosakrálních
praktikantů a zvyšování jejich odborné kvality. Záměrem ČKA je však kromě profesionální
podpory rovněž poskytovat prostor pro kontakty členů a jejich setkání i v lidské, kolegiální a
přátelské rovině. I k tomu slouží vzdělávací akce.
Pro širší veřejnost je přínosem to, že na stránkách asociace najdou seznam
praktikantů, s místem působení a dalšími informacemi. To laické veřejnosti umožňuje najít v
nepřeberném množství osob poskytující rozvojovou a terapeutickou práci nejrůznějšího
druhu takové praktikanty, kteří mají dlouhodobé systematické vzdělání v zavedeném oboru a
dále se vzdělávají. Toto je velmi důležité vodítko, které zaručuje úroveň poskytovaných
služeb.

Vnitřní fungování asociace v roce 2020
Jedním ze záměrů pro rok 2020 bylo větší měrou do asociační práce aktivně zapojit
širší okruh členů kromě výkonného výboru. Tento rok byl co do fungování ČKA velmi
specifický. Okolnosti nám bohužel neumožnily setkávat se naživo a pravidelné již tradiční
akce jako konference, workshopy, neformální setkání členů musely být buď zrušeny nebo se
uskutečnily online.
Tato nová situace však měla i svůj přínos. Přesun setkání a schůzek ČKA do online
prostředí (Zoom), umožnil pravidelnou účast na těchto schůzkách i mimopražským členům.
Daná situace tak vedla ke vzniku několika typů pravidelných pracovních setkání, a to:
●
●

schůzky výkonného výboru (pouze členové VV) - pravidelně 1x měsíčně
schůzky ,,rozšířeného” výkonného výboru - pravidelně 1x měsíčně. Jednalo se o
pracovní schůzky výkonného výboru, na které byli dále přizváni členové asociace,
kteří projevili zájem podílet se na chodu asociace a konkrétních činnostech
souvisejících s asociací.

●
●

neformální setkání - každou první středu v měsíci (1x měsíčně)
schůzky pracovní skupiny tvořící nové standardy praxe - setkávání cca 1x za
dva týdny

Podpůrná linka
Na podnět Dagmar Kůrkové vznikla v březnu 2020 podpůrná linka Když začalo
platit epidemiologické opatření, které zakazovalo osobní setkávání při poskytování služeb,
mnoho kraniosakrálních praktikantů zůstalo bez činnosti. Tato opatření trvala v jarním
období více než dva měsíce. Jedním z impulsů vzniku podpůrné linky bylo podpořit
kraniosakrální praktikanty v této neobvyklé situaci, abychom zůstali aktivní, v kontaktu, s
dobrým pocitem, že alespoň takto můžeme udělat něco pro ostatní. Protože to v podobných
situacích účinně pomáhá. Tuto podporu vnímali praktikanti jako významnou, možnost sdílení
svých zkušeností z neobvyklé situace s ostatními kolegy, byla také velmi přínosná.
Záměrem linky pak bylo nabídnout podporu pro širší veřejnost v náročném období
epidemie nového koronaviru a velkých nejistot s tím spojených. Jako kraniosakrální terapeuti
jsme si uvědomovali, že řada lidí se nachází zejména v psychicky obtížné situaci, a že
máme nástroje a dovednosti, jak jim dobře naslouchat a tím tyto osoby podpořit. Proto jsme
se rozhodli najít konkrétní formu, jak těmto lidem naši podporu co nejjednodušeji
zprostředkovat.
Do projektu podpůrné linky se zapojilo 18 praktikantů, kteří zdarma poskytovali
online podporu všem zájemcům. Podpůrná linka byla prezentována na webu asociace a
propagována přes sociální sítě. Text na webu byl doplněn i o doporučení kontaktů na
odbornou psychologickou pomoc (Linku první psychologické pomoci apod.)
Podpůrná linka byla nejvíce využívána při prvním období jarních omezení. Na konci
roku 2020 jsme její fungování ukončili.

Grafickou podobu banneru pro asociaci vytvořila Inka Tichá.
,,Jsme tým kraniosakrálních praktikantů a
rádi bychom vám pomohli v nelehké době.
Součástí kraniosakrální praxe je umění
naslouchat. A to Vám teď zdarma nabízíme.
Jsme tu pro vás, abychom vás podpořili.
Můžete s námi strávit půl hodiny sdílení,
povídání nebo i mlčení. Naším záměrem je
pro Vás vytvořit bezpečný přijímající
prostor, prostor pro Vaše pocity a obavy.”

5. kraniosakrální konference - Zázrak zrození
V pořadí 5. kraniosakrální konference se vzhledem k mimořádné situaci a
karanténním opatřením uskutečnila v sobotu 28.3. online přes platformu Zoom.
Tématem 5. kraniosakrální konference bylo prozkoumávání prenatálního období a
období okolo porodu. Konferenční přednášky byly věnované tomu, jak nás ovlivňuje to, co
zažijeme v děloze, při porodu a v prvních měsících života. Dostali jsme nové inspirace
ohledně práce s miminky a nástroje, jak jim lépe porozumět. Lektoři se věnovali také tomu,
jaké mají nejranější životní zkušenosti dopad i na náš dospělý život a jak je možné tyto rané
otisky přenastavit u dospělých.
Zvláštní pozornost lektoři věnovali tomu, jakou roli mohou tyto zkušenosti zejména ve
stresových situacích, jakou je bezesporu období covidové karantény.

Příspěvky:

Ellynne Skove MA, LCAT, DTR-BC, NCC, RPP
(USA): Narušení rodičovské vazby a náprava dyády
matka/novorozenec
O lektorce: Ellynne Skove je certifikovanou somatickou
psychoterapeutkou. Ve své práci se
zaměřuje na
vývojové pohyby a psychologii porodu. Přes 15 let

studovala Dynamickou anatomii u Nancy Topf, dále Body Mind Centering, Polaritní terapii,
Somatic Experiencing, Reiky, jógu, tai chi chuan a řadu dalších přístupů.
Založila společnost Bright start babies a vytvořila program GoGo Babies, zaměřený na práci
s vývojovými pohyby a jógou pro miminka.

Matthew Appleton: Rozpoznání porodního traumatu
v útlém a pozdějším dětství
O lektorovi: Matthew žije a pracuje v Bristolu ve Velké
Británii. Je registrovaný kraniosakrální terapeut a
psychoterapeut Core Process Therapie (CPP). Je
zakladatelem Institutu kraniosakrálních studií (Institute of
Craniosacral Studies), kde po dvanáct let působil jako
vedoucí učitel. Vyvinul integrativní dětskou terapii, kterou
vyučuje
kraniosakrální
terapeuty,
osteopaty,
psychoterapeuty, duly, porodní asistentky, zdravotní
sestry a dětské lékaře ve Velké Británii, Německu a Itálii.

Radek Neškrabal: Zrození a rození v životě člověka
O lektorovi: Radek žije v Praze. V roce 1995 se
poprvé blíže setkal s kraniosakrální terapií (lektorkou
ve vzdělání v tomto směru byla Sabine Gerhardy
Mach z Německa - konzultantka v Upledger centru v
Kalifornii) a od této chvíle jeho nadšení tímto
komplexním přístupem k člověku nepolevilo.
V následujících letech absolvoval řadu výukových
programů v oblasti kraniosakrální terapie. Jeho učiteli
jsou mimo jiné A.J. Koning, Bhadrena T. Gemin, Kavi
Gemin, Roger Gilchrist. Od roku 2002 působí jako
lektor kraniosakrální osteopatie-terapie.

Katarína Zatovičová: Vědomý kontakt rodičů s
děťátkem z pohledu prenatální a perinatální
psychologie
O lektorce: Katarína se narodila v Bratislavě. Již více
než 20 let pracuje v
Praze. Jejím projektem je
A-centrum, centrum pro vědomou a aktivní přípravu na
mateřství a rodičovství. www.acentrum.eu. Ve svých

kurzech se věnuje ženám i párům před početím, v těhotenství, u porodu, po něm teoreticky i
prakticky. Podporuje přirozený porod a zdravé fungování celé rodiny. Působí po celé ČR a
SR.
Panelová diskuze - závěr konference patřil téměř 90ti minutové diskuzi se všemi lektory,
kteří odpovídali na otázky účastníků.
Formát konference byl s ohledem na karanténní opatření změněn pouhých 16 dní
před termínem konání akce. Pro organizační tým asociace to byla bezprecedentní situace.
Bez předchozích zkušeností za 16 dní připravit celodenní online akci, na které kromě jiného
účinkovali i zahraniční lektoři. Ale vše se podařilo a výsledkem byla skvělá akce, nové
vztahy s lektory a zprostředkování zajímavého materiálu širokému publiku v ČR, na
Slovensku, ale i ve Švýcarsku a v Rakousku.
Dokladem kvality konference může být 112 účastníků a přes 50 prodaných
záznamů, což tento ročník řadí zatím k co do počtu účastníků nejrozsáhlejším. Řada
účastníků akci podpořila vyšším účastnickým poplatkem, za což velmi děkujeme!!!
To, co nás těší nejvíce je fakt, že akce mohla zprostředkovat nejnovější informace a
odborné znalosti tak velkému množství lidí, a měla tedy značný dopad.
Původně plánované vícedenní praktické kurzy M. Appletona a E. Skove navazující
na jejich konferenční příspěvky musely být bohužel zrušeny.
●
●

Matthew Appleton: Porod pohledem dítěte 31/3 - 2/4 2020
Ellynne Skove: Pohyby života 29/3 - 30/3 2020

Přípravy na 6. kraniosakrální konferenci - Když vztah léčí
Přípravy šesté kraniosakrální konference začaly již v průběhu roku 2020. Bylo
ustaveno téma konference a dohodnutá spolupráce s přednášejícími.
Konference byla původně plánována na 27.3. 2021. 27.3. je Mezinárodní den
kraniosakrální terapie, který jako Česká kraniosakrální asociace právě konferencí slavíme.
Tento den je totiž výročím narození zakladatele kraniosakrální páce amerického lékaře Dr.
Sutherlanda (27/3 1873). Koronavirová situace však začátkem roku 2021 vážně ohrožovala
možnost setkání naživo. Proto byl začátkem roku 2021 navržen náhradní termín na 19.6.
2021 a následně dokonce přesun na rok 2022.
Našimi lektory na rok 2021 jsou Andreas Huckele (Německo), Zlata Koštejnová
(ČR) a Petra Nothegger (ČR).
6. kraniosakrální konferenci jsme se rozhodli věnovat tématu vztahu v terapeutické
práci. Důvodem je především to, že vnímáme, že vztah tvoří základní prvek nejen
kraniosakrální praxe, ale i dalších terapeutických přístupů. Zvýšenou pozornost chceme
tomuto tématu věnovat i proto, že ačkoliv je jako klíčové zmiňováno řadou terapeutických
škol, panuje v něm řada nejasností. Na ně bychom chtěli na konferencí posvítit a rozvinout v
tomto tématu odbornou diskuzi. Za tímto účelem jsme pozvali přednášející z širšího

terapeutického spektra, tedy nejen kraniosakrální terapeuty. Věříme, že takovýto bohatší
vhled do problematiky terapeutického vztahu nejenže obohatí kraniosakrální praktikanty, ale
přitáhne na konferenci terapeuty z dalších oborů, což povede k dalšímu rozšiřování
povědomí o kraniosakrální praxi v širší odborné komunitě, a k navázání plodného
mezioborového dialogu.
Obrazový motiv jeřábů, které jsou základem vizuálu 6. kraniosakrální konference,
vytvořil a asociaci zdarma poskytl Martin Srdce.

Webináře
Dění v roce 2020 bylo po všech stránkách poznamenáno karanténními omezeními,
která vedla k přesunutí většiny činnosti ČKA do online prostoru.
Asociace připravila několik večerních webinářů s Matthew Appletonem. Matthew
Appleton byl jedním z lektorů naší konference a právě na základě této velmi dobré
zkušenosti jsme se rozhodli s ním dále spolupracovat. Matthew přináší velmi osobitý a
zkušenostmi podložený pohled na práci s dětmi a otisky raných zkušeností u dospělých.
Jeho přístup vychází z jeho 20-ti leté práce s klienty. Jsme velmi rádi, že jsme jeho neotřelý
pohled mohli zprostředkovat českému publiku, nejen z řad členů kraniosakrální asociace.
Zpětná vazba od účastníků webinářů byla velmi pozitivní.

● V lůně matky, v lůně Země 15/5
Tento webinář pojednával o tom, jaký vliv mají naše rané zkušenosti na náš vztah k

nám samotným i k našemu prostředí. Když s námi naše okolí zachází jako s věcmi nebo
uzlíčky biologických reflexů, spíše než jako s celistvými lidskými bytostmi, které jsou citlivé a
vnímavé vůči prostředí. Takové narušení naší integrity způsobuje, že se stahujeme a
přestáváme vnímat život v jeho plnosti. Rané zkušenosti nás tak často učí, že na nás
prostředí buď nereaguje, a nebo že je pro nás hrozbou. Jak podporovat miminko, aby mohlo
zůstat v kontaktu se svou vnitřní přirozeností.
Webináře se zúčastnilo 85 účastníků a 20 zájemců si pořídilo video webináře ze
záznamu.

● Co nás děti učí o nás samotných? 16/6
Tématem tohoto webináře bylo naslouchání. Když jsme otevřeni tomu, co nám děti ukazují,
mohou nás naučit hodně i o nás samotných. Naučíme-li se dětem naslouchat, umožní nám
to naučit se naslouchat i našim vlastním „začátkům“ a tomu, jak naše prenatální a rané
dětské zkušenosti utvářely to, kým jsme. Součástí tohoto webináře byl delší prostor pro
otázky z publika.
Webináře se zúčastnilo 39 platících účastníků a 16 zájemců si pořídilo záznam
videa.

● Série webinářů s Matthew Appletonem - Zpět do celistvosti
Tuto ucelenou sérii čtyř večerních webinářů uspořádala asociace v období mezi
13.10. - 8.12.2020. Témata jednotlivých večerů byla:
●
●
●
●

Umělé oplodnění
Porod císařským řezem
Práce s rodinným systémem
Závěrečný webinář byl věnován otázkám účastníků, dokončení celého cyklu

Součástí webinářů byla i videa zachycující ukázky Matthewovy práce. Cílem série
bylo seznámit účastníky se specifiky práce s vybranými tématy, poskytnout jim orientaci v
jejich ústředních bodech a nástroje, jak s nimi pracovat. Cyklus seminářů byl určen
terapeutům, dulám, porodním asistentkám, psychologům, zdravotníkům a všem ostatním,
kteří se ve své práci setkávají s dětmi, nebo s dospělými a dotýkají se prenatálních a
perinatálních témat.
Této série webinářů se zúčastnilo 75 platících účastníků a 5 zájemců si zakoupilo
záznam videa.

Celkově jsme vnímali spolupráci s Matthew Appletonem jako velmi přínosnou pro
české kraniosakrální pole i pro zájemce z příbuzných oborů (duly, psychologové,
fyzioterapeuti). Od Matthewa jsme dostali velmi dobrou zpětnou vazbu, naší spolupráce si
vážil a až to situace a jeho program dovolí, chystá se přijet do ČR osobně.

Nové standardy kraniosakrální praxe
V rámci asociace v roce 2019 vznikla pracovní skupina, která se začala zabývat
tvorbou nových standardů praxe. V roce 2020 se podařilo vytvořit převážnou část nového
textu.
Účelem standardů praxe je formálně vymezit kraniosakrální praxi jako specifický a
konkrétně definovaný přístup k práci s klientem. Toto vymezení je určené jednak pro
kraniosakrální komunitu. Poskytuje rámec praxe pro kraniosakrální praktikanty. Souhlas s
těmito standardy je podmínkou přijetí kraniosakrálního praktikanta jako člena ČKA.
Standardy také nastavují minimální požadavky na poskytované vzdělání, které jsou
podmínkou pro spolupráci určitého kraniosakrálního učitele nebo školy a ČKA. Standardy
jsou dále určené pro širší odbornou a laickou veřejnost, s cílem umožnit osobám nebo
institucím mimo kraniosakrální komunitu učinit si představu o tom, co kraniosakrální praxe je
a na jakých pilířích spočívá.
Nové standardy jsou zásadním přepracováním původních standardů z roku 2012.
Částečnou inspirací pro novou verzi byly standardy Severoamerické asociace pro
kraniosakrální biodynamickou terapii z roku 2019. Nové standardy jsou zcela nově členěny a
obsahují převážnou část nového originálního textu. Záměrem tvorby nového dokumentu
bylo standardy “aktualizovat”, aby reflektovaly vývoj kraniosakrální praxe v Čechách i ve
světě, učinit tento dokument čtenářsky srozumitelnějším a přístupnějším, a zejména vytvořit
takový rámec kraniosakrální praxe, který by jasně vymezil základní principy a zároveň zůstal
dostatečně otevřený, aby obsáhl různorodost jednotlivých přístupů v rámci kraniosakrální
praxe jako širšího celku.
Členy pracovní skupiny jsou
● Mgr. Filip Žitník SEP, praktikant kraniosakrální biodynamiky - od roku 2011 - a
dalších na tělo zaměřených přístupů (Somatic Experiencing, Focusing, Procesově
orientovaná psychologie), překladatel odborných knih a textů se související
tematikou, tlumočník odborných seminářů a výcviků
● Dagmar Kůrková SEP, dlouholetá praktikantka kraniosakrální práce a dalších na
tělo zaměřených přístupů, asistentka dlouhodobých výcviků (kraniosakrální
osteopatie, neuroenergetické terapie), lektorka
● Mgr. Zuzana Kozáková, dlouholetá praktikantka kraniosakrálních přístupů a dalších
na tělo zaměřených terapií (Somatic Experiencing, práce s tělem dle Schmitta),
asistentka dlouhodobého výcviku v CS institutu
● MVDr. Hana Chocholatá BCST, dlouholetá praktikantka a lektorka kraniosakrální
osteopatie, praktikantka homeopatie a dalších na tělo zaměřených přístupů

Zapojení ČKA do sdružení ECSAN

ECSAN (European Craniosacral Association Network) je síť propojující práci
evropských národních asociací a dalších subjektů podporujících kraniosakrální práci. Česká
kraniosakrální asociace je již od roku 2016 zapojena do sítě ECSAN a aktivně se podílí na
její činnosti.
Setkání zástupců evropských asociací bylo v roce 2020 naplánováno na zářijový
termín v Barceloně. V důsledku pandemických opatření bylo setkání bohužel zrušeno.
Komunikace mezi zástupci asociací probíhala průběžně ve skupině na sociální síti
Whatsapp i prostřednictvím emailů. Proběhlo několik setkání na platformě Zoom.
Webové stránky ECSAN najdete na adrese www.cranio-europe.eu.

Finanční výkazy
České kraniosakrální asociace, z.s. k 31.12.2020
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