AGENDA AMSTERDAM 2016

UITNODIGING
THEMA CURSUS
THEMACURSUS
” De Diepten op het Hoofd, het Brein, de Wervelkolom, het Zenuwstelsel”.
13-14 Februari 2016
Met Anita Willoughby (NYC)
Taal: Engels met Nederlandse vertaling
Voorkennis: een volledig afgeronde 5-daagse Basiscursus
5-daagse BASISCURSUS
tot Jin Shin Jyutsu Beoefenaar
31 Augustus t/m 4 September 2016
Met Susan Schwartz (USA)
Taal: Engels met Nederlandse vertaling
Voorkennis: geen

” De Diepten op het Hoofd, het Brein,
de Wervelkolom,
het Zenuwstelsel”
MET ANITA WILLOUGHBY (NYC.)
13-14 FEBRUARI 2016 TE AMSTERDAM
Engels met Nederlandse vertaling.

Studiebegeleiding
iedere eerste Dinsdag van de maand 10:00u- 12.30 u.
In mijn praktijk bied ik de mogelijkheid aan studenten om startkabel- en
praktijkervaring op te doen. We oefenen zoals je in je eigen praktijk zou
werken. We gaan dieper in op de praktische toepassing van de kunst
zodat de beoefenaar meer ervaring en dus vertrouwen met de stromen uit
Tekst 1 en Tekst 2 krijgt. Tevens is er aandacht voor de omgang met
cliënten.
Studenten die tenminste een volledige 5-daagse basiscursus hebben
afgerond kunnen zich telefonisch aanmelden.
Bijdrage: € 15,Organisatie en Informatie
Anouk Strijbosch & George van Zanten
Tretjakovlaan 108
1064 PR Amsterdam
T: 00 31 (0)20 44 80 336
E: anoukjsj@gmail.com
W: www.jinshinjyutsu.nl
Aarzel niet om contact op te nemen; wij staan u graag te woord.

JIN SHIN JYUTSU®
FYSIO-FILOSOFIE
AMSTERDAM

Lieve Jin Shin Jyutsu Vrienden,

Datum: Zaterdag 13 en Zondag 14 Februari 2016

U bent van harte welkom op onze Thema Cursus:

cursusprijs : € 300,-

” De Diepten op het Hoofd, het Brein, de Wervelkolom, het Zenuwstelsel”.

Plaats: Grand Café Frankendael
Middenweg 116
1097 BT Amsterdam
T 00 31 (0)20 66 36 222
E info@frankendael.com
W www.frankendael.com
Parkeren is gratis!!

Deze cursus zal worden gepresenteerd door Anita Willoughby (NYC.)
Taal: Engels met Nederlands vertaling.
Voorkennis: Eén volledig afgeronde 5-daagse Basiscursus.
Door onze studie van Jin Shin Jyutsu, leren we het belang van de Hoofd Centrale
Verticale Universele Harmonisering-energie (HCVUHE) begrijpen op een metafysisch
niveau. Op het fysisch niveau kennen we ons brein, de wervelkolom en het
zenuwstelsel als complexe en belangrijke systemen in ons lichaam.
Hun relatie tot deze HCVUHE mag niet worden onderschat.
In deze cursus gaan we de Diepten op het hoofd, de hersenen, de wervelkolom,
het zenuwstelsel samen met pagina 38 en 39, Tekst 1 bestuderen,
zodat we het metafysisch en fysisch verband helder gaan zien.
Gezamenlijk gaan we onderzoeken hoe het brein en onze ruggengraat
het licht van de 7e Diepte verwerken. Als onderdeel van dit proces, zullen we de
WORTELS van de Hoofd Centrale Verticale Universele Harmonisering-energie
onderzoeken in onze 6e Diepte en ontdekken wat de HCVUHE is:
een bliksemafleider voor het LICHT van de 7e Diepte.
Anita Willoughby is Fysio-Filosoof.
Zij heeft Jin Shin Jyutsu in New York City gedurende
30 jaar uitgeoefend. Anita’s wijsheid ten aanzien van
de Drie-eenheid van lichaam, verstand en geest komt
voort uit een leven vol experimenteel, professioneel
en spiritueel leren. Haar ervaringen als danser,
moeder en heler, zowel als haar studie van de
Kabbalah, voorzien haar van een rijke tuin vol van
kennis waaruit zij spontaan inzichten plukt ten
behoeve van haar studenten.
” Vol medeleven, doch openhartig, gebruikt Anita haar uitbundige lichaamstaal en
gevoel voor humor om Jin Shin Jyutsu in het dagelijks leven in praktijk te brengen.
Het plezier waarmee ze les geeft werkt aanstekelijk en maken het begrijpen van deze
Kunst en haar filosofie tot een feestje”.

Aanmelden: graag vóór 13 Januari 2016.
Dit kan: met het deelnameformulier, via de website: www.jinshinjyutsu.nl
bij: Aanmelden, telefonisch of per email.
Vroegtijdig aanmelden wordt zeer op prijs gesteld!
Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld à € 100,Rekeningnummer: NL98 ABNA 0528 0045 22 t.n.v. A.E. Strijbosch te Amsterdam
o.v.v. Thema cursus en uw naam.
Het resterend bedrag dient vóór aanvang cursus te zijn voldaan. U ontvangt van ons
een bevestiging van uw inschrijving met aanvullende informatie.

…………………………………………………………………………………………………………
Deelname formulier Basiscursus
met Anita Willoughby
13 - 14 Februari 2016 te Amsterdam.
Naam......................................................................................................
Voornaam…………………………………………………………………………………………...
Adres......................................................................................................
Postcode.................................................................................................
Woonplaats.............................................................................................
Tel..........................................................................................................
Email......................................................................................................
Graag uiterlijk 13 Januari 2016 retour zenden naar de organisatie (z.o.z)

* Zijn er wijzigingen of wenst u geen informatie meer te ontvangen? Meld het ons.

