Bij- en nascholing bij de N.S.K.S.
HBO opleiding Shiatsu therapie, seminars, workshops, introductie-cursussen.
Japans erkende praktijk. Advanced Personal life coaching.
Aanvullende lessen, workshops en docenten opleiding voor Do-In.
(binnenkort erkend door Zhong T.C.M.)
Ook seminars specifiek voor vrouwen - Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu
Alle hieronder genoemde onderdelen zijn op HBO niveau gecertificeerd door de
K.T.N.O, BATC en erkend door de NVST (zie de website voor programma´s en inhoud)

Een jaar met de Japanse meester Kawada sensei
(auteur van „Essential Shiatsu“ in het Engels, Duits en Frans.)
Verdieping van kennis, theorie en praktijk van de 8 wonder meridianen.

Stageseminar Lunteren (1 week) - o.l.v. Alan Nash
voor alle Shiatsu niveaus en studenten-therapeuten van buiten de school
Tijdens het seminar worden alle drie de maaltijden (vegetarisch) elke dag vers gemaakt
in de keuken. Een week van magie, diagnose en energie manipulatie.

Weekend Diagnose seminar met 4 gast-patïenten
voor therapeuten en studenten. Twee dagen met `live´Oriëntaalse benadering
Door de opzet van dit seminar leert de student om te gaan met een werkelijke
situatie/consult in een beschermde omgeving. Dit leidt tot waardevolle ervaringen en
inzichten. De seminars vinden altijd plaats onder leiding van Alan Nash.

Meridiaan weekend seminar voor therapeuten en studenten.
Het meridiaanseminar is bedoeld ter aanvulling op de meridianenleer en dient ter
verbreding en verdieping van de reeds aanwezige kennis. Het thema van het seminar is
de samenhang van de meridianen en de werking van het systeem in de praktijk.

Seminar Japans Macrobiotische koken met Kyoko Onishi
Koken volgens de vijf elementen en medicinale voeding. Incl. proeven van het ter plekke
bereide eten

Twee weekend dagen per jaar - Moxa Workshop
met Alan Nash en Anushka Hofman. Theorie, praktijk en gebruik van drie verschillende
soorten Moxa.

The quiet power to heal
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tel: 0031 (0)70 -383 1500 e-mail: klassieke@shiatsudutch.com

