
jin shin jyutsu 5-daagse 
Gent,     21-25 maart 2018 

Chus  Arias  is  een  reguliere  dokteres,  acupuncturiste,  

en  kinesiologe.   Ze  heeft  ook  Antroposofische  Geneeskunde  gestudeerd.  

Als  student  en  beoefenaar  van  niet-conventionele  geneeskunde,  heeft  ze  de  laatste  

32  jaar  training  gevolgd  en  is  ze  ontwikkeld  om  

de  geneeskunde  te  beoefenen  op  een  manier  die  consistent  is  met  

een  geïntegreerde  visie  van  de  mens.  

Ze  heeft  haar  graad  in  de  Geneeskunde  behaald  in  1983  en  verhuisde  

naar  Zuid-Afrika  waar  ze  15  jaar  heeft  gewerkt  en  gestudeerd.   Terwijl  ze  

steeds  zocht  naar  een  verschil lende  manier  om  het  genezingsproces  te  begrijpen,  

heeft  ze  de  relatie  tussen  zelfkennis  en  genezing  uitgediept.  

Het  vinden  van  Jin  Shin  Jyutsu  in  1996  is  het  antwoord  op  die  zoektocht.  

Sedertdien  heeft  ze  Jin  Shin  Jyutsu  geïntegreerd  in  haar  geneeskundige  prakti jk  

en  heeft  ze  Zelfhulp  onderwezen.   In  2013  heeft  ze  haar  training  als  instructeur  

voltooid  en  is  ze  toegetreden  tot  de  Internationale  Jin  Shin  Jyutsu  Factulteit .    

Ze  leeft  en  werkt  in  Madrid.   Ieder  patiënt  kri jgt  bij  het  doktersbezoek  een  Jin   

Shin  Jyutsu  behandeling.  

Hans Govaert 0032 (0)475 53 15 88 -  0032 (0)9 226 28 73

Jurgen Dumont 0032 (0) 476 34 70 25 
Leen Desmarets 0032 (0)474 59 81 33 -  0032 (0)9 226 28 73

Karmelietenklooster (Rustpunt) 

Burgstraat 46 

9000 Gent 

overnachtingen ter plaatse 

mogelijk in een oord van rust 

(midden in stad) in prachtig 

gerenoveerde kamers 

kamer met ontbijt : 56 euro 

vol pension : 84 euro 

Aantal kamers beperkt 

www.rustpunt.net 

nieuw : 850 euro 

deel I (3dagen) : 510 euro 

deel II (2 dagen) : 340 euro 

 

herhalers : 555 euro 

deel I (3dagen) : 335 euro 

deel II (2 dagen) : 220 euro 

Waar Prijs Taal 

Engels met 

Nederlandse vertaling 

door Roberte Nivelle 

Inschrijving 
Na voorschot 100 euro 

Hans Govaert 

Lieremanstraat 42 

9000 Gent 

ING : (BE12) 3630 8469 5992 

BIC : BBRUBEBB
Info  Gent : 

www.visitgent.be

Chus Arias



Ik ben geboren in Madrid, Spanje, op  1 September 1957. 

In 1983 behaalde ik mijn diploma in Geneeskunde aan Universiteit van 

Complutense  in Madrid. 

Kort daarna verhuisde ik naar Zuid-Afrika waar ik woonde, werkte, en studeerde 

gedurende 15 jaar.  Vanaf mijn derde jaar aan de Universiteit begon mijn verkenning 

van de complementaire geneeskunde. 

Ik voelde dat er iets ontbrak in de manier waarop geneeskunde werd onderwezen in 

de Westerse wereld. 

Ik zocht een ander begrijpen van het genezingsproces en daarnaast ook persoonlijke 

antwoorden. 

Op dit pad bestudeerde ik Traditionele Chinese Geneeskunde en Acupunctuur, 

Kinesiologie, Homeopathie, Antroposofische Geneeskunde, zowel als andere 

modaliteiten van alternatieve geneeskunde.  Ik heb 10 jaar Kinesiologie onderwezen. 

Steeds heb ik gevonden dat genezing en Zelf-kennis hand in hand gingen. 

Ik wilde een manier vinden om mensen te helpen zichzelf te leren helpen. 

In Zuid-Afrika werkte ik als arts in afgelegen landbouwgebieden en in steden. 

Ik ontving het geschenk van Jin Shin Jyutsu in Zuid-Afrika, maar pas in Spanje 

vervolmaakte ik de drie Basiscursussen (2000). 

Ik startte onmiddellijk met het geven van Zelfhulp-cursussen en met het toepassen van 

Jin Shin Jyutsu in mijn medische praktijk. 

Tegenwoordig beoefen ik de praktijk van arts in Madrid, terwijl ik alles integreer wat ik 

gedurende al die jaren heb geleerd.  Iedere patient die bij me komt, ontvangt een JSJ 

sessie. 

Ik werk in een team van andere JSJ en medische beoefenaars en heb respect voor alle 

uitdrukkingen van de geneeskunde. 

Gedurende tien jaar was ik vertaler voor de JSJ klassen in Spanje, en werd lid van de 

Jin Shin Jyutsu Faculteit in 2013.

Het is mijn diepste wens mijn ervaringen met andere studenten van deze Kunst te 

delen en hen te helpen zich zelfzeker te voelen en de Kunstenaar te ZIJN. 


