
De pelgrimstocht naar je lichaam, geest en ziel.

Een Jin Shin Jyutsu vijfdaagse waar we onszelf leren kennen (helpen).

Pelgrimstochten zijn van alle tijden, culturen en religies. Pelgrims zijn op zoek 
naar zichzelf, naar spiritualiteit, naar de diepere betekenis van het leven. Ze 
doen dit door verre tochten naar Santiago De Compostella, Rome, Jerusalem, 
Mekka en naar vele andere heilige plaatsen in de wereld.

Wij nodigen jullie uit om die pelgrimstocht te ondernemen naar ons eigen 
lichaam. Jiro Murai de man die Jin Shin Jyutsu nieuw leven gaf en aan ons 
schonk verklaarde dat de energiecentra (veiligheidsenergie sloten) in ons 
lichaam gebaseerd waren naar de ligging van shinto tempels in Japan.

Onze pelgrimstocht naar die kathedralen, tempels of krachtige energie centra in
ons lichaam zijn het waard om  samen te bezoeken.



 Als we de achterliggende symboliek van die heilige plaatsen begrijpen gaan we 
de wereld in en rond ons anders bekijken. We stromen vloeiender door de 
alledaagsheid en veranderen problemen in projecten.

De eerste twee dagen (boek 1) verkennen we verschillende pelgrimsroutes in 
ons lichaam, we verdiepen ons in de filosofie en passen die toe door met onze 
handen de verschillende energiecentra te verbinden.

De derde dag (boek 2) bezoeken we de energiecentra één voor één, leren we 
de psychologie en die te gebruiken voor allerlei toepassingen in ons leven op 
lichamelijk, geestelijk en ziels vlak.

De vierde en vijfde dag (boek 3)verbinden we die energie centra met onze 
vingers, tenen en rugwervels. We bestuderen vingerhoudingen (mudra’s) en 
maken opnieuw een connectie met lichaam, geest en ziel.

Gedurende die vijf dagen wordt de theorie telkens omgezet in praktijk. Het is 
een uitstekende manier om je vermoeidheid af te leggen en (nog) meer plezier 
in het leven te hebben.

 Prijs :  

1 dag      : 80 euro          2 dagen : 150 euro            3 dagen : 210 euro 
4 dagen : 260 euro         5 dagen : 300 euro 

Cursustijd :

9u30 tot 17u00

Waar : Lieremanstraat 42 9000 Gent

Datum : van woensdag 28 juni tot en met zondag 2 juli

Inschrijving :  na overschrijving 80 euro op ING BE12 3630 8469 5992
Hans Govaert
Lieremanstraat 42
9000 Gent

0032 (0) 475 53 15 88
hans.govaert@skynet.be
www.jinshinjyutsugent.be
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