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Na  vorig  jaar  onze  Vijfdaagse  verzorgd  te  hebben,  was  Wayne  onmiddell i jk  

enthousiast  om  terug  te  komen  naar  Gent  om  er  een  Special  Topic  Class  te  

presenteren  :  

" Ik  zal  je  een  antwoord  geven  en  je  zal  de  klas  verlaten  met  

drie  vragen " ,  zei  Mary  Burmeister.  Deze  Special  Topic  Class  zal  

een  open  discussie  zijn  van  projecten  en  hun  behandeling.  

Welke  stroom?  Waarom?  

Hoe  verstaan  we  de  relatie  'Oorzaak  en  Gevolg '  in  een  behandeling?  

Naast  de  lezingen  en  de  discussies,  zullen  de  studenten  deelnemen  

aan  dageli jkse  hands-on  sessies.  Kom  en  vergezel  ons  in  het  plezier  
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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 

450 euro 

Waar Prijs Taal 

Engels met 

Nederlandse vertaling 

door Roberte Nivelle 

Inschrijving 
Na voorschot 100 euro 
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9000 Gent 

ING : (BE12) 3630 8469 5992 

BIC : BBRUBEBB

Info  Gent : 

www.visitgent.be



Leven is Plezier.  Tenminste als we de sleutels tot dit plezier niet uit het 

oog verliezen.  Traditioneel groeit de ‘nood’ aan behandeling wanneer de 

verloren sleutels reeds tot een bos zijn verworden. 

Op het moment dat het euvel duidelijk voelbaar/zichtbaar wordt willen we, 

als kinderen van deze tijd, zo vlug mogelijk van onze ongemakken af. 

 Vaak wanneer nergens anders oplossing gevonden wordt, komt men bij 

Jin Shin Jyutsu terecht. 

Als het door ernst of tijdgebrek ons echt niet comfortabel wordt gemaakt, 

dringt zich volgende vraag op : “Welke stroom zou ik nu best doen?”  Jin 

Shin Jyutsu schonk ons immers vele stromen en soms zijn er een hele 

boel stromen die in ons opkomen wanneer we denken aan een bepaald 

project.  Onder de vele relaties die we in Jin Shin Jyutsu leren kennen, is 

vooral de relatie Oorzaak-Gevolg in het geval van hoogdringendheid 

relevant. 

Dit aspect wordt reeds in de basiscursus behandeld, maar Wayne gaat in 

deze Special Topic Class dieper in op dit gegeven.   Wie Wayne kent, 

weet hoe uitgebreid, diepgaand en doorleefd zijn kennis is.  Wie zijn 

handen heeft gevoeld, is er des te meer een getuige van. 

Deze klas is een dynamisch gebeuren.   Naast lezing en hands-on is er 

ook tijd voor discussie.  Wie nu reeds concrete vragen heeft, mag die 

alvast doormailen. 

Wanneer Oorzaak doorzien wordt, is het leven geen zoektocht meer naar 

plezier en voldoening.  Dan wordt het een plezier dat zich moeiteloos in 

ieder van ons ontvouwt. 

Wij heten iedereen warmhartig welkom om ons te vergezellen in dit 

boeiend en ontboeiend interactief gebeuren, waarin Wayne ons zal 

gidsen naar steeds meer ‘Ken Mezelf’. 
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Jurgen 


