
Een week lang onthaasten, ontspannen in een ongerepte, 

natuurlijke omgeving, waar stilte het enige geluid is: 
Merzweiler in Rheinland-Pfalz, Duitsland. 
Op een half uur rijden van het Natuurpark Hunsrück. Hier komt u 

letterlijk tot u ZELF. De natuurrijke omgeving leent zich voor rust, 
lange wandelingen, (fiets)tochten langs diverse rivieren tussen 

mooie wijndorpjes en genieten van cultuur en gastronomie. 

Een Jin Shin Jyutsu Intensive 
biedt een mogelijkheid tot verjonging en om weer in harmonie te 

komen met je Levensbron. Twee maal daags een hands-on 
behandeling genereert en ondersteunt diepgaande verandering. 
Terwijl de functies van assimilatie en eliminatie gerevitaliseerd 

worden, kan de wederopbouw en versterking van de 
lichaamseigenschappen worden hersteld. Wanneer er chronische 

aandoeningen zijn die fysieke of mentale functies beperken, dan is 
een Intensive een efficiënte weg naar genezing. Het ontvangen van 

Jin Shin Jyutsu vooraf, tijdens en na medische behandeling 
ondersteunt het lichaam om zo voordeel te halen uit medicijnen en 

medische handelingen. Een Intensive beperkt zich niet tot een week; 
naar behoefte kan deze tot drie weken worden uitgebreid.  

- I am my own limitation-  Mary Burmeister. 

Voorafgaand doen wij een kort intakegesprek en bespreken de 

behandelingsmogelijkheden. Een behandeling duurt 30 tot 60 
minuten, met minimaal 8 uur tussen twee behandelingen. 
De rest van de tijd is vrij te besteden. Wij adviseren om voldoende 

rust te nemen voor het proces en gemakkelijke kleding te dragen. 
Indien van toepassing worden ook Zelfhelp-oefeningen aangeboden. 

Wij bieden Jin Shin Jyutsu Intensive aan van Juni tot September. 

Accomodatie: 
Je logeert in een aangebouwde vakantiewoning met eigen toegang. 
De woning heeft een tweepersoonsbed, badkamer met douche en 
toilet, een eenvoudige keuken en een veranda.   

Kosten per persoon: 
€ 100,- p/d inclusief logies en 2x behandeling 
€ 30,-  p/n voor de aankomst- en vertrekdag 

Aanbetaling: € 100,- 
Annulering : kosteloos tot 30 dagen voor aankomst 

Contact Anouk: anoukjsj@gmail.com  
George: vanzantengeorge@gmail.com 

Van harte welkom!
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