
JIN SHIN JYUTSU BASISCURSUS 
MET WAYNE HACKETT (USA) 

09 -13 OKTOBER 2019 TE AMSTERDAM. 
Engels met Nederlandse vertaling. 

U bent van harte welkom op onze Basiscursus tot Jin Shin Jyutsu® beoefenaar. 
Deze cursus zal worden gepresenteerd door Wayne Hackett . 
Engels met Nederlandse vertaling. Geen voorkennis nodig. 
T/m 18 jaar gratis. 

Elke Basiscursus bestaat uit twee delen:  

Deel 1: het fundament, introduceert de Drie Eenheidsstroom, onze Levensbron, het systeem van de 26 
Veiligheids-Energie-Sloten, u leert hun dynamische kwaliteiten en hun locatie verkennen, het concept van de 
Diepten binnen het lichaam en, niet in de laatste plaats, de mondelinge overdracht van de filosofie van Jin 
Shin Jyutsu. Deel 1 omvat drie dagen, de theorie wordt afgewisseld met praktijk; dagelijks behandelen en 
behandeld worden in groepjes van drie. 

Deel 2: (alleen te volgen na afronding van deel 1) introduceert de 12 Orgaan Functie Energiestromen, het 
polsen luisteren, lichaam lezen, de Speciale Lichaamsfunctie-stromen en hoe deze bijdragen aan het 
harmoniseren van lichaam, verstand en geest. Theorie afgewisseld met praktijk; dagelijks behandelen en 
behandeld worden in groepjes van drie. Deel 2 omvat twee dagen. Deelname aan deel 2 is alleen mogelijk 
na afronding van deel 1. U kunt er voor kiezen om de delen apart te volgen.  
Na afronding van een volledige vijfdaagse cursus volgt een certificaat van deelname. 
Het tweede certificaat volgt na afronding van de derde volledige vijfdaagse cursus en geeft aan dat de 
student aan het begin staat als beoefenaar van een levenslange studie in de Kunst van Jin Shin Jyutsu®. 

Datum: 09 tot en met 13 Oktober 2019 
Deel 1: Woensdag t/m Vrijdag, Deel 2: Zaterdag en Zondag, 09:00-18:00u. 
Registratie: dag 1 en dag 4 vanaf 08:30u 
Cursusprijs studenten:  
Nieuwe Student:       Deel 1: € 540,-/ Deel 2: € 360,-. 
Herhalend Student:  Deel 1: € 365,-/ Deel 2: € 240,-.  
Plaats:  
Grand Café Frankendael 
Middenweg 116 
1097 BT Amsterdam 
T 020 - 66 36 222 

Inschrijven: via de website: http://www.jinshinjyutsu.nl/aanmelden 
of per email: anoukjsj@gmail.com. Graag vermelden: 
Nieuwe student □Deel I □Deel II 
Herhalend student □Deel I □Deel II  

Uw plaats is verzekerd na ontvangst van het inschrijfgeld à €100,- op rekeningnummer: 
NL88 ABNA 0444318437 t.n.v. G. van Zanten te Amsterdam o.v.v. Wayne Hackett. 
Vermeld tevens duidelijk uw naam. U ontvangt van ons een bevestiging met aanvullende informatie. 
Het resterend bedrag dient uiterlijk 2 weken voor aanvang cursus te zijn voldaan. Graag tot ziens! 
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