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???  
Ja, natuuurlijk wilt u nog lid blijven van de Belgische Shiatsu Federatie 

en ja natuuuurlijk is het lidgeld dan al betaald uiterlijk op 31 januari 2018. 
Of niet? Oepppsss… snel even regelen dan: 

vermeld: “Lidgeld 2018 + je naam”.  
stort op rekening BE12 5230 4544 6292 het bedrag van €120 

KLAAR 

Oui, bien sûr je veux rester membre de la Fédération Belge de Shiatsu 
et oui bien sûr la cotisation est payée au plus tard au 31 janvier 2018. 

Ou pas? Oupppsss... Vite régler alors: 
Mentionnez “Cotisation 2018 + votre nom”. 

Versez sur le compte BE12 5230 4544 6292  (€120) 
FAIT!

http://www.europeanshiatsucongress.eu/hara-journal
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Let’s give Shiatsu a needed voice - a call for candidates… 
Een dringende oproep naar kandidaten… 
Un appel important pour candidats… 
  
Dear all, 
  
As I am returning from the latest European Shiatsu Federation (ESF) meeting, I feel 
the need to reach out to all BSF members to ask you to get involved in the work of the 
BSF in becoming a voice for the legal recognition of shiatsu as a profession. 
  
In the last six months, the political spectrum in Europe has been shifting. 
There have been direct attacks on Complementary and Alternative Medicine (CAM) in 
three countries- Spain, Slovenia and Ireland. 
In Slovenia, the medical establishment has taken over the exam board for the 
licensing of CAM professionals and made the anatomy and physiology exams so 
difficult that in effect complementary practitioners can no longer pass it. 
In Ireland, a new bill has been proposed to ban “non-proven” practices and remedies 
(which in effect means almost all of CAM). The media took it up and is now on a 
“quack busting” hunt against CAM professionals, who are portrayed as charlatans. 
In Spain, there has been a recent attempt by the Ciudadanos political party to push 
for legislation that would require all CAM professionals to register and work under 
the control of doctors. This attempt has been stopped by the ESF. 
  
With regard to Belgium – shiatsu as a profession is not protected. 
We are operating in a grey zone, which means that any day our rights to practice 
shiatsu freely can be removed. This is not a far away fiction, as seen by what already 
happened to the homeopaths- under the new regulation only doctors are allowed to 
practice homeopathy. 
The same could happen with shiatsu, as absurd as it seems. 
Ideally of course this would never happen, but what if it does? 
  
I think it is our responsibility to plan ahead and not simply pretend this possibility 
doesn’t exit. We owe it to ourselves, each other and to everything that has been 
constructed in the shiatsu world. 
When I drive a car, I put on the seatbelt and don’t simply hope there will never be a 
crash. 
  
We therefore need to get going and start a dialogue, so that we exist much more in the 
public domain, both socially and politically. If an attack comes, key politicians will 
know our name, our face and can build on the experience that we are competent 
people they can constructively dialogue with. We need to communicate that we have 
clear educational standards and that we are organized in a professional way, building 
on all the hard work the BSF members and schools have been doing all these years. 

For this we need to create a BSF outreach team. 
It would be great if you could volunteer 2-3 hours a month for this cause. No more. 
We would fully support you, you would not be alone in this. We would clearly guide 
you in the communication strategy and clearly outline what to say. 
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It would be great if at the upcoming AGM (nvdr: Algemene Ledenvergadering - 
Réunion Générale pour les membres) we could find 1-3 people for this team. 
  
On a personal note- when I joined the BSF I was super shy and had palpitations just from 
having to say my name in the assembly. Ten years later I have just been re-elected as ESF 
vice president, a position I organically grew into and that I now love, because I really care 
for our small organization and feel I can make a real contribution for shiatsu here. Shiatsu 
has done so much for me, indeed it changed my life and this is my way of saying thank you 
to a practice that I owe so much to. I am writing this, because even if you think you have no 
talent or experience in organizational and political stuff, well  
neither did I. 
Please take this to heart and when the call comes at the next AGM thank you for taking the 
leap. Remember the old saying- jump and the net will appear;-) 
  

Algemene Ledenvergadering       
                                    zondag 18 maart 2018 om 19u. 
Iedereen welkom! 

                             VAN SCHOONBEKESTRAAT 148 
                                                        2018 ANTWERPEN 

Réunion Générale pour les membres  
                                le dimanche 18 mars 2018 à 19h. 
Tout le monde est le bienvenu!

Hopelijk stimuleert bovenstaande enthousiaste bijdrage van Irene jou om ook te 
participeren aan de Algemene Vergadering en met je gedachten en suggesties bij te 
dragen. En ook als je gewoon nieuwsgierig aanwezig wil zijn, kan dat.  
Het voorbeeld van de shiatsufederatie uit Oostenrijk (zie pagina 13) kan ons misschien 
inspireren. We zorgen alvast dat je niet met lege handen naar huis gaat. 
Het voltallige bestuur  

Nous espérons que la contribution enthousiaste d'Irene vous encouragera également à 
participer aux Assemblée Generale et à y contribuer avec vos idées et vos suggestions.  
Et même si vous voulez venir juste être curieux, vous pouvez. 
L'exemple de la fédération Shiatsu d'Autriche (voir page 13) peut peut-être nous 
inspirer. Nous nous assurons déjà que vous ne rentrez pas les mains vides. 
Tout le conseil d'administration.
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Melk (is niet altijd) gezond voor elk 

Er zijn heel wat redenen waarom mensen (jullie cliënten) koemelk afzweren. 
* ze zijn lactose-intolerant 
* ze zijn veganistisch 
* ze lusten het gewoonweg niet 
* … 

Melkvervangers zijn dan een dankbaar alternatief. Omdat lang niet alle medici akkoord gaan 
met deze denkpiste, geven we jullie graag wat extra informatie, kwestie van beslagen op dit 
gladde ijs te komen. 

Hieronder een schema dat gepubliceerd werd door TestGezond aug 2016. Iedereen kan zien dat 
zij blijkbaar het gehalte aan kcal het belangrijkste vinden. Feel free om er anders over te 
denken. 
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En voor wie het nooit eerder probeerde: hier zijn wat makkelijke recepten om 
zelf (h)eerlijke alternatieve melk te maken 

Ingrediënten: 
75 gram noten (zowat ALLES kan: amandelen, cashew, zonnenpitten,…) 
1 medjooldadel 
500 ml water 

Werkwijze 
Laat de noten en dadel een nacht weken in water. Zo worden de noten zacht en zijn ze gemakkelijk 
te malen. 
Spoel het water weg en doe de noten en dadel (zonder pit natuurlijk) in een mixer.  
Voeg het water toe. 
Mix grondig tot alle noten fijngemalen zijn. 
Leg een propere, (uitgewassen zonder spoelmiddel) kaas- of speciale notenmelkdoek boven een 
brede kom of kan. Ik zet zo’n doek dikwijls vast met wasknijpers op de rand van de kom. Handig 
want zo kan ik ondertussen de boel al afwassen terwijl de melk rustig doorloopt. 
Giet nu de notenmelk door de doek. Knijp tot slot het laatste vocht eruit, want daar zit dikwijls nog 
extra maak in. 

De notenmelk is klaar! In de koelkast kan je de notenmelk ongeveer vier dagen bewaren. 

Tip 1. Het restant van in de doek kan je in de oven drogen en gebruiken als meel voor koekjes, 
brood of cake! 
Tip 2. Voor een romigere melk, kun je minder water gebruiken.  
Tip 3. Voor een zoetere melk extra dadel of vanille. 

        Smakelijk 
       Alice 

Van onze collega’s uit Wenen ontvingen we een eerste nieuwe nieuwsbrief HARA. Wie 
niet kan wachten, kan alvast de volledig gepubliceerde tekst lezen op  
http://www.europeanshiatsucongress.eu/hara-journal 

Voorlopig komen 3 van de 5-elementen aan bod. In september volgen de andere twee. 

We zullen in onze Nieuwsbief shiatsu.be steeds een element publiceren. We beginnen 
onze Nieuwsbrief nr 16 (maart 2018) met het element Water. 

Een dikke proficiat voor de auteurs! Het is bijzonder boeiende lectuur geworden. 

§§§§§§§§§§§ 

Nous avons reçu de la part de nos collègues à Vienne le premier nouveau bulletin 
d’information HARA. Pour ceux qui ne savent pas attendre, vous pouvez déjà lire le texte 
complet publié en cliquant sur le lien suivant: http://www.europeanshiatsucongress.eu/
hara-journal 
  
Pour le moment 3 des 5 éléments sont abordés. Au mois de septembre les deux autres 
éléments suivront. 
		
Nous allons publier chaque fois un élément dans notre Bulletin shiatsu.be . Nous 
commencerons notre bulletin n° 16 (mars 2018) avec l’élément Eau. 

Beaucoup de félicitations aux auteurs! Il s’avère de la lecture très intéressante. 

http://www.europeanshiatsucongress.eu/hara-journal
http://shiatsu.be
http://www.europeanshiatsucongress.eu/hara-journal
http://shiatsu.be/
http://www.europeanshiatsucongress.eu/hara-journal
http://shiatsu.be
http://www.europeanshiatsucongress.eu/hara-journal
http://shiatsu.be/


Shiatsu.be Nieuwsbrief van de BelgischeShiatsuFederatie - Bulletin d’information de la FédérationBelge deShiatsu   �7

„The European Agency for Workplace Safety and Health 
estimates the economic follow on costs caused by 

burnout within the EU to be about 20 billion Euros. 
Per year.“



Shiatsu.be Nieuwsbrief van de BelgischeShiatsuFederatie - Bulletin d’information de la FédérationBelge deShiatsu   �8

„Like many psychosomatic patterns burnout is 
nourished by respective 

behaviour and values. The perfect soil for burnout is 
made out of 

a strong longing for perfection.“
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„The roots of our vulnerability for burnout 
can often be found in our personal 
development, our history.“
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„Dealing with the symptoms at hand is a mere 
stepping stone on the way to dealing with the true 
nature of the individual.“
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ZAZEN 
In zazen stoppen we met wat dan ook te willen bereiken of vermijden. We zijn helemaal wakker, volkomen 
helder aanwezig in het hier en nu. We observeren wat er van moment tot moment verschijnt zonder erop in te 
gaan. Zazen is de beoefening van de onmiddellijke verlichting. 
Hiervoor is het belangrijk dat de houding van het lichaam stabiel en bewegingloos is – maar altijd soepel, 
zonder ook maar enige verkramping. Bovendien moet de houding heel alert zijn. De ademhaling moet vrij 
kunnen verlopen. 
De stabiliteit kan best worden gerealiseerd door op een kussen te zitten met de benen gekruist zodat de knieën 
stevig op de grond rusten. De juiste hoogte van het kussen is belangrijk; zit op een dikke mat om je knieën te 
beschermen. Je kan ook met behulp van een kussen of bankje op je knieën zitten wanneer de eerste houding 

echt niet werkt voor jou (dikwijls is het gewoon een kwestie van wat 
oefening, daarom is het goed van toch de eerste houding te proberen, 
op langere termijn loont dat ruimschoots de moeite). Maar zazen is 
niet beperkt tot een bepaalde houding. Wanneer het met gekruiste 
benen niet gaat, zit dan op je knieën; wanneer dat ook niet lukt, zit dan 
op een stoel. Zeker een ergonomische stoel is heel interessant in dat 
geval; maar een gewone stoel kan ook. Zorg er in dat geval voor dat je 
knieën een rechte hoek maken en dat je voeten stevig op de grond 
staan. 
Om de vrije ademhaling toe te laten en de alertheid te stimuleren is het 
belangrijk het bekken goed naar voren te kantelen en de rug en de nek 

te strekken. De top van het hoofd richten we naar de hemel. 
De handen houden we als volgt: met de vingers goed tegen elkaar leggen we de linkervingers op de 
rechtervingers; de zijkanten van de handen plaatsen we tegen de onderbuik zodat de polsen rusten op de benen. 
De punten van de duimen, die in een rechte lijn liggen, raken mekaar in een delicaat contact: ze lossen niet maar 
gaan ook niet echt drukken tegen elkaar. De schouders blijven ontspannen maar in de armen is er een lichte 
spierspanning, juist genoeg om de handen op hun plaats te houden. 
De houding van de handen is heel subtiel, ze helpt ons om heel verfijnd aanwezig te zijn in het lichaam. 
Bovendien biedt ze een bijzonder waardevolle constante feedback over de kwaliteit van onze aandacht in dit 
moment. Zitten we onze gedachten te volgen, te dagdromen, dan zullen de handen wegzakken, of zullen de 
duimen tegen elkaar gaan drukken; in veel gevallen zal trouwens ook de rug inzakken, het hoofd naar voren of 
naar achteren vallen enzovoort… deze veranderingen in de houding zullen onze aandacht trekken, zodat we 
opnieuw in volle helderheid kunnen zitten, met een correcte houding. 
De tong ligt plat in de mond tegen het gehemelte; de punt van de tong raakt de achterkant van de voorste 
tanden. Deze houding verhindert dat je teveel moet slikken; bovendien is het ook weer een manier om ons uit te 
nodigen, heel verfijnd aanwezig te zijn in het lichaam. 
De ogen zijn schuin naar beneden gericht zodat de oogleden ongeveer half toevallen. Ze fixeren geen bepaald 
punt maar kijken met een weidse blik voor zich. Zo beïnvloeden ze de geest, die zich evenmin op een bepaald 
punt of op een bepaalde gedachte fixeert maar een panoramisch bewustzijn realiseert. 
Bij het begin van zazen, voor je je handen in positie brengt, leg je ze met de duimen in de vuisten op beide 
knieën om vervolgens met een rechte rug een zevental keer van rechts naar links te gaan in afnemende mate. Zo 
val je stil in je middelpunt. Dan vouw je de handen samen in een groet en buig je naar voren – een excellente 
manier om het bekken naar voren te kantelen. Daarna leg je de handen op hun plaats en beweeg je niet meer (er 
zijn altijd kleine onwillekeurige bewegingen natuurlijk; en wanneer je de houding corrigeert beweeg je ook, 
maar op een heel rustige manier). 
Je ademt een aantal keer, laat ons zeggen een vijftal keer, diep uit en weer in, dan laat je de ademhaling begaan. 
Je houdt op met wat dan ook te doen en laat je aandacht naar het lichaam en de ademhaling gaan. Gedachten, 
emoties, herinneringen, verlangens allerhande zullen opkomen en je zal geneigd zijn er op in te gaan en zo in de 
wereld van het denken te belanden; maar telkens je merkt dat dat gebeurt is, kom je simpelweg terug naar de 
eenvoudige realiteit van dit moment, de levende stroom van zijn hier en nu. Er is voelen van ademhaling en 
lichaam, er zijn geluiden, beelden, en allerlei geestelijke verschijnselen… ze komen allemaal vrij op en 
verdwijnen terug in alle vrijheid. We grijpen er niet naar met onze geest. 

Tekst van Luc De Winter, Ho Sen dojo Antwerpen
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Country News Austria February 2018   (Eduard Tripp) 

1. At the moment we are in the middle of a year intensive cooperation with a PR 
agency. Highlights are:  

• a media cooperation with Austria´s most famous Blogger DariaDaria https://
www.instagram.com/p/BYIBDhGn4je/  

• a media cooperation with an online lifestyle magazine (enjoyliving) presenting  
Shiatsu experts to different subjects as sleep, burnout prevention, children … 
http://www.enjoyliving.at/gesund-leben-magazin/bewegung-und-fitness/
koerperarbeit/massage.html 

• Videoclips (Do-In) presented on Infoscreen (a channel that is shown in public 
tansport in Vienna, maybe in other big towns in Austria too) 

2. We had AGM 2017 at the beginning of December (1st) presenting  

• a survey (“Wirkungsbericht”) on the work of the Austrian federation 2016 (and sent 
to each member) – another one (“2017”) will be sent early this year 

• results of the working group “Future of Shiatsu”, evaluating possible directions for 
positioning Shiatsu in Austria in the future (as long as there is no European 
regulation): keeping the situation as it is, or trying to improve (e.g. into health 
system or even into less regulation) 

• no result (at the moment) in searching for a strengthening and (later on) 
replacement of my function (“political officer” and ESF representative) – we will 
start another announcement soon 

3. During the Shiatsu days in the spring of 2017, which take place in Austria over a 
period of more than one week in order to provide the greatest possible flexibility for the 
organizers (many of them regional groups), there were a variety of activities throughout 
Austria, including “Shiatsu on tour” (bringing Shiatsu even to small villages) and 
Shiatsu tents in 7 Austrian cities, in which free Shiatsu was given. 

4. At the end of September 2017 we had a close cooperation with the European Shiatsu 
Congress, in order to anchor Shiatsu and the Austrian umbrella organisation more 
firmly in the minds of the people in Austria, supplemented with a meeting tent 
("Shiatsu in the tent") on a large shopping street, in which interested people passing by 
received Shiatsu; and a large advertising tower next to this tent, on which Shiatsu was 
advertised in a visible way.                   At the same time, this should also be a sign for the 
members and Shiatsu practitioners throughout Europe. 

5. 2018 we celebrate “25 Years ÖDS“ with a lot of events, e.g. 25 actions throughout the 
year, and the AGM with their surrounding “ÖDS days” will reflect this. 

6. The increase of the membership fee to 160 Euro per year was implemented despite 
some doubts and is successful: the office could be expanded and the communication 
with the members could be improved significantly, e. g. with a regular newsletter and a 
new more functional website. In the end, there were hardly any resignations; on the 
contrary, with the improvement of the communication structure, "lost" members came 
back and the number of members increased. 

7. We will have our AGM 2018 on October 18th in the evening, “surrounded” by “ÖDS-
Tage” (workshops, presentations … all free for our members) from October 18th to 20th.              
As ESF meeting will be October 19th to 21st in Vienna, we plan an open meeting of ESF 
and ÖDS members on 19th evening to strengthen the connection of the Austrian 
Shiatsu practitioner with the European federation. 

https://www.instagram.com/p/BYIBDhGn4je/
http://www.enjoyliving.at/gesund-leben-magazin/bewegung-und-fitness/koerperarbeit/massage.html
https://www.instagram.com/p/BYIBDhGn4je/
http://www.enjoyliving.at/gesund-leben-magazin/bewegung-und-fitness/koerperarbeit/massage.html
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Programma Shiatsu-scholen in België 
Het gaat om activiteiten buiten de opleiding; nascholing, verdieping, en 

special events die open staan  voor ervaren deelnemers 

Programme Ecoles shiatsu en Belgique 
      Il s’agit d’activités en dehors de la formation, la formation continue, un 

approfondissement, et des événements spéciaux ouverts aux participants 
les plus expérimentés. 
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www.yu-sen.be 

nieuwe reeks CSSP start april 18 
CranioSacraalShiatsu Protocol 1 
vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag  8 april 2018 
CranioSacraalShiatsuProtocol 2 
vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 oktober 2018 
instappen kan nog zolang er plaatsen vrij zijn. 

Anatomie 2 
zaterdag 10 en zondag 11 maart 2018 
Volledig gericht op ons shiatsu-werk 

Kinesiologisch Testen   
zondag 13 mei 10-17u 

Initiatie Oosterse Gelaatsdiagnose   
woensdag 16 mei 19-22u 

Initiatie Voetreflexologie 
zaterdag 6 en zondag  7 oktober 2018 

Kookopleiding yinyang koken   
zaterdag 24 maart 2018 10-17u 
een ganse dag ZELF in de potten roeren en vooral 
veel proeven 

Kookopleiding glutenvrij-lactosevrij koken  
zaterdag 12 mei 2018 10-17u 
een ganse dag ZELF in de potten roeren en vooral veel proeven 

voor alle modules ontvangt u een factuur + attest van bijscholing BSF 

YU SEN, Centrum voor Oosterse Therapieën 
Merelstraat 24, 3290 Diest     013.335328 
www.yu-sen.be

http://www.yu-sen.be
http://www.yu-sen.be/index.php/craniosacraalshiatsuprotocol-opleiding/6-cssp-1.html
http://www.yu-sen.be/index.php/craniosacraalshiatsuprotocol-opleiding/7-cssp-2.html
http://www.yu-sen.be/index.php/medisch-paramedisch/15-initiatie-toegepaste-anatomie.html#anatomiedeel2
http://yu-sen.be/index.php/kinesiologie/23-leren-testen-met-toegepaste-kinesiologie-1.html
http://yu-sen.be/index.php/overige-modules/30-oosterse-gelaatsdiagnose.html
http://www.yu-sen.be/index.php/overige-modules/44-voetreflexologie.html
http://www.yu-sen.be/index.php/kooklessen-opleiding/22-kookopleiding-yin-yang.html
http://yu-sen.be/index.php/kooklessen-opleiding/18-kookopleiding-glutenvrij-zuivelvrij.html
http://www.yu-sen.be
http://www.yu-sen.be
http://www.yu-sen.be/index.php/craniosacraalshiatsuprotocol-opleiding/6-cssp-1.html
http://www.yu-sen.be/index.php/craniosacraalshiatsuprotocol-opleiding/7-cssp-2.html
http://www.yu-sen.be/index.php/medisch-paramedisch/15-initiatie-toegepaste-anatomie.html#anatomiedeel2
http://yu-sen.be/index.php/kinesiologie/23-leren-testen-met-toegepaste-kinesiologie-1.html
http://yu-sen.be/index.php/overige-modules/30-oosterse-gelaatsdiagnose.html
http://www.yu-sen.be/index.php/overige-modules/44-voetreflexologie.html
http://www.yu-sen.be/index.php/kooklessen-opleiding/22-kookopleiding-yin-yang.html
http://yu-sen.be/index.php/kooklessen-opleiding/18-kookopleiding-glutenvrij-zuivelvrij.html
http://www.yu-sen.be
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ShinzuiKai	2018 
Professional	Shiatsu	Educa>on	in	Belgium	and	Japan	
Forma>on	professionnelle	Shiatsu	à	Bruxelles	et	Fukuoka	
Professionele	Shiatsu	Opleiding	in	België	en	Japan	

Residen>al	Shiatsu	retreat		in	Japan	“The	essence	of	Shiatsu”	
Haruhiko	Masunaga	&	Philippe	Vandenabeele	
Furuyu	Hot	Spring	Japan		
from	Sunday	28th	of	October	unAl	Saturday	3rd	of	November	2018	

«	Shiatsu	du	Samouraï	»	10-11maart	2018	
Svenja	Schaper	(UK)	
le	programme	scolaire	qui	favorise	la	santé	et	la	concentraAon	

Ini>a>e	CranioSacraalShiatsuProtocol		11	mei	2018	19-22u	
Alice	Deen	(erkend	leraar	BSF)	
de	eerste	linken	cranio-sacraal	en	shiatsu	worden	gelegd	

Workshop	polsdiagnos>ek	/Atelier	«Diagnos>c	au	moyen	du	pouls»	
1-2	december	2018		
Joyce	Vlaarkamp	(NL)	
“Ki	is	geen	idee,	het	is	een	ervaring	van	het	lichaam”	

WWW.SHINZUI.BE						WWW.SHIATSU.BRUSSELS	
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 Du mardi 29/5 au samedi 2/6  2018 
        

 Toucher le Coeur  
     de la Relation Authentique 
 

Atel ier exceptionnel  
     pour Couples 
              avec Didier & Krist ina  

 

 

 !          A La Vi l la Clara  sur le f lanc du Mt Canigou     
                                                      dans les Pyrénées Orientales (F) 
 

 
             Sentir l’amour pour soi et les autres à partir de la Conscience Cellulaire, une chance  
           pour célébrer l’Amour !  
           Vous venez en couple pour rétablir, approfondir, célébrer l'état d'Amour de votre couple. 
       

           Des exercices pour ressentir et se mettre en connexion avec la Conscience Cellulaire et accueillir vos capacités  
           de rester en contact avec cette Conscience à l’intérieure de vous. 
 
           Au travers de différences techniques tel que le massage Shiatsu, le Yoga Kundalini, et l’exploration des possibilités  
          de  la  Communication Non-Verbale ainsi que le role de l’Ego dans le couple. Pour sortir de la domination mental  
          et visuel. On ouvrira une porte vers une relation plus consciente et lumineuse. 

Un magnifique cadeau pour votre couple et vous-même.  
           Le tout dans un cadre verdoyant et agrémenter de plats savoureux. !  
           Découvrirons-nous les plaisirs des ballades dans la nature et la visite aux sources thermales chaudes…. 

         
            Prix au résidentiel: 480 euros tout inclus sauf le transport et la visite aux thermes chaudes (optionel) 
        Lieu: La Villa Clara - Centre de Méditation. - Site : www.o-ki.fr.  Conditions d'admission: ouvert pour tous.   
         Arrivée prévue mardi vers 15h (Ryanair sur Perpignan à 12h), Départ samedi vers 10h (Ryanair départ 12h25).      
 

          
 

 o-ki@o-ki.be     www.o-ki.be     0476-999.421 
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Heidestraat	6B	3500	Hasselt	www.wellnessacademie.be	
BELGIË 011-872703 NEDERLAND 0800-0980980 of via www.wellnessacademie.be 

http://www.manipura.be/ 

studiecentrum Mechelen 
http://www.toneindigverhaal.be/ 
Lange Zandstraat, Mechelen 

"  
Mastenhof 7    2560 Kessel  www.lifeforceshiatsu.com 

!

"   Belgische School voor Paardenshiatsu 
												Morville	99																																							6940	Durbuy	
																																																					www.painthorse-ranch.be

!

http://www.lifeforceshiatsu.com
http://www.painthorse-ranch.be
http://www.wellnessacademie.be
http://www.manipura.be/
http://www.painthorse-ranch.be
http://www.wellnessacademie.be
http://www.toneindigverhaal.be/
http://www.lifeforceshiatsu.com
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______________________________________________________________

Ecole de Shiatsu de Louvranges

_________________________________________________ 

50	Cours	Marie	D’Oignies	
1348	Louvain-la-Neuve	
		0495/688746-	elisa@kajudo.be	
		hbp://www.kajudo.be/								
Ecole	de	formaAon	au	shiatsu	

______________________________________________________________________________	

Sa t’sam
Groenstraat 7       1800 Vilvoorde
http://www.satsam.be/

______________________________________________________________________________	

http://www.issshiatsu.be/

http://www.kajudo.be/
http://www.satsam.be/
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IYASHI								Centrum	Voor	Heling	
Tweekleinewegenstraat	71									3001	Heverlee	

T	016	464702	

 
 
Het weekend van 19 en 20 mei 2018 komen alle Europese paarden en 
hondenshiatsu scholen en practitoners samen voor een interessante meeting en 
leuke internationale workshops.  
 
Je kan je ook voor 1 dag inschrijven indien je wenst. 
 
Programma bekijken of inschrijven? 
Ga naar de website www.equina.be 
klik door naar opleidingen 
Holistic Happiness 
En scroll naar beneden tot Internationaal paarden en honden shiatsu weekend 
 
Er zijn momenteel (15/2/2018) nog 13 plaatsjes vrij. Al de rest is reeds ingenomen. 
 


