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Leuke wedstrijd voor aandachtige lezers. 

Los onderstaande simpele vraagjes op en stuur uw antwoord naar  
                                              editorial-staff@shiatsu.be 
Uit alle juiste inzendingen worden 3 winnaars getrokken. Zij ontvangen een koker met 3 
prachtige A0 posters van de acupunctuurpunten (tsubo’s) (zie pagina 16 ) 

1. Yamamoto-sensei was bekend voor een heel specifieke vorm van shiatsu. Welke? 
2. Wie is de geestelijke vader van Körperwelten? 
3. in welk land werd Ötzi gevonden? 

Niet vergeten je naam en adres te vermelden.  
Waar anders moeten we dan je gewonnen pakket versturen... ? 
Uiterlijke inzenddatum:  20 juni 2015 

                               ------------------------------------------- 

Jeu amusant pour lecteurs attentifs. 

Répondez aux 3 questions simples ci-dessous. Vous pouvez envoyer vos réponses à 
editorial-staff@shiatsu.be 

De tous les réponses correctes 3 gagnants seront tirés au sort. 
Il/elle recevra un étui avec 3 posters A0 merveilleux des points d’acupuncture (tsubo’s).      
(voir page 16 ) 

1. Yamamoto-sensei était connue pour une forme très spécifique de Shiatsu. Laquelle ? 
2. Qui était le fondateur de Körperwelten ? 
3. Dans quel pays a-t-on trouvé Ötzi ? 

N'oubliez pas d'indiquer votre nom et adresse afin que nous puissions vous envoyer le 
paquet que vous avez gagné ... ? 
Date limite d’envoi de vos réponses: le 20 juin 2015 

                               ————————————————————— 

De winnaar van de prijsvraag Nieuwsbrief BSF voorjaar 2015 
10 pakjes Matcha twv €169 
is Marleen Zwartebroeckx, Kortenaken 
Veel gezond (drink-)plezier met je prijs!  

Marleen Zwartebroeckx, Kortenaken est le gagnant du jeux printemps 2015 et remporte les 
paquets thé vert Matcha. 
Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir avec son prix intéressant. 

mailto:editorial-staff@shiatsu.be
mailto:editorial-staff@shiatsu.be
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artikel overgenomen uit: www.grenswetenschap.nl 

In 1991 werd in de Italiaanse Alpen een lijk gevonden. Niet zomaar een lijk, het was het 
door de natuur geconserveerde lichaam van de man die velen nu als Ötzi kennen... Ötzi 
was een jager uit de tijdsperiode het Neolithicum, ook wel Late Steentijd genoemd, en is 
ongeveer 5300 jaar geleden gestorven. Bij zijn lichaam werden, al was het pas een jaar 
later dat de vindplaats grondig onderzocht werd, ook nog nagels en haar gevonden 
tezamen met kleding en diverse andere gebruiksvoorwerpen. 

De ouderdom van Ötzi is uitzonderlijk... 
Hij is niet alleen een van de oudste mummies, hij is ook tot zover de enige mens uit de 
steentijd die gevonden is met al zijn kleding en gebruiksvoorwerpen nog bij zich, andere 
restanten uit hetzelfde tijdperk zijn vaak in slechte staat, helemaal niet eens 
gemumificeerd of heel vaak begraven met allerlei toevoegingen wat niet altijd een goed 
beeld gaf van hoe men toen leefde. 
In het geval van Ötzi gaat dit niet op, alsof hij de ene dag nog aan het werk was op het 
land, de volgende dag was hij diepgevroren, zo direct is hij uit het leven gegrepen. En 
dat voor een man die leefde voordat Stonehenge gebouwd werd, en zelfs nog voor de 
Egyptenaren piramides begonnen te renoveren. 

Er is echter nog een opmerkelijk iets met het door weer en wind geconserveerde lichaam 
van Ötzi, want hij beschikt namelijk over diverse tatoeages, 58 in totaal, bestaande uit 
simpele lijnen, kruisjes en stippen. 

http://grenswetenschap.nl
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Geen schaars geklede dames, of een "thorned rose", alleen maar simpele basisvormen, 
niets meer en niets minder. En het lijkt niet op te houden voor Ötzi. Ook hier heeft hij 
weer het record, want op dit moment zijn het de oudste tatoeages bekend. 
Uniek zijn de tatoeages niet helemaal, de vroegere bewoners van St. Lawrence Island in 
de Beringstraat kregen vergelijkbare tatoeages als ze hun eerste ijsbeer of walvis 
doodden, deze tatoeages werden opvallend genoeg geplaatst op gewrichten en 
zenuwknooppunten en moesten beschermen tegen kwade geesten, ook is het bekend dat 
er in Azie meerdere culturen waren die bepaalde punten op de huid koppelden aan 
kwade krachten of juist genezing en tegelijkertijd zijn er Egyptische tempelschilderingen 
die vergelijkbare stippen en strepen bij tempeldanseressen laten zien, de betekenis 
hiervan is echter niet bekend... 

We zien nu een paar dingen, simpele tatoeages, in meerdere gevallen op dezelfde 
plaatsen en meerdere culturen die duizenden jaren geleden deze tatoeages al gebruikten 
als religie, door kwade geesten en goede krachten aan deze tatoeages te verbinden. 
Opvallend is dat de tatoeages telkens op dezelfde plaatsen zitten, zou hier een reden 
voor kunnen zijn? 

Het lijkt erop dat die reden er is: een paar jaar 
geleden was een wetenschapper bezig Ötzi te 
onderzoeken, en ontdekte dus deze tatoeages. 
De beste man begon alles in kaart te brengen 
en hing een poster van een mens op, waarop hij 
alle lijnen en punten markeerde. De tatoeages 
zaten duidelijk in een patroon, alleen begreep 
hij niet waarom, tot op een dag een collega zijn 
werkkamer binnen kwam lopen en vroeg; "wat 
doe jij met een acupunctuurposter aan je 
muur?" 

De man reageert verbaasd, hij wist niet eens 
iets van acupunctuur, maar zoekt het verder uit 
en na wat navraag komt hij tot de conclusie dat 
zijn kollega wel degelijk gelijk had, zijn 
tekening komt exact overeen met een 
standaard acupunctuurkaart, met daarop de meest voorkomende "contactpunten", de 
theorie dat de tatoeages acupunctuurpunten zijn, is geboren... 

Even een korte geschiedenis over 
acupunctuur; het woord betekent, heel 
diepgaand, "steken met naald" als je het 
een beetje vrij vertaalt, Het is volgens 
wikipedia al meer dan 2000 jaar oud en 
gaat uit van energiestromen door het 
lichaam, meridianen genoemd. Een 
verstoring hierin zou ziektes kunnen 
veroorzaken, die dan met acupunctuur 
behandeld kunnen worden... 
Volgens de ene arts is het pure hokus-
pokus en dus kwakzalverij. Als je de wat 
meer openstaande experts vraagt dan krijg 
je toch ook nog wel eens een ander 
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antwoord. Één ding is in ieder geval zeker, complete onzin kan het niet zijn. Het is in China 
redelijk normaal is om een acupunctuur-verdoving te krijgen bij een operatie. 

De manier waarop acupunctuur wordt gebruikt is door naalden in bepaalde plaatsen van 
het lichaam te steken, doet men dit op de juiste manier dan kan men hiermee de meest 
uiteenlopende kwalen genezen. In feite steekt men de naalden in de energiestromen van 
het lichaam om die energiestromen te beïnvloeden, dit kan weer puur door de naald zelf, of 
door elektriciteit door de naalden heen te sturen, zelfs de arts die de naalden vasthoudt zou 
nog wat energie over kunnen brengen door de naald heen de patiënt in, maar het 
belangrijkst is de juiste positie...  

Op dit punt komen we weer terug bij Ötzi, want Ötzi heeft dit, en wel over zijn hele lichaam 
heen in de vorm van tatoeages. Het schijnt zelfs dat Ötzi gevonden is met een setje naalden 
bij zich, wat de suggestie wekt dat Ötzi een "iedereen-kan-prikken" zelfhulppakketje bij 
zich had. Stel je voor, een man in de 40 gaat een reis door de Alpen maken. Hij gaat alleen 
en zal een hele tijd weg zijn. Anderen kunnen hem niet helpen mocht hij te lang wegblijven 
en hij kon niemand bellen in geval van nood. Wat doe je dan? Dan neem je de 
EHBO"koffer" mee! 

We hebben hier de oudst bekende tatoeages ter wereld die overeenkomen met standaard 
acupunctuurkaarten van deze tijd en een setje naalden. We hebben meerdere volken uit 
dezelfde en latere tijden die vergelijkbare tatoeages gebruikten. In meerdere gevallen zijn 

deze tatoeages gekoppeld aan kwade 
geesten of ziekten, wat voor natuurvolken 
vaak één en hetzelfde was. En we zien dat 
tatoeages toen amper als versiering 
konden dienen, puur door de eenvoud 
ervan. 

Zou het kunnen dat tatoeages helemaal 
niet als versiering bedoeld zijn, maar als 
manier om vaste posities op het lichaam 
aan te geven? Niet ieder mens kan 
acupunctuurpunten aanvoelen en het is 
ook niet voor elk mens precies gelijk waar 
die punten zitten, als je dit aangeeft met 
een tatoeage dan scheelt dit veel zoeken en 
op de gok prikken. 
Is er een kans dat de huidige tatoeages die 
voornamelijk als versiering dienen, 
gebaseerd zijn op deze geneeskundige 
toepassing van tatoeages, en dat de 

natuurvolken geloven dat bepaalde tatoeages bepaalde kwade krachten of geesten afweren, 
omdat er nog wat kennis overgebleven was over de echte betekenis van de tatoeages. 
En dan de hamvraag: Is de 2000 jaar oude kunst van acupunctuur meer dan 5000 jaar 
oud? Ötzi is maar liefst 5300 jaar geleden gestorven. Hoe dan ook stelt het vragen bij de 
uitleg dat pas rond het jaar 100 de eerste gevallen van acupunctuur uit China bekend 
werden, want Ötzi is veel ouder, lag in de Alpen en lijkt geen Aziatische afkomst te 
hebben... 
Vragen te over, lijkt mij, nu rest mij nog 1 echte vraag: 
Waar komen tatoeages en acupunctuur echt vandaan, en hoe oud is 
acupunctuur in werkelijkheid?  Wie het weet mag het zeggen... 
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deze HOUT-tekst is een samenwerking tussen 2 scholen  
 Life Force (Nadia) en Yu Sen (Alice). 

YOGA-TIP HOUT 

Je zit rechtop, de benen zo ver mogelijk gespreid.  Mocht je voelen dat je onderrug doorzakt, ga dan 
op een (meditatie-) kussen zitten.  
Adem in : Strek je armen gespreid in de lucht.  Maak je zo lang mogelijk.  
Adem uit : Buig naar voor vanuit je bekken. Breng je onderbuik naar de grond, dan je thorax, dan 
pas je hoofd.  Je handen glijden langs de binnenkant van je benen naar je voeten toe. 
Hou je adem vast : corrigeer je houding. 
Adem weer in : kom iets overeind. 
Adem uit : probeer ontspanning te vinden in de spanning en ga ietsje verder of, als je al helemaal 
tegen de grond was, ontspan. 
Adem in : kom weer helemaal overeind. 
  
Het gaat er om de stretching zo correct mogelijk uit te voeren (niet zo diep mogelijk) 

SHIATSU-TIP HOUT 

Hout wordt in de Oosterse filosofie gekoppeld aan het voorjaar, de Lente, een nieuw geluid, 
kinderen, maar ook aan boosheid (vooral opgekropte boosheid dan) en aan Lever en Galblaas. 

 Tekst overgenomen uit “Ohashi, wat het lichaam je zegt” ISBN 90 6963 612 3 
De Levermeridiaan is een werkelijk meesterorgaan. Hij voert veel ingewikkelde en 
verbazingwekkende taken uit, waaronder de opslag van energie, het reinigen van het bloed en de 
aanmaak van immuuncellen en spijsverteringsenzymen.  
In het Oosten zeggen we dat de Lever de zetel is van de ziel. De emotie die geassocieerd wordt met 
de Lever en Galblaas is WOEDE. Te veel woede schaadt de Lever. Daarentegen zorgt 
gelijkmoedigheid ervoor dat de Lever zich ontspant en beter functioneert. 

Als de Leverenergie uitgeput of KYO is 
Als iemands Leverenergie verzwakt is, wordt hij of zij snel moe, omdat de lever dan geen glycogeen 
(opgeslagen energie) afgeeft. Zo iemand heeft ook snel last van duizeligheid en vermoeide ogen, en 
heeft snel ongelukjes. Het lichaam wordt gemakkelijk vergiftigd, omdat de lever niet in staat is het 
lichaam te ontgiften. Men loopt eerder hepatitis en andere ernstige leveraandoeningen op en het is 
moeilijker ervan te genezen. Mensen met een zwakke leverenergie hebben vaak koorts en een 
zwakke seksuele vitaliteit, impotentie en prostaatklachten. Psychisch gezien raken mensen met een 
zwakke Lever snel geïrriteerd en boos. Ze hebben ook last van inconsequent gedrag en nervositeit. 
Ze kunnen niet zwaarder worden, al zouden ze het willen. Ze besteden veel te veel aandacht aan 
trivialiteiten.
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Als de Lever te veel energie heeft of JITSU is 
Als de Lever te veel energie heeft, wordt een mens zeer gedreven, obsessief en een workaholic. Hij of 
zij heeft de neiging te veel te gaan drinken, vooral alcohol. Er is ook vaak een zwaar hoofd, een zwakke 
spijsvertering en soms aanvallen van duizeligheid. Aangezien er te veel energie in de meridiaan is, 
ontstaat er druk in de meridiaan. Dit veroorzaakt spanning in de anus, aambeien, en bij mannen, 
prostaatklachten en een vervelend gevoel in de teelballen. Vrouwen die te veel Leverenergie hebben, 
kunnen problemen hebben met de ovaria, soms cysten, ontstekingen in de geslachtsorganen en last 
van PMS. Zowel mannen als vrouwen kunnen last hebben van spanning in de hara, winderigheid en 
ontbinding in de weefsels, wat een vieze lichaamsgeur veroorzaakt. Psychisch gezien zijn deze mensen 
koppig, agressief, snel boos, over het geheel genomen nogal emotioneel en , o ironie, hypergevoelig. Ze 
zijn goede eters en hebben een enorme eetlust. Ze doen voortdurend moeite om hun woede en 
emotionele uitbarstingen te beheersen. Dit onderdrukken leidt uiteindelijk tot explosieve 
woedeaanvallen, waarna de persoon in kwestie zich verontschuldigt en vol spijt is. 

De Galblaasmeridiaan 
Galblaas en Lever zijn complementaire organen. Galsap wordt door de lever geproduceerd, 
opgeslagen in de galblaas en afgegeven aan de darmen, waar het sap helpt bij het afbreken van 
voedsel, vooral vet voedsel. Zoals ik (= Ohashi) al eerder vertelde, wordt gal in de galblaas door 
cholesterol in toom gehouden. Als het cholesterolgehalte te hoog wordt, is de gal niet langer in staat 
de cholesterol in oplossing te houden, waardoor deze gaat kristalliseren en galstenen vormt. Dit kan 
heel pijnlijk zijn. 

Als de Galblaasenergie uitgeput of KYO is 
Mensen met een uitgeputte galblaasenergie hebben een tekort aan gal, een matige vertering en aanleg 
voor diarree. Ze slapen slecht en hebben een bleke gelaatskleur, last van duizeligheid, pus in de ogen, 
maagzuur en een onprettig gevoel in hun buik, rechts van de zonnevlecht. Psychisch gezien hebben 
deze mensen de neiging dingen te verdringen en boos te zijn. Hun boosheid uit zich in woede-
uitbarstingen. Ze hebben last van nerveuze spanningen. Deze mensen kunnen timide en schrikachtig 
zijn, en gebrek hebben aan vastberadenheid. Ze dromen van het volbrengen van bepaalde zaken, maar 
hebben vaak de wil noch de moed om hun dromen te verwezenlijken. 

Als de Galblaas te veel energie heeft of JITSU is 
Mensen met een overmatige galblaasenergie hebben slaapgebrek, denken en plannen te veel, en 
hebben vast van een onprettig gevoel en zelfs pijn in hun buik rechts van de zonnevlecht. Ze verliezen 
hun eetlust. In hun oogwit is een gele verkleuring en ze voelen druk in de ogen, waardoor deze soms 
uitpuilen van emotie. Ze hebben vaak een bittere smaak in de mond, pijn in de schouders, stijve 
spieren, migraine, constipatie, stagnerend slijm, bovenmatige snoeplust en een afkeer van zuur 
voedsel. Psychisch gezien hebben deze mensen op hun werk de neiging te veel verantwoordelijkheid  
op zich te nemen; ze werken te hard, besteden te veel aandacht aan details en raken snel over hun 
toeren, zijn ongeduldig en altijd druk, druk, druk… 

Opmerking van de opsteller van dit artikel: 

Het is nu aan de studenten om eens in hun omgeving te kijken, misschien wel beginnend bij zichzelf, 
of bij een aantal van hun cliënten, wat waar/onwaar is van gans deze theorie. 
We horen het graag en zien jullie commentaren met ongeduld (!!) tegemoet. 

Voorjaarsgroeten van Nadia en Alice 
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————ADVERTENTIE ————————- 

Kies voor gezondheid, duurzaamheid en een gelukkig leven.
Neem een nieuwe start en werk aan je

persoonlijke ontwikkeling.

Zomer intensief 2015

♣ Yoga in de Provence  5 – 11 juli

♣ ‘The Work’ van Katie Byron
Klik hier   Weekendworkshop:     5 – 7 juni 2015
               Met Aafje Satyananda Heuvink

♣ Shiatsu  2015 Basiscursus  19-24 juli met Jan Vervecken

• Masunaga-shiatsu, zen-shiatsu   Klik hier     Gevorderde Shiatsu
           met Claudia Beretta  19-24 juli 2015 

♣ Zomer 2015  Antwerpen LO 19 – 24  juli 

♣  Medicinaal Koken met Mieke Vervecken

♣ ‘Health, Wealth & Beauty’  
met Bob Carr (USA en Tsjechië) e.a
  

♣ Okidoyoga  met Tomoko Mori

♣ Zuiveringsweek  met Mieke Vervecken

Internationale Shiatsu School & De Natuurlijke Kookschool 
Oude Baan 104 2390 Westmalle 

Tel. 03 309 17 02  info@iss-shiatsu.eu

http://www.issshiatsu.be/wp/a-nieuws/?p=4346
http://178.22.68.182/~eh1307111/testsite/shiatsu/postgraduaten/masunaga-zen-shiatsu%22%20%5Co%20%22Masunaga-,%20Zen-shiatsu
mailto:info@iss-shiatsu.eu
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“H3 Integratie”  Integratie “Hoofd-Hart-Hara”  
Met Jörg  Schürpf 

Het Verblijf, Rosweg 54, 1750 Sint-Martens-Lennik  
20 – 23 juni 2015. 

… Hoe de drie belangrijkste energetische centra, die verbonden zijn door fascia,  
te behandelen op drie verschillende manieren: mechanisch, dynamisch en energetisch… 

Dit postgraduaat wordt gegeven door Jörg Schürpf. Jörg is co-auteur van het boek 
‘Shiatsu-Shin Tai’ van Saul Goodman. Hij is ook oud-leraar aan de ISS, en geeft les in 
o.a. Kiental (Zwitserland), Graz (Oostenrijk), Thailand en Boekarest. Na zijn opleiding 

in shiatsu en shin Tai studeerde Jörg nog cranio-sacrale therapie, fasciatherapie, 
osteopathie en andere disciplines.  Hiervan maakte hij een synthese en startte de Shen 
Shiatsu Akademie, met opleidingen in Zwitserland, Oostenrijk. Het is als het ware een 
synthese tussen oost en west, tussen shiatsu en osteopathie met de focus op osteopathie 

die hier bereikbaar wordt voor de behandelaar. Veel shiatsuleraren in Zwitserland en 
Oostenrijk werden door Jörg opgeleid.  

  •Shiatsu "Head-Heart-Hara Integration"     Klik hier  meer info 

Alle Info: www.iss-shiatsu.eu     info@iss-shiatsu.eu  
             Deze cursus is dan ook de ideale gelegenheid om kennis te maken met de  

                  werkwijze van Jörg Schrüpf en de “Shen Master Training” die hopelijk  
 in October 2015 van start gaat in België. 

——————— EINDE ADVERTENTIE —————————— 

 

TIP-TIP-TIP 
Er zijn wat shiatsu-scholen die een gezamenlijk bezoek aan 
Kôrperwelten organiseren. Hoor er zeker eens achter bij je 
eigen school. Of ga zelf op stap naar Brugge.  
http://bodyworlds.be/home/ 
Zeker de moeite waard !!! 

http://178.22.68.182/~eh1307111/testsite/shiatsu/postgraduaten/structurele-shiatsu-en-fasciatechnieken-2%22%20%5Co%20%22Structurele%20shiatsu%20en%20fasciatechnieken%202
http://178.22.68.182/~eh1307111/testsite/shiatsu/postgraduaten/structurele-shiatsu-en-fasciatechnieken-2%22%20%5Co%20%22Structurele%20shiatsu%20en%20fasciatechnieken%202
http://www.iss-shiatsu.eu
mailto:info@iss-shiatsu.eu
http://bodyworlds.be/home/
http://bodyworlds.be/home/
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Shiatsu Society (UK)

CONGRESS 2015
25th to 27th September 2015

 Yarnfield Park Conference Centre, Yarnfield, Stone, Staffordshire ST15 0NL

 
  FRIDAY 25TH SEPTEMBER
  4.00-4.30pm Welcome meeting
  4.30-6.00pm Shiatsu swaps
  6.30-7.45pm Dinner
  8.00-10.00pm WORKSHOP 1 - Chado Tea with Kevin O’Duffy and Alice Whieldon, MRSS(T)
  10.00pm Socialising in the bar

  SATURDAY 26TH SEPTEMBER                            Haruhiko 
  7.30-8.30am WORKSHOP 2 - Meridian Exercises with Haruhiko Masunaga                     Masunaga’s 
  8.45-9.45am Breakfast                       debut in the UK!
  10am to 6pm WORKSHOP 3 - Day 1 - choose between:
  (lunch 1-2pm)

  SUZANNE YATES, MRSS(T)     or HARUHIKO MASUNAGA     or LUCY TREND, MRSS(T)
  Integrating the Ex vessels into your   The Theory and Practice of Shizuto   On-site Chair Shiatsu 
  Shiatsu practice    Masunaga’s Keiraku Shiatsu
 
  All of the 8 Ex vessels are important   This workshop will revisit the whole  Are your sitting treatments uninspired 
  to include with all clients, and are   concept of Keiraku Shiatsu which was  or lacklustre? Would you like to learn  
  fundamental in any reproductive issues.  established by my father Shizuto  some innovative and dynamic 
  They link us back to our potential. In   Masunaga.  To give participants a  techniques to spice up your chair 
  this workshop we will explore their   deeper and better understanding of   massage, or to revive the use of 
  development and how to integrate   the application and various techniques  sitting position on the futon? This two 
  them into your work. There will be a   of Keiraku Shiatsu. I will share a   day certificated course for Shiatsu 
  mix of experiential exercises and   variety of subjects and techniques   practitioners offers a repertoire of 
  meditations to enhance your Shiatsu   such as: developing ‘genshikankaku’  innovative techniques, with influences 
  work with them. We will focus on the   or what we might call a ‘primitive   in traditional Eastern massage and from 
  “core four “ of Du, Ren, Chong and   sense’ in practising Shiatsu, the      Western physiotherapy. These are for 
  Dai and their connections with the   sequences of Zenshin (whole body)    the onsite chair, kneeling stool, chair or 
  Brain, Reproductive organs Heart and   Shiatsu, Fukushou (Hara diagnosis),   sitting on the futon. You will also learn 
  Kidneys.     sitting position shiatsu, leg meridian  transitional moves to seamlessly 
     stretches, and some practical techniques manoeuvre your client into sitting
     to understand Sasae-atsu (using body  position for your futon treatments.
     weight). We will also cover Keiraku   Everyone will have a chance to practise
     Taisou (mererdian exercise) on both  on an onsite chair and a kneeling stool,
     days during the early morning sessions.  but there will be a limited number of
     I will try to work on as many people  these, so it would be appreciated if you
     as possible during the sessions as my  bring your own if you have one.
     father always did in his workshops.
     However, as the time is limited, it 
     may not be possible for everyone in
     the workshops to have this opportunity.
     Will be translated from Japanese.     
  6.30-8.00pm Dinner
  8.15-10.15pm Party time! Dance and Meditation with ‘Danceitation’
  10.15pm Socialising in the bar

  SUNDAY 27TH SEPTEMBER
  7.30-8.30am WORKSHOP 4 - Meridian Exercises with Haruhiko Masunaga
  8.45-9.45am Breakfast
  10am to 6pm WORKSHOP 3 - Day 2
  (lunch 1-2pm)
  6.00-6.30pm Closing Circle
 
  COST

 

  All accommodation is single en-suite.  To book please visit www.shiatsusociety.org for a booking form or call 0845 130 4560. 

OPTION 1
Accommodation Friday/Saturday night.
All meals and drinks (not alcohol).
All workshops with the 2-day workshop 
option being with Suzanne Yates. 
Students £250
Practitioners £275
Non-members £370

OPTION 2
Accommodation Friday/Saturday night.
All meals and drinks (not alcohol).
All workshops with the 2-day workshop 
option being with Haruhiko Masunaga. 
Students £300
Practitioners £345
Non-members £440

OPTION 3
Accommodation Friday/Saturday night.
All meals and drinks (not alcohol).
All workshops with the 2-day workshop 
option being with Lucy Trend. 
Students £250
Practitioners £275
Non-members £370

£50 deposit secures
your booking

You are welcome to pay in 
installments

Places are limited so 
book early

TIMETABLE



Shiatsu.be Nieuwsbrief van de BelgischeShiatsuFederatie - Bulletin d’information de la FédérationBelge deShiatsu   �12

Ce que vous pouvez voir, sentir, entendre, 
 toucher du corps de votre patient pour 
mieux comprendre ce qu’il vit !
Trois journées exceptionnelles de cours de diagnostic 
oriental par le Maître du sujet :  
Ohashi Sensei—auteur de « Comprendre le langage du 
corps, le diagnostic oriental selon Ohashi »— 
ouvertes à tous les professionnels de la santé.

Séminaire reconnu par la fédération belge de shiatsu
Réduction pour les membres de la FBS

16, 17 et 18 octobre 2015 
salle Columban 
162, chemin de Vieussart 
1300 Wavre 
Renseignements et inscription : 
www.dkf-shiatsu.be
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Wat u kunt zien, voelen, horen, en 
aanraken op het lichaam van uw patiënt 
om beter te verstaan wat hij meemaakt!
Drie uitzonderlijke dagen met als thema de Oosterse 
Diagnose gegeven door de Meester zelf:  
Ohashi Sensei—auteur van “Reading the Body: Ohashi’s 
Book of Oriental Diagnosis”— 
iedereen die in de gezondheidssector werkt is welkom.

Cursus erkend door de Belgische Shiatsu Federatie
Korting voor de leden van de BSF

16, 17 en 18 oktober 2015 
Salle Columban 
162, chemin de Vieussart 
1300 Wavre 
Informatie en inschrijving: 
www.dkf-shiatsu.be
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 Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid                                            

                                                                        Vroeger                                    Nu 
Lichamelijke schade per schadegeval en per jaar       2.478.935,27 EUR                  5.000.000,00 
EUR 

Stoffelijke schade per schadegeval en per jaar             123.947,76 EUR                     250.000,00 
EUR 

Rechtsbijstand                                                              6.197,34 EUR                       25.000,00 
EUR 

Met collegiale groeten, 
Jo Gevaert 
Werkend lid van de Algemene Vergadering (BSF)

Beste collega’s, 

Shiatsu staat bekend als een veilige manuele methode die weinig risico inhoudt wanneer de 
technieken correct worden toegepast. Op dit vlak is de Belgische Shiatsu Federatie (BSF) in 
de loop der jaren reeds tot op een hoog niveau gevorderd dankzij onder meer de kwalitatieve 
opleidingen van haar aangesloten scholen.  

Er mag gesteld worden dat dit reeds zijn vruchten heeft afgeworpen. Sinds de oprichting van 
de BSF (1990) zijn er geen noemenswaardige ongelukken gebeurd waarbij lichamelijke 
schade werd toegebracht aan een cliënt van een aangesloten lid. Desondanks dit alles kan er 
altijd iets voorvallen met een kwalijke afloop. 

Hierin draagt de BSF, als beroepsvereniging, een zeer grote verantwoordelijkheid. Haar 
voornaamste taak moet steeds het waken zijn over de belangen van haar leden. In dit 
opzicht moeten de leden ook optimaal gesteund en beschermd worden wanneer het fout 
loopt.  

Voor die reden is het beschikken over een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid een 
absolute voorwaarde om te kunnen toetreden tot de BSF. Dit biedt niet enkel de nodige 
bescherming en garanties voor de leden maar ook voor hun cliënteel. Van de collega’s van de 
Belgische Massage Federatie leren we dat de vroegere geldende normen niet altijd toereikend 
blijken te zijn. Zo is er een voorbeeld van een masseur die in een situatie terecht kwam 
waarbij de tussenkomst van de verzekering niet alle kosten kon dekken. Bijgevolg werd het 
privévermogen van de masseur aangesproken wat verstrekkende gevolgen had. Na 
onderzoek kwam men tot de conclusie dat een minimale dekking voor lichamelijke letsels ten 
bedrage van 5.000.000 EURO en 250.000 EURO voor materiële schade het hoogst 
aangewezen is.  

De BSF is niet bij de pakken blijven zitten en heeft dit laten aankaarten bij haar 
verzekeringmaatschappij, Baloise Insurance. Zij hebben reeds laten weten dat de verzekerde 
waarborgen en kapitalen verdubbeld worden en dus de polis, die de BSF aan haar leden 
aanbiedt, wordt aangepast (zie onderstaande tabel). De wijziging van de verzekerde 
kapitalen zal gebeuren op de vervaldag van ieder contract afzonderlijk. Dit alles gebeurt 
zonder dat de premie verhoogt! 

Voor de leden die over een polis beschikken die niet beantwoordt aan deze normen wordt 
geadviseerd om over te stappen naar de verzekering die de BSF, via Baloise Insurance, 
aanbiedt. Indien u hieromtrent meer informatie wenst, kunt u steeds contact opnemen met 
het secretariaat: info@shiatsu.be

mailto:info@shiatsu.be
mailto:info@shiatsu.be
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artikel overgenomen uit De Standaard januari 2015

Suiker is slechter voor uw bloeddruk dan zout
Alhoewel het negatieve effect van zout op de bloeddruk de laatste jaren steeds meer in 
twijfel wordt getrokken, blijft een zoutarm dieet een van de standaardadviezen bij een 
verhoogde bloeddruk.
Een recente studie van de onafhankelijke Cochrane Database Systematic Reviews komt 
opnieuw tot het besluit dat er geen bewijs bestaat dat zoutbeperking bij mensen met een 
normale bloeddruk of met een verhoogde bloeddruk leidt tot minder sterftegevallen ten 
gevolge van hart- en vaatziekten. Het heeft volgens deze studie dan ook geen zin om 
mensen een zoutarm dieet aan te raden.

Volgens een nieuwe studie in het online wetenschappelijke tijdschrift Open Heart zou 
niet het zout in onze voeding maar de toegevoegde suikers de belangrijkste oorzaak van 
een te hoge bloeddruk en van hartziekten en beroertes zijn. Volgens de onderzoekers 
heeft een hoge suikerspiegel effect op het deel van de hersenen, dat een impuls naar het 
hart stuurt, waardoor het hartritme en ook de bloeddruk verhoogd worden.

Bovendien produceert ons lichaam door teveel suiker ook meer insuline, een hormoon 
dat de hartslag verhoogt, en heeft het een ongunstig effect op de bloedvetten. Volgens 
de auteurs van deze studie zouden mensen wiens dagelijks energie-inname voor een 
kwart bestaat uit toegevoegde suikers (uit bijvoorbeeld frisdranken) drie keer meer risico 
op een hart- en vaatziekte hebben dan mensen wiens suikerinname lager is dan 10%.

Dagelijkse inname van meer dan 74g fructose gaat samen met een sterk verhoogde 
kans op een bloeddruk boven 160/100 mm Hg.De wetenschappers pleiten er dan ook 
voor dat dieetrichtlijnen eerder minder suiker (vooral fructose) dan minder zout moeten 
adviseren. Een dagelijkse inname van 3 tot 6 gram zout is gezond, minder dan 3 gram 
zout zou zelfs ongezond zijn.

Minder suiker is niet alleen beter voor een goede bloeddruk, mensen hebben ook minder 
last van hart- en vaatziekten, minder diabetes en obesitas. Een vermindering van de 
zoutinname zou zelfs kunnen leiden tot een verhoogde inname van verwerkte 
voedingsmiddelen (en toegevoegde suikers) en, daardoor, een verhoogd risico op 
diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten.
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Mooie aanbieding voor Shiatsu-studenten
SET van 6 posters van de acupunctuurpunten (tsubo’s)

In de set zitten 3 mega grote posters (formaat A0 = ong 120 cm x 85 cm)
en 3 kleinere posters (formaat A2 = ong 60 cm x 42 cm)

* de kleine posters zijn heel praktisch om te gebruiken tijdens het studeren
* de grote posters zijn prachtig om te laten inkaderen en in je praktijk te hangen

Prijs voor de 6 samen: €30
Bijdrage in de kosten van verzending €5 - Afhalen in Diest kan natuurlijk ook.

De sets worden ook verdeeld via de scholen. Vraag dus eerst eens even in je 
eigen shiatsu-school!

Meer info: yu-sen@yu-sen.be           www.yu-sen.be
YU SEN, Centrum voor Oosterse Therapieën, Merelstraat 24, Diest

detail van het rug-aanzicht

voor-, achter-, en zij-aanzicht

mailto:yu-sen@yu-sen.be
http://www.yu-sen.be
mailto:yu-sen@yu-sen.be
http://www.yu-sen.be
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Ingezonden artikel door  
Irene Nolte 
Integrative health counselor         Coaching- TCM- Shiatsu 
Deep ecology facilitator             www.irenenolte.com 
Tel:  0474 61 29 57   

Shiatsu	  without	  borders-‐	  a	  European	  perspective	  

This	  February	  the	  European	  Shiatsu	  Federation	  (ESF)	  meeting	  took	  place	  in	  Malaga,	  Spain.	  It	  
was	  the	  @irst	  time	  I	  attended	  a	  meeting	  as	  newly	  elected	  BSF	  representative	  to	  the	  ESF,	  so	  I	  was	  
very	  curious	  and	  perhaps	  also	  a	  little	  nervous	  to	  see	  what	  to	  expect.	  

What	   I	   found	   is	   that,	   perhaps	   unsurprisingly,	   being	   shiatsu	   practitioners	   doesn’t	   magically	  
elevate	  us	  from	  being	  a	  “zoon	  politikon”,	  human	  beings	  part	  of	  a	  greater	  political	  community	  
and	  consequently	  confronted	  with	  questions	  of	  the	  human	  condition.	  	  	  
It	  therefore	  was,	  inevitably,	  a	  very	  friendly	  meeting	  that	  worked	  on	  questions	  of	  trust	  and	  fear,	  
money	  and	  power.	  	  	  

The	  member	  countries	  of	  the	  ESF	  are	  Belgium,	  Austria,	  Sweden,	  England,	  the	  UK,	  Italy,	  Ireland,	  
the	  Czech	  Republic	  and	  Greece.	  The	  last	  two	  countries	  were	  not	  represented.	  	  

The	  raison	  d’être	  of	  the	  ESF	  is	  “to	  advance	  shiatsu	  as	  a	  healing	  therapy	  throughout	  Europe	  and	  
to	   promote	   high	   standards	   of	   professional	   practice.”	   Furthermore	   it	   seeks	   to	   “establish	  
throughout	   Europe	   the	   legal	   right	   to	   practice	   shiatsu	   as	   an	   independent,	   self-‐regulating	  
health-‐care	  method,	  legally	  available	  as	  a	  @irst	  choice	  treatment	  option	  to	  the	  public”	  (http://
www.shiatsufederation.eu/).	  

With	  these	  aims	  in	  mind,	  one	  of	  the	  main	  questions	  treated	  at	  the	  meeting	  was	  the	  renewed	  
collaboration	   with	   the	   International	   Shiatsu	   Network	   (ISN).	   The	   ISN	   is	   constituted	   by	  
Germany,	   Switzerland,	   France	   and	   an	   Italian	   association	   (Italy,	   interestingly,	   has	   six	   shiatsu	  
associations	   and	   societies).	   These	   countries	   have	   large	   membership	   numbers	   and	   joining	  
forces	  with	  them	  would	  therefore	  make	  all	  the	  more	  sense,	   in	  order	  to	  represent	  one	  united	  
voice	  at	  the	  European	  level.	  	  

So	   far,	  however,	  negotiations	  seem	  to	  have	   failed,	  based	  on	  the	   fact	   that	   these	  two	  networks	  
(ESF	   and	   ISN)	   have	   a	   very	   different	   way	   to	   go	   about	   things.	   The	   ESF	   for	   instance,	   sees	   it	  
necessary	   that	   the	   representatives	   are	   mandated	   by	   their	   national	   association,	   to	   make	  
decisions	  on	  their	  behalf.	  The	  ISN	  on	  the	  other	  hand	  wants	  their	  representatives	  to	  discuss	  all	  
decisions	   with	   the	   board,	   before	   reaching	   an	   agreement.	   Strange	   as	   it	   sounds,	   but	   this	  
structural	  difference,	  which	  surely	  harbours	  deeper	  cultural	  and	  political	  disagreements,	  has	  
lately	  been	  a	  major	   impediment,	  preventing	   the	   two	  networks	   from	  working	   together.	   I	   @ind	  
this	  both	   surprising	  and	   regrettable,	   given	   the	  political	   climate	   in	  Europe,	   that	   is	   screaming	  
out	  for	  focussed	  and	  concerted	  action	  of	  all	  parties	  to	  protect	  shiatsu	  as	  a	  profession.	  	  

I	   once	   learnt	   that	   groups	   have	   a	   natural	   tendency	   to	   split,	   between	   the	  more	   yin	   and	   yang	  
members.	  Perhaps	  this	  is	  a	  manifestation	  of	  that.	  Certainly	  in	  this	  case	  there	  are	  cultural	  and	  
of	  course	  socioeconomic	  questions	  at	  play	  too.	  	  	  

A	   further	   key	   point	   on	   the	   agenda	   was	   the	   work	   of	   the	   European	   Federation	   for	  
Complementary	  and	  Alternative	  Medicine	  (EFCAM),	  through	  which	  the	  ESF	  is	  trying	  to	  lobby	  

http://www.irenenolte.com/
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at	   the	   European	   level	   for	   greater	   recognition	   of	   complementary	   and	   alternative	   medical	  
practices	  and	  practitioners.	  	  
Seamus	  Connolly,	  the	  ESF	  political	  of@icer,	  reported	  on	  all	  his	  efforts	  to	  liaise	  with	  Members	  of	  
the	  European	  Parliament	  (MEPs)	  and	  the	  dif@iculties	  he	  was	  confronted	  by.	  One	  main	  obstacle	  
is	  the	  fact	  that	  the	  European	  Parliament	  (EP)	  gets	  elected	  every	  @ive	  years,	  with	  the	  result	  that	  
old	  alliances	  with	  MEPs,	  which	  took	  years	  to	  build	  up,	  can	  be	  swept	  away	  over	  night,	  meaning	  
that	  all	  the	  work	  of	  forming	  alliances	  has	  to	  be	  started	  from	  scratch.	  Once	  a	  frail	  new	  alliance	  
is	  formed,	  this	  can	  again	  be	  jeopardised	  by	  mere	  circumstantial	  factors,	  such	  as	  lack	  of	  time	  on	  
behalf	  of	  the	  MEPs	  or,	  as	  was	  the	  case	  a	  few	  months	  ago,	  due	  to	  a	  security	  threat	  resulting	  in	  
the	   fact	   that	  all	   smaller	  meetings	   in	   the	  EP	  were	  cancelled.	   It	   took	  months	   to	  work	   towards	  
that	  meeting,	  both	  in	  terms	  of	  getting	  the	  MEPs	  interest,	  commitment,	  time	  and	  lastly	  one	  of	  
the	   scarce	   meeting	   rooms.	   Such	   opportunities	   are	   rare	   and	   given	   that	   EFCAM	   is	   not	  
comparable	  to,	  say,	  the	  tobacco	  industry,	  it	  simply	  doesn’t	  have	  the	  means	  to	  assure	  a	  regular	  
presence,	  which	  is	  essential	  to	  forging	  deeper	  alliances.	  
	  	  
So	  where	  does	  this	  leave	  shiatsu	  in	  Europe?	  	  

The	  presence	  of	  one	  strong	  guild,	  or	  association,	   that	  pulls	  all	   strings	   to	  attain	   the	  common	  
goal	  of	  visibility	  and	  protection	  of	  this	  practice,	  is	  in	  my	  view	  still	  far	  off.	  	  
The	  reasons	  for	  that	  are	  manifold.	  Shiatsu	  is	  a	  recognised	  profession	  in	  some	  countries,	  such	  
as	   Austria	   and	   Switzerland.	   In	   most	   others	   it	   isn’t.	   A	   further	   impediment	   is	   the	   fact	   that	  
membership	  numbers	   are	  dropping,	   surely	   due	   to	   the	   economic	   crisis,	   holding	  people	   back	  
from	  engaging	  with	  a	  three	  or	  four	  year	  training	  (but	  perhaps	  there	  are	  more	  reasons,	  lack	  of	  
visibility?).	  This	  in	  turn	  means	  less	  funding,	  so	  fewer	  meetings,	  less	  presence	  at	  the	  public	  and	  
political	  level,	  where	  it	  is	  needed.	  	  

Against	  this	  backdrop	  I	  am	  all	  the	  more	  convinced	  of	  the	  importance	  of	  the	  work	  of	  the	  ESF.	  
It’s	  a	  small	  group	  that	  is	  trying	  its	  best,	  with	  all	  its	  strengths	  and	  imperfections.	  And	  for	  now	  
it’s	  all	  we	  have.	  Engaging	  at	  the	  supranational	  level	  can	  be	  the	  crucial	  catalyst	  to	  overcoming	  
national	  differences	  and	  dif@iculties	  and	  from	  hoisting	  shiatsu	  out	  from	  the	  legal	  grey	  zone	  that	  
helps	  no	  one.	  We	  can	   learn	   from	   the	  different	  national	   experiences,	   the	   strength	  and	   status	  
shiatsu	   attained	   in	   countries	   such	   as	   Austria	   or	   Switzerland.	   I	   hope	   that	   soon	   we	   can	  
overcome	  our	  differences	  with	  the	  ISN	  and	  join	  forces.	  	  

In	  extraordinary	  moments	  one	  plus	  one	  equals	  three.	  Perhaps	  it	  is	  just	  a	  question	  of	  working	  
towards	  that.	  If	  we	  were	  to	  attain	  greater	  backing,	  in	  the	  form	  of	  political	  and	  budget	  support,	  
this	   could	   ensure	   a	   more	   secure	   place	   for	   shiatsu	   on	   the	   horizon	   of	   health	   and	   healing	  
throughout	  Europe.	  It	  is	  a	  practice	  that	  undoubtedly	  merits	  this	  safe	  place	  in	  the	  world.	  

Notice:	  
Please	  note	  that	  I	  wrote	  this	  article	  from	  a	  personal	  perspective,	  which	  does	  not	  constitute	  the	  
of@icial	  ESF	  position.	  
I	  also	  want	  to	  point	  out	  that	  I	  am	  not	  remunerated	  for	  this	  work,	  it	  is	  a	  voluntary	  position	  that	  
I	  have	  taken	  on	  out	  of	  interest	  and	  conviction.	  
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In Memoriam Shizuko Yamamoto 
geboren 1924 - overleden op 28/03/2015 

 

Shizuko heeft het tijdelijk voor het eeuwige geruild…

She was the grandmother of Western shiatsu development, and 
inspired the start of the Belgian Shiatsu association decades ago.
Barefoot shiatsu had a big impact on my life.
Bill Tara
I just learned that Shizuko Yamamoto died on March 28th at the 
age of 91. Shizuko was a force of nature who had a huge impact on the development of 
macrobiotics and alternaitve health care in America and Europe. 
I was introduced to Shizuko by Aveline Kushi in 1968 and was honored to have known her 
and studied with her for many years. She singlehandedly (and singlefootedly) popularized 
Shaitsu massage in the West and personally taught thousands of pupils. Her dedication to 
her art and to macrobiotics never wavered. The energy that she embodied is sorely missed, 
she is the last of her generation of those who changed the face of natural health care in 
America and we all miss her. As Kezia Snyder said, "Her bright energetic spirit and joyful 
sense of play will be missed-- her contributions to us all remain as ongoing inspiration." RIP 
Shizuko
Bill	  Tara 
Ik	  heb	  net	  vernomen	  dat	  Shizuko	  Yamamoto	  op	  28	  maart	  overleden	  is	  op	  de	  lee9ijd	  van	  91	  jaar.	  
Shizuko	  was	  een	  natuurkracht	  die	  een	  enorme	  impact	  had	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  macrobioAek	  en	  
alternaAeve	  geneeskunde	  in	  Amerika	  en	  Europa. 
Ik	  leerde	  Shizuko	  kennen	  door	  Aveline	  Kushi	  in	  1968	  en	  ik	  was	  vereerd	  haar	  gekend	  te	  hebben	  en	  
met	  haar	  gedurende	  vele	  jaren	  gestudeerd	  te	  hebben.	  Op	  haar	  eentje	  (met	  handen	  en	  voeten)	  hee9	  
ze	  Shiatsu	  massage	  in	  het	  Westen	  populair	  gemaakt	  en	  persoonlijk	  aan	  duizenden	  leerlingen	  les	  
gegeven.	  Haar	  toewijding	  inzake	  haar	  kunst	  en	  macrobioAek	  was	  onwankelbaar.	  De	  energie	  die	  ze	  
vertegenwoordigde	  wordt	  erg	  gemist,	  ze	  is	  de	  laatste	  van	  haar	  generaAe	  van	  diegenen	  die	  het	  imago	  
van	  natuurlijke	  geneeskunde	  in	  Amerika	  veranderden	  en	  we	  missen	  haar	  allemaal.	  Zoals	  Kezia	  
Snyder	  zei	  :	  “Haar	  schiQerende	  energeAsche	  geest	  en	  speelsheid	  zal	  gemist	  worden	  –	  haar	  bijdragen	  
aan	  ons	  allen	  blijven	  voor	  alAjd	  een	  bron	  van	  inspiraAe.”	  RIP	  Shizuko	  

MACRO	  NEW	  YORK	  	  	  	  
Shizuko	  Yamamoto         1	  juni	  1924	  –	  28	  maart	  2018 
Met	  grote	  droe[eid	  melden	  we	  het	  overlijden	  van	  Shizuko	  Yamamoto,	  onze	  geliefde	  lerares	  en	  
vriendin	  van	  de	  MakrobioAsche	  gemeenschap	  wereldwijd.	  Shizuko	  was	  gerenommeerd	  voor	  
makrobioAsche	  Shiatsu,	  auteur	  van	  verschillende	  boeken,	  een	  nieuwsbrief,	  en	  gaf	  les	  en	  advies	  aan	  
duizenden	  mensen	  internaAonaal	  gedurende	  Aentallen	  jaren. 
Ze	  hee9	  ook	  vele	  centra	  voor	  makrobioAek	  geopend	  in	  de	  stad	  New	  York	  gedurende	  de	  jaren	  ‘70	  en	  
‘80. 
Ze	  is	  vredig	  heengegaan	  op	  de	  ochtend	  van	  28	  maart,	  in	  Japan,	  waar	  ze	  de	  laatste	  jaren	  van	  haar	  
leven	  doorbracht,	  op	  de	  lee9ijd	  van	  bijna	  91. 
Haar	  schiQerende	  energeAsche	  geest	  en	  speelsheid	  zal	  gemist	  worden	  –	  haar	  bijdragen	  aan	  ons	  allen	  
blijven	  voor	  alAjd	  een	  bron	  van	  inspiraAe.	  Dank	  u	  Shizuko-‐Sensei	  !	  
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Bill	  Tara 
Je	  viens	  d’apprendre	  que	  Shizuko	  Yamamoto	  est	  décédée	  le	  28	  mars	  à	  l’âge	  de	  91	  ans.	  Shizuko	  était	  
une	  force	  de	  nature	  qui	  a	  eu	  un	  impact	  énorme	  sur	  le	  développement	  de	  la	  macrobioAque	  et	  de	  la	  
médecine	  alternaAve	  en	  Amérique	  et	  en	  Europe. 
J’étais	  introduit	  à	  Shizuko	  par	  Aveline	  Kushi	  en	  1968	  et	  c’était	  un	  honneur	  de	  l’avoir	  connue	  et	  
d’avoir	  étudié	  avec	  elle	  pendant	  beaucoup	  d’années.	  Avec	  ses	  propres	  mains	  (et	  pieds)	  elle	  a	  
popularizé	  le	  massage	  Shiatsu	  dans	  le	  Ouest	  et	  elle	  a	  enseigné	  des	  milliers	  d’étudiants.	  
Sa	  dédicaAon	  à	  son	  art	  et	  à	  la	  macrobioAque	  était	  toujours	  solide.	  L’énergie	  qu’elle	  représentait	  
nous	  manque	  énormément,	  elle	  est	  la	  dernière	  de	  sa	  généraAon	  de	  ceux	  qui	  ont	  changé	  l’image	  
des	  soins	  de	  santé	  naturels	  en	  Amérique	  et	  elle	  nous	  manque	  à	  nous	  tous.	  Comme	  Kezia	  Snyder	  a	  
dit	  :	  “Son	  esprit	  lumineux	  et	  énergéAque	  ainsi	  que	  son	  senAment	  d’enjouement	  nous	  manquera	  –	  
ses	  contribuAons	  à	  nous	  tous	  sera	  pour	  toujours	  une	  inspiraAon	  permanente.”	  RIP	  Shizuto 
  
MACRO	  New	  York 
Shizuko	  Yamamoto 
1er	  juin	  1924	  –	  28	  mars	  2015 
C’est	  avec	  beaucoup	  de	  regret	  que	  nous	  annonçons	  le	  décès	  de	  Shizuko	  Yamamoto,	  notre	  chère	  
enseignante	  et	  amie	  de	  la	  communauté	  macrobioAque	  partout	  dans	  le	  monde.	  Shizuko	  était	  
renommée	  pour	  son	  Shiatsu	  MacrobioAque,	  elle	  était	  l’auteur	  de	  plusieurs	  livres,	  une	  leQre	  
d’informaAons,	  et	  elle	  a	  donné	  des	  formaAons	  et	  des	  conseils	  à	  des	  milliers	  de	  personnes	  
internaAonnalement	  pendant	  des	  dizaines	  d’années.	  Elle	  a	  aussi	  établi	  beaucoup	  de	  centres	  
macrobioAques	  dans	  la	  ville	  de	  New	  York	  pendant	  les	  années	  ‘70	  et	  ‘80.	  
Elle	  est	  décédée	  en	  paix	  le	  maAn	  du	  28	  mars	  au	  Japon,	  où	  elle	  passait	  ses	  dernières	  années,	  à	  l’âge	  
de	  près	  que	  91	  ans. 
Son	  esprit	  lumineux	  et	  énergéAque	  ainsi	  que	  son	  senAment	  d’enjouement	  nous	  manquera	  –	  ses	  
contribuAons	  à	  nous	  tous	  sera	  pour	  toujours	  une	  inspiraAon	  permanente.	  Merci	  Shizuko-‐Sensei	  !	  

 

Lima Ohsawa en Shizuko Yamamoto 
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Programma Scholen BSF        
zomer 2015

Programme écoles FSB          
été 2015

Ecole	  Shiatsu	  de	  Louvranges	  	  	  	  	  	  162	  Chemin	  de	  Vieusaert	  	  
1300	  Wavre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.dkf-‐shiatsu.be	  

Stage Ohashi: 
16-17 et 18 octobre 2015 
  
Cours de Médecine Traditionelle Chinoise: 
Cycle 1 (débutants): 
ü  MTC 1-1 mardi 29 septembre 2015:  Les tableaux pathologiques selon les 8 
règles 
ü  MTC 1-2 mardi 8 décembre 2015:     Les causes des maladies selon la MTC 

Cycle 2 (avancés): 
ü  MTC 2-1 mardi 6 octobre 2015:         L'asthme en MTC (1)

http://www.dkf-shiatsu.be
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0478 522 388  shinzuikai@gmail.com  www.shinzui.be 

12	  september	  2015	  	  
Moxa	  workshop	  met	  Joyce	  Vlaarkamp
verantwoordelijke	  voor	  de	  Zen	  Shiatsu	  Opleiding	  in	  Amsterdam	  
en	  groot	  fan	  van	  moxafrica.org
in	  wiens	  naam	  ze	  graag	  de	  bekendheid	  van	  het	  gebruik	  van	  
moxa	  wil	  vergroten.	  

•                                                          
Pour tous renseignements: www.kajudo.be ou Elisa Carpiaux: 0495/688746.

SHIATSU	  ACADEMIE                Dominique	  Respens
056/21	  02	  92	  of	  0498/24	  66	  33
dominique.respens@gmail.com

www.shiatsu-‐academie.be	  

Tao basisweekend 13+14 juni - ontdek de eenvoud van Tao oefeningen en 
meditatie 
http://www.shiatsu-academie.be/tao-5-elementen.html 

Zomerstage Chi Nei Tsang 21+22+23 aug - energetische orgaanmassage 
voor het harmoniseren en ontgiften van de darmen 
http://www.shiatsu-academie.be/chi-nei-tsang-data.html

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

!

�

!

�                                  

http://www.painthorse-ranch.be
http://www.painthorse-ranch.be
http://www.shinzui.be
http://moxafrica.org/
http://www.kajudo.be/
https://mail.google.com/mail/dominique.respens@gmail.com
https://mail.google.com/mail/www.shiatsu-academie.be
http://www.shiatsu-academie.be/tao-5-elementen.html
http://www.shiatsu-academie.be/chi-nei-tsang-data.html
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Meer info over alle activiteiten: www.iyashi.be of bij Annelies: annelies@iyashi.be 
0474 83 64 01     Tweekleinewegenstraat 71, Heverlee 3001 

SHIATSU SUPERVISIEDAGEN
Durf naar jezelf kijken in je rol als begeleider van mensen. Er is 
ruimte voor vragen over individuele cliënten, en er wordt ook steeds 
gekeken naar een thema uit de cliënt-begeleider relatie. 

Data: 4 vrijdagen van 09:15 - 16:00 (27/2, 27/3, 24/4 & 29/5 2015)
Je kunt ook losse dagen volgen.

ENERGETISCHE MEDITATIE 
Verlang je naar helderheid in je hoofd?
Ervaar je graag meer evenwicht in je emoties?
Ben je op zoek naar innerlijke stilte en rust?
Wil je voelen wie je in wezen bent? 

De cursus Energetische Meditatie geeft jou de tools om je leven 
te veranderen!
 
Nieuwe data:
EM I: 21 & 22 mei 2015 (donderdag 12 tot 18 u & vrijdag 9 tot 16u)
EM II: 4 & 5 juni 2015 (donderdag 12 tot 18 u & vrijdag 9 tot 16u) 
  

WORKSHOP OPSTELLINGEN 
'Hallo, hier ben ik!' 

Begeleiding: Annelies Declerck & Ronny Massa 
Data: 2 maandagen 8 en 22 juni 2015 (9u15 tot 15u45) + 2 
individuele sessies bij Ronny of Annelies voorafgaand of 
volgend op deze workshop 
Prijs: Volledige pakket van 2 maandagen en 2 individuele 
sessies: 250 €

� !

Sat’sam
Kreupelstraat 62A         1980 Eppegem/Zemst
www.stasam.be� !

http://www.stasam.be
http://www.iyashi.be
mailto:annelies@iyashi.be
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�
Oude Baan 104, 2390 Westmalle www.iss-shiatsu.eu   

�

!

Professioneel!studie.!en!nascholingsprogramma!

19/04!:!YL!Raindrop!Therapy!(Gwenda!Dispersyn!&!Nadia!Andries).!Prijs!:!€150!

! ! Plaats!:!Eikhof!4,!Heusden.Zolder !

26/04!:!Meridiaanyoga!deel!I!

17/05!:!Meridiaanyoga!deel!II!(Gwenda!Dispersyn!en!Luc!Covents).!Prijs!I!+II!:!€120!

! ! Specifieke!yogaoefeningen!voor!het!inwendig!en!uitwendig!verloop!van!de!!

! ! meridianen.!

14/06!:!Neuronale!voetreflexologie!bij!endocriene!problemen!(Luc!Covents).!Prijs!:!€40!

12/07.15/07!:!Lifeforce!Yoga!Zomerkamp!(Luc!Covents,!e.a.).!Prijs!:!€250!

!

Lifeforce!Yoga!&!Shiatsu! ! Mastenhof!7! 2560!Kessel! ! T!:!034881206!

! www.lifeforceshiatsu.com! ! ! covents.luc@proximedia.be!

http://www.iss-shiatsu.eu
http://www.iss-shiatsu.eu


Shiatsu.be Nieuwsbrief van de BelgischeShiatsuFederatie - Bulletin d’information de la FédérationBelge deShiatsu   �25

     

"  

�

OOST WEST CENTRUM ANTWERPEN 
Info: tel. 03-230 13 82, e-mail antwerpen@owc.be 
 
BASISMODULES 
Energetische basiskennis (10-11/7 start 1ste module) 
De basis van energetische geneeskunst: energetische structuren in de mens,  
energetische embryologie, yin/yang en de 5 transformaties,… 
Medische basiskennis (4-5/7 start A-module) 
Anatomie en fysiologie van de verschillende lichaamsstelsels.  
Doel is als therapeut parallel met en aanvullend op de westerse medische  
opvattingen te kunnen werken. 
 
EFT (Emotional Freedom Technique) (6/6, Irene Nolte) 
Een eerstehulptechniek die, door met de vingertoppen op bepaalde 
acupunctuurpunten te kloppen, merkwaardig snel ontspanning en een betere 
gezondheid oplevert. 
Het gezicht lezen (21/5, Gérard Heijnen) 
Hoe kunnen we onze conditie lezen via ons gezicht. 
Ekindo Empowerment 3/5 of 28/6, Jivan Rethmeier) 
Energiebeheer (je eigen energie leren versterken en beheren), aarden,  
centeren, spanning afvoeren en diepe innerlijke rust ervaren. 
Reiki (1ste graad 29-31/5, Frank & Kathy Coppieters) 
Stoelmassage basisweekend (30-31/5, Alet Santman) 
 
Een gelukkiger en gezonder leven creëren (11/5, Tom Monte) 
Deze workshop leert je hoe je toegang kan krijgen tot de Bron van Liefde en  
Kracht en er praktisch gebruik van kan maken om een gelukkiger en gezonder  
leven te creëren. 
Je hersenen veranderen om je leven te veranderen (11/5, Tom Monte) 
De zenuwbanen in je hersenen neigen ertoe om zich in dezelfde patronen te  
ontwikkelen en zo het verleden steeds opnieuw te herhalen. Dit maakt verandering  
behoorlijk moeilijk ... 
Jezelf helen door een ander te vergeven (12/5, Tom Monte) 
Vergeving biedt iedereen een gheime kracht om te genezen. 
 
OOST WEST CENTRUM ORVAL 
Info: tel. 061-32 99 20, e-mail orval@owc.be 
Koken volgens de 5 transformaties: vuur (21-26/6, Katrien Cocquyt) 
Meridiaandiagnose en energetisch waarnemen in Zen-Shiatsu  
(19-21/7, Chris Camp) 
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�

KIMURA SHIATSU INSTITUUT 
www.kimura.be+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++www.seikisoho.be++++

POST GRADUATE NASCHOLING+
PROGRAMMA 2015 

 
 
 
 
 

INTRODUCTIE WORSKHOP SEIKI SHOKYU  
Twee$dagen:$op$16$&$17$mei$2015$
voor+beginners+èn+gevorderden..+Ervaringsgericht!+
!"lesgever:"Frans"Copers"
!"bijdrage:"workshop"en"theepauzes"150$€"
&$zaterdag$&$zondag$van$9h30$tot$12h30$&$14h30$tot$17h30...$
Wie"de"workshop"al"eens"eerder"heeft"gevolgd"krijgt"een"reductie"van"20%"

 
EERSTE BELGISCH NEDERLANDSE SEIKI REUNIE  
 

3 & 4  oktober  2015 in de PANORAMISCHE ZAAL 
Lange Kruisstraat 6 te 9000 te Gent (boven het KSI) 
 
 

 - begeleiding:  Frans Copers 
 - duur:              zaterdag & zondag 9h30 tot 12h30 & 14h30 tot 17h30... 
 - bijdrage:        workshop en theepauzes inclusief: SPECIALE BIJDRAGE: 125 €   
 
 Net zoals bij de 'First International Seiki Workshop in Europe' vorig jaar wordt de winst  overgemaakt naar 
New Dawn, de stichting van Kishi en Kyoko om de weeskinderen  als gevolg van de tsunami in Japan te steunen. 

 
STUCTURELE SHIATSU 
 

A.  STRETCHINGS EN CORRECTIES    30 & 31 Oktober 
Rekking+en+strekking+van+armen,+benen,+rug+en+meridianen+om+spanningen+los+te+maken,+de+soepelheid+van+het+lichaam+te+
verbeteren+en+de+bloedsomloop+en+de+energetische+doorstroming+te+bevorderen. 

 

B.  SOTAI     27 & 28 November 
Sotai+is+een+correctie?+en+ontspanningstechniek+die+ernaar+streeft+de+balans+in+het+lichaam+te+herstellen+en+de+flexibiliteit+te+
bevorderen.+Storingen+in+het+spierstelsel+of+het+beendergestel+kunnen+de+organen+belasten.+Omgekeerd+kunnen+zieke,+
verzwakte,+vermoeide+of+overprikkelde+organen+de+andere+stelsels+ook+negatief+beïnvloeden.+Sotai+is+een+Japanse+techniek+
ontwikkeld+na+WO+II+door+de+Japanse+arts+Hashimoto.+Hij+paste+die+in+de+eerste+plaats+toe+op+oorlogsslachtoffers+om+hun+
mobiliteit+te+verhogen+of+te+maximaliseren.+

"

!"lesgever:+Frans+Copers++
?+bijdrage:+workshop+en+theepauzes"130$€$per$weekend$of$$230$€$voor$beide$(A$+$B)."
&$vrijdagavond$van$19h30$tot$22h30$&$zaterdag$van$9h30$tot$12h30$&$14h30$tot$17h30.$
 

        KIMURA SHIATSU INSTITUUT  
         Lange Kruisstraat 6E B-9000 Gent 

inschrijvingen: info@kimura.be of 00329 225 29 04 (tssn 9 en 10 AM) 
AXA BBE 22 (BIC) BE97 7030 3207 5049 (IBAN) 
www.kimura.be                            www.seikisoho.be 

Voor behandelingen gelieve te bellen voor een afspraak.  
00329 225 29 04 of 0032 478 564 866 bij voorkeur tssn 9 & 10 AM 

 

Nascholingen erkend door de Belgische Shiatsu Federatie.   www.shiatsu.be 
Voor leden van de BSF: 10% korting op alle post graduaat lessen! 
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Belgisch Instituut voor Paardenshiatsu   www.horse-therapy.be         

�

De volledig vernieuwde cursus tot paarden- en honden shiatsu therapeut leert je 
hoe je blokkades en energie kan voelen, hoe de meridianen (energiebanen) bij 
deze dieren lopen en hoe je de gezondheid van paard en hond kan optimaliseren. 
Verder leer je hoe je ruiter/eigenaar kan helpen.

In samenwerking met de veearts/acupuncturist en verschillende 
gezondheidscoaches voor paard en mens leer je in het Paarden en Honden 
Shiatsu Training Instituut alles wat je nodig hebt om om een natuurlijke manier 
meer levenskwaliteit voor paard, ruiter en hond te bieden. 

Gratis inspiratie sessies                   Sport massage voor paarden
Coachings                                        Teambuildings
Vervolgopleidingen
www.paardenshiatsu.be                    www.hondenshiatsu.be

Evy Macquoy      0475/64.88.79
Het is mijn missie om paarden en honden op een natuurlijke manier te begeleiden naar meer 
levenskwaliteit
Het professioneel behandelen van paarden en honden, het organiseren van toffe & 
interessante shiatsu workshops & opleidingen en het aanreiken van de oosterse filosofieën en 
gespecialiseerde massagetechnieken leidt onmiddellijk naar gezonde en gelukkige paarden 
en honden.
Facebook: https://www.facebook.com/evy.macquoy.1

http://www.horse-therapy.be
http://www.paardenshiatsu.be/
http://www.hondenshiatsu.be/
https://www.facebook.com/evy.macquoy.1
http://www.horse-therapy.be
http://www.paardenshiatsu.be/
http://www.hondenshiatsu.be/
https://www.facebook.com/evy.macquoy.1
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YU SEN, Merelstraat 24, 3290 Diest                                                                                                             

Inschrijven kan via yu-sen@yu-sen.be
Meer info op de website: www.yu-sen.be

kookles Glutenvrij 
deel A : do 28 mei 19-22 u
deel B : do 25 juni 19-22 u

thema-kookles: rijst op veel manieren
do 4 juni 19-22 u
thema-kookles: chocolade-pralines (gezond kan ook)
deel 1, groep 1 : do 15 oktober 19-22 u
deel 1, groep 2 : do 3 december 19-22 u
deel 2 (2 groepen samen) : do 10 december 19.00-22.00u

thema-kookles: veggeburgers
donderdag 22 oktober 19-22 u
thema-kookles: soepen en alternat.broodbeleg
donderdag 5 november 19-22 u

5-elementen koken 
donderdagen 19 en 26 november 19-22 u

cranio CSSP 2 
vr 19, za 20 en zo 21 juni
cranio CSSP 3 
vr 25, za 26 en zo 27 september
cranio CSSP 4 
vr 20, za 21 en zo 22 november

moxa 
do 24 september 19-21 u

medicinale kruiden 
do 1 en 8 oktober 19-22 u

kinesiologisch testen II
zo 4 oktober 10-17 u

medische basiskennis
za 24 en zo 25 oktober 10-17 u

oorkaarsen 
do 29 oktober 19.30-21 u

oosterse gelaatsdiagnose initiatie
do 12 november 19.30-22 u

mailto:yu-sen@yu-sen.be
http://www.yu-sen.be
mailto:yu-sen@yu-sen.be
http://www.yu-sen.be
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O-KI Shiatsu & Cranio

!  

voor verdere info : 0476.999.421 &  http://
www.o-ki.be/nl
Bart Dierick, O-KI Shiatsu School

E. Keym plein 41, 1170 Watermaal-Bosvoorde 
& Cursus en vakantieoord in de Mediterraanse Pyreneeën.             
www.o-ki.be   o-ki@o-ki.be    02-306.36.46      0476-999.421 

http://maps.google.be/maps?q=e.keymplein+1170&hl=nl&ll=50.809731,4.403458&spn=0.061829,0.151749&sll=50.805935,4.432983&sspn=1.978747,4.855957&hq=e.keymplein+1170&t=m&z=13
http://www.o-ki.be/nl
http://maps.google.be/maps?q=e.keymplein+1170&hl=nl&ll=50.809731,4.403458&spn=0.061829,0.151749&sll=50.805935,4.432983&sspn=1.978747,4.855957&hq=e.keymplein+1170&t=m&z=13
http://www.o-ki.be/nl
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