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Basiscursus 

 
Jin Shin Jyutsu® 

 
 

5 dagen 
 

3 - 7 juni 2020 
 

Anita Willoughby 
 
	

u i t n od i g i n g  

Wanneer:   3-7 juni 2020 
Waar:  Fletcher Hotel Leidschendam- 
 Den Haag, Weigelia 22,  

2262 AB Leidschendam  
Kosten:  Deel 1: nieuwe student € 540,-,  

herhaler: € 365,- 
Deel 2: nieuwe student € 360,-, 
herhaler: € 240,- 
1 dag, alleen mogelijk voor 
herhaler: € 155,- 

Inschrijving:  via rinkeroebroek@hotmail.com 
of mschauten@hotmail.com 
(min. 20 deelnemers) 

De inschrijving is definitief na overmaking van  
€ 100,- op rekening NL52 ASNB 0709 0387 98 
t.n.v. C.M. Schauten-Kruijt, Leidschendam. Graag 
o.v.v. Anita Willoughby 2020 en je naam. 
 



	

	

	Anita Willoughby, officiële Jin Shin Jyutsu® docent uit 
New York, zal van 3–7 juni 2020 een 5-daagse 
basiscursus Jin Shin Jyutsu® geven in Leidschendam, 
omgeving van Den Haag. 
 
Elke 5-daagse cursus bestaat uit 2 delen. 
Deel 1 behandelt de basis, introduceert de 26 
veiligheidsenergiesloten, de drie eenheidsstromen, het 
concept van de diepten binnen het lichaam en de fysio- 
filosofie van Jin Shin Jyutsu®. 
Deel 2 introduceert de 12 orgaanstromen, het luisteren 
naar de pols, de speciale lichaamsfunctiestromen en hoe 
die bijdragen aan het harmoniseren van lichaam, geest 
en verstand. De theorie wordt ondersteund door de 
praktijkoefeningen. Deelname aan deel 2 is alleen 
mogelijk na afronding van deel 1.  
Na de volledige 5-daagse cursus wordt een certificaat 
van deelname aan de student uitgereikt. Na afronding 
van drie volledige cursussen ontvangt de student een 
tweede certificaat dat deelname aan de drie 5-daagse 
basiscursussen bevestigt. 
 
Anita Willoughby beoefent al 30 jaar Jin Shin Jyutsu. 
Terwijl haar familie en klanten gevestigd zijn in New 
York City, maakt Anita's vermogen om snel een 
ontspannen leeromgeving te creëren in elke culturele 
context haar een zeer gewilde leraar over de hele 
wereld. Haar wijsheid met betrekking tot de drie- 	
	

eenheid van lichaam, geest en ziel komt voort uit een 
leven van ervaringsgericht, professioneel en spiritueel 
en ziel komt voort uit een leven van ervaringsgericht, 
professioneel en spiritueel leren. Medelevend en 
openhartig, gebruikt Anita haar uitbundige 
lichamelijkheid en gevoel voor humor om de 
studenten de praktische toepassing van JSJ in het 
dagelijks leven te leren. Anita geeft studenten een 
uitgebreid perspectief op Jin Shin Jyutsu en 
presenteert het als een vloeiende manier om de drie-
eenheid van lichaam, geest en ziel te benaderen en te 
ervaren in ons telkens veranderende leven. 
 
We zijn blij dat Anita onze uitnodiging heeft aanvaard 
om naar Nederland te komen en nodigen je dan ook 
van harte uit om deel te nemen.  


