
Organizer:   Marna Schauten-Kruijt 
00 31 611417677 
mschauten@hotmail.com 

Co-organizer: Rinke Roebroek 
00 31 613549239 
rinkeroebroek@hotmail.com 

 
 
Opwijckstraat 7a 
2272 BC Voorburg-Leidschendam 
www.marna.nu 

 
Now Know 

Myself  
 

Jin Shin Jyutsu® 
 

5 dagen 
 

18-22 
november 

2020 
 

Engels met 
Nederlandse vertaling 

 
Wayne Hackett 

Sara Harper 
Carlos Gutterres 

 

u i t n od i g i n g  

Wanneer:   18-22 November 2020  
Waar:  Fletcher Hotel Leidschendam- 
 Den Haag, Weigelia 22,  

2262 AB Leidschendam  
Kosten:  Nieuwe student NKM € 945,-  

Herhaal student NKM: € 815,- 
Aanmelding:  via mschauten@hotmail.com or 

rinkeroebroek@hotmail.com 
(minimaal 20 deelnemers) 
 

Voorwaarde om deel te nemen:  
drie 5-daagse basiscursus Jin Shin Jyutsu. 
 
De inschrijving is definitief na overmaking van  
€ 200,- op rekening NL52 ASNB 0709 0387 98 t.n.v. 
C.M. Schauten-Kruijt, Leidschendam. Graag o.v.v. 
Now Know Myself 2020 en je naam. 



	

	

	Van 18-22 november 2020 komen Carlos Gutterres, 
Sara Harper en Wayne Hackett naar Leidschendam- 
Den Haag om een Now Know Myself Jin Shin Jyutsu 
klas te geven. 
 
Deze 3 geweldige docenten geven deze klas samen en  
delen hun gezamenlijke kennis met ons. Het doel van de 
Now Know Myself klas is om de rijkdom aan informatie in 
de teksten 1 en 2 verder te onderzoeken en nieuw 
materiaal aan te bieden. Ook geef en ontvang je dagelijks 
sessies. De intentie van de cursus is om ieders begrip en 
het hoe en waarom van deze prachtige kunst te verrijken 
en te verdiepen. Er is ruimte voor de unieke 
vraagstukken van de deelnemers aan deze klas. Het is 
een kans om op zeer diepgaande manier verschillende  
Jin Shin Jyutsu concepten te onderzoeken. 
De Now Know Myself klas is een aanvulling op de 5- 
daagse basis training voor iedereen die een bekwaam Jin 
Shin Jyutsu® Student-Practioner wil worden. 
 
Elk van deze 3 docenten brengt ieder zijn/haar eigen 
unieke visie en energie mee in deze klas. 
 
Sara Harper woont in Tucson, Arizona. Zij ontving haar 
eerste sessie van Mary Burmeister toen ze 14 jaar was, 
waardoor zij al op jonge leeftijd in aanraking kwam met 
met Jin Shin Jyutsu. Vanaf 1983 heeft zij met Mary 
gestudeerd.  
	

Carlos Gutterres komt uit Brazilië. Van jongs af aan 
heeft hij een diepe belangstelling voor de mysteries 
van de natuur en de mens, en gedurende zijn hele 
leven heeft hij de studie van filosofie, psychologie, 
numerologie, astrologie en Kabbala voortgezet. Hij 
geeft al jaren les over alle verschillende aspecten van 
Jin Shin Jyustu. 
 
Wayne Hackett woont op Kauai en reist al vele jaren 
over de wereld om de boodschap van Jin Shin Jyustu 
met anderen te delen. Hij ontmoette Mary Burmeister 
op 14 november 1977. Zij werd zijn leraar en zijn 
inspiratiebron. Wayne is één van de 3 leraren van het 
eerste uur van Jin Shin Jyutsu na Jiro Murai, Mary 
Burmeister en Haruki Kato.  


