
R.O.O.S. 7

nbewust doet iedereen 
aan Jin Shin Jyutsu® (JSJ). 
Want als je nadenkt, leg je 
je vingers tegen je hoofd. 
Baby’s zuigen op hun duim. 
En we moesten vroe-
ger op school met onze 
armen over elkaar zitten 

– nu weet ik dat je concentratie toeneemt 
door die houding.”
De naam zelf klinkt misschien als een 
Japanse vechtsport, maar het is allesbehalve 
dat. Marna legt uit: “Het is een zachte ma-
nier om je lichaam te helpen zonder iets te 
forceren. Het enige wat je doet, is je vingers 
op een plek leggen waar een energieslot’ 
zit, waardoor energie in je lichaam weer 
kan stromen en klachten verdwijnen. Ik was 
stomverbaasd over de resultaten.”

Zelfhulp
Hoe komt het, dat Marna in aanraking 
kwam met deze oude Japanse kunst? Ze 
geeft aan dat ze tot 2000 op het HEMA 
hoofdkantoor werkte in Amsterdam. “Ik was 
verantwoordelijk voor het proces rondom 
de fotografie van brochures en winkels; leuk 
maar vermoeiend – zeker met drie kinderen 
thuis. In die tijd kampte ik met lichamelijke 
klachten waarvoor ik al anderhalf jaar bij de fysiothera-
peut liep. Mijn tante was toen als één van de weinigen 
in Nederland bezig met JSJ en zij behandelde me. In vier 
sessies van een uur was ik genezen.  Ik was zo geraakt 
dat ik in 2002 een cursus volgde, om zelf mensen – in 
eerste instantie uit mijn eigen omgeving – te kunnen 
helpen.”
Marna had ook baat bij de zelfhulp die met deze behan-
delwijze mogelijk is. “We zouden met vakantie gaan, maar 
ik had een fikse keelontsteking. Van de huisarts kreeg ik 
antibiotica, waarmee ik een aantal dagen zoet zou zijn 
voordat het over was. Ik heb toen mezelf twee keer 
twintig minuten behandeld met JSJ, het was over en we 
konden vertrekken!”

26 energiesloten
Eenvoud, energie, genezen… Wat is dit dan precies voor 
wonderbaarlijke geneeskunst? De letterlijke vertaling ( 
Jin-mens,  Shin-Schepper, Jyutsu-kunst) is: Kunst van de 
Schepper door de mens. Marna: “Je lichaam heeft 26 
veiligheids-energiesloten die op energiebanen liggen die 

door je lijf lopen. Bij stress of teveel spanning sluit een 
slot zich om het lichaam te beschermen. Maar zo’n blok-
kade geeft wel (vaak) klachten, lichamelijk of geestelijk. 
Doordat ik eenvoudigweg mijn handen over de kleding 
heen op een energieslot plaats – bijvoorbeeld op onder-
rug en enkel, of duim en kleine teen – werken die als 
‘startkabels’ waardoor de energiestroom weer herstelt 
en de klachten verdwijnen.”
Dit klinkt too good to be true: even aanraken en weg is 
je rug- of hoofdpijn? Marna nuanceert: “De ene klacht 
– en persoon –  is de andere niet. Ik heb hier mensen 
die binnen één sessie van hun migraine verlost zijn, maar 
sommigen komen wekelijks voor hun klacht, en gaan 
stapje voor stapje vooruit. Maar er gebeurt altijd iets.” 
Ze bevestigt dat het inderdaad een kwestie van aanraken 
of vasthouden is, wat je ook heel goed zelf kunt doen. 
“Alleen al het een voor een vasthouden van je vingers 
heeft een heilzaam effect. Je harmoniseert hierdoor je 
energie en daarmee je lichaam.” [Zie kadertekst] 

Behandeling van kinderen 
“Allerhande klachten kunnen behandeld worden, geeste-

lijk of lichamelijk. Heel indruk-
wekkend vind ik de omslag 
van mensen die het echt niet 
meer zien zitten, naar vrolijke 
personen die weer zin hebben 
in het leven. Eentje ging zelfs op 
wereldreis en dat had zijvoor 
de behandeling niet durven 
dromen!” 
Marna vindt het ook verrassend 
hoe open kinderen staan voor 
behandeling. “Ik zie bijvoorbeeld 
kinderen die angstig, verdrietig 
of boos zijn, of altijd erg hun 
best ‘moeten’ doen. Ze zitten 
of liggen op de behandeltafel, 
de een speelt wat en de ander 
valt in slaap. En ondertussen leg 
ik mijn handen op de ener-
giesloten. Vaak geeft het direct 
ontspanning, prachtig om te 
merken!” 

Mond-tot-mond 
reclame
Dat JSJ nog niet zo bekend 
is, kan volgens Marna samen-
hangen met het gebrek aan 
kennisoverdracht. “Gelukkig 
was er de Japanse filosoof Jiro 
Murai die deze methode in 
1900 herontdekte. Hij genas 
er zelf mee van een dodelijke 
ziekte. Vervolgens verzamelde 
hij alle beschikbare informatie 
en gaf die door aan de Japans-
Amerikaanse Mary Burmeister 
die het vertaalde, en daarmee 
halverwege de vorige eeuw 
beschikbaar maakte voor de 
rest van de wereld. Best laat 

dus voor een duizenden jaren oude kunst. 
Marna benadrukt dat het buiten Nederland al veel be-
kender is. “In Duitsland en Amerika wordt JSJ in zieken-
huizen – en soms in gevangenissen – zelfs aangeboden 
als aanvullende behandeling! Maar ook hier is het in 
opkomst.” 

Marna Schauten- Kruijt beoefent Jin Shin Jyutsu®.

Een zachte manier om 
klachten te verhelpen
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“Minder vermoeid en meer plezier 

in het leven”. Dat merkte Marna 

Schauten (42) na haar kennismaking 

met Jin Shin Jyutsu®. Inmiddels heeft 

ze een praktijk in deze duizenden 

jaren oude, herontdekte geneeskunst. 

“De eenvoud ervan, maakt het bijna 

ongeloofwaardig.”

Sociaal
In ‘Midden in de R.O.O.S.’ vertellen mensen uit 
de regio hun levensverhaal. Soms ontroerend, 

soms spannend maar altijd bijzonder.
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Zelfhulpoefening 
Jin Shin Jyutsu®

Houd elke vinger om de beurt een aantal minuten 
vast om alle lichaamsfuncties te harmoniseren. 
Duim – zorgen
Wijsvinger – angst
Middelvinger – woede/ergernis
Ringvinger – droefheid
Pink- inspanning

”


