LESGEVERS
Annelies Declerck & Ronny Massa, in samenwerking met gastdocenten. De module
‘De Mens’ wordt gedoceerd door Bert Cools en de module ‘Natuurvoeding’ door Christel
Vanderheyden.

DATUM & PRIJS
Cyclus I • wekelijks op maandagochtend vanaf 24 september 2018 of
• wekelijks op dinsdagavond vanaf 25 september 2018

1050 e

(incl. 21% BTW)

Prijzen van andere modules vind je op de website. Het volledige lesschema is op aanvraag
ook beschikbaar. Er is geen les tijdens de schoolvakanties.
Je mag 50€ aftrekken van het bedrag bij betaling voor 15 augustus. Betaling gebeurt op
rekeningnummer IBAN BE 93 001511324967 met vermelden van je naam en cyclus of
module.

LOCATIE
IYASHI - CENTRUM VOOR HELING

Tweekleinewegenstraat 71 - 3001 HEVERLEE

MEER INFORMATIE
Telefonisch via het nummer 016 /464702 of op www.iyashi.be
Ronny 0496/835518 - ronny@iyashi.be
Annelies 0474/836401 - annelies@iyashi.be

O P ENDEURDAG

ZONDAG
16 september 2018
van 12 u tot 17 u

Shiats u brengt je dic hter bi j je zelf
en i s d us een bel a ngri jke onder steuning
in je zoek toc ht n a a r een meer
n atuurli jke leef wi jze!

met

INTRODUCTIE
workshop

alle info op

www.iyashi.be

WAT IS SHIATSU?

VOOR WIE?

Shi-atsu betekent letterlijk vinger-druk. Het is een manuele therapie die ontstaan is in Japan
en gegroeid is uit de traditionele Oosterse geneeskunde. Shiatsu wil een totaalbehandeling
bieden om je energie, en dus jezelf, meer in evenwicht te brengen.
Door voelende aanraking, massage en strekkingen worden bestaande interne systemen
voor lichamelijk herstel en voor zelfgenezing opgewekt en geactiveerd. De aanwezige
lichaamsenergie komt in beweging en zo wordt het lichaam in balans gebracht, met als
resultaat een gedeeltelijk of volledig verdwijnen van ongemakken en ziektesymptomen,
op lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel vlak.

Cyclus I en II staan open voor iedereen die

DOEL

Na Cyclus I kan je ontspannende shiatsu massages geven, na Cyclus II ben je erkend voor
revitaliteitsmassages. In Cyclus III kan je doorgroeien tot erkend SHIATSU beoefenaar met
een professionele vorming.

Bij IYASHI staat groei naar ‘heelheid’ en evenwicht centraal. Ook in het traject SHIATSU
komt dit duidelijk naar voren: het is een programma, op jaarbasis, met aandacht voor
persoonlijke vorming en zelfzorg om te groeien naar evenwicht.
In de lessen komt het model van onze Westerse samenleving in contact met Oosterse
wijsheden. Door het concreet toepassen van de theorie van Yin en Yang verruimt je
bewustzijn. Je ervaart evolutie in de kleine - en soms grote - dingen van het dagelijkse
leven. Op deze manier draagt de opleiding bij tot meer evenwicht en ‘heling’: je komt
dichter bij je centrum - bij jeZelf - en ervaart jezelf als ‘heler’.
Naast de theorie van Oosterse filosofie, bestaan de lessen vooral uit praktijkervaring
van een waaier van shiatsutechnieken, zelfmassage (do-in), yoga, meditatie,
ademhalingsoefeningen. Bijzondere aandacht gaat naar het aanleren van de basisshiatsubehandeling voor ondersteuning van zichzelf, partner en derden. Vanuit dit
programma kan je later doorgroeien tot erkend shiatsu-beoefenaar.
Het volledig groeitraject SHIATSU wordt opgedeeld in drie cycli verspreid over drie
schooljaren, aangevuld met 2 extra modules.

HOE?
In elke les is er tijd voor een deelronde, ki (energie)-oefeningen (do-in, yoga, meditatie,
ademhaling), voel ervaring, oosterse visie, shiatsu theorie en praktijk.
In de lessen meridiaanstudie wordt dit alles afgestemd op de energie van de meridiaan en
wordt ook ingegaan op voeding rond het orgaan in kwestie.

•
•
•
•
•
•

voor zichzelf wil zorgen
op zoek is naar meer evenwicht in zijn leven
open staat voor voelend aanraken
meer in contact wil komen met zichzelf en met zijn/haar lichaam
geboeid is door de innerlijke voelwereld
de Oosterse levensfilosofie wil integreren in een Westers dagelijks bestaan

De extra modules sluiten aan bij de shiatsu-opleiding, maar iedereen die voor eigen
ontwikkeling een losstaande module wil volgen, kan hierbij aansluiten.
Om het volledig traject af te leggen en erkend te worden door de Belgische Shiatsu Federatie
als shiatsubeoefenaar dien je ook deze twee modules te volgen binnen de twee jaar na het
praktisch examen van Cyclus III.
Na Cyclus II of Cyclus III kan je bij IYASHI terecht voor supervisie in kleine groep.

CYCLUS I
111u

CYCLUS II
141u

CYCLUS III
174u

- zelfzorg
- verdieping
- professioneel 		
- verruiming van 		
- persoonlijke groei 		trainings		programma
		bewustzijn
- voelen en ervaren,
- integratie
- contact met 		 		 in contact met 		
		 eigen lichaam en 		 		anderen
- eigenheid
		 innerlijke 		
		ontwikkelen
		voelwereld
- jezelf in de wereld
		zetten

EXTRA
MODULES
- De Mens - 60u
		 energetische 		
		 en medische 		
		kennis
- Basis
		natuurvoeding - 20u
kookworkshop 		
		 natuurvoeding en
		macrobiotiek

In ons centrum is de shiatsu-opleiding steeds een uitdrukking van ons zoeken naar een
evenwicht tussen yin en yang, Oost en West, zowel in de inhoud als in de vorm:
• in respect voor techniek, fysieke houding en oefening, aandacht voor de innerlijke 		
belevingswereld en intuïtie
• met waardering voor het mannelijke, laten ontluiken van het vrouwelijke
• daadkracht en structuur die ontstaan vanuit de gevoelswereld
• concrete activiteiten doordrongen van spiritueel bewustzijn
• samenspel van yin en yang dat leidt tot evenwicht op fysiek, mentaal en
emotioneel vlak
• bezield leven op aarde in dit fysieke lichaam en in de huidige maatschappij
Heling kan juist ontstaan door ons tegelijkertijd bewust te worden van beide polen en het
evenwicht te vinden dat de polariteit overstijgt.

		massage voor
		ontspanning

		massage voor
		revitalisatie

		massage voor
		regeneratie

IYASHI is als school erkend door de Belgische Shiatsu Federatie. Na elke cyclus krijg je bij
het voltooien van het examen en de extra modules een erkend certificaat van de BSF.

