SEIKI WORKSHOPS KIMURA SHIATSU INSTITUUT 2017
Seiki Soho is een methode herontdekt en verder ontwikkeld door Kishi sensei,
die na jarenlange training en ervaring als shiatsu therapeut deze techniek,
communicatie door aanraking, op een hoog energetisch niveau heeft getild.
Seiki Soho is het resultaat van de zoektocht van Kishi sensei naar de oorsprong, de roots van Shiatsu
via eeuwenoude traditionele technieken zoals Te-ate, Shingon en vooral via Shinto
(de weg der goden of geesten) , de traditionele Japanse religie.
Door middel van respectvolle aandacht en aanraking leer je iemands energie aan te voelen
en creëer je ruimte waarin levenskracht spontaan ontstaat en in beweging komt
en zo natuurlijke genezingsprocessen in gang worden gezet.

GYOO KI In Seiki is Gyooki, Ki oefening of ademen door de handen, essentieel.
Er wordt geen energie (Ki of Chi) gestuurd of gemanipuleerd, maar door Gyooki aanraking
(empty touch) wordt spontaan Ki gegenereerd en gaat de levenskracht weer stromen
wat de gezondheid en de regenererende kracht optimaliseert.

Seiki Try Out Workshop

zaterdag 25 februari

Na de Seiki Workshop met Kyoko va november 2016 zal de Panoramische zaal niet meer beschikbaar
zijn, want ze wordt verkocht. Kyoko echter gaat ervan uit dat we best een workshop kunnen
organiseren in het KSI op de eerste verdieping tot zelfs 15 deelnemers. Ik ben enigszins sceptisch
(sorry  ) maar wil het wel eens uitproberen...
Vandaar deze try out, die zal beperkt zijn tot 15 deelnemers. De bijdrage is vrij.

Enkel voor mensen met enige ervaring die minstens twee Seiki Workshops hebben gevolgd!

Seiki Cyclus
Seiki 1 Introductie
Seiki 2 Uitdieping
Seiki 3 Vervolmaking
Seiki 4 Uitwisseling/gevorderd

11 & 12 maart
13 & 14 mei
10 & 11 juni
Datum nog te bepalen want afhangend van de
data van de Master Workshop met Kyoko.

Voor details zie het aangehechte documentje: Seiki Workshop Curriculum!
Bijdrage:
130 € voor één workshop, 230 € voor twee, 330 € voor drie
en 430 € voor alle vier de workshops samen.
Wie één van deze Workshops al heeft gevolgd en die wil herhalen krijgt een reductie van 30 %

Seiki Master Workshop
met Kyoko Kishi
Van vrijdagavond 10 tot zondag 12 november 2017
Je kan vanaf nu al voor-inschrijven en een optie nemen op deelname!

KIMURA SHIATSU INSTITUUT
Lange Kruisstraat 6E B-9000 Gent
Informatie en inschrijving: info@kimura.be of 09 225 29 04 (tssn 9 en 10 AM)
www.kimura.be www.seikisoho.be info@kimura.be

AXA BBE 22 (BIC) BE97 7030 3207 5049 (IBAN)

Bijdrage 260 €

