SEIKI WORKSHOPS KIMURA SHIATSU INSTITUUT 2018
Seiki is een eeuwenoude manuele techniek, herontdekt en verder ontwikkeld door Kishi sensei,
die na jarenlange ervaring als shiatsu therapeut deze techniek, communicatie door aanraking,
op een hoog energetisch niveau heeft getild. Zijn werkwijze heette hij Seiki Soho of Seiki begeleiding.
Dit is het resultaat van zijn zoektocht naar de oorsprong, de bron van Shiatsu via traditionele technieken zoals Te-ate,
Shingon en Shinto (de weg der goden), de traditionele Japanse religie. Door middel van respectvolle aandacht en
aanraking leer je iemands energie aan te voelen en creëer je ruimte waarin levenskracht (KI) spontaan beweging komt en
natuurlijke genezingsprocessen in gang worden gezet.
“Een hand,
Zachte , warme touch
die zich verspreid en elke laag en elke plaats bereikt.
Je weet waar je moet aanraken,
er is geen twijfel en geen aarzeling.
Rustgevende hartverwarmende volheid,
het gevoel te worden gewiegd.
De kracht van de hemel dringt door je heen,
evenwicht wordt hersteld...
Herboren door aanraking" A.Kishi

GYOO KI
Ki oefening of ademen door de handen,
is essentieel in Seiki.
Er wordt geen energie (Ki of Chi) gestuurd en niet
gemanipuleerd, maar door zachte aanraking
(waki, yuki of empty touch) ontstaat KI spontaan en gaat
natuurlijke levenskracht weer stromen.
Zodoende worden gezondheid en herstel geoptimaliseerd.

SEIKI WORKSHOPS met Frans Copers
Sora no Michi
SEIKI 1

Februari 24 & 25

Zaterdag en zondag van 9h30 tot 12h30 en 14 tot 17h.

SEIKI 3

Mei

Bijdrage: 1 WS: 130 € of 2 WS: 230 €

26 & 27

Wie één van deze Workshops al heeft gevolgd en die wil herhalen krijgt een reductie van 30 %

SEIKI GYOOKI met Frans Copers in het buitenland
PARIS
WAVRE
HONGKONG
BUENOS AERES
ATHENS

maart 23-25
mei 13-20
september 28-30
oktober 19-21
oktober 26-28

info:
info:
info:
info:
info:

Bernard Bouheret
Elisa Carpiaux
Anne Cousin
Valérie Gaillard
Panayiota Giannino

bouheret.bernard@gmail.com
elisa@kajudo.be
annshiatsu@gmail.com
Valeriegaillard2@gmail.com
p_giannino@yahoo.com

Seiki Master Workshop
met Kyoko Kishi

Van vrijdagavond 23 tot zondag 25 november 2018

Bijdrage: 260 €

Je kan vanaf nu al (voor-) inschrijven en een optie nemen op deelname, ant de plaatsen zijn beperkt!

SEIKI is useful for professionals as well as for all interested people.
Seiki excels by its simplicity.
Seiki may be difficult to understand, but is easy to do.

KIMURA SHIATSU INSTITUUT Lange Kruisstraat 6E B-9000 Gent
Informatie en inschrijving: info@kimura.be of 0478 564 866 (tssn 9 en 10 AM)
www.kimura.be www.seikisoho.be info@kimura.be
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