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• TCM congres mei. Luuk en ik hebben veel informatieve 
seminars gevolgd o.a. van Josef Mϋller met interessante 
emotiepunten. Acupunctuur blijft natuurlijk een holistische 
behandeling die balans brengt tussen Heaven, Man en Earth.  
Maar ook van dr. Yair Maimon; hoofd complementaire 
geneeskunde en directeur van het kankeronderzoeks- 
centrum in Tel Aviv; het grootste ziekenhuis in Israël. Wat 
een Shen heeft die man en ervaring met oncologie.  
Westerse en Oosterse geneeskunde samen, kan echt verschil 
maken bij kanker 

• Marlies heeft haar lessen Tog Chӧd (Tibetaans zwaard-
vechten) weer opgepakt en volgt dit jaar weer een aantal 
weekenden bij Guido Wüner Wewengkang. Tog Chӧd is 
Mindfull en bewegen tegelijk.  

• Na de zomer stoppen we in de Yogastudio. Afscheid na de 
laatste Do-In les  met een mooie bos bloemen.   

• Verder volgen we de komende maanden bijscholingen van 
Kiiko Matsumoto; KNO-problematiek, Andy Harrop; Hart-
(beschermer), dr. Yair Maimon; Oncologie. En de westerse 
medische bijscholingen neurologie en long. 

•  
 

•  
 
en Marlies zijn ervaren shiatsu-therapeuten en acupuncturisten.  
Zij combineren hun kennis van de shiatsu en oosterse klassieke 
theorieën in de lessen.  
De cursus is geschikt voor iedereen die een basis shiatsu-massage 
wil leren. 
De cursus-groep zal bestaan uit minimaal 8 personen. Waar en Wanneer?..... 

E-Mail   Meedoen? Stuur ons een mailtje info@kido-centum.nl  of 
Telefoon 06-43 54 70 40 (Marlies)  06-24 54 76 95 (Luuk). 
Website www. kido-centrum.nl 

Cursussen en Workshops na de zomer………… 
• Do-In lessen op het Koningsplein 37 starten weer op maandagavond 19.30-

20.30 vanaf 3 sept.  En nu ook op elke vrijdagochtend 9.00 -10.00 vanaf 31 
augustus.   

• De Basiscursus Shiatsu begint zondag 23 sept. Zelf shiatsu geven aan je kind, 
partner of vrienden, kun je leren in 4 dagen. Interesse? Download de flyer van 
de web-site www.kido-centrum.nl 

• LET op: De Workshop Do-In en Hormonen I en II in november is al bijna vol.  
 


