DO-IN opleiding
Geaccrediteerd als bijscholing door de ZHONG (tcm), NVST, NWP en KTNO (BATC)
Start

zaterdag 09 februari 2019

Duur

10 zaterdagen en 1 examen dag

Data

zaterdag

Tijd

10.00 tot 17.00 uur

2019

09 februari

07 september

02 maart

05 oktober

23 maart

02 november

13 april

30 november

Locatie Juliana van Stolberglaan 63 Den Haag
of: de Shiatsu school H. Zwaardecroonstraat 197 Den Haag
Doel
DO-IN oefeningen gekoppeld aan de Oosterse geneeskunde
leren toepassen, ten eerste voor zich zelf.
Daarnaast is de DO-IN opleiding een waardevolle aanvulling
voor therapeuten. Speciaal voor Shiatsu-, fysio-, yoga- en
acupunctisten betekent de kennis van DO-IN een uitbreiding
op de behandel mogelijkheden van cliënten.
De DO-IN docenten opleiding wordt afgesloten met het
DO-IN examen. Wanneer voldoende DO-IN kennis in theorie
en praktijk is opgebouwd, is het mogelijk je te ontwikkelen
en kwalificeren als DO-IN docent in de extra “DO-IN
docenten” module. Zie voor inhoud van de opleiding
www.do-in.nl
Kosten € 1045, - inclusief syllabus (examen kosten € 85,-)

04 mei
25 mei

Examen

In de NSKS

zaterdag 14
december

Voor wie
- Therapeuten in de Oosterse geneeskunde biedt DO-IN een zeer interessante uitbreiding van behandel mogelijkheden.
- Yoga docenten die willen leren hoe zij de werking van meridianen en het sturen van Ki in hun les kunnen integreren.
- Iedereen die het belangrijk vindt om te leren hoe je met behulp van de kennis van de Oosterse geneeswijzen jezelf kunt
helen, beter-, fitter- en opgewekter kunt voelen en in balans kunt blijven in de huidige tijd van onrust en stress.
Vooropleiding
Toelating na persoonlijk intake gesprek
Docenten Anushka Hofman hoofd docent, oprichter en verspreider van DO-IN in Nederland (1996)
Gastdocenten: Danielle Walkenbach, Dong Zhang, Wil van der Hoorn en anderen.
Allen gecertificeerd Shiatsu therapeut en door Anushka gekwalificeerd als DO-IN docent met vele
jaren DO-IN leservaring en het begeleiden van DO-IN opleiding studenten.
Informatie: anushka@xs4all.nl tel: 070-347 01 88 www.do-in.nl
Zie ook de algemene voorwaarden op www.do-in.nl

