
Dit bijzondere seminar vindt eenmaal per jaar 
plaats. Het omvat een stage van een week op 
een landgoed in Lunteren. Met maximaal 20 
deelnemers wordt gedurende deze week 
intensieve aandacht besteedt aan meditaties, 
Shiatsu technieken en diagnose. Er is speciale 
aandacht voor de 60 elementpunten en hun 
verbindingen. 

Tevens worden een aantal gespecialiseerde 
toepassingen geleerd waaronder "koppo" (klop 
techniek) en "sotai" (manipulatie technieken). 
Het programma wordt aangevuld met 
oefeningen buiten in het bos en de wijde 
omgeving, gevoelsopdrachten en speciale 
training in observatie en intuïtieve technieken. 

Gedurende deze week is er weinig contact met 
de buitenwereld. De stilte en continuïteit, 
zonder afleiding van buiten, zorgen voor meer 
concentratie en verdieping van de kennis, 
ervaring en het gevoel van het werken met ki.

Residentie Seminar Lunteren

voor alle Shiatsu niveaus en studenten en 
therapeuten van buiten de school

door de KTNO, BATC, NVST, VBAG, Shiatsu verniging
Nederland, Collectief Alternatieve therapeuten
LVNG en TCG Zhong accrediteerd hbo
niveau bij- en nascholing

De benedenverdieping bestaat uit een 
sfeervolle zaal (ca. 8 x 10 meter) met een 
eetgedeelte, zitjes en een open haard. Er is 
een afsluitbare serre (ca 3 x 4 meter). De 
ruime klassieke keuken met bijkeuken is 
voorzien van alle primaire gemakken.
Bovendien is beneden één 2-persoons 
slaapkamer.
Op de eerste en tweede etage bevinden zich 
de andere tien slaapkamers. In totaal zijn er 
24 slaapplaatsen (geen stapelbedden).

Er is een sportveldje, een jeu de boules baan,  
een mogelijkheid voor tafeltennis en op een 
groot gedeelte van het landgoed kan 
gewandeld worden. In de zomer kan men 
gebruik maken van het zwembad.

Algemene gegevens
Aantal personen overnachten 24
Aantal parkeerplaatsen 50
Wireless internet beschikbaar
Wasmachine
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Digitaal aanmelden op 
of contact opnemen met de school +31 70 383 1500.
U mag ook inschrijven via downloadbaar formulier.
U ontvangt bevestiging en welkomst brief na betaling.

www.shiatsu.nl

For English speaking students and therapists, please 
use or visit Lunteren English

Tijdens het seminar worden alle 3

maaltijden (vegetarisch) per dag

vers gemaakt  in de keuken.

https://www.shiatsu.nl/courses/transformatie-weekseminar/
http://shiatsu.webs.com/POSTERS%20PDF/LUNTEREN%202014%20EX%20SHIATSU%20ENGLISH.pdf
https://nsks1shiatsu.webs.com/residential-week
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