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Sinds kort bestaat de praktijk 10 JAAR!! Het is ongelooflijk hoe snel dit is gegaan. In 2002 ben ik
afgestudeerd voor acupunctuur bij Jing Ming in België en aansluitend zijn we op stage gegaan naar
Nan Jing, China. Voor de studie acupunctuur was ik in 1997 afgestudeerd voor Chinese
Kruidentherapie bij Ky Lin. In die tijd kon er een aanvang gemaakt worden voor praktijk, maar als
therapeut was ik daar nog niet klaar voor. Tijdens de studie acupunctuur is toen parallel de kruiden
studie opnieuw opgepakt en zo liep het geheel synchroon. Na de stage wat uitgerust te hebben is in
september 2002 de praktijk officieel gestart. Natuurlijk behandelde ik al mensen op de slaapkamer
boven in het huis in Kortgene. Velen van jullie zullen dit nog weten. Ik ben de mensen die zich
beschikbaar stelden in mijn studietijd ook zeer dankbaar dat ze zichzelf lieten behandelen. Er is erg
veel geleerd in deze periode, maar zeker ook nog de jaren erna. Tegenwoordig bevindt de praktijk
zich op het park Ruiterplaat bij Kamperland, nabij het Veerse Meer. Op dit moment worden er nog
steeds na- en bijscholingen gevolgd. Dit om aangesloten te blijven bij de beroepsvereniging, maar
zeker ook omdat het vak ontzettend boeiend is en er veel verdieping kan zijn op diverse gebieden.
Onlangs heb ik een tweedaagse scholing gevolgd voor Shonishin. Dit is Japanse acupunctuur voor
kinderen, maar dan zonder naalden. Het voorjaar van dit jaar was er een dag Westerse medicijnen
en Chinese kruiden. Intussen volg ik de cursus "Bu Ming" (voed de bestemming). Deze laatste is
meer filosofisch, maar zeer zeker belangrijk om de mens een groter bewustzijn mee te geven in de
praktijk. Alles is met elkaar verbonden, oorzaak en gevolg zijn onlosmakelijk van elkaar. De
golfbewegingen van het leven. Dat is de betekenis van Yin/Yang. Uiteindelijk is het belangrijk om zelf
tot inzichten te komen, waarom er klachten bestaan, waarom we bepaalde facetten van het leven
steeds opnieuw tegenkomen. Iedereen die de afgelopen jaren onder behandeling is geweest of nog
is wil ik bedanken voor het vertrouwen en ik hoop u en vele anderen nog vele jaren van dienst te
mogen zijn.
Leon Janssens van huis-aan-huis krant "De Bevelander" heeft in week 41 een artikel geschreven en
een foto geplaatst in betreffende krant. De foto hierboven is door hem gemaakt.
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