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Autoaplicação de Jin Shin Jyutsu® – CONHECER (ajudar) a mim mesmo

Jin Shin Jyutsu® e Jiro Murai
Jin Shin Jyutsu® fisio-filosofia é uma arte que harmoniza a energia vital do corpo. Jin Shin Jyutsu foi 
pesquisado e desenvolvido pelo Mestre Jiro Murai no início dos anos 1900. Após recuperar sua saúde, 
depois de uma doença terminal aos 26 anos, Jiro dedicou o resto de sua vida ao estudo e à compreensão 
do processo que permitiu a recuperação de sua saúde. Este foi o primeiro vislumbre das chaves que ele 
iria refinar ao desenvolver a Arte do Jin Shin Jyutsu.

O Mestre Murai dedicou o resto de sua vida à pesquisa e ao desenvolvimento do Jin Shin Jyutsu, 
colhendo insights de diversas experiências e recursos, incluindo o Kojiki (Registro das Coisas Ancestrais). 
O conhecimento resultante do Jin Shin Jyutsu foi posteriormente dado à Mary Burmeister, que o trouxe 
aos Estados Unidos na década de 1950.

Mary Burmeister começou a ensinar a Arte para outras pessoas no início da década de 1960 e hoje há 
milhares de alunos em todo o mundo.

O Jin Shin Jyutsu traz equilíbrio à energia do corpo, o que promove uma saúde melhor e bem-estar, 
facilitando nossas profundas capacidades de autorregulação. Ele é um complemento valioso aos métodos 
de cura tradicionais, induzindo ao relaxamento e reduzindo os efeitos do estresse.

O Jin Shin Jyutsu utiliza vinte e seis "Travas de Segurança da Energia" no curso de caminhos energéticos 
que alimentam nossos corpos com vida. Quando um ou mais destes caminhos é bloqueado, a estagnação 
resultante pode perturbar a área local e, cedo ou tarde, irá desarmonizar o caminho energético inteiro. Ao 
tocarmos estas travas de energia em combinações, podemos trazer equilíbrio à mente, ao corpo e ao espírito.

Como uma organização de instrutores de Jin Shin Jyutsu, nós gostaríamos de chamar a atenção de nossos alunos, praticantes e clientes para 
o presente que é a Autoaplicação (autoajuda) de Jin Shin Jyutsu. A autoaplicação é o nascimento e o âmago do Jin Shin Jyutsu. Através da 
autoaplicação, Jiro Murai provou primeiramente a eficácia da Arte em si mesmo e, a partir de sua autocura, começou a jornada de redescoberta 
da Arte. Na autoaplicação, o aluno recebe a mensagem que o habilita a vivenciar que ele(a) pode ser autossuficiente. 

Foi Mary Burmeister que, em seus anos de estudo e dedicação, condensou a essência dos ensinamentos da Arte em três livros simples 
de autoaplicação que, de maneira despretensiosa e modesta, fornecem ao aluno - neófito ou avançado - as ferramentas dinâmicas de 
autossuficiência. Estes livros são escritos a partir da experiência direta, não sendo tratados intelectuais. Às vezes, podem confundir a 
mente ocidental com sua simplicidade e seu ritmo lento e profundo.Em um curso de autoaplicação, o aluno aborda imediatamente o uso 
e a compreensão de um ou mais destes livros simples e profundos e, através deles, a filosofia e as ferramentas mais práticas da Arte. As 
ferramentas podem, então, ser imediatamente usadas em si mesmo e na família, enquanto a filosofia pode gentilmente começar a mudar 
o foco das posturas que mantém os mesmos estresses se reproduzindo.

Embora os cursos de autoaplicação não sejam um pré-requisito para frequentar um Seminário Básico, nós os recomendamos enfaticamente 
como uma preparação e introdução. Para uma listagem completa dos cursos de autoaplicação ensinados pela Equipe JSJ Brasil, por favor 
contate o Escritório Brasileiro ou acesse nosso site www.jsjbrasil.com.br/calendario . Conheça também nosso curso on-line Sua Vida em Suas 
Mãos, uma inovação do JSJ Brasil e do Lumeo, no www.jsjbrasil.com.br/online 2

Sobre Mary Burmeister
Mary Burmeister (1918-2008) é reconhecida por trazer o Jin Shin Jyutsu ao ocidente 
nos anos 1950. Sua aprendizagem meticulosa com Jiro Murai e sua pesquisa posterior 
resultou na ampla disseminação desta Arte transformadora de vidas. Graças a 
Mary, milhares de alunos em todo o mundo foram apresentados às bases teóricas 
e práticas do Jin Shin Jyutsu.

Mary praticava o que ensinava e nos deixou abundantes testemunhos de como 
ela vivia o sorriso que encorajava os outros a "Ser". Seu consultório estava sempre 
repleto de clientes de todos os cantos do mundo e ela trabalhou por inúmeras horas 
ajudando a harmonizar os que vinham vê-la.

Nossa gratidão à Mary vai além das palavras. Nós honramos seu legado ao 
continuarmos a espalhar a compreensão e a prática do Jin Shin Jyutsu em todo o 
mundo. Obrigado, Mary. Sua luz continua a brilhar. Mary Burmeister

Fundadora da Jin Shin Jyutsu, Inc.

Aprender Jin Shin Jyutsu faz com que a pessoa se estude e se ajude. Através do processo de "agora conhecer a mim mesmo", nós 
reconhecemos a sabedoria do corpo e podemos interpretar as mensagens que ele nos fornece, para utilizá-las afim de restaurar o equilíbrio.

Jin Shin Jyutsu pode ser aplicado como autoaplicação/autoajuda e também por um praticante habilitado. Uma sessão de Jin Shin Jyutsu 
geralmente dura uma hora. Ela não envolve massagem, manipulação de músculos nem o uso de drogas ou quaisquer substâncias. Ela 
é uma arte gentil, praticada ao colocarmos os dedos e/ou as mãos (sobre as roupas) nas respectivas Travas de Segurança de Energia, 
para harmonizar e restaurar o fluxo da energia. Isto facilita a redução da tensão e do estresse, que se acumulam durante a vida diária 
habitual. Para as pessoas que estiverem cuidando de estresses ou desarmonias na saúde - ou simplesmente para os que desejam participar 
ativamente na promoção de uma boa saúde, harmonia e bem-estar, a Arte do Jin Shin Jyutsu é uma ferramenta simples e poderosa, 
disponível a todos.
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Sobre o Seminário Básico
O Seminário Básico destina-se às pessoas que desejam estudar e praticar o Jin Shin Jyutsu, bem como aplicar a Arte em si mesmo 
ou em outros, sendo o testemunho desta Arte de Viver simples e profunda, trazida a nós por Mary Burmeister e Jiro Murai.

Cada Seminário consiste em duas partes:

Parte 1: a fundação, que introduz as qualidades dinâmicas das 26 Travas de Segurança de Energia, os Fluxos da Trindade, os 
conceitos de Profundidades dentro do corpo e a Fisio-Filosofia do Jin Shin Jyutsu, intercalados entre aula/palestra e períodos 
amplos de aplicações práticas. 
Parte 2: (pré-requisito: Parte 1) Apresenta os 12 fluxos de órgãos, a escuta de pulsos, os Fluxos Especiais do Corpo e como eles 
podem contribuir na harmonização do corpo, da mente e do espírito.

O Seminário Básico aborda muito do vasto conhecimento do Jin Shin Jyutsu. Um certificado pessoal será fornecido a você, atestando 
que você concluiu seu primeiro Seminário Básico. Após o término de três Seminários Básicos, um outro certificado de comparecimento 
será emitido. Este certificado de comparecimento a três Seminários Básicos indica que você está no início de uma vida de estudos 
da Arte do Jin Shin Jyutsu.

Para os alunos que considerem praticar Jin Shin Jyutsu profissionalmente, antes de iniciar sua prática, sugerimos um mínimo de 18 
meses de estudo e prática após o seu primeiro Seminário Básico e a conclusão mínima de três Seminários Básicos.

Por favor, verifique com as autoridades locais questões da legislação para a prática profissional do Jin Shin Jyutsu em sua área.
Os Instrutores para este seminário são Muriel Carlton, Philomena Dooley, Wayne Hackett, Chus Arias, Cynthia Broshi, Petra 
Elmendorff, Carlos Gutterres, Sara Harper, Ian Harris, Mona Harris, Jennifer Holmes, Sadaki Kato, Iole Lebensztajn, Nathalie Max, 
Birgitta Meinhardt, Jill Marie Pasquinelli, Waltraud Riegger-Krause, Matthias Roth, Jed Schwartz, Susan Schwartz, Margareth Toshie 
Umeoka Serra, Carlyse Smyth, Michael Wenninger e Anita Willoughby.

Observação: Como parte de nosso Programa de Treinamento de Instrutores, os Instrutores podem periodicamente ter instrutores em 
treinamento apresentando pequenos trechos do material do Seminário Básico. O instrutor principal irá supervisionar esta apresentação.

O propósito do Seminário Agora Conhecer a Mim Mesmo (Now Know Myself, NKM) é o de examinar mais profundamente a riqueza 
das informações dos Textos 1 e 2 e também oferecer material adicional. Este seminário é apresentado por um grupo de instrutores, 
cujo número será determinado pelo número de alunos inscritos. Os participantes vivenciarão práticas diárias, tanto como praticantes 
quanto como recebedores. O objetivo primordial é enriquecer a compreensão de cada pessoa dos "porquês" e dos "comos" desta 
linda Arte, com ênfase nas questões únicas dos praticantes. É uma oportunidade de desenvolver os conceitos do Jin Shin Jyutsu e 
de praticar de uma maneira muito profunda. O Seminário Agora Conhecer a Mim Mesmo complementa o treinamento básico para 
qualquer pessoa que deseje se tornar um Aluno Praticante capaz de Jin Shin Jyutsu®.

Pré-requisito: Três Seminários Básicos.  Ao final do curso, o aluno receberá o certificado do Agora Conhecer a Mim Mesmo.

Sobre os Temas Especiais

Sobre o Seminário Agora Conhecer a Mim Mesmo

Cursos de Temas Especiais

Os cursos de Temas Especiais fornecem a oportunidade de olhar para um assunto específico do Jin Shin Jyutsu de maneira mais 
detalhada e profunda. Eles oferecem a chance de estudar e ampliar as relações entre os inúmeros aspectos do Jin Shin Jyutsu, com 
mais interações entre o instrutor e os alunos. Os cursos abordam uma variedade de assuntos apresentados pelo nosso Corpo Docente, 
que traz suas percepções individuais para lidar com grupos menores em todo o mundo, em um formato flexível que pode variar 
em tamanho, número de dias e assunto, como Pulsos, Leitura Corporal, As Profundidades, Os Métodos de Correção, Astrologia, 
Fluxos dos Órgãos, etc.
Pré-requisito (exceto quando outro for mencionado): é o comparecimento em pelo menos um Seminário Básico.

Mary Burmeister dizia que "a consciência do momento (da respiração), o estado presente de ser se tornará uma Arte de VIVER". O 
propósito deste seminário é de nos trazer isto à consciência, através de uma exploração detalhada dos três livros de autoaplicação 
da Mary e através da prática da Arte da Autoaplicação de Jin Shin Jyutsu. Este seminário se difere dos cursos de autoaplicação, de 
maneira que os significados dos termos e números nos livros são apresentados em um nível mais profundo, criando uma ponte 
de informações com os Textos 1 e 2 do Seminário Básico. Com esta referência, os alunos ficam melhor preparados para estudar, 
praticar e talvez até ensinar Autoaplicação. O tempo é dividido em diálogo e refinamento das habilidades de comunicação em 
tópicos selecionados da autoaplicação do Jin Shin Jyutsu. 

Este seminário envolve a exploração profunda da Autoaplicação do Jin Shin Jyutsu com os três livros de autoaplicação de Mary 
Burmeister, revelando tudo o que ela incluiu nestes extraordinários livros, além de se familiarizar com o seus conteúdos. Este curso 
pode aprofundar a compreensão do estudante e da prática diária dos materiais de autoaplicação. Um terceiro objetivo é o de melhorar 
nossa capacidade de compartilhar com clareza, simplicidade e segurança a Fisio-Filosofia e a prática de autoaplicação com outras 
pessoas (família, amigos, clientes, grupos), de forma privada ou em palestras e cursos de autoaplicação.

Todos os alunos de Jin Shin Jyutsu são estimulados a comparecer a este curso.  Pré-requisito:  Conclusão de três Seminários 
Básicos. Ao término do seu terceiro Seminário Básico e de seu Seminário Vivendo a Arte, será emitido um certificado de 
comparecimento ao Vivendo a Arte.

Sobre o Seminário Vivendo a Arte
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CALENDÁRIO DE 2017  - EQUIPE JSJ BRASIL
JANEIRO

OSÓRIO, RS

Seminário Básico
Instrutor: Carlos Gutterres 
25 a 29 de janeiro (qua-dom)
Organizado por Walquiria Camargo Lobato
Telefone: 51 99974-4337 ou 51 98143-4308
E-mail: contatojsjosorio@gmail.com
Co-organizador: Almirando da Silva Camargo
Telefone: 51 99604-8261

FEVEREIRO

MOGI DAS CRUZES, SP

Seminário Básico
Instrutora: Margareth Toshie Umeoka Serra 
3-5 e 18-19 de fevereiro (sex a dom e sáb e dom)
Organizado por Cristiane Yonezaki
Telefone: 11 4791-1988
Email: cursosjsjmogi@yahoo.com.br

ABRIL

PORTO ALEGRE, RS

Tema Especial: JSJ e as Astrologias Ocidental e Oriental
Instrutor: Carlos Gutterres
7 a 9 de abril  (sex-dom)
Organizado por Jandaira Telles
Telefone: 51 99644-2024
Email: jandaira@terra.com.br
Co-organizadora: Walquiria Camargo Lobato
Telefone: 51 99974-4337 ou 51 98143-4308

MACEIÓ, AL

Seminário Básico
Instrutor: Carlos Gutterres
19 a 23 de abril (qua-dom)
Organizado por Silvano Machado e Ede M. Fon
Telefone: 82 99608-4302
Email: silvanojsj@gmail.com
Co-Organizadora: Ede Martins Fon
Telefone: 82 98888-9017 
Email: edemfon@hotmail.com

SÃO PAULO, SP

Seminário Básico
Instrutor: Carlos Gutterres 
26 a 30 de abril (qua-dom)
Organizado por Erika Ramos
Fone: 11 98380-4064 
Email: erikamos1@uol.com.br
Co-organizadora: Patrícia Toledo
Fone: 13 99204-1919

MAIO

CURITIBA, PR

Tema Especial: Páginas 42 e 43 do Texto 2
Instrutora: Iole Lebensztajn
27 a 28 de maio (sáb-dom)
Organizado por Maria do Rosário Quitério
Fone: 41 99504-1042
Email: mrosariojsj@gmail.com
Co-organizadora: Silvia Cristina Patzsch
Fone: 41 99811-9098

JUNHO

MACEIÓ, AL

Encontro de Jin Shin Jyutsu do Nordeste
10 e 11 de junho (sáb-dom)
Organizado por Silvano Machado e Ede M. Fon
Telefone: 82 99608-4302
Email: silvanojsj@gmail.com
Co-Organizadora: Ede Martins Fon
Telefone: 82 98888-9017 
Email: edemfon@hotmail.com

JULHO

RIO DE JANEIRO, RJ

Seminário Básico
Instrutora: Margareth Toshie Umeoka Serra
5 a 9 de julho (qua-dom)
Organizado por Márcia Cristina Gomes
Telefone: 21 99925-8136
Email: jsj.marcia.rj@gmail.com

AGOSTO
BELO HORIZONTE, MG

Seminário Básico
Instrutor: Michael Wenninger
30 de agosto a 3 de setembro (qua-dom)
Organizado por Fábia Suelane de Freitas
Telefone: 31 99982-5360
E-mail: fabiaf@uol.com.br

SETEMBRO

PORTO ALEGRE, RS

Agora Conhecer a Mim Mesmo (Now Know Myself)
Instrutores: Carlos Gutterres, Michael Wenninger e Mona 
Harris  (em inglês, com tradução)
6 a 10 de setembro (qua-dom) 
Organizado por Jandaira Telles
Telefone: 51 9644-2024
Email: jandaira@terra.com.br
Co-Organizadora: Walquiria Camargo Lobato
Telefone: 51 99974-4337 ou 51 98143-4308

OSÓRIO, RS

Reunião dos Organizadores, Instrutores e Office Brasil
11 e 12 de setembro (seg-ter) 

SÃO PAULO, SP

Seminário Vivendo a Arte
Instrutora: Mona Harris (em inglês, com tradução)
15 a 17 de setembro (sex-dom)
Organizado por Erika Ramos
Fone: 11 98380-4064 
Email: erikamos1@uol.com.br
Co-organizadora: Patrícia Toledo
Fone: 13 99204-1919

Continua na página seguinte



N o s s o s  I n s t r u t o r e s ,  O r g a n i z a d o r e s 
e muitos facilitadores dão cursos regulares 
d e  a u t o a p l i c a ç ã o  e m  t o d o  o  B r a s i l .  
Para a listagem destes cursos apresentados por 
nossos Organizadores locais, acesse nosso website 
w w w . j s j b r a s i l . c o m . b r

OUTUBRO
RECIFE, PE

Seminário Básico
Instrutora: Iole Lebensztajn
11 a 15 de outubro (qua-dom)
Organizado por Maria do Rosário A. Araújo
Telefone: 81 3427-2234
Email: marrosaandrade@yahoo.com.br 
Co-organizador: Iêdo Mário B. Araújo

MOGI DAS CRUZES, SP

Tema Especial: os Cinco Sentidos
Instrutora: Iole Lebensztajn
28 e 29 de outubro (sáb-dom)
Organizado por Cristiane Yonezaki
Telefone: 11 4791-1988
Email: cursosjsjmogi@yahoo.com.br

NOVEMBRO

CURITIBA, PR

Seminário Básico
Instrutora: Margareth Toshie Umeoka Serra
11 a 15 de novembro (sáb-qua)
Organizado por Maria do Rosário Quitério
Fone: 41 99504-1042
Email: mrosariojsj@gmail.com
Co-organizadora: Silvia Cristina Patzsch
Fone: 41 99811-9098

CALENDÁRIO DE 2017  - EQUIPE JSJ BRASIL
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Equipe no Escritório Central
David Burmeister - Diretor
Michael Burmeister - Co-Diretor

Patricia Meador, Ian Harris, Terry Matthews, Karen 
Moore e Joshua Burmeister

8719 E San Alberto Drive
Scottsdale, AZ 85258

Telefone: +1 (480) 998-9331, Fax: +1 (480) 998-9335
Website internacional: www.jsjinc.net

Instrutores Brasileiros
Carlos Gutterres é brasileiro, nasceu e reside em Porto Alegre. Quando jovem, o seu grande interesse pelos mistérios da natureza e 
do ser humano levou-o a se dedicar ao estudo de filosofia, psicologia, numerologia, astrologia, cabala, e muitas outras as formas de 
expressão da sabedoria antiga. Nos 1990 sentiu necessidade de um canal de manifestação para tudo aquilo que vinha estudando. 
Sua jornada de busca e aprendizado levou-o ao encontro do Jin Shin Jyutsu, reconhecendo nele o caminho que tanto procurava, e 
onde integrou toda a sua vida de estudos numa estrutura perfeita de expressão. Desde 2002 dedica-se ao estudo, prática, ensino, 
pesquisa e divulgação desta arte no Brasil e em todo o mundo.

Iole Lebensztajn é brasileira formada em Medicina pela Universidade de São Paulo. Desde a faculdade buscava práticas que pro-
movessem a cura de forma mais sutil, profunda, integrada, tornando cada um ativamente responsável pela própria saúde. Estudou 
várias técnicas, até que, em 1990, ao participar de um Seminário Básico de Jin Shin Jyutsu, no Brasil encontrou o que procurava 
nesta Fisio-Filosofia.Desde então, dedica-se exclusivamente a aplicar e ensinar a Arte. Mantém consultório em São Paulo e é autor-
izada pela JSJ, Inc. para ministrar Cursos e Seminários de Jin Shin Jyutsu no Brasil e em todo o mundo.

Margareth Toshie Umeoka Serra nasceu em Mogi das Cruzes, região da grande São Paulo. Filha de farmacêutico, em 1988 conclui 
o curso de Ciências Farmacêuticas pela PUC-Campinas. Em 1990, iniciou seus estudos na área das terapias complementares com a 
fitoterapia e a terapia floral. Seu anseio pelo autoconhecimento, seu próprio crescimento e desejo de estudar e transformar o mun-
do, em 1993, iniciou uma vida de estudo e prática do Jin Shin Jyutsu Fisio-Filosofia. Com a consciência de que tudo o que está ao 
nosso redor tem seu reflexo em nossas vidas, começou a estudar harmonização de ambientes. Residiu em Barcelona durante quatro 
anos, onde, por meio de atendimentos, palestras e cursos, trabalhou para a difusão do Jin Shin Jyutsu. Atualmente, é instrutora dos 
cursos Seminário Básico de 5 dias, Vivendo a Arte e Facilitadora de autoaplicação, é integrante do grupo de Pesquisa do Jin Shin 
Jyutsu, coordenado pela instrutora Philomena Dooley e foi anualmente ao Japão de 2005 a 2012 para estudar com Haruki Kato, o 
outro discípulo de Jiro Murai, além de Mary Burmeister. Ela atende em consultórios em Mogi das Cruzes, São Paulo e Monte Verde.

Organizadores no Brasil
Aracaju/SE: Maria Auxiliadora Alves dos Santos e Co-Organizadora Martha Barbosa Machado
dora.57@hotmail.com | (79) 98821-6335 e 3259-9965

Belo Horizonte/MG: Fábia Suelane de Freitas
fabiaf@uol.com.br | (31) 99982-5360

Curitiba/PR: Maria do Rosário Quitério e Co-Organizadora Silvia Cristina Patzsch
mrosariojsj@gmail.com | (41) 99504-1042

Florianópolis/SC: Myrian Maria Vieira
myrianvieira@hotmail.com | (48) 98418-1960

Maceió/AL: Silvano Machado e Co-Organizadora Ede Martins Fon
silvanojsj@gmail.com | (82) 99115-8665 e (82) 98888-9017

Mogi das Cruzes/SP: Cristiane Yonezaki
cyonezaki@yahoo.com.br | (11) 4791-1988

Osório/RS: Walquíria Camargo Lobato e Co-Organizador Almirando da Silva Camargo
contatojsjosorio@gmail.com | (51) 99974-4337 Vivo e (51) 98143-4308 Tim

Porto Alegre/RS: Jandaira Telles e Co-Organizadora Walquíria Camargo Lobato
jandaira@terra.com.br | (51) 99644-2024

Recife/PE: Maria do Rosário A. Araújo e Co-Organizador Iêdo M. B. de Araújo
marrosaandrade@yahoo.com.br | (81) 3427-2234

Rio de Janeiro/RJ: Marcia Cristina Gomes
jsj.marcia.rj@gmail.com | (21) 99925-8136

Salvador/BA: Manoela Souza e Co-Organizadora Débora Cohim
jinshinjyutsussa@gmail.com | (71) 98807-0135

São Paulo/SP: Érika Ramos e Co-Organizadora Patrícia Toledo
erikamos1@uol.com.br | (11) 98380-4064 e (13) 99204-1919

Quer ser Organizador em sua cidade? Entre em contato conosco para obter mais informações: contato@jsjbrasil.com.br 
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Sobre o Seminário Básico Expandido (5 x 3)

Programa de Mentoring em Scottsdale
O programa de Mentoring em Scottsdale fornece um estudo profundo e prático com um grupo pequeno junto a um instrutor. 
Por cinco dias, de segunda a sexta, um máximo de 9 estudantes praticantes se reúne com um membro do corpo docente 
para participar de 8 horas diárias de prática, diálogos e outras atividades de estudo. 

Localização: Escritório Central do Jin Shin Jyutsu, Inc., Scottsdale, Arizona, Estados Unidos

Pré-requisito: Verifique a cada curso, pois cada instrutor possui diferentes requerimentos para o curso. Porém, 
sempre há um mínimo de 2 anos de experiência prática de Jin Shin Jyutsu.

Custo: US$1300 (incluindo um depósito de US$400 para garantir sua vaga no curso), para cursos sem tradução.

De 2 a 6 de outubro de 2016, a  instrutora Muriel Carlton ministrará um Mentoring com tradução para o português. 
Para mais informações sobre os valores deste curso específico e para se inscrever, por favor envie um email para nós no 
Escritório Brasileiro: contato@jsjbrasil.com.br

Este curso oferece um estudo profundo do material do Seminário Básico, em um período expandido de tempo. Este novo formato 
irá focalizar o estudo dos Textos 1 e 2 cinco vezes em um ano, três dias a cada encontro, em um total de quinze dias... quinze dias 
para vivenciar o material do Seminário Básico através das três linhas do corpo, mente e espírito... quinze dias para as 15 estarem em 
“alegria e riso” – para nos dedicarmos a um propósito divino – para “lavar nossos corações com risada” e simplesmente SER.

A Fisio-Filosofia, Fisio-Psicologia e Fisio-Fisiologia do Jin Shin Jyutsu serão exploradas com ênfase em como praticar e SER esta Arte e 
em como trazer esta consciência em nossas sessões de prática. O fato de estarmos juntos em grupo por cinco vezes em um período 
de pelo menos cinco meses nos permitirá trazer uma nova compreensão profunda para nossa prática e nos dar mais tempo para 
vivências interiores e para compartilharmos uns com os outros. Os fluxos serão vivenciados em duplas, para reproduzir o estar com 
um cliente e também dar e receber cada um dos fluxos. Nós usaremos o tempo com os fluxos para discutir e sentir o movimento 
de energia pelo corpo e explorar a energia do cabo de recarregar bateria. Nós teremos tempo para aprimorar nossa maneira de 
tocar no estado de Ser, ao invés do de fazer. A leitura corporal e o escutar dos pulsos serão parte deste curso. Além disso, fluxos 
que não estão nos Textos serão apresentados e praticados (como o Fluxo dos Sinus, Fluxo Especial do Sistema Imunológico, Fluxo 
da Regeneração, Fluxo Especial do Diabetes, entre outros). Discutir, explorar, vivenciar, praticar (aPROFUNDar) sua percepção e 
compreensão, explorando a Arte do Jin Shin Jyutsu.

Observação: Os horários de início e término de cada conjunto de 3 dias poderá variar de curso para curso. Para mais informações, 
por favor contate a equipe de organização do curso. Este curso terá no máximo 20 alunos.

Pré-requisito: um mínimo de 5 Seminários Básicos em pelo menos três anos. O aluno se inscreve para todos os cinco módulos.

Temas Especiais de Mentoring de 3 Dias
Este formato descende do curso de Mentoring de 5 dias que acontece em Scottsdale. Agora, oferecido na cidade onde o instrutor 
local reside, o curso proverá um ambiente mais íntimo, com no máximo 9 alunos e um instrutor, explorando as profunciodades, 
aplicações práticas e a simplicidade do Jin Shin Jyutsu. Cada aluno irá receber sessões durante os 3 dias. Os requisitos para estes 
cursos são os mesmos que o instrutor adota para o Mentoring de 5 dias. Quaisquer diferenças serão comunicadas.
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Investimentos e Inscrições - Cursos em 2017 no Brasil
Para se inscrever em um de nossos cursos, entre em contato com o organizador daquele curso, especificando o curso, o 
instrutor e a data do seminário que você deseja participar. Os organizadores também são alunos e praticantes de Jin Shin Jyutsu. 

A inscrição antecipada é muito bem-vinda, pois ajuda os organizadores a determinarem o tamanho da sala. Nós estimulamos o 
pagamento da inscrição com mais de dois meses de antecedência, concedendo um desconto a estes estudantes. Consulte 
o organizador para mais informações.

O valor dos seguintes cursos segue a tabela definida pela JSJ Inc. para o Brasil, recebida em outubro/2016. Os valores 
são sujeitos a alterações e serão confirmados pelos organizadores de cada curso, de acordo com a evolução do cenário 
econômico de nosso país.

SEMINÁRIO BÁSICO: INSCRIÇÃO: R$ 350  
 Alunos Novos     Parte 1.........R$ 1430/Ant. R$ 1285     Reciclantes   Parte 1.............. R$ 925 /R$ 830 
    Parte 2*........R$ 950 /Ant. R$ 855    Parte 2...............R$ 620 /R$ 560 
    Total: R$ 2380 / Ant R$ 2140      Total: R$1545 / Ant. R$ 1390 
 *Parte 1 é um pré-requisito para a Parte 2, para alunos novos.

SEMINÁRIO BÁSICO EXPANDIDO (5x3): Inscrição R$ 1400,  Total: R$ 4995

SEMINÁRIO AGORA CONHECER A MIM MESMO (NKM): Inscrição R$ 350
Pré-requisitos: pelo menos 3 Seminários Básicos. 
 Aluno Novo: R$ 2500 /Antecipado R$ 2250   Reciclante: R$ 2140/ Antecipado R$ 1925

SEMINÁRIO VIVENDO A ARTE: INSCRIÇÃO R$175 
Pré-requisitos: ao menos 3 Seminários Básicos. 
 Aluno Novo: R$ 1430 /Antecipado R$ 1285  Reciclante: R$ 925 / Antecipado R$ 830 

TEMAS ESPECIAIS: INSCRIÇÃO R$175: R$ 420 por dia de aula / Antecipado R$ 380 por dia de aula.
Os pré-requisitos podem variar de acordo com cada instrutor. Consulte informações no calendário.

TEMAS ESPECIAIS EXPANDIDOS: INSCRIÇÃO R$175: R$ 475 por dia / Antecipado R$ 425 por dia.

TEMAS ESPECIAIS DE MENTORING DE 3 DIAS: INSCRIÇÃO R$175, Total do curso: R$ 1855.

MENTORING DE 5 DIAS EM SCOTTSDALE (pagos ao Escritório dos EUA): INSCRIÇÃO U$400. 
Total do curso U$1300. 

REEMBOLSO E  POLÍTICA DE CANCELAMENTOS (VALOR CHEIO):  Caso o aluno precise cancelar sua participação, a sua inscrição é reembolsável 
até 30 dias antes do curso. Quaisquer outros valores pagos são totalmente reembolsáveis. Caso o instrutor necessite cancelar o curso, apenas os 
valores de inscrição ou do curso já pagos serão reembolsáveis.  

POLÍTICA DE INSCRIÇÕES ANTECIPADAS (COM DESCONTO): Caso um aluno com inscrição antecipada precise cancelar sua participação, a 
inscrição é reembolsável at;e 60 dias antes do curso. Quaisquer outros valores de curso pagos são completamente reembolsáveis. Caso o instrutor 
necessite cancelar, apenas os valores pagos de inscrição ou do curso são reembolsáveis.

POR FAVOR, não são permitidas gravações ou visitantes. 

NOTA:  Os preços e cotações do dólar são sujeitos a mudanças. Todos os Instrutores e organizadores de cursos são independentes e não são 
funcionários da Jin Shin Jyutsu, Inc. 


Nome:_________________________________________________________________________________________________________
Endereço:_______________________________________________________ Cidade/Estado/CEP_____________________________
Fone:___________________________________________    Endereço E-mail: _____________________________________________
Aluno Novo ou Reciclante? __________________________    Datas do curso:____________________________________________
Curso e Local:__________________________________________________________________________________________________
Marque o curso que deseja se inscrever:
Seminário Básico Parte 1:□  Parte 2:□    5x3:□    Celebração:□   Vivendo a Arte:□    Agora Conhecer a Mim Mesmo/NKM:□   
Tema Especial:□    Tema Especial Expandido:□    Mentoring de 5 dias:□    Tema Especial de Mentoring de 3 dias:□
Instrutor: ________________________________________________  Valor da inscrição: ____________________________________
Comentários:___________________________________________________________________________________________________
Contate o organizador para obter informações sobre o depósito da inscrição.

(POR FAVOR CORTE OU COPIE, PREENCHA E ENVIE PARA O ORGANIZADOR.)
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Livro 1 de Autoaplicação: R$ 28,00
CONHECER (ajudar) A MIM MESMO – Livro 1 de 3
Uma introdução à aplicação da energia vital universal e várias liberações 
de tensões básicas do dia-a-dia

Livro 2 de Autoaplicação: R$ 28,00
As Travas e Chaves de Segurança de Energia da Humanidade – Livro 2 
de 3. Focaliza as localizações, aplicações e significados das 26 Travas 
de Segurança de Energia. 

Livro 3 de Autoaplicação: R$ 28,00
Diversão com os Dedos das Mãos e Dedos dos Pés - Livro 3 de 3
Explora nossos "cabos de recarregar bateria" e o relacionamento entre 
os dedos das mãos e os dedos dos pés.

Divirta-se com as Mãos Felizes: R$ 36,00
Para crianças de todas as idades aprenderem maneiras simples e 
DIVERTIDAS de se ajudarem.

O Toque da Cura, por Alice Burmeister: R$ 45,00
Um panorama completo dos fundamentos do Jin Shin Jyutsu ensinado pela 
Mary Burmeister. É uma introdução ideal para as pessoas novas na Arte, 
bem como para as que estão se preparando no treinamento de Praticante. 
Os alunos mais experientes encontrarão uma revisão extremamente útil 
do material básico.

Livro "O Que Mary Diz": R$ 38,00
Uma compilação das citações usadas pela Mary Burmeister ao longo de 
seus muitos anos de ensino.

JSJ para seu Companheiro Animal, de Adele Leas: R$ 50,00
A Arte de harmonização da energia vital no corpo para promover a 
harmonia e a saúde. Esta técnica gentil de compartilhar irá aumentar a 
comunicação entre você e seu companheiro de estimação.

Cartaz Grande (A2) das Travas de Segurança da Energia R$ 24,00
Cartaz laminado em preto e branco, mostrando as localizações e 
significados universais das 26 Travas de Segurança da Energia.

Cartaz Pequeno (A4) das Travas de Segurança da Energia R$ 18,00
Cartaz laminado, colorido, com o mesmo conteúdo do cartaz grande.

Adesivos e Fotos diversos: R$ 10,00

LIVROS PARA ALUNOS QUE JÁ COMPLETARAM AO MENOS UM 
SEMINÁRIO BÁSICO
 Textos 1 e 2: R$ 44,00 (cada um) 

Círculo Lombar: R$ 22,00
Ferramenta conveniente e fácil de usar para estudar e aprender sobre 
o Círculo Lombar 

Cartaz da Folha de Respostas
Cartaz laminado e colorido ilustrando as profundidades, com os desenhos 
da estrela de 6 pontas, da estrela de 5 pontas e do cícrulo lombar. Para 
o estudo pessoal, para Praticantes e estudantes de Jin Shin Jyutsu, que 
o consideram um recurso valioso de estudo, consulta e aprendizagem.
 A2 Grande R$ 40,00
 A3 Médio R$ 30,00 
 A4 Pequeno R$ 18,00

LIVROS PARA ESTUDANTES QUE JÁ COMPLETARAM AO MENOS 
3 SEMINÁRIOS BÁSICOS
 Edição 1979 dos Textos 1 e 2: R$ 75,00

*Os Organizadores e Facilitadores autorizados de cursos de 
autoaplicação possuem condições especiais para aquisição de maior 
volume de materiais. Consulte-nos por email ou telefone.

** Preços válidos em novembro/2016, sujeito a alterações.

Inovando para você: Livros Digitais

Através do novo aplicativo Jin Shin Jyutsu BR, disponível na App Store (para o sistema iOS da Apple) e na Google Play (para 
o sistema Android), você poderá acessar e baixar nossos livros digitais em seu smartphone ou tablet. O aplicativo comporta 
anotações, que serão automaticamente sincronizadas entre todos os seus dispositivos. Além dos livros digitais, há toda 
uma seção de conteúdo gratuito, com dicas de autoaplicação, localizador de praticantes, calendário completo e muito 
mais. Confira a novidade e tenha os livros de nossa Arte à sua mão sempre que precisar! 

Você pode adquirir os livros digitais pela nossa loja virtual www.lojajsj.com.br e, em um dia útil, você receberá seus dados de 
login e senha para poder acessar os materiais. Atualmente estão disponíveis os 3 livros de autoaplicação da Mary Burmeister, 
Jin Shin Jyutsu para o Seu Companheiro Animal, O Que Mary Diz, os Textos 1 e 2 do Seminário Básico e a Edição 1979 dos 
Textos 1 e 2 (esta última, em português e em inglês).

•  Visite-nos e veja nossas novidades - temos um site todo reconstruído para atender melhor suas necessidades.
 
• Fotos: acesse o site e selecione Cursos > Fotos de Cursos para encontrar fotos de nosso Corpo Docente, de cursos e das reuniões dos 

organizadores.

• Cursos de Autoaplicação : Você encontrará a lista dos cursos de autoaplicação ministrados pela Equipe JSJ Brasil (instrutores, escritório 
brasileiro e organizadores).

Novidades em nosso website: www.jsjbrasil.com.br



Caso você tenha recebido em duplicidade, fique à vontade de passar adiante. Obrigado!

As mudanças e atualizações deste calendário aparecerão o mais brevemente possível em 
nosso site www.jsjbrasil.com.br. Por favor consulte na opção Cursos > Calendário de Cursos.

Catálogo de Praticantes
O Escritório Brasileiro está oferecendo a possibilidade de inclusão no Catálogo de Praticantes aos estudantes praticantes ativos, com 
mais de 5 Seminários Básicos cursados ao longo de pelo menos 2 anos e que tenham comparecido a algum curso dos instrutores da 
JSJ Inc. em todo o mundo nos últimos 18 meses, continuando a aprofundar sua compreensão ao frequentar cursos regularmente. 
Entre em contato conosco por email ou telefone e solicite o formulário de cadastro. A taxa anual é de R$ 50. 

Caso você esteja procurando um praticante para receber sessões, acesse nosso site em www.jsjbrasil.com.br > Praticando a Arte > 
Encontre um Praticante. Muitos destes praticantes também oferecem cursos de autoaplicação.



Nome em arquivo:__________________________________________________________________________________________

Estado anterior: ___________________________________________________________________________________________

Email anterior:  ____________________________________________________________________________________________

Novo Nome: ______________________________________________________________________________________________

Novo Endereço: ___________________________________________________________________________________________

Novo Email: ______________________________________________________________________________________________

Novo Telefone: ____________________________________________________________________________________________

Por favor envie para o Escrutório Brasileiro do Jin Shin Jyutsu por email: contato@jsjbrasil.com.br

Atualize suas informações de contato:

Escritório Brasileiro do Jin Shin Jyutsu
(48) 3371-6077

Rua Idalina Pereira dos Santos, 67 Sala 505
Agronômica | Florianópolis, SC | 88025-260

www.jsjbrasil.com.br 
contato@jsjbrasil.com.br
facebook.com/jsjbrasil

twitter.com/jsjbrasil
youtube.com/jsjbr
Instagram @jsjbrasil

Coordenador geral: Alessander Luigi Palma
Coordenador administrativo: Hélder Soares de Souza


