
 

Seminário Vivendo a Arte  

Jin Shin Jyutsu® 

São Paulo – 15 a 17 de setembro de 2017 

com a Instrutora Mona Harris 
 

JIN SHIN JYUTSU® é uma arte ancestral de harmonização da energia vital no corpo. 

Nascida da sabedoria inata e passada de geração em geração através da tradição oral, a Arte 

havia caído em relativa obscuridade, até ser profundamente revivida no início do século XX 

pelo mestre Jiro Murai (1885-1960) no Japão. 

Após se curar de grave enfermidade, o Mestre Murai dedicou o resto de sua vida à pesquisa 

e ao desenvolvimento do Jin Shin Jyutsu®.  

Esta arte foi posteriormente trazida ao ocidente e divulgada por sua aluna nipo-americana 

Mary Burmeister (1918-2008), que começou a ensinar a Arte a outras pessoas no início dos 

anos 60. Hoje há milhares de praticantes em todo o mundo. 

Jin Shin Jyutsu® pode ser traduzido literalmente como: “A arte do Criador através do homem 

de conhecimento e compaixão”, onde: 

JYUTSU – Arte 

SHIN – Criador 

JIN – Homem de Conhecimento e Compaixão 

O Jin Shin Jyutsu® consiste em uma arte de harmonização do indivíduo, liberando as tensões 

e cargas, que são a causa da manifestação de vários sintomas. Nossos corpos possuem vários 

caminhos de circulação da energia universal que nutrem a vida em todas as células. Quando 

um ou mais destes caminhos é bloqueado, esta estagnação pode resultar em desconfortos 

ou até em dor. Este bloqueio poderá, com o tempo, desarmonizar o caminho completo do 

fluxo de energia. Com a harmonização destes fluxos energéticos, o indivíduo volta a 

expressar a harmonia de sua totalidade física, mental e espiritual. 

 

SEMINÁRIO VIVENDO A ARTE 

Nos dias 15 a 17 de setembro de 2017 será realizado, em São Paulo, o Seminário Vivendo a 

Arte com a instrutora Mona Harris.  

 

Pré-requisito: ter participado de, ao menos, 3 Seminários Básicos e ter conhecimento 

básico dos 3 livros de Autoaplicação de Mary Burmeister. 

 

Vivendo a Arte é um curso que proporciona os meios e a experiência que nos permite 

compartilhar, praticar e ensinar a simplicidade da Autoaplicação. O foco é: "Quanto mais eu 

entendo, mais simples posso ser". 

 

Objetivo: aprofundar a compreensão sobre os livros de Autoaplicação de Mary Burmeister 

através da percepção das conexões, relações e interfaces existentes entre o conteúdo 



aprendido no Seminário Básico e nos Livros de Autoaplicação. Este é um curso recomendado 

a todos os estudantes de Jin Shin Jyutsu®, pois possibilita melhorar nossa habilidade de 

compartilhar com outras pessoas (familiares, amigos, clientes e grupos) a Fisio-Filosofia e a 

prática da Autoaplicação de forma clara, simples e segura, seja individualmente, em 

palestras e/ou em cursos de Autoaplicação. 

 

Certificação: Depois de ter completado o terceiro Seminário Básico e o Seminário Vivendo a 

Arte, o estudante recebe um certificado do Vivendo a Arte e passa a ser um Facilitador do 

curso de Autoaplicação. 

 

MONA HARRIS nasceu e cresceu no sul da Alemanha e 

estuda o Jin Shin Jyutsu® desde 1992. Ela ministra 

regularmente cursos de Autoaplicação desde 1997 e começou 

a ensinar o Seminário Vivendo a Arte em 2004. Ela é fluente 

em inglês, alemão e francês – e fez uso de suas habilidades 

como tradutora de cursos e seminários de Jin Shin Jyutsu®. 

Esta experiência única ofereceu a ela muitos insights e 

perspectivas, que ela levou à sua maneira própria de ensinar. 

Antes de se tornar Praticante, tradutora e instrutora, Mona foi 

professora de educação especial por nove anos.   

 

LOCAL DO CURSO 

Rua Juréia, 349 – Vila Mariana / São Paulo 

Travessa da Rua Loefgreen, a 700 metros do metrô Santa Cruz. 

O aeroporto mais próximo é o de Congonhas. 

 

HORÁRIO DO CURSO 

Das 9:00 às 18:00 hs 

No primeiro dia, pedimos o comparecimento às 8:30 hs para distribuição dos crachás e 

acomodação na sala. 

 

INVESTIMENTO (ATENÇÃO! VALORES EM DÓLAR) 

ALUNOS NOVOS 

Inscrições até 
15/07/2017 

Inscrições após 
15/07/2017 

U$ 380 U$ 420 

  
ALUNOS RECICLANTES 

Inscrições até 
15/07/2017 

Inscrições após 
15/07/2017 

U$ 245 U$ 270 
 

 
 

  



Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), 

correspondente a U$ 50 (cinquenta dólares). No primeiro dia do curso os inscritos deverão 

trazer o saldo restante em DÓLARES, descontando o valor da inscrição paga. Pedimos, por 

favor, que tragam a quantia exata (não teremos a possibilidade de fazer troco), em um 

envelope com seu nome escrito. 

 

COMO EFETUAR A INSCRIÇÃO 

Para se inscrever, deposite o valor da taxa de inscrição na conta: 

Banco Santander 

Agência 0568  

C/c 01-003165-3 

Em nome de PATRICIA DE TOLEDO RIBEIRO 

CPF 108.245.358-71 

 

ATENÇÃO! 

- O número de vagas é limitado, consulte antes de efetuar o depósito. 

- Em caso de desistência, o valor depositado não será devolvido. 

- Preencha a ficha de inscrição abaixo e envie, junto com o comprovante de pagamento da 

taxa de inscrição, para a organização, no e-mail: jsj.org.saopaulo@outlook.com  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome completo: 

Nome no crachá: 

Endereço completo (com CEP): 

Telefones: 

Data de nascimento: 

E-mail: 

Data do depósito da primeira parcela: 

(   ) Aluno Novo          (   ) Aluno Reciclante 

 

(   ) PERMITO a divulgação dos dados de contato para os colegas do curso, com uso exclusivo 

para Jin Shin Jyutsu® 

(   ) NÃO PERMITO a divulgação dos dados de contato para os colegas de curso 

 

OPÇÕES DE HOSPEDAGEM 

 

Hotel Residencial Pantanal (econômica) 

www.residencialpantanal.com.br 

Dois endereços: 

 R. Afonso Celso, 402 / 411 

Tel.: +55 11 5571-8887 

836 m de distância 

 

 R. Domingos de Morais, 2.242 



Tel.: +55 11 5082-1008 

1,3 km de distância 

 

Comfort Nova Paulista (padrão de rede de hotéis) 

www.comfortnovapaulista.com.br 

Tel.: +55 11 2197-7600 

R. Vergueiro, 2.740 

1,8 km de distância 

 

Hotel Parks Pedro de Toledo (econômica) 

www.hotelparks.com.br 

Tel.: +55 11 5061-1000 

R. Pedro de Toledo, 394 

 

Hotel Travel Inn Ibirapuera (confortável) 

www.travelinn.com.br 

Tel.: 0800 773 3300 

R. Borges Lagoa, 1.179 

 

Mercure Paraíso (padrão de rede de hotéis) 

Tel.: +55 11 2766-1616 

R. Vergueiro, 1-661 

4,1 km de distância 

 

Íbis (padrão de rede de hotéis) 

Tel.: +55 11 3523-3000 

Av. Paulista, 2.355 

6,6 km de distância 

 

http://www.comfortnovapaulista.com.br/
http://www.hotelparks.com.br/
http://www.travelinn.com.br/

