
É uma prática que envolve a aplicação das mãos em áreas específicas do corpo
para harmonizar o fluxo da energia vital. Utiliza uma variedade de sequências
de toques suaves que ajudam a redespertar nossa capacidade natural de
manter ou recuperar o equilíbrio mental, emocional e físico, proporcionando
bem-estar e vitalidade.
 
 

 

O Seminário Básico é dirigido a pessoas que além de aplicar o Jin Shin
Jyutsu em si mesmas desejam aprofundar seus conhecimentos e/ou atuar
profissionalmente com a prática. A programação tem cinco dias e alterna
apresentações teóricas e aplicações práticas. 

 

Iole Lebensztajn é médica e conheceu o Jin Shin Jyutsu em 1990.
Desde 1999 é autorizada pela JSJ Inc. a ministrar no mundo todo
cursos sobre essa arte. Iole coordena e assina o currículo do novo
Curso de Praticantes Profissionais de Jin Shin Jyutsu, projeto do
Atlantic Health System e do Mary Burmeister JSJ Institute,
ministrado na cidade de Morristown, em New Jérsei (EUA). 
 

 

 

 

Seminário Básico de Jin Shin Jyutsu
DE 22/01 A 26/01 EM OSÓRIO (RS)

com a instrutora Iole Lebensztajn

O que é o Jin Shin Jyutsu?

Qual a proposta do Seminário Básico?

Sobre a instrutora



Parte 1 (não há pré-requisitos)
Dias 22, 23 e 24 Janeiro de 2020
A fisio-filosofia do Jin Shin Jyutsu; as 26 travas de segurança de energia:
localização, funções e qualidades; toques para harmonizar fluxos de energia
vital; as profundidades; as 5 atitudes e seus impactos no corpo.
 

Parte 2 (ter cursado a parte 1 é pré-requisito)
Dias 25 e 26 Janeiro de 2020
Os 12 fluxos de órgãos e escuta dos pulsos; os fluxos especiais e como eles
contribuem para harmonizar corpo, mente e espírito.
 

Local: Sítio Águias Douradas (www.sitioaguiasdouradas.com.br), rodovia 
RS 030, Km 72, nº 7.970, bairro Tombadouro, Osório (RS). O sítio oferece
hospedagem com pensão completa, em dormitórios compartilhados, pelo valor
de R$ 530 (de 22/01 a 26/01) ou R$ 620 (de 21/01 a 27/01). 
 

 

 

 
 

Como e onde será a programção em Osório?

Como será o Seminário Básico de Osório? 

Imagens do Sítio Águias Douradas

Qual o investimento?

Em Osório também existem hotéis simples, alguns com opção de ar condicionado. 
A cidade fica a 9 km do sítio, com acesso por ônibus de linha. 
 
Sugestões de hospedagem na cidade:  
Big Hotel: + 55 (51) 3663-6747  
Novo Hotel: + 55 (51) 3663 - 1069.



Alunos novos         Regular           Antecipado*
Parte 1                     R$ 1.630          R$ 1.480
Parte 2                     R$ 1.090          R$ 988  
Total:                        R$ 2.720         R$ 2.468  
 
Alunos reciclantes  Regular      Antecipado
Parte 1                       R$ 1.045      R$ 955
Parte 2                       R$ 700          R$ 635  
Total:                         R$ 1.745      R$ 1.590
 
Participação diária (apenas para reciclantes): R$ 445
*Valor válido para inscrições realizadas até 30/11
 

 

 

 

 

 

 

 

Qual o investimento?

Organizadora oficial em Osório

Walquíria Camargo Lobato
contatojsjosorio@gmail.com
+ 55 (51) 99974 4337   
+ 55 (51) 98143 4308

Para garantir sua vaga, faça um depósito de  R$ 750, em nome de
Walquíria C. Lobato, na conta pessoa jurídica abaixo:
Banco Itaú 
Agência 8396 
Conta 06344-1
CNPJ 24643651/000168
 
Esse valor será descontado do total do curso. Em caso de desistência, não será
devolvido. O pagamento restante deve ser efetuado no primeiro dia 
de seminário. Consulte possibilidades de parcelamento.  
Imprima e preencha a ficha de inscrição a seguir e a envie, juntamente com o
comprovante de depósito, para o e-mail contatojsjosorio@gmail.com ou pelo
WhatsApp (51) 9997-44337.

Como me inscrever?



Ficha de inscriçãoFicha de inscrição

Seminário Básico de Jin Shin Jyutsu em Osório (RS)
22 a 26 de janeiro de 2020
 
Nome completo: 
 
Nome para o crachá:
 
Aluno novo?  (  ) sim  (  ) não
 
Deseja frequentar:  
(  ) parte 1 
(  ) parte 2  
(  ) as duas partes
 
E-mail: 
 
Endereço completo com CEP :  
 
 
Telefones:
 
Data de Nascimento:
Profissão:                          
 
Data do depósito de inscrição: 
 
(  ) PERMITO a divulgação de meu endereço para os colegas do curso, para
uso exclusivo relacionado ao Jin Shin Jyutsu. 
 
(  ) NÃO PERMITO a divulgação de meu endereço para os colegas do curso.


