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 A ARTE DO CRIADOR PARA 
O SER DE SABEDORIA E 

COMPAIXÃO
A Arte ancestral de CONHECER

(ajudar) A M IM MESMO

Jiro Murai e Mary Burmeister:
Conheça a história do Jin Shin 
Jyutsu

Saiba como nossos cursos 
podem lhe ajudar a viver bem!

Livros e materiais que lhe 
ensinam a harmonizar o corpo, 
a mente e o espírito 

Cadastre-se em nosso site oficial e descubra como a Arte 
do Jin Shin Jyutsu pode ajudar a melhorar a sua vida!
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JIN SHIN JYUTSU® FISIO-FILOSOFIA É UMA ARTE QUE HARMONIZA A ENERGIA VITAL DO 
CORPO. A ARTE FOI PESQUISADA E REDESCOBERTA POR JIRO MURAI, NOS ANOS 1900

A ORIGEM ANCESTRAL 
DA ARTE

NOTA IMPORTANTE:

JIN SHIN JYUTSU
NO BRASIL

Jin Shin Jyutsu®  
Fisio-Filosof ia não é um 
subst ituto para os cuidados 
médicos t radicionais ou de 
emergência. 

© Copyright  Jin Shin Jyutsu, 
Inc. Todos os direitos 
reservados.

Jin Shin Jyutsu é uma marca 
da Jin Shin Jyutsu Inc.

JIN SHIN JYUTSU®  pode ser 
t raduzido li teralmente como:

JYUTSU - Arte
SHIN - Criador
JIN - Homem de Conhecimento 
e Compaixão
(A Arte do Criador at ravés do 
homem de conhecimento e 
compaixão)

JIN SHIN JYUTSU é a Arte de 
liberação das tensões, que são 
as causas de vários sintomas 
no corpo. Nossos corpos 
possuem diversos caminhos 
energét icos que nutrem a vida 
em todas as nossas células. 
Quando um ou mais destes 
caminhos é bloqueado, este 
efeito de barragem pode levar a 
desconfortos ou até à dor. Este 
bloqueio,  ou estagnação, não 
irá apenas perturbar a área 
local,  mas também cont inuará 
até desarmonizar o(s)  
caminho(s)  completo(s)  do 

f luxo da energia.
Através do Jin Shin Jyutsu, 
nossa consciência é despertada 
para o fato simples de que 
somos dotados da habilidade de 
nos harmonizarmos e nos 
equilibrarmos (estarmos em 
ritmo com o universo) f ísica, 
mental e espiritualmente.

Jin Shin Jyutsu é uma arte e não 
uma técnica, pois uma técnica é 
uma aplicação prát ica - 
enquanto uma arte é uma hábil 
criação. Esta linda e simples 
Arte é nossa herança.

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

f b.com / jsjbrasi l

@jsjbrasi l

@jsjbrasi l

yout ube.com / jsjbr

FALE CONOSCO:

CONTATO@
JSJBRASIL.COM.BR
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Após recuperar sua saúde, depois de uma doença term inal aos 26 
anos, Jiro dedicou o resto de sua vida ao estudo e à compreensão 
do processo que perm it iu a recuperação de sua saúde. Este foi o 
primeiro vislumbre das chaves que ele ir ia ref inar 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 (Regist ro das 
Coisas Ancestrais) . O conhecimento resultante do Jin Shin 
Jyutsu foi posteriormente dado à Mary Burmeister,  que o t rouxe 
aos Estados Unidos na década de 1950. Ela começou a ensinar a 
Arte para outras pessoas no início da década de 1960 e hoje há 
m ilhares de alunos em todo o mundo.

"NÓS ESTAMOS AQUI PARA 
SIMPLIFICAR". 
MARY BURMEISTER.
Mary Burmeister (1918-2008) 
é reconhecida por t razer o Jin 
Shin Jyutsu ao ocidente nos 
anos 1950. Sua 
aprendizagem met iculosa 
com Jiro Murai e sua 
pesquisa posterior resultou 
na ampla disseminação desta 
Arte t ransformadora de 
vidas. Graças a Mary, 
m ilhares de alunos em todo 
o mundo foram 
apresentados às bases 
teóricas e prát icas do Jin Shin 
Jyutsu.

Mary prat icava 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 t rabalhou por inúmeras 
horas ajudando a harmonizar 
os que vinham vê-la.

Nossa grat idão à Mary vai 
além das palavras. Nós 
honramos seu legado ao 
cont inuarmos a espalhar a 
compreensão e a prát ica do 
Jin Shin Jyutsu em todo o 
mundo. 

Obrigado, Mary. Sua luz 
cont inua a bri lhar.

MARY É FUNDADORA DA
JIN SHIN JYUTSU, INC.

JIRO MURAI

3

Mestre Murai e seus alunos, incluindo o pai de Mary 
Burmeister, Uhachi Iino e Haruki Kato



"MUDANÇAS EM SI MESMO 
COMEÇAM COM O ESTUDO 
DE SI MESMO".
MARY BURMEISTER

O Jin Shin Jyutsu ut i liza vinte e seis "Travas de Segurança 
da Energia" no curso de caminhos energét icos 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 energét ico inteiro. Ao tocarmos 
estas t ravas de energia em combinações, podemos t razer 
equilíbrio à mente, ao corpo e ao espírito.

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

Jin Shin Jyutsu pode ser aplicado como 
autoaplicação/ autoajuda e também por um prat icante 
habili tado. 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 gent i l,  prat icada ao 
colocarmos os dedos e/ ou as mãos (sobre as roupas) nas 
respect ivas Travas de Segurança de Energia,  para 
harmonizar e restaurar o f luxo da energia. Isto facili ta a 
redução da tensão e do estresse, que se acumulam 
durante a vida diária habitual. Para as pessoas que 
est iverem cuidando de estresses ou desarmonias na 
saúde - ou simplesmente para os que desejam part icipar 
at ivamente 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.

O Jin Shin Jyutsu é indicado como t ratamento 
complementar em casos agudos e crônicos. Atua no alívio 
de dores, desconfortos e disfunções f ísicas, sobrecargas 
emocionais e falta de clareza mental. Além disso, 
segundo Mary Burmeister,  o Jin Shin Jyutsu é uma 
Fisio-Filosof ia,  pois nos perm ite conhecer a essência da 
natureza humana, ensinando a perceber,  compreender e 
t ransformar a nossa realidade de forma natural,  sem 
esforço. Com a prát ica desta arte podemos reconhecer a 
sabedoria do corpo e da vida, entender suas mensagens e 
ut i lizá-las para gerar harmonia e saúde. Através do Jin 
Shin Jyutsu despertamos nossa consciência,  conf iança e 
entusiasmo para nos entregar ao f luxo da vida com seus 
muitos e constantes processos de t ransformação.
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POR ONDE COMEÇO A ESTUDAR?
Essa é uma pergunta que recebemos sempre!  Por ser uma Arte e não uma técnica, há várias 
opções por onde começar,  para você escolher o que é melhor para você. Vamos te explicar 
tudo!

Dependendo do seu interesse e necessidade, você pode começar a estudar de várias 
maneiras:

- Você pode começar lendo nossos livros de autoaplicação 1 a 3 ou O Toque da Cura,  
disponíveis em nossa loja virtual,  no www.lojajsj.com.br e prat icar em si mesmo;

- Realizando um curso presencial de autoaplicação - saiba mais na próxima página;
- Cursando o Programa Sua Vida em Suas Mãos, nosso curso online de autoaplicação,  

no www.toquedacura.com.br - repleto de prát icas;
- Receber sessões é uma excelente maneira de começar a estudar e a prat icar. No f inal 

de cada sessão, você recebe dicas personalizadas de autoaplicação, para você 
cont inuar a prat icar em si mesmo. Encontre um Prat icante próximo a você em 
www.jsjbrasil.com.br/ prat icantes

- Ou você pode ir direto para o Seminário Básico,  nosso curso de formação, um 
mergulho profundo na Arte para aprender a aplicar em si mesmo e em outras pessoas.
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AUTOAPLICAÇÃO
(autoajuda)

ENCONTRE UM CURSO PERTO DE VOCÊ: 
WWW.JSJBRASIL.COM.BR/CALENDARIO

Livro 1 de autoaplicação: 
introduzindo

Livro 2 de autoaplicação: chaves e 
travas de "segurança" de energia da 
humanidade

Livro 3 de autoaplicação: DIVERSÃO 
com os DEDOS das MÃOS e dos PÉS

Foi Mary Burmeister que, em seus anos de estudo e dedicação, condensou a essência dos 
ensinamentos da Arte em t rês livros simples de autoaplicação que, de maneira despretensiosa 
e modesta, fornecem ao aluno - neóf ito ou avançado - as ferramentas dinâmicas de 
autossuf iciência. Estes livros são escritos a part ir da experiência direta,  não sendo t ratados 
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, at ravés deles, a f i losof ia e as 
ferramentas mais prát icas da Arte. As ferramentas podem, então, ser imediatamente usadas 
em si mesmo e na família,  enquanto a f i losof ia pode gent i lmente começar a mudar o foco das 
posturas que mantém os mesmos estresses se reproduzindo.

A autoaplicação é o nascimento e o âmago do Jin Shin Jyutsu. Através da autoaplicação, Jiro 
Murai provou primeiramente a ef icácia da Arte em si mesmo e, a part ir de sua autocura, 
começou a jornada de redescoberta da Arte.

Nossos In st rut ores, Organ izadores e m ui t os f aci l i t adores aut or i zados dão cursos 
regulares de autoaplicação em todo o Brasil. Para a listagem destes cursos apresentados, 
acesse www.jsjbrasil.com.br/ calendario

Embora os cursos de autoaplicação não sejam um pré-requisito para frequentar um Seminário 
Básico, n ós os recom en dam os en f at i cam en t e com o um a preparação e i n t rodução a 
t odos os que desejam  con hecer  a Ar t e. 
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SEMINÁRIO BÁSICO

Livro Texto 1

Livro Texto 2

O Seminário Básico é um curso de cinco dias, que é dest inado às pessoas que desejam 
estudar e prat icar 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, t razida a nós por Mary 
Burmeister e Jiro Murai.

Cada Seminário consiste em duas partes:

Par t e 1:  a fundação, que int roduz as qualidades dinâmicas 
das 26 Travas de Segurança de Energia,  os Fluxos da 
Trindade, os conceitos de Profundidades dentro do corpo e a 
Fisio-Filosof ia do Jin Shin Jyutsu, intercalados entre 
aula/ palestra e períodos amplos de aplicações prát icas.

Par t e 2:  (pré-requisito: Parte 1)  Apresenta os 12 f luxos 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.

Diretores e Corpo Docente da Jin Shin Jyutsu, Inc.

APROFUNDANDO O AUTOCONHECIMENTO E APRENDENDO A APLICAR A ARTE EM OUTRAS PESSOAS
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Os Instrutores oficiais 
autorizados a ministrar 
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
Jed Schwartz
Susan Schwartz
Margareth Toshie 
Umeoka Serra,
Michael Wenninger e 
Anita Willoughby.

O Seminário Básico aborda muito do vasto conhecimento do 
Jin Shin Jyutsu. Um cert if icado pessoal será fornecido a você, 
atestando que você concluiu seu primeiro Seminário Básico. 
Após o térm ino de t rês Seminários Básicos, um outro 
cert if icado de comparecimento será emit ido. Este cert if icado 
de comparecimento a t rês Seminários Básicos indica que você 
está no início de uma vida de estudos da Arte do Jin Shin 
Jyutsu.

Para os alunos que considerem prat i car  Jin  Sh in  Jyut su 
prof i ssion alm en t e,  é necessário um mínimo de 18 m eses de 
est udo e prát i ca após o seu primeiro Seminário Básico e a 
con clusão m ín im a de t rês Sem in ár ios Básicos.

Conf ira o que dizem nossos Estudantes sobre o curso:
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"O Seminário Básico me trouxe uma maior compreensão de mim mesma, 
expandindo minha consciência para novas escolhas e infinitas 
possibilidades!"  Regina, SP

"O Seminário Básico é uma abençoada oportunidade de aprendizado e 
renovação...uma imersão profunda na sabedoria ancestral trazendo frutos 
dessa Arte Maravilhosa para serem sorvidos ao longo dos tempos"  
Nilcéia, SP

?Meu primeiro encontro com o JSJ foi num curso de Autoaplicação.  Ali, 
descobri um novo mundo no contato com meu próprio corpo e na relação 
de conhecimentos filosóficos. Mas foi no Seminário Básico que tive o 
grande despertar: era o aprofundamento de toda a filosofia previamente 
descoberta, mas agora, me convidando a mergulhar numa percepção 
muito ampla da relação do corpo, com o psicológico e o espiritual! Um 
ensinamento que te leva a CONHECER A SI MESMO. Várias relações 
metafísicas e simbolismos foram destrinchados, abrindo minha mente e 
sensibilidade para também ?chegar? no outro e poder, humildemente, 
ajudá-lo na sua descoberta do SER EU MESMO.?   Thellma, SP

"Imersão no autoconhecimento onde se descobre o respirar Pleno; 
felicidade, cura e grandes surpresas". Claudia, pelo Facebook

O Seminário Básico do Jin Shin Jyutsu é uma jornada por tantas 
moradas e todas interligadas! Na primeira vez colhemos alguns frutos, 
mas temos noção de que há muito, muito mais! Da forma como o Jin 
Shin Jyutsu traz o conhecimento, surgiu para mim , pela primeira vez na 
vida uma tranquilidade em não saber, uma certeza de que aos poucos a 
sabedoria do Jin Shin Jyutsu seria absorvida. O seminário é um prazer, 
desperta a curiosidade de aprender e aprender!   Cecília, SP

 "Seminário básico é uma jornada pela sabedoria profunda a preciosa arte 
do Jin Shin Jyutsu e ao mesmo tempo uma imersão intensa de 
autoconhecimento e limpeza de antigos padrões que já não me servem. 
Um banho de sabedoria e autocura!" Elisangela, SP



INSTRUTORES BRASILEROS
DENTRE OS 22 INSTRUTORES OFICIAIS, TEMOS TRÊS BRASILEIROS:  CONHEÇA UM POUCO MAIS SOBRE CADA UM DELES!

Carlos nasceu e reside em 
Porto Alegre. Quando 
jovem, o seu grande 
interesse pelos m istérios 
da natureza e do ser 
humano levou-o a se 
dedicar ao estudo de 
f i losof ia,  psicologia,  
numerologia,  astrologia,  
cabala,  e muitas outras as 
formas de expressão da 
sabedoria ant iga. Nos 
1990 sent iu 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, 
prát ica, ensino, pesquisa 
e divulgação desta arte no 
Brasil e em todo o mundo.

Carlos 
Gutterres

Iole 
Lebensztajn

Margareth Toshie 
Umeoka Serra

Iole é formada em 
Medicina pela 
Universidade de São 
Paulo. Desde a faculdade 
buscava prát icas que 
promovessem a cura de 
forma mais sut i l,  
profunda, integrada, 
tornando cada um 
at ivamente responsável 
pela própria saúde. 
Estudou várias técnicas, 
até que, em 1990, ao 
part icipar de um 
Seminário Básico de Jin 
Shin Jyutsu, no Brasil 
encontrou o que 
procurava nesta 
Fisio-Filosof ia. Desde 
então, dedica-se 
exclusivamente a aplicar 
e ensinar a Arte. Mantém 
consultório em São Paulo 
e é autorizada pela JSJ, 
Inc. para m inist rar cursos 
e Seminários de Jin Shin 
Jyutsu no Brasil e em 
todo o mundo.

Margareth nasceu em Mogi das Cruzes, 
região da grande São Paulo. Filha de 
farmacêut ico, em 1988 conclui o curso 
de Ciências Farmacêut icas pela 
PUC-Campinas. Em 1990, in iciou seus 
estudos na área das terapias 
complementares com a f i toterapia e a 
terapia f loral. Seu anseio pelo 
autoconhecimento, seu próprio 
crescimento e desejo de estudar e 
t ransformar o mundo, em 1993, in iciou 
uma vida de estudo e prát ica do Jin Shin 
Jyutsu Fisio-Filosof ia. Com a consciência 
de que tudo o que está ao nosso redor 
tem seu ref lexo em nossas vidas, 
começou a estudar harmonização de 
ambientes. Residiu em Barcelona 
durante quatro anos, onde, por meio de 
atendimentos, palestras e cursos, 
t rabalhou para a difusão do Jin Shin 
Jyutsu. Atualmente, é inst rutora dos 
cursos Seminário Básico de 5 dias, 
Vivendo a Arte e Facili tadora de 
autoaplicação, é integrante do grupo de 
Pesquisa do Jin Shin Jyutsu, coordenado 
pela inst rutora 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.
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Lorem ipsum dolor sit  amet,  
consetetur sadipscing elit r,  sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt  ut  labore et  dolore magna 
aliquyam erat ,  sed diam voluptua. 
At  vero eos et  accusam et  justo duo 
dolores et  ea rebum. Stet  cli ta kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est  Lorem ipsum dolor sit  amet. 
Lorem ipsum dolor sit  amet,  
consetetur sadipscing elit r,  sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt  ut  labore et  dolore magna 
aliquyam erat ,  sed diam voluptua. 

At  vero eos et  accusam et  justo duo 
dolores et  ea rebum. Stet  cli ta kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est  Lorem ipsum dolor sit  amet. 
Lorem ipsum dolor sit  amet,  
consetetur sadipscing elit r,  sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt  ut  labore et  dolore magna 
aliquyam erat ,  sed diam voluptua. 
At  vero eos et  accusam et  justo duo 
dolores et  ea rebum. Stet  cli ta kasd 

CALENDÁRIO 2019:
FAÇA SUA INSCRIÇÃO

CONFIRA NOSSA 
PROGRAMAÇÃO E VENHA 
SE APROFUNDAR NA ARTE 
DE CONHECER (AJUDAR) A 
SI MESMO!

SEMINÁRIOS BÁSICOS

Os cursos de Jin Shin 
Jyutsu no Brasil são 
organizados por  
Praticantes cadastrados 
junto ao Escritório 
Brasileiro e também 
junto ao escritório 
internacional da JSJ 
Inc.,  Scot tsdale,  EUA 
recebendo destes 
orientação e apoio no 
processo de organização 
dos cursos. 

Mais do que 
Organizadores dos 
cursos, todos são um 
ponto de foco da Arte 
em suas regiões e 
comunidades, 
m inist rando sessões e 
cursos de autoaplicação 
regularmente.

Entre em contato com o 
Organizador mais 
próximo de você e 
pergunte sobre 
atendimentos, sobre os 
cursos de autoaplicação 
que oferecem e os 
cursos de formação que 
organizam.

Osór io/RS
16 a 20 de jan ei ro, com  M argaret h  Tosh ie Um eok a Ser ra
Organizado por Walquíria C. Lobato e Alm irando S. Camargo
contatojsjosorio@gmail.com e (51) 99974-4337 e (51) 98143-4308

Belo Hor i zon t e/M G
23 a 27 de m arço,  com M argaret h  Tosh ie Um eok a Ser ra
Organizado por Fábia Freitas
fabiaf@uol.com.br e (31) 99982-5360

M aceió/AL
22 a 26 de m aio,  com Ji l l  Pasquin el l i
Organizado por Silvano Machado
silvanojsj@gmail.com e (82) 99115-8665

Rio de Jan ei ro/RJ
12 a 16 de jun ho,  com Iole Leben szt ajn
Organizado por Marcia Crist ina Gomes e Douglas Demarchi
jsj.marcia.rj@gmail.com e (21) 99925-8136

Belém  do Pará/PA
15 a 19 de agost o,  com Car los Gut t er res
Organizado por Maria da Graça Pinto Guimarães
gracyn2008@hotmail.com e (91) 98118-9335

Reci f e/PE
23 a 27 de agost o, com  M argaret h  Tosh ie Um eok a Ser ra
Organizado por Maria do Rosário e Iêdo Araújo
marrosaandrade@yahoo.com.br e (81) 99968-8558

Por t o Alegre/RS
18 a 22 de set em bro,  com Sara Harper
Organizado por Jandaira Telles e Walquíria Camargo Lobato
jandaira@terra.com.br e contatojsjpoa@gmail.com
Telefones: (51) 99644-2024 e (51) 99974-4337

São Paulo/SP
4 a 8 de out ,  com M argaret h  Tosh ie Um eok a Ser ra
Organizado por Cecilia Godoi
famgodoi@gmail.com e (11) 99235-6618

Aracaju/SE
13 a 17 de n ovem bro,  com Iole Leben szt ajn
Organizado por Maria Auxiliadora Alves dos Santos 
e Martha Barbosa Machado 
dora.57@hotmail.com e martha.al.barbosa@uol.com.br
(79) 98821-6335 e (82) 99123-1880

Cur i t i ba/PR
4 a 8 de dezem bro,  com Iole Leben szt ajn
Organizado por Maria do Rosário Quitério e Silvia Crist ina Patzsch 
mrosariojsj@gmail.com e si lviapatzsch@gmail.com
Telefones: (41) 99504-1042 e (41) 99811-9098
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Cursos em 2019
para Estudantes 
com 1 ou mais 

Seminários Básicos 
em sua Formação
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O QUE SÃO?

TEMAS ESPECIAIS
EM 2019

São cursos dest inados a 
t ratar de um assunto 
específ ico do Jin Shin 
Jyutsu, de maneira mais 
detalhada e 
aprofundada. 

É um momento em que 
estudamos e ampliamos 
as relações entre os 
vários aspectos da 
Fisio-Filosof ia,  com uma 
interação mais próxima 
entre inst rutor e os 
estudantes.

6 a 8 de abr i l  em  Por t o Alegre/RS

Uma jornada através das profundidades
com  Car los Gut t er res

Organizado por Jandaira Telles e Walquíria C. Lobato
jandaira@terra.com.br e contatojsjpoa@gmail.com
Telefones: (51) 99644-2024 e (51) 99974-4337

18 e 19 de m aio em  São Paulo/SP

As atitudes, nossas crenças e o cérebro
com Ji l l  Pasquin el l i

Organizado por Cecilia Godoi

famgodoi@gmail.com e (11) 99235-6618

8 e 9 de jun ho em  Cur i t i ba/PR

Escuta de Pulsos e Leitura Corporal
com Car los Gut t er res

Organizado por Maria do Rosário Quitério 

e Silvia Crist ina Patzsch 

mrosariojsj@gmail.com e si lviapatzsch@gmail.com

Telefones: (41) 99504-1042 e (41) 99811-9098

13 a 15 de set em bro n o Rio de Jan ei ro/RJ

Do Acúmulo ao Fluxo: Reversão e Aumento 
da 1a e 4a Profundidades, 
com Sara Harper

Organizado Marcia Crist ina Gomes e Douglas Demarchi

jsj.marcia.rj@gmail.com

Telefone: (21) 99925-8136

SAIBA MAIS EM
WWW.JSJBRASIL.COM.BR/
CALENDARIO
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FIQUE POR DENTRO!
Em nossa loja virtual,  você encontra todos 
os nossos livros, como:

- Livros 1 a 3 de autoaplicação
- O Toque da Cura
- Jin Shin Jyutsu para seu Companheiro 

Animal
- Divirta-se com as Mãos Felizes, para 

crianças
- Camisetas
- Materiais de apoio para divulgação de 

Prat icantes

E muito mais!  Conf ira em 
www.lojajsj.com.br

Se você está em uma cidade onde ainda não 
há cursos, você pode começar da sua casa!  
Nós lançamos o Programa Sua Vida em Suas 
Mãos, com a instrutora Iole Lebensztajn e 
part icipação da Equipe JSJ Brasil.

Conf ira no www.toquedacura.com.br e 
comece a cuidar melhor de você hoje mesmo!

Você sabia que nós temos um aplicat ivo Jin Shin 
Jyutsu BR para você ter os nossos livros o tempo 
todo com você? Clique na loja do seu sistema 
operacional e baixe o aplicat ivo, gratuitamente!

Há uma seção de conteúdo gratuito com dicas e 
prát icas para você. Já os livros podem ser adquiridos 
pela loja virtual.

13

Observação: Em 2019, não estão programados o Seminário Vivendo a Arte, nem o Seminário 
Agora Conhecer a Mim Mesmo, pois farão parte de nossa agenda futura. Para conhecê- los, 
acesse www.jsjbrasil.com.br/nossos- cursos

http://www.lojajsj.com.br
http://www.lojajsj.com.br
http://www.toquedacura.com.br
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.jsj&hl=pt_BR
https://itunes.apple.com/br/app/jin-shin-jyutsu-br/id794603687?mt=8
http://www.jsjbrasil.com.br/nossos-cursos


Sim ples t oques em  diversas áreas do corpo podem  harm on izar  o corpo, a 
m en t e e o espír i t o. Para saber  m ais, en t re em  con t at o con osco: 

w w w .jsjbrasi l .com .br  |  con t at o@jsjbrasi l .com .br  |  (48)  99670- 4422

facebook.com/ jsjbrasil @jsjbrasil @jsjbrasilyoutube.com/ jsjbr

http://www.jsjbrasil.com.br
mailto:contato@jsjbrasil.com.br
http://www.facebook.com/jsjbrasil
http://www.instagram.com/jsjbrasil
http://www.twitter.com/jsjbrasil
http://youtube.com/jsjbr

