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1. O que é o JIN SHIN JYUTSU?

Atualmente, estão sempre mais presentes no nosso dia a dia o conhecimento de terapias
da medicina oriental reconhecidas pela sua fundamentação e eficácia, como o Yoga, a
acupuntura, Reiki, Shiatsu e tantas outras. A medicina ocidental, a que estamos mais
habituados, tem bases mais científicas (biologia, química etc.), sendo, portanto mais
familiar a nós, os remédios alopáticos, tratamentos e diagnósticos cada vez mais
modernizados. A medicina oriental, do contrário, é fruto da percepção, do estudo, da
observação e de uma sabedoria milenar sobre o homem.

O Jin Shin Jyutsu® é uma arte de harmonizar o corpo, a mente e o espírito. Consiste em
várias sequências de leves toques em determinados pontos do corpo (como uma
acupuntura com as mãos), com o fim de restaurar a sua energia e liberar toxinas,
revitalizar e trazer equilíbrio físico, mental e emocional, reforçando o nosso potencial
inato de auto cura.

2. A quem se destina o evento?

Idosos, crianças, adolescentes, estudantes, profissionais da área de saúde, cuidadores de
animais, dentre outros.

3. Preciso pagar para participar?

4. Programação

Não. O evento é gratuito.

4.1. PALESTRAS DE ABERTURA

4.2. OFICINAS | 10.jun.17

4.3. OFICINAS | 11.jun.17
 8:20 às 10:15

- O resgate de uma sabedoria milenar – (Margareth-SP)
- O estado da Arte na sociedade contemporânea – (Alessander-SC)

 8:30 às 10:00 

- Despertando as crianças para conhecer e ajudar a si mesmas – (Sandra de A.C.A. Silva-AL)
- Usando as mãos para ajudar seus animais de estimação (Cães) – (Walquíria Camargo
  Lobato-RS)

 10:30 à 12:00

- Despertando as crianças para conhecer e ajudar a si mesmas – (Sandra-AL)
- Usando as mãos para ajudar seus animais de estimação (Gatos) – (Walquíria Camargo
   Lobato-RS)

 11:00 às 12:30

- IMUNIDADE: Harmonia e saúde plena, com a prática do Jin Shin Jyutsu – (Rosário e Iedo
  Araújo-PE)
- Coaching e Jin Shin Jyutsu: Um “Novo Olhar”, com foco nos jovens e suas escolhas – 
  (Martha Barbosa Machado-AL)
- As vantagens do Jin Shin Jyutsu como meio auxiliar nos cuidados médicos e hospitalares
  – (Dra. Rita Veras-AL)
- Fases de provas e concursos? O Jin Shin Jyutsu pode ser seu melhor aliado – (Silvano
  Machado-AL)

 14:30 às 16:00

- Bate – bola: perguntas e respostas sobre a prática do Jin Shin Jyutsu – (Ede-AL) 
- Jin Shin Jyutsu conhecimento que faz a diferença em situações de emergência (Lúcia de
  Fátima Pereira-AL)
- Terceira idade e as possibilidades de preservação da qualidade de vida – (Manoela
  Souza-BA)
- “Jin Shin Jyutsu e mindfulness no trabalho: ajudando equipes a harmonizar o caos
  através do autocuidado”. (Alessander Luigi-SC)

 16:30 às 18:00

- Jin Shin Jyutsu ajudando nos cuidados paliativos – (Ede Martins Fon-AL)
- Jin Shin Jyutsu, depressão e prevenção do suicídio – (Vera Lúcia Porangaba-AL)
- Felicidade, longevidade, benevolência e abundância em todas as áreas de sua vida -
  (Margareth Toshie Umeoka Serra-SP)
- A Beleza em suas Mãos – (Silvano Machado-AL)

Exclusivo para pessoas que fizeram cursos de Autoaplicação Jin Shin Jyutsu.

 08:30 às 10:00

- Mesa Redonda: O Jin Shin Jyutsu como agente das transformações da humanidade e da
  sociedade a partir das mudanças de cada indivíduo

 10:30 às 13:30

- A Fonte da Vida – Uma história de amor - (Margareth Toshie Umeoka Serra-SP)

Credenciamento: 08:00 - 08:30.


