
- Studenten die nog niet bekend zijn met Jin Shin Jyutsu en klaar zijn om hun reis te
beginnen. 
- Bestaande studenten die geïnteresseerd zijn in het verdiepen van hun kennis van deze
oude kunst.
- Diegenen die met cliënten willen werken als erkende beoefenaars van deze Kunst.

Deze online Basiscursus is bedoeld voor mensen die, naast het toepassen van Jin Shin
Jyutsu op zichzelf, hun kennis willen verdiepen en/of hun professionele praktijk willen
ontwikkelen. Dezelfde lesstof die behandeld wordt in de fysieke 5-Daagse Basiscursus
komt ook nu aan bod.

Tijdens deze 12-delige online basiscursus wordt dezelfde stof behandeld als in een
fysieke 5-daagse basiscursus.

De Jin Shin Jyutsu Fysio-Filosofie; de Drie-eenheid; de 26 Veiligheids-energiesloten: waar
ze zich bevinden, hun functies en kwaliteiten; Hoe wij de stroom van de vitale energie
kunnen harmoniseren; de Diepten; de 5 houdingen en hun impact op het lichaam; de 12
lichaamsfunctie-energie en het luisteren naar de polsen; de speciale stromen en hoe ze
bijdragen tot het harmoniseren van lichaam, geest en ziel.

ONLINE JIN SHIN JYUTSU 
 BASISCURSUS 

 
 

(5-Daagse Basiscursus lesstof)
12 april t/m 12 juli 2021

Met officiële JSJ docent Iole Lebensztajn

Voor wie is deze cursus bedoeld?

ONLINE Basiscursus

Geboren in Brazilië, voltooide haar medische studies
aan de Universiteit van São Paulo in 1988 en haar
specialisatie in Pediatrie in 1990. Aan het eind van de
jaren '90 werd Iole geraakt door de kunst van Jin Shin
Jyutsu. Voor haar integreert Jin Shin Jyutsu kennis,
concepten en hands-on praktijken uit verschillende
tradities en culturen in een zeer inclusieve en unieke
benadering. 

Sinds 1999 is Iole officieel Jin Shin Jyutsu docent. Zij
heeft een volle Jin Shin Jyutsu praktijk in São Paulo, waar
zij cliënten ontvangt, zelfhulplessen geeft en seminars
verzorgt voor het Mary Burmeister Instituut in Brazilië
en wereldwijd.  Iole is Curriculum Coördinator van de
Professional Practitioner Cursus en is de hoofdauteur
van het nieuwe kerncurriculum.

Iole Lebensztajn



Format van deze ONLINE Basiscursus
De cursus bestaat uit 12 online lessen - die per videoconferentie (Zoom) - op de
maandagavond gegeven worden. Tijdens deze live online sessies zal Iole praktijken
aanleren, demonstraties geven en uitwisselingen tussen deelnemers bevorderen. Er is
ook ruimte om vragen te stellen. Daarnaast is een deel van de inhoud van tevoren
opgenomen en zal voor de deelnemers beschikbaar zijn om voorafgaand aan de
cursusdagen te bekijken.

Alle deelnemers krijgen 3 maanden toegang tot de tijdens (Zoom) opgenomen sessies 
 en de vooraf opgenomen cursusinhoud. 

De lessen zijn in het Engels, zonder vertaling naar het Nederlands.

Data
Op de maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur (Nederlandse tijd).
In de periode van 12 april tot en met 12 juli:

 
12, 19, 26 april 
10, 17, 31 mei 
7, 14, 21, 28 juni
5, 12 juli

Lesgeld nieuwe student: € 720,- 
Herhalende student: € 490,- 

Inclusief 3 maanden toegang tot vooraf opgenomen cursusinhoud en inhoud
opgenomen tijdens online bijeenkomsten (Zoom).

Lesgeld

Aanmelden
Aanmelden kan via de link in de uitnodiging, door middel van het invullen van het online
aanmeldingsformulier. 

Contact
Voor meer informatie en vragen, kun je contact met ons opnemen:
Eva de Jong: eva@evajsj.com of +31 (0 ) 655821458
Laura de Jong: lauradejong@live.nl


