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Jin Shin

ly!is! s

een eenvoudige moor krochrise

methode om lezelf von piin of ziekie iê senezen en de

eneÍglesiroom in hei ichoom ie hormoniseren lln Shin
lyuis! ( uiiglesproken Dzlln Slin Dz hiisoe) is een ener
geische geneesmeihode die steeds meer bekend
wordi o s olternoiieve en noiuurlilke seneesw ze

utsu

Deze 5 stromen ziin:
De cenÍrole hoofdsrroom die ols een ovole kringloop ln
hei midden von ons lichoom loopl, twee veriicole siÍomen en wee diogonole mlddeloorstromen
Deze stÍomen sioon in verbi.ding met de l2 orgoon
siÍomen, de rneridlonen, die de evensenergle noor de
ichoomsce len brensen.

WAÍ BETEKENT J N SH N JYUTSU?
lln beiekent 'de welende en Íneevoelende Ínens Shin
betekenr "schepper " en Jyuhu is "de klnsi" ln lin Shin
Jyulsu sooi hei om de kunsÍ von zelfhêrkenning
i g"oosee'd op o-ze r o-r,u Lile en t ae
Deze L
'r
dige voordigheid onszelf steeds weer in hormonie te
b'erge^ en ,, ger:c-l oo h-l - (lelen ê' hoÍro1i.e
r

ren von de energiebo ons in ons lichoom.

Sinds duizenden ioren hebben orde volkeren dit
bêw'rstzlin bênut om zlch zelf en onderen te helen,
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In het besin von de 20e eeuw werd lin Shin .lyutsu
door de Joponse rneester liro Muroi heronldeki Hii
genos zichzelf von een ernstise ziekie door Ínedilolie
en het gebruik von vingermudro's.
No ziin sênezlng gins hil ziekies besiuderen en onr
wikkelde hil de merhode.iin Shin ly!rsu.
deze behondelmethode
Ziin
voor iedereen ioegonkeliik ie moken. Mory Butmeistêr,
een lopons-Amerikoonse vrolw, wos iorenlons in de
leer bii Jiro Muroi om de behondelmethode .lin Shln
Jyursu onder de knie te kriisen.
Zii brochi de kennls noor de Veren gde Stcten en loier

grootsie

HOE WERKT I]N 5H N ]YUTSU?
Jin Shln.lyuisu he pi lichomê iikê, ziêk- ên menio e Processen in hormoniê ie brensen.

De hooÍdgedochte von lin Shin ly'rlsu is doi levens(oil ovêrol oonwezis is en door ons lchoom

enersre

Door de odemho lng wordl

men en vêÍvogens door

De energie ÍnoniÍesiêerl zich ln de moleíiële vorm in
.- sc\ile ,oe d epten F /i n 9 diePlen oolweTrg
edere diepte siool in verbinding met biibehorenden

oÍsonen, zielsnlvêou s en velligheldsenersies oien
Ons lichoom heefi 2ó von deze vellisherdsenersiesloOp deze ploorsen wordr de levensenergie onlvongen,

al
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ln her lichoorn oPseno
stromen veÍder in hei

verzomeld en verder verdeeld.
Door ziekie, siress, shock of emoiies kon zo'n veilig
heldsslot zich sluilen. Hei corrêsponderende lichooms
dee reogeeÍt doorop met klochten.
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HOE DOE IK IIN SHIN IYUISU?
Jin Shin lyulsu kênr geen negoiieve bilwerkingen en
een behondelins is sehêêl piin oos.
De vêilighêidsênêrgiêsloien worden met de vingers, de
hele honden of met de hondpolm enkel oÍ in bepoolde
combinoties vostgehouden. Dê punien ziin vook pÍinlÍik
en kunnen doordoor gemokkeliik opsespoord worden.
Tiidens het behondelen liggên dê vingêrs zochi op hei
ie behondelen puni, woorbii men de kledins oonhoudi. Bêgint dê energie re siromen, don neemt men
eên lintelênd gevoel wooÍ oon de vingeÍtoppen. Soms

kon ook ervoren worden hoe de enersie door het

Bii de zêlÍbêhondêling is gêên tiidslimiêt vooÍ het siÍG
men omdor deze behondeling seen nêsotiêve biiweF

kinsen heeft.
Hei is echter oon Íe bevelen om ieder punÍ minimool 3
minulen te behondelen.
Om een genezingspÍoces te ondersleunen is het rood
zoom om zichzelf iedere dog 45 minuten ie behonde
len.

Hei behondelen von ondere personen zol niei longeí
don ó0 minuien duren en bii kindêÍên ziin 20 minuten
genoeg.

de longen, hei bekkengebied

WELKE PUNTEN WORDEN BIJ WÉIKE KLACHTEN

en

BEHANDFTD?

Omdot ik zêÍ geên cursus in Jin Shin Jyuisu gevolsd
heb, spreek ik qlleen vonuii miin eisen ervorinsen mei
zefbehondelins. Bii behondeling von ziekten kunnen
ervoren iheÍopeLJren heel goed verder helpen.

k zol enkele voorbeeden

oien zien. De ciifers
verwiizen noor ofb.2 op pos. 13. Wie meer over de
behonde inssmoseliikheden wil wetên, kon dit in ver

Onder het einde von hêt borsi

op ên neerdo
lende evensenergle.
6. Op het schoombeen. Geeft de
been. AciivêêÍt de

7.

schillenden hoeken no ezen

edere dog

ole vingers behondeen. ledere vinger

werve kolom energie.
Looi de inkerhond op hei schoom
been lissen en les hierno de rech
lêrhond op hei siuiliê. Dêze hond
houding ocriveerl de opsiiigende
levensenêrsie en steunl de bloed
circulorie i. de benen en de vo+

heefi een verbond mel e-^n emoiiê en ook met een oon

Bii Griep of verkóudheid
Behondel met de rechier en inkerhond punl 2 (zie
oÍb 2 pos. l3) boven op de bekkenkom noost de
wervelkolom. Dit is her puni von de bron von de

-
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Behondel Energiesoipunt (EPl 3 (zle oÍb 2 pos.
I3) {de klopdeurl
Deze zone ligi noosi hêt bovensïe puni von de binnênkont von de schouderbcden, ier hoosie von de 3ê
Dii ene.sieslot wordi behondeld bii:
Verkoudheid, kee!piin, odemholinssproblemen, inÍecties, lokole nekklochten.

Je behondelt hel linkêlpuni mer de rechlerhond en

Teq"il.ertid ho.ro.e
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sarger

middêlvingeÍ, ringvinger en pi'rk eên vooÍ een vosi.
Jê onrsluil mêl de êne hond vinger voor vinger von de
onder hcnd en loot tenminste 3 minltên long de ener

zo behondel ie de vinsers von de

rechrer-

en inker

hond. Doordoor brens ie hei hele lichoom, de emoties
ên dê sêdochtên in bolons.

Hei dose ilks behondelen von de centrole hoofdsiroom
hê pi je v iool en eezond re bliiven.
De rechrerhond isi op hêi hoogsle plni von het hooÍd
en bli;Íi er lgger ' ,dens Le o e- rÍomen r'o ê-e 9 ê

1

derin.erord o.ronoel

.

devoge'de e'ece

H",monole klochren

iussen de wenkbíouwen. Hepi
de b oedcircu oiie en de concentÍoliê ie veóeteren

Opvliegers:
Leg de vingerroppen in de knieholten en de hond
pc men op de kuiten. Hei lichoom koelt hierdoor
von binnen oÍ. Bil zelfbehondeling is dit we iswoor
een beetie onhondig moor ers efÍectief bil resel

en losl sÍess op.

no-s

Met

Op het voorhooÍd

2. Op hei puniie von de

neus. De vinger lichi von

beneden noor boven drukken.
Verbetert de eneÍsie von de vooriplonlingsoÍsonên.

3. Op hei keelkuitie.

Werkt op de schlldkier en bii

schidkller

4. Op hêi hoogsie

punt von hei boís6een. Activeeri

oehondelen. Bu,s

",bii oooí de Lneen

en

leg oe hondpoln oo oe lu l er de vinge*opoen

r

Deze rcchniek helpt ook bi! koorts oÍ zonnebrond.
Dêze Energiepunten hebben invloed op het hormonq
le sysieeÍn en helpen de nieuwe siiuolie {overgong) te

De linkerhond behondelt het linker EP 22. de rechterhond hêt linkêÍ EP 2ó.
Wisselvoor de Íe€hleÍ lichoomsziide von honden.

Hoesien en bronchitis
StÍóom Íneï duim ên wiisvinger in één greêp, wêl
dê rechier en linkêÍkont dê plnien 9 ên 10.

Buikpiin:
Behondel EP 14 met de vinsen oÍ de hele hond

MenstÍuotieklochten:
EP lo op rechtêÊ en linker bovenbeen.
EP 5 ên ló têgêliikêÍiid oten siromen.
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Kiêspiin ên problemen in de mondhohe:
Als eerste hulp behondel ie EP Bo
NervosiÍeii oÍ hyperociivileit
Houd ÉP Z vost. Dil punt voker in de loop von de dog
vooÍ enkele minuren loten stÍomen.
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Shin lyursu hêlpt bii vêel kochÍên e. bii het Íese
motis behondeien kon men zich heel goed zelf helpen
ên ziin senezinsspÍoces ondersleunen.

lin
Hulp voor kinderen:

-

EP

ooÍpiin:
23 . Rechts en links behondeen.
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