Tema Especial de Jin Shin Jyutsu®:
“Oriente e Ocidente se encontraram”.
São Paulo – 01 e 02 de dezembro de 2018
com a Instrutora Margareth Toshie Umeoka Serra
JIN SHIN JYUTSU® é uma arte ancestral de harmonização da energia vital no corpo.
Nascida da sabedoria inata e passada de geração em geração através da tradição oral, a Arte
havia caído em relativa obscuridade, até ser profundamente revivida no início do século XX
pelo mestre Jiro Murai (1885-1960) no Japão.
Após se curar de grave enfermidade, o Mestre Murai dedicou o resto de sua vida à pesquisa
e ao desenvolvimento do Jin Shin Jyutsu®.
Esta arte foi posteriormente trazida ao ocidente e divulgada por sua aluna nipo-americana
Mary Burmeister (1918-2008), que começou a ensinar a Arte a outras pessoas no início dos
anos 60. Hoje há milhares de praticantes em todo o mundo.
Jin Shin Jyutsu® pode ser traduzido literalmente como: “A arte do Criador através do homem
de conhecimento e compaixão”, onde:
JYUTSU – Arte
SHIN – Criador
JIN – Homem de Conhecimento e Compaixão
O Jin Shin Jyutsu® consiste em uma arte de harmonização do indivíduo, liberando as tensões
e cargas, que são a causa da manifestação de vários sintomas. Nossos corpos possuem vários
caminhos de circulação da energia universal que nutrem a vida em todas as células. Quando
um ou mais destes caminhos é bloqueado, esta estagnação pode resultar em desconfortos
ou até em dor. Este bloqueio poderá, com o tempo, desarmonizar o caminho completo do
fluxo de energia. Com a harmonização destes fluxos energéticos, o indivíduo volta a
expressar a harmonia de sua totalidade física, mental e espiritual.

TEMA ESPECIAL
Nos dias 01 e 02 de dezembro de 2018 será realizado, em São Paulo, o Tema Especial
“Oriente e Ocidente se encontraram” com a instrutora Margareth Toshie Umeoka Serra. Este
curso é dirigido àqueles que já assistiram ao menos a um Seminário Básico.
O Oriente sempre fascinou os ocidentais, principalmente aqueles que saem em busca de
encontrar o verdadeiro sentido da vida ou o seu caminho espiritual. O Ocidente sempre
encantou os orientais, principalmente aqueles que querem realizar os seus desejos
materiais.
No início do século passado, Jiro Murai encontrou o Jin Shin Jyutsu® no Japão (Oriente), e o
mandou de presente para os Estados Unidos (Ocidente), através de sua discípula Mary
Burmeister. Quase cem anos depois, o Oriente e o Ocidente se reaproximam novamente
através do encontro de Haruki Kato Sensei, o último discípulo de Jiro Murai e de vários
alunos de Mary Burmeister, entre eles Margareth Serra, que neste Tema Especial vem

apresentar as duas faces da mesma moeda. Jin Shin Jyutsu® é uma arte profundamente
amorosa e, ao mesmo tempo, prática. Não há antagonismos. Como Mary diz, não há
competição nem comparação, há simplesmente uma imensa compreensão da Vida e dos
seus princípios. Margareth vai nos falar das histórias do Jin Shin Jyutsu®, das descobertas no
Oriente, dos avanços no Ocidente e do equilíbrio para o qual estamos caminhando. Ela
também vai nos falar sobre suas descobertas no desenvolvimento dessa Arte, que vem
estudando e praticando há mais de 25 anos.
MARGARETH TOSHIE UMEOKA SERRA nasceu em Mogi das Cruzes, região da grande São
Paulo. Filha de farmacêutico, em 1988 conclui o curso de Ciências Farmacêuticas pela PUCCampinas. Em 1990, iniciou seus estudos na área das terapias complementares com a
fitoterapia e a terapia floral. Seu anseio pelo autoconhecimento, seu próprio crescimento e
desejo de estudar e transformar o mundo, em 1993, iniciou uma
vida de estudo e prática do Jin Shin Jyutsu Fisio-Filosofia®. Com a
consciência de que tudo o que está ao nosso redor tem seu
reflexo em nossas vidas, começou a estudar harmonização de
ambientes. Residiu em Barcelona durante quatro anos, onde, por
meio de atendimentos, palestras e cursos, trabalhou para a
difusão do Jin Shin Jyutsu®. Atualmente, é instrutora dos cursos
Seminário Básico de 5 dias, Vivendo a Arte e Facilitadora de
autoaplicação, é integrante do grupo de Pesquisa do Jin Shin
Jyutsu®, coordenado pela instrutora 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.

LOCAL DO CURSO
Rua Juréia, 349 – Vila Mariana / São Paulo
Travessa da Rua Loefgreen, a 700 metros do metrô Santa Cruz.
O aeroporto mais próximo é o de Congonhas.

HORÁRIO DO CURSO
Das 9:00 às 18:00 hs
No primeiro dia, pedimos o comparecimento às 8:30 hs para distribuição dos crachás e
acomodação na sala.

INVESTIMENTO
TODOS OS ALUNOS

Total

Inscrições mês de
setembro/2018
R$ 760,00

Inscrições após
30/09/2018
R$ 840,00

A fim de facilitar o acesso de todos ao curso, o pagamento poderá ser parcelado conforme
tabela a seguir:

Inscrição
Mês de
setembro
Mês de
outubro
Mês de
novembro

Todos os
alunos
3 x R$ 253,34
2 x R$ 420,00
Valor total à
vista

COMO EFETUAR A INSCRIÇÃO
Para se inscrever, deposite o valor escolhido conforme o número de parcelas na conta:
Banco Santander
Agência 0568
C/c 01-003165-3
Em nome de PATRICIA DE TOLEDO RIBEIRO
CPF 108.245.358-71
ATENÇÃO!
- O número de vagas é limitado, consulte antes de efetuar o depósito.
- Em caso de desistência, o valor depositado não será devolvido.
- O pagamento da última parcela poderá ser efetuado no primeiro dia do curso.
- Preencha a ficha de inscrição abaixo e envie, junto com o comprovante de pagamento da
primeira parcela, para a organização, no e-mail: jsj.org.saopaulo@outlook.com

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome completo:
Nome no crachá:
Endereço completo (com CEP):
Telefones:
Data de nascimento:
E-mail:
Data do depósito da primeira parcela:
( ) Aluno Novo
( ) Aluno Reciclante
( ) PERMITO a divulgação dos dados de contato para os colegas do curso, com uso exclusivo
para Jin Shin Jyutsu®
( ) NÃO PERMITO a divulgação dos dados de contato para os colegas de curso

OPÇÕES DE HOSPEDAGEM
Hotel Residencial Pantanal (econômica)
www.residencialpantanal.com.br
Dois endereços:
 R. Afonso Celso, 402 / 411
Tel.: +55 11 5571-8887
836 m de distância


R. Domingos de Morais, 2.242
Tel.: +55 11 5082-1008
1,3 km de distância

Comfort Nova Paulista (padrão de rede de hotéis)
www.comfortnovapaulista.com.br
Tel.: +55 11 2197-7600
R. Vergueiro, 2.740
1,8 km de distância
Hotel Parks Pedro de Toledo (econômica)
www.hotelparks.com.br
Tel.: +55 11 5061-1000
R. Pedro de Toledo, 394
Hotel Travel Inn Ibirapuera (confortável)
www.travelinn.com.br
Tel.: 0800 773 3300
R. Borges Lagoa, 1.179
Mercure Paraíso (padrão de rede de hotéis)
Tel.: +55 11 2766-1616
R. Vergueiro, 1-661
4,1 km de distância
Íbis (padrão de rede de hotéis)
Tel.: +55 11 3523-3000
Av. Paulista, 2.355
6,6 km de distância

