
 

 

JIN SHIN JYUTSU® - FISIO-FILOSOFIA 

SEMINÁRIO BÁSICO DE 5 DIAS – BELO HORIZONTE 2019 

DATA: 23 a 27 de março  

INSTRUTORA: MARGARETH TOSHIE UMEOKA SERRA 

 

Seminário Básico de Jin Shin Jyutsu: dirigido ao estudante que, além de aplicar em 
si mesmo, deseja tornar a Arte uma atividade profissional ou apenas se aprofundar na 
Fisio-Filosofia. A parte teórica do seminário é alternada com sessões práticas, em que 
o grupo reveza o aplicar e o receber sessões de Jin Shin Jyutsu. Ao longo do seminário 
são estudados os textos I e II de Mary Burmeister. 
Texto I: estudo das 26 Travas de Segurança de Energia: localização, funções e 
qualidades e como harmonizá-las. Os toques para harmonizar os fluxos de energia 
vital. As Profundidades, as 5 Atitudes e seus impactos no corpo.  
Texto II: estudo dos 12 fluxos de órgãos e a escuta dos pulsos. Os Fluxos Especiais e 

como eles contribuem para harmonizar corpo, mente e espírito.   

 

 

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 PUC-Campinas. 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. 

 

HORÁRIO: 9:00 às 18:00hs, com intervalo para almoço e coffee-break 

LOCAL: Hotel Quality Belo Horizonte Lourdes. Rua Bernardo Guimarães, 2032, bairro de Lourdes              

Belo Horizonte - MG. 

CERTIFICAÇÃO: O estudante iniciante que cursar integralmente as Partes 1 e 2 do Seminário Básico 

receberá um certificado de comparecimento. 

PRÉ-REQUISITO: É recomendado que o aluno tenha feito o curso de autoaplicação 

 



 

 

INSCRIÇÕES ANTECIPADAS COM DESCONTO ATÉ O DIA 23 de JANEIRO/2019 

 

ALUNOS NOVOS INSCRIÇÃO ANTECIPADA 
Valor: R$ 2468,00 
 

INSCRIÇÃO APÓS DIA 23/01 
Valor: R$ 2720,00 

ALUNOS RECICLANTES INSCRIÇÃO ANTECIPADA 
Valor: R$ 1590,00 
 

INSCRIÇÃO APÓS DIA 23/01 
Valor: R$ 1745,00 

 

INSCRIÇÃO:  

Depositar o valor de R$ 750,00 e enviar o comprovante de depósito juntamente com a ficha de 

inscrição preenchida para fabiaf@uol.com.br 

DADOS PARA DEPÓSITO: Fábia S Freitas 

BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 4887-9, CONTA POUPANÇA 619144-4, VARIAÇÃO 96  

 

OBS: o valor da inscrição será descontado do valor total do curso. O pagamento restante poderá ser 

parcelado. Para parcelar o pagamento, entrar em contato pelo WhatsApp (31) 999825360  

Em caso de desistência, se esta for informada até 30 dias antes do curso, o valor da inscrição será 

restituído integralmente.  

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

NOME COMPLETO:____________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:____________________________________________________________________________________________ 

CEP:_____________ CIDADE:_____________________________________________ ESTADO: _____________________ 

E-MAIL:_________________________________________________________________________________________________ 

ALUNO INICIANTE ( ) 

ALUNO RECICLANTE ( )  

DATA/ INSTRUTOR DO ÚLTIMO SB _________________________________________________________________ 


