
    SEMINÁRIO BÁSICO 
Jin Shin Jyutsu®

               
       Com Margareth Toshie Umeoka Serra
         De 04 a 08 de outubro de 2019

Aprofundando o autoconhecimento e aprendendo a 
aplicar a Arte em outras pessoas. 

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.
 

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.

 



O  Seminário  Básico  é  um  curso  de  cinco  dias,  que  é 
destinado às pessoas que desejam estudar e praticar o Jin 
Shin Jyutsu, bem como aplicar a Arte  em si mesmo ou em 
outros, sendo o testemunho desta Arte de Viver simples e 
profunda, trazida a nós por Mary Burmeister e Jiro Murai
 
 
 

O Seminário consiste em duas partes:

Parte 
1 04 a 06 de outubro

- A Fisio-Filosofia do Jin Shin 
Jyutsu®  
- As 26 Travas de Segurança de 
Energia: localização, funções, 
qualidades.  
- Os toques para harmonizar os 
fluxos de energia vital.  
- As profundidades.  
- As 5 atitudes que desarmonizam 
o corpo.

Parte 2 07 e 08 de outubro

PRÉ-REQUISITO: PARTE 1 
- Os 12 fluxos de órgãos e escuta 
dos pulsos. 

- Os fluxos especiais e como eles 
contribuem para harmonizar corpo, 
mente e espírito.



DATA: 04 a 08 de outubro de 2019
 
LOCAL DO CURSO:
Rua Manuel Henrique Lopes, 33 - Vila Madalena /São Paulo
Metro Vila Madalena - 1,5km
Metro Faria Lima - 1,7km
Horário : das 09h as 18h
 
INVESTIMENTO:

ANTECIPADO - Com pagamento total do curso feito até dia 04 de 
agosto pode ser parcelado em até 6 vezes.

Aluno novo:   Parte 1: R$ 1.480,00  
                    Parte 2 :R$ 988,00
                    Total : R$ 2.468,00

Aluno reciclante:     Parte 1: R$ 955,00  
                              Parte 2:  R$ 635,00
                              Total : R$ 1.590,00

REGULAR - Com pagamento feito a partir de 05 de agosto

Aluno novo :    Parte 1: R$ 1.630,00    
                      Parte 2: R$ 1.090,00
                      Total : R$ 2.720,00

Aluno reciclante :     Parte 1: R$ 1.045,00  
                             Parte 2: R$  700,00
                              Total : R$ 1.745,00

Neste caso pode-se parcelar em até duas vezes- até 04/09 e até 
04/10
(NOTA: ALUNO NOVO DEVE FAZER AO MENOS O LIVRO TEXTO 1. NÃO 
PODE FAZER SOMENTE LIVRO TEXTO 2)
A fim de facilitar o acesso de todos ao curso, o pagamento 
poderá ser parcelado conforme tabela a seguir: 



PARCELAMENTO DO CURSO 

Alunos 
reciclantes

Valor total 
(Partes 1 + 2) Alunos novos Valor total 

(Partes 1 + 2)

6 x R$ 265,00 R$ 1.590,00 6x R$412,00 R$ 2.468,00

5 x R$ 318,00 R$ 1.590,00 5 x R$ 494,00 R$ 2.468,00

Até

04/05/2019
4 x R$398,00 R$ 1.590,00 4 x R$ 617,00 R$ 2.468,00

3 x R$ 530,00 R$ 1.590,00 R$ 2.468,00

Até

04/07/2019
2 x R$872,50 R$ 1.590,00 2x 

R$1.360,00

Até

04/08/2019
1 x R$590,00 R$ 1.590,00 R$ 2.468,00

Até 
04/09/2019

2X 

R$872,50
R$ 1.745,00

 2X 1.360,00
R$ 2.720,00

Até

04/10/2019

1X 
R$1.745,00 R$ 1.745,00

1X

R$2.720
R$ 2.720,00

�

Inscrição

�  �

3 x R$823,00 

�  �
�

R$ 2.468,00 

�

�

Até 
04/06/2019

Até 

04/04/2019

�

�  �

1 x R$ 
2.468,00

�

Até 
04/03/2019



COMO EFETUAR A INSCRIÇÃO 

Para se inscrever, deposite o valor escolhido conforme o 
número de parcelas na conta. Se possível agendar as parcelas 
e enviar os comprovantes de pagamento por email.

BANCO ITAÚ 
Agência - 3784
Conta poupança- 94008-6/500
Nome- Maria Cecilia Felice Godoi
CPF- 022.175.818-64

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 cicagodoi@gmail.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 

Mercure São Paulo Pinheiros Hotel

Rua Capote Valente , 500

Tel:(11) 3069-4000

accorhotels.com

2,9km

Ibis Style São Paulo

Rua Tavares Cabral, 61

Tel: (11) 3093-7200

ibis.com

2,5km

Há também vários hostels e b&bs na Vila Madalena. Consultar 
booking.com ou tripadvisor.com ou airbnb.

http://accorhotels.com
http://ibis.com
http://booking.com
http://tripadvisor.com

