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 Tem sido cada vez mais comum as pessoas viverem sob muito 
estresse, insatisfeito com sua vida e na maior parte das vezes consigo 
mesmo.  
 No final das contas vivem uma vida com o seu tempo tomado 
pela rotina atarefada, obrigações e imposições externas, fazendo um 
esforço sobre-humano para superar a falta de motivação, que faz vagar 
por muitos anos sem nem ao menos poder refletir o que faz valer a 
pena viver.  
 Depois olham para trás, sentem um vazio que não sabe de 
onde vem, e se perguntam que sentido tem tido aquela vida.  
 MAS e se tudo isso pudesse ser diferente? E se valesse a pena 
viver sua vida? E se pudesse ser feliz consigo mesmo e se sentir 
completamente vivo? E se pudesse escolher viver uma vida plena e 
feliz?  
 Essa escolha você pode encontrar através do conceito japonês 
de IKIGAI.  
  

Renata Mayumi Onogi 



Ser quem você nasceu para ser… 
Se sentir vivo de verdade… 
Isso é viver em Ikigai… 



Objetivo do Curso  
 Inserir os conceitos filosóficos japoneses do Ikigai e 
torná-la aplicável na vida diária.  

 Através deste curso busco ajudar as pessoas que 
possuem insatisfação consigo e/ou com sua a vida, a terem 
a opção de desenvolver um diferente mapa mental, 
buscando um novo olhar no seu auto-conhecimento, 
através de uma reflexão diferente  sobre sua identidade, 
conscientizar sobre as habilidades que já possui e as que 
poderiam desenvolver para aplicar em sua relação com as 
pessoas e as situações que vive, de forma que possa manter 
a harmonia e preservar seus maiores valores.  
 Durante o curso será exposto os 5 aspectos para 
descobrir seu Ikigai e ser mais feliz. 



Programação do Curso  
 - Verdadeiro conceito transformador do Ikigai 

 - O poder de se sentir vivo de verdade 
 - 5 Pilares do Ikigai 
  - Identidade 
  -Habilidade 
  - Valores 
  - Harmonia 
  - Conexão 
 - 5 conceitos filosóficos japoneses para mudar o 

mapa mental 
  - Issho Ippin 
  - Ichigo Ichie 
  - Ikinuki 
  - Kintsugui 
  - Kodawari 
 - Os segredos da longevidade feliz em Okinawa 
 - Como aplicar e viver a filosofia Ikigai 



Ministrante 

 
Renata Mayumi Onogi, formada em fisioterapia, 
Desenvolveu pesquisas na área de estresse emocional no 
National Institute of Advanced Industrial Science and 
Technology of Japan, despertou o interesse por 
inteligência emocional quando se deparou com uma 
dificuldade de adaptação ao iniciar uma jornada 
completamente nova em sua vida. Fez suas formações de 
coaching pela Febracis, Instituto Biocoaching e a formação 
de Health e Wellness coaching pela Carevolution, 
aprofundou seus conhecimentos em Análise de Perfil 
Comportamental, Análise Corporal, Psicoterapia Corporal, 
e Life Style baseado nos conceitos filosóficos japoneses 
que ajudam a manter a saúde física e emocional.  
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