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EDITORIAL

Ciclos e passagens
Esta edição começa com uma sensação de pesar, pois em apenas uma semana perdemos duas autoridades em técnicas taoistas, incluindo um de nossos Conselheiros
Editoriais. Na madrugada do dia 1º de março nos despedimos do Mestre Gutembergue
Livramento, meu professor e amigo, membro de nosso Conselho, aos 50 anos. Seu
conhecimento em Medicina Chinesa e artes marciais era assombroso e muito fará falta
na divulgação destas artes no Brasil. Dia 04 foi a vez da partida do Dr. Carlos Nogueira
Pérez, excepcional professor e praticante de Medicina Chinesa da Espanha, discípulo
do lendário Dr. Van Nghi. Desenvolvedor da Acupuntura Bioenergética, era dotado de
didática ímpar e tivemos a honra de trazê-lo várias vezes ao nosso país para ministrar
cursos, cativando nossos colegas pelo carisma e conhecimento.
São duas perdas enormes que apenas sustentam a sabedoria do Yi Jing sobre os eternos
ciclos de mutação. Que seus novos ciclos se iniciem em paz e serenidade!
Nesta edição trazemos uma entrevista exclusiva com o Dr. Yuhong Xie sobre o Qigong
Médico e o curso que ministrará no Brasil. Será uma boa oportunidade de travar conhecimento com um tipo de técnica muito raro, mesmo na China. Temos ainda a oportunidade em primeira mão de ler o TCC do Prof. Luís Mariguela sobre Tai Chi Chuan, que
posteriormente sairá em livro pela USP. O material será publicado em três partes, por
isso não perca as próximas edições!
Também temos material especial sobre o Ano Novo Chinês, com artigo especial de Victor
Yue diretamente de Cingapura, e importantes textos sobre filosofia do Prof. Chiu e do
Prof. Daniel Mendes, além de um artigo sobre Tui Ná do Prof. Dr. Reginaldo Silva e uma
contribuição interessante da Bahia, do Prof. Ernani Franklin.
Destaque para o artigo sobre o Qigong Baduanjin de Mestre Miguel Martín, da Espanha,
que detalha a segunda série desta técnica tão praticada e ainda pouca conhecida. Vale
muito estudá-lo e reler a primeria parte, na nossa edição anterior.
Boa leitura e feliz Ano do Porco de Terra!
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SUMÁRIO

12
15
16
18
20
26

O Ano Novo Chinês no Sudeste da Ásia
O Ano do Porco de Terra
Feng Shui - O Tai Sui no Ano do Porco		
Trechos do “Vazio Perfeito” – Liezi –
Dr. Yuhong Xie e o Qigong Médico
Estética Chinesa e Tai Chi Chuan: Análise dos Conceitos Estéticos
Chineses no Tai Chi Chuan Tradicional e Moderno (Parte 1)
32 A SABEDORIA TRESLOUCADA DE CHUANG TZU
34 Tui Na - Massoterapia Chinesa
40 Qigong Baduanjin - Segunda Sequência ou Segmento “Posar em
Atitude de Arqueiro que Dispara, a Esquerda e a Direita, como para
Alcançar uma Águia”
44 Yin e Yang na Medicina e Psicologia Chinesas

Daojia nº 10

4

Você em Daojia

No Facebook

Mande sua opinião, críticas, ideias e sugestões sem esquecer de
mencionar seu nome completo e cidade/estado. Participe e deixe-nos
saber sua opinião! Envie para revista@taoismo.org

Observação sobre nomenclatura
Existe um problema que devemos enfrentar ao se estudar a cultura da China.
Trata-se da maneira como se escrevem as palavras chinesas nos idiomas
ocidentais.
Em chinês, as idéias são expressas através de sinais gráficos denominados
“ideogramas”. É praticamente impossível traduzir um ideograma por uma
única palavra em idioma ocidental, qualquer que seja ele. Existe sempre
uma idéia complexa por trás de cada desenho, que requer várias linhas de
explicações. Para facilitar as interações entre as diversas culturas orientais e
ocidentais criou-se a transliteração fonética, conhecida popularmente como
“romanização”.
Nesse sistema anota-se em alfabeto ocidental o SOM dos ideogramas, sua
pronúncia, de modo que possamos articular as “idéias” e poder conversar
e escrever nomes e endereços sem precisarmos recorrer aos ideogramas.
Entretanto, existe uma série de sistemas de transliteração diferentes. Os principais, que estamos acostumados a ver em obras sobre cultura chinesa, são o
Wade-Giles e o Pinyin. O primeiro foi muito utilizado em livros especialmente
vindos da língua inglesa. O segundo foi desenvolvido pelo governo chinês na
década de 1950 e hoje é a transliteração oficial.
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Veja a diferença abaixo:
Wade-Giles

Pinyin

Peking

Beijing

Tai Chi Chuan

Taijiquan

Chi

Qi

Lao-Tzu

Laozi

Chi Kung

Qigong

Tao Te Ching

Daodejing

Chuang-Tzu

Zhuangzi

Tao

Dao

I Ching

Yi Jing

Embora a maioria dos trabalhos ocidentais sobre cultura chinesa
se baseiem na língua inglesa e muitos ainda utilizem o sistema Wade-Giles, optamos por colocar as expressões chinesas no sistema
Pinyin, que afinal de contas é o oficial e cresce em utilização todos
os dias. Assim, os termos chineses estarão sempre grafados em
Pinyin, excetuando aqueles muito familiares aos brasileiros como
Tao, I Ching, Tao Te Ching, Tai Chi Chuan, e alguns outros. Esta
“licença poética” é utilizada mesmo em obras chinesas modernas.

A revista eletrônica Daojia é uma publicação independente e sem fins lucrativos produzida por estudiosos e praticantes da antiga filosofia do Taoismo chinês. Não possuímos nenhuma espécie de vínculo oficial ou filiação a nenhum grupo ou organização
filosófica, religiosa, política ou de outro tipo. Nosso único desejo é a difusão do conhecimento taoista para maior benefício dos
brasileiros. Todo material postado aqui tem como objetivos o estudo, reflexão, análise e debate, acadêmico ou cultural, estando
portanto amparado pela lei 9610/98.
Matérias assinadas são de total responsabilidade de seus autores e a eles pertencem todos os direitos autorais. Todo conteúdo
sem assinatura é produzido pelo Prof. Gilberto Antônio Silva. Nos esforçamos para que todas as fotos e ilustrações utilizadas
possuam autores identificados. Se algum material seu apareceu em nossa publicação de forma indevida, entre em contato.
Aceitamos anúncios pagos para custeio das despesas com a publicação. Entre em contato para saber de valores e condições.
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Fundamentos
Não se perca em nossos artigos! Consulte aqui os fundamentos básicos da filosofia taoista.

Formação fundamental
Wuji (Vazio Primordial)

Taiji (Taichi)

Yang e Yin

Ba Gua do Céu Anterior
(Xian Tian Ba Gua)

4 Formas (Si Xiang)

8 Trigramas (Ba Gua)

Trigramas do I Ching (Yi Jing)
Ba Gua do Céu Posterior
(Hou Tian Ba Gua)

Cinco Movimentos (Wu Xing)
CICLO DE CRIAÇÃO ou GERAÇÃO (Sheng)
Quando um movimento gera o outro. Os movimentos são
interdependentes e se sucedem mutuamente o tempo todo,
cada um dando condições dos demais existirem.
Madeira gera Fogo
Fogo gera Terra
Terra gera Metal
Metal gera Água
Água gera Madeira

CICLO DE DOMÍNIO ou CONTROLE (Ke)
Quando um elemento exerce controle sobre outro. Note que
muitas vezes se fala em “Ciclo de Destruição”, o que não é
correto. Energia não pode ser destruída, apenas transformada. O Ciclo de Controle apenas exerce uma moderação
sobre o movimento que domina.
Madeira domina Terra
Terra domina Água
Água domina Fogo
Fogo domina Metal
Metal domina Madeira
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Falecimento do Mestre Gutembergue Livramento
Gutembergue Cruz do Livramento (Zhang Zhong Guo) nasceu
em 1968 em Itaetê, na Chapada Diamantina, interior da Bahia. A
partir dos 10 anos de idade se interessou pela arte marcial chinesa
com a leitura dos livros e revistas. No início de sua adolescência,
nos anos 80, encontrou seu primeiro mestre chinês que estava
ministrando palestras em Salvador mas morava em São Paulo,
Hu Shao Xiu. Treinou com ele por quase 20 anos, estudando
estilos provenientes de Shaolin.
Aos 15 anos foi apresentado às artes internas chinesas, iniciando
pelo Taijiquan estilos Wu, Yang e Chen. Conheceu o Mestre
Zhang Xiulin na China, nos anos 90, e assim pode se aprofundar
nas artes internas chinesas como o Baguazhang, Xing Yi Quan,
Taijiquan e Dongbeiquan, sendo estudados conhecimentos das
linhagens de Sha Guozheng, Li Ziming, Chen Fake, Yang Chengfu
e Sun Lutang.
Também nos anos 90 conheceu o Mestre Chen Xiaowang e pode
estudar e se aprofundar ainda mais no estilo Chen de Taijiquan.
Com o intenso contato com esses mestres de alta e expressiva
linhagem, pode se aprofundar no estudo do Qigong médico e
marcial, assim como na Filosofia e Medicina Chinesa com estudos dentro e fora dos meios acadêmicos universitários tanto no
ocidente quanto na China.
Era professor filiado ao centro de estudos
de Qigong e Taijiquan de Shenzhen, Guangdong, China. Nos estudos acadêmicos,
além da Medicina Chinesa, cursou Biologia
(UFBA), tornou-se Engenheiro (UCSal) e
Fisioterapeuta (EBMSP) com Pós-graduação em Fisiologia (UGF), Especialização em
Fitoterapia (UFBA) e Mestrado em Medicina
e Saúde Humana (EBMSP). Máster em Acupuntura Bioenergética e Moxabustão e Mestrando em Fitoterapia Chinesa (Universidade
de Medicina de Yunnan - China-, Fundação
Europeia de Medicina FEMTC e Centro de
Enseñanza de la Medicina Tradicional China
- CEMETC - Espanha). Fez parte da Seleção
Brasileira de Kung Fu desde os anos 90,
com cerca de 12 títulos brasileiros, títulos e
medalhas em campeonatos sul americanos,
mundial, campeonatos e festivais chineses, em Kung Fu, Tai Chi
Chuan, Bagua Zhang, Xingyi Quan – com Armas e Mãos Livres.
No Campeonato Brasileiro de 2009 conseguiu a proeza de conquistar 8 medalhas de ouro em um único evento. Com mais de
80 medalhas de ouro e dezenas de prata e bronze, foi também
fundador e Presidente da Federação de Kung Fu Wushu do Estado
da Bahia por mais de 10 anos.
Recebeu a Comenda Tomé de Souza, da Câmara Municipal de
Salvador, como homenagem aos grandes feitos dentro da Medicina Integrativa e das Artes Marciais Chinesas na Bahia e no Brasil.
Mestre Gutembergue faleceu em 1º de março de 2019.

Notícias

Daojia nº 10

Jan/Fev/Mar 2019

‘Elixir da imortalidade’ descoberto em tumba antiga chinesa
Arqueólogos anunciaram a descoberta
de uma bebida que dizia-se prometer a
vida eterna. Verificou-se secretamente
que se escondeu em um jarro de bronze
de 2.000 anos de idade em uma tumba
antiga na província de Henan, na China
central.
Cerca de 3,5 litros do “elixir da imortalidade” foram encontrados na tumba na
cidade de Luoyang durante escavações
em outubro passado. Inicialmente pensou-se que o líquido era licor porque
cheirava a álcool.
No entanto, foi anunciado esta semana
que testes de laboratório revelaram que
o misterioso líquido é principalmente
composto de nitrato de potássio e alunita, que são os principais ingredientes
de um elixir de imortalidade gravado em antigo texto taoista.
De acordo com a Xinhua, o elixir mágico foi encontrado em
uma tumba pertencente a uma família nobre da dinastia Han
Ocidental que remonta entre 202 a.C. a 8 d.C.. A família colocava claramente um valor muito alto sobre o elixir, pois foi
considerado digno de partilhar o seu lugar de descanso final.
Poções que prometiam imortalidade era algo que beirava a
uma obsessão na história chinesa antiga, tendo havido duas
viagens de Xu Fu em busca do elixir durante a Dinastia Qin.
O exemplar mais famoso, no entanto é este jarro, pois pela
primeira vez se tem uma amostra do tal líquido descoberto
de modo intacto.

“É a primeira vez que o mítico ‘medicamento da imortalidade’
foi encontrado na China. O líquido é de valor significativo para
o estudo do pensamento dos antigos chineses sobre alcançar a
imortalidade e sua relação com a evolução da civilização chinesa”, explica Shi Jiazhen, chefe do Instituto de relíquias culturais
e arqueologia em Luoyang.
A tumba antiga abrange mais de 200 metros quadrados, e assim
como o elixir, também foram desenterrados, artefatos de jade,
bronze pintado panelas de barro.
Fonte:
https://www.rt.com/news/452930-immortality-elixir-discovered-china/?fbclid=IwAR0zmrAGFNvV7p0qWnoDeCKImI1Ir5YrkgAA6IsmHhPioSBQ-OWuKOMX8Mw

Evento de Tai Chi Pai Lin na Bahia

PROGRAMAÇÃO
DOMINGO – 14 – ABRIL – 2019

O Grupo Tai Chi Pai Lin da Bahia irá realizar um encontro
para aprofundamento no pensamento taoista e nas práticas
de Mestre Liu Pai Lin no dia 14 de abril próximo. O tema será
“A ALQUIMIA INTERIOR NA TRANSMISSÃO TAOISTA - REVITALIZAÇÃO POR MEIO DA HARMONIA ENERGÉTICA”
- Saiba como lidar de maneira saudável com o estresse, intoxicações e desequilíbrios por meio dos Treinos de Cultivo de
Energia e da Medicina Taoista de Equilíbrio - e as inscrições
estão abertas.

8h às 10h15
Tai Chi Pai Lin – Chi Kung Pai Lin
Treinos p/ o Cultivo da Energia Vital

LOCAL:
NÚCLEO DE ARTES INTERATIVAS
Av. Gal. Severino Filho, Q-11-L.1
[Entrada lateral]
Itapuã – Salvador - Ba
Informações: (71) 3363 5208 – Ernani
98255 5995 (zap)
99646 7468 - Lina
Contatos: grupotaichipailin.ba@gmail.com

10h30 às 12h
A sabedoria dos Mestres do Tao
Os ensinamentos do Mestre Liu Pai Lin
Efeitos da melatonina no sist. endócrino
12h às 14h
Intervalo para almoço (não incluso na inscrição)
14h às 15h45
A Medicina Taoista de Equilíbrio
Treinos energéticos para o sistema imunológico e linfático
16h às 18h
O Tai Chi Sentado / O Tai Chi Deitado
Treino da Raiz e da Serenidade
[Trazer uma toalha ou esteira para treinos no solo]
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A Medicina Chinesa perde um de seus mais notáveis protagonistas
Faleceu no dia 4 de março último o Dr. Carlos Nogueira Pérez,
eminente acupuntor especialista em Acupuntura Bioenergética
e um dos mais proeminentes alunos do célebre Dr. Nguyen Van
Nghi. Nascido e radicado na Espanha, o Dr. Carlos Nogueira Pérez
era um professor entusiasmado e de didática extraordinária, trazendo consigo todo o seu conhecimento de Teorias e experiências
Bioenergéticas na Medicina Tradicional Chinesa e demonstrar
também a relação entre o pensamento Oriente/Ocidente, incluindo
os últimos avanços para todos os Acupunturistas brasileiros. Ministrou diversos cursos no Brasil com grande sucesso, ganhando
o respeito e o carinho dos praticantes brasileiros
Ele foi fundador, diretor e professor do C.E.M.E.T.C. (Centro de
Enseñanza de la Medicina Tradicional China) desde 1984. Era
Médico cirurgião (Universidade Nacional da Amazónia Peruana),
Médico em Acupunctura pelo Comité Internacional de Avaliação
da República Popular da China, Diplomado em Acupunctura
(Instituto de Estudos Avançados de Beijing, China), Mestre em
MTC (Sociedade Espanhola de Medicina Holística de Málaga),
Especialização em Acupunctura Bioenergética, especialização em
psicossomática vitalista (Shen) e as Patologias mentais segundo
a MTC e membro Honorário da Cátedra de Medicina Natural da
Faculdade de Ciências Médicas de Holguin, (Cuba), Diplomado
em Bioelectromagnetismo por Coghill Laboratories de Gales
(U.K.). Foi Diretor da Escola Integrada na União Europeia das
escolas de Acupunctura (desde 1985), Ex-Catedrático de Medicina Tradicional da Universidade Nacional da Amazónia Peruana,
Professor do curso de Acupunctura e Medicina Tradicional China
na Universidade Autónoma do Estado do México, Professor de

Acupunctura dos Cursos do Hospital Clínico Universitário de
Valladolid pelo Departamento de Formação Continuada, Professor do Mestrado de Saúde Natural da Faculdade de Ciências
de Orense da Universidade de Vigo, Professor do Mestrado de
Medicina Natural da Faculdade de Medicina da Universidade de
Santiago de Compostela.
Foi autor de vários livros, incluindo a clássica coleção “Acupuntura”
em três grossos volumes, além de várias outras obras dentro da
Medicina Chinesa.

Icônica foto do Dr. Carlos com alunos do seu primeiro curso ministrado no Brasil, na Santa Casa de Piracicaba em 2012
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Breve relato sobre o XXº Encontro G.H.E. - TAI CHI PAI LIN Bahia
Por: Ângela Peroba
O Encontro prático/teórico para Saude e Longevidade, do
grupo do Tai Chi Pai Lin em Salvador, com a focalização do
instrutor Ernani Franklin, abarcou temas relevantes nesse ano
2018 quase se findando...foi tempo integral no dia 11 de novembro. Claro que “Abraçar a Árvore- A Postura do Universo”
abriu o treino matinal; o Mestre Liu Pai Lin dizia que o Abraço
durante um só ano corresponde a quatro anos de Tai Chi
Chuan...só nos cabe praticar...esse ano o programa foi muito
relevante com treinos de cultivo interior como a Circulação
dos 6 Centros e os Três Caminhos (os Caminhos da Água,
do Fogo e do Vento).
Praticamos e mergulhamos no texto “Circulação dos Seis
Centros desbloqueia os Três Caminhos”, autoria do Mestre
Liu Pai Lin. O conteúdo estudado foi publicado no livro Caminho da Iluminação , de autoria do Mestre Liu Chih Ming com
organização/edição de Tarcísio Tatit Sapienza, discípulo do
Mestre Pai Lin.
Em um recanto de natureza com o mar defronte, na praia de
Itapõa, o grupo aproveitou roteiro programado por Ernani,
aluno do Mestre Pai Lin, como também alguns de nós do grupo
da Bahia. A prática da Reunião das Energias Verdadeiras nos
conecta com os três tesouros do nosso corpo, Espírito, Essência e Energia, os três tesouros do Céu- Sol, Lua e Estrelas e
os três tesouros da Terra- Fogo, Água e Vento.
Esse conhecimento que o Mestre Liu nos transmitiu, é inestimável, porque é Alquimia Interior; Nei Dan. É um banho
de energia que passeia por todo o corpo, desbloqueia os
caminhos, sublima a Essência para fortalecer o cérebro e
alimenta o suco cerebral. Tonifica ossos, o sistema nervoso;
um verdadeiro antienvelhecimento, como nenhum coquetel
de antioxidante promove.
Depois do almoço partilhado em grupo, o assunto foi o cultivo
das cinco virtudes e o problema do desequilíbrio
emocional, que tem roubado tanto Chi das pessoas no planeta como um todo. Com suporte em
texto do Mestre Liu Chih Ming, refletimos como
funciona holisticamente a Medicina Tradicional
Chinesa, revelando como o desequilíbrio de
energia em um órgão, desencadeia desequilíbrios emocionais profundos, que vemos de modo
tão crescente de umas décadas para cá. Para
a MTC, problemas psíquicos como depressão,
síndrome de pânico, ansiedade ou transtorno
bipolar, estão à priori associados à desarmonia
de Água e Fogo, ou sejam, Rins e Coração.
Precisamos treinar para não cair nos aspectos
negativos dos movimentos em desequilíbrio.
“Neste processo” do que o Mestre denomina
“circuito de relações viciosas”, a pessoa se afasta
das Cinco Virtudes associadas aos aspectos po-

sitivos dos cinco movimentos: perde a Compaixão (Madeira), perde
a Fé, (Terra), perde a Justiça, (Metal), perde a Sabedoria, (Água),
e perde o Respeito, (Fogo). Um adendo interessante; Respeito é
a virtude do Tao ligada ao Coração; sua sombra é a euforia, com
certeza, perniciosa porque lesa o coração.
A Massagem do Sistema Linfático e Imunológico, tema das últimas preciosas páginas do livro Saúde e Longevidade, de autoria
do Mestre Liu Chih Ming, datado de março/2018, foi a arte final
da vivência do Grupo Tai Chi Pai Lin Bahia, que completou esse
ano, o XX Encontro, batizado como Gestos de Harmonização
Energética. Depois da prática, partimos da bela Itapoã, com a luz
crepuscular, aquela hora mágica de transição...
----------Ângela Peroba é jornalista e praticante de Tai Chi Pai Lin
Concluiu a Formação Taoista para Saúde e Longevidade com o
Mestre Liu Pai Lin / Unipaz-Ba / 1997-99

9

Daojia nº 10

10

Jan/Fev/Mar 2019

Livros
Alquimia Taoista – Diálogos

- Ma He Yang (trad. Mestre Wu Jhy Cherng)
Esta obra do Mestre Mǎ Hé Yáng, traduzida por seu discípulo Mestre Wu Jyh Cherng,
elucida, de forma simples e direta, questões fundamentais sobre o caminho da Alquimia
Taoista. Uma verdadeira pérola sagrada, para nos inspirar e orientar no cultivo do nosso
próprio Caminho.
			
Páginas: 96 | ISBN: 978-8574788692 | Editora: Mauad

Tai Chi Chuan - Estilo Yang Tradicional
- Chan Kowk Wai

Tai Chi Chuan não é um pacote de conhecimento definitivo e acabado, e como arte é
difícil de ser descrito. Para se atingir a plena conscientização da magia do corpo-mente
desta arte é preciso muitos anos de dedicação. Neste livro foi traçado um perfil histórico,
comentado sobre os fundamentos e conceitos básicos, e foram incluídos os Tratados e
Clássicos dos grandes Mestres do passado, cujos ensinamentos, expressos de forma
metafórica e poética, continuam sendo as derradeiras pérolas de sabedoria. Mestre
Chan Kowk Wai nos presenteou, neste livro, com a ilustração fotográfica das posturas
da sequência de movimentos do ´Tai Chi Chuan - Estilo Yang Tradicional’, legado de um
dos estilos antigos ensinados pela família Yang, no início do século passado.		
		
Páginas: 240 | ISBN: 978-8561080426 | Editora: Barany

Zang Fu: Sistemas de Órgãos e Vísceras da Medicina Tradicional
Chinesa
- Jeremy Ross

Os Zang Fu, Sistemas de Órgãos e Vísceras, são o núcleo central da Medicina Tradicional Chinesa (MTC). É vital que se tenha compreensão total do Zang Fu para se obter
sucesso na prática da Medicina Tradicional Chinesa. Esse tema instrutivo promove essa
compreensão enfocando a MTC autêntica, como é ensinada e praticada atualmente na
República Popular da China. O autor realizou seus estudos e treinamento em Canton e
Nanjing, bem como no Reino Unido. Nesse livro ele apresenta sua longa experiência no
ensinamento da ciência e da medicina alternativa para obter grande efeito e esclarecer
áreas que provaram ser ambíguas ou difíceis para o leitor ocidental.Esse livro foi elaborado com uma estrutura clara e bem-organizada da teoria de Zang Fu. Ilustrado com
muitas Tabelas, Figuras e histórias de casos reais ele mostra os princípios teóricos que
são aplicados na prática clínica. Constitui-se de quatro partes: Parte 1 - Conhecimento
Parte 2 - Zang Fu Parte 3 - Inter-relações Parte 4 - Prática Clínica Zang Fu é um tema
essencial para todo estudante e profissional sério que desenvolve terapias, como a
Acupuntura, com base na Medicina Chinesa.				
Páginas: 288 (capa dura) |

ISBN: 978-8572410632 | Editora: Roca
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A Sabedoria do Taoismo em suas mãos
Conheça alguns livros publicados pelo Prof. Gilberto Antonio Silva
Os Caminhos do Taoismo
Uma obra fundamental para se compreender o Taoismo de modo completo. O mais abrangente panorama da cultura taoista publicado no Brasil.
Conheça a história, conceitos principais, Mestres do Tao, livros importantes, técnicas taoistas
como Medicina Chinesa e Feng Shui, o lado religioso, o taoismo popular e muito mais.
SUCESSO ABSOLUTO
MAIS DE 85.000
DOWNLOADS
EFETUADOS!
329 páginas

“... desejo a todos que leiam esse livro maravilhoso e importante,
“Os Caminhos do Taoismo”. Isso é muito importante. Até agora eu vi
muitos livros, mas esse livro realmente é muito bom, dá para ajudar
muito as pessoas a terem o conhecimento para introdução ao Tao.
Eu recomendo, é muito bom”.
Mestre Liu Chih Ming
(entrevista - Daojia#4)

Dominando o Feng Shui

I Ching - Manual do Usuário

O I Ching, O Livro das Mutações da velha China, é uma das
obras mais antigas da Humanidade, com 3.000 anos. Esta
obra visa a transmitir desde os conceitos mais fundamentais
do I Ching até dicas de utilização para estudantes experientes. Todas as pessoas terão muito o que aprender deste livro,
do básico ao avançado. Por ser um “Manual do Usuário”,
esta obra não traz o texto do I Ching, propriamente dito, mas
um conjunto de ferramentas para utilizá-lo com mais eficiência, desvendando pequenos e obscuros segredos.
292 páginas

268 páginas

China e sua Identidade

95 páginas

Este livro em formato de bolso traz um ensaio conciso e
objetivo sobre a formação e desenvolvimento da identidade
nacional chinesa desde seus primórdios e os obstáculos que
enfrentou no século XX. Conheça o processo de formação
da China como nação e quando seus habitantes passaram a
se denominar “chineses”. A unificação do império, a expansão pela Ásia, a Rota da Seda, os contatos com o Ocidente,
as tentativas de colonização por parte dos europeus, a queda
do Império e o advento da República, a guerra civil e a consolidação do Comunismo, a tragédia da Revolução Cultural,
a China atual.

Reflexões Taoistas

Reflexões Taoistas trata do olhar taoista sobre a vida
cotidiana, explicando conceitos dessa milenar filosofia
ao mesmo tempo em que se aplicam esses conhecimentos ao mundo ao nosso redor. Uma obra simples
e desapegada que exemplifica a aplicação da filosofia
taoista em nosso dia a dia e ilustra vários de seus fundamentos.
88 páginas

Guia de Autodefesa para Mulheres

176 páginas

Um livro simples e objetivo, que possibilita às mulheres
de qualquer idade uma autodefesa eficiente. Diferente de
outros métodos, aqui proporcionamos conhecimentos de
autocontrole emocional, estratégia, postura, legislação,
psicologia do agressor, armas, situações de risco, níveis de
aplicação, onde buscar auxílio em caso de violência e várias
técnicas marciais simples e eficientes, fáceis de serem treinadas em casa e empregadas em momentos de perigo. Feito
com o apoio da Delegacia da Mulher, é o único que conta
com conteúdo aprovado por essa instituição.

Como aprender o Feng Shui Tradicional Chinês em casa,
de modo fácil e agradável. Diferente de outras obras, Dominando o Feng Shui é um curso completo em 24 aulas
demonstradas de modo prático e em linguagem simples, recheado de exemplos e fartamente ilustrado com desenhos,
plantas e esquemas. Toda a técnica é transmitida de modo
gradual segundo um esquema didático planejado e capacita
o leitor a dominar esta técnica e a aplicar imediatamente
tudo o que aprendeu. O curso abrange toda a parte histórica e filosófica, os fundamentos, duas escolas tradicionais
(“8 Residências” e “Escola da Forma”), técnicas avançadas
e técnicas complementares

Segredos da Comunicação Profissional

141 páginas

Depois de trabalhar em várias grandes clínicas de terapias
holísticas e Medicina Chinesa em S. Paulo e presenciar muitos barbarismos, o autor se propôs a escrever um livro para
ajudar os profissionais a se comunicar melhor. Comunicação é um processo. Este livro vai lhe mostrar como isto funciona e suas várias etapas, de modo simples e direto. Esta é
a obra certa para alavancar seu negócio. Conheça a comunicação interna, externa, propaganda, comunicação digital na
internet, vídeos e audiovisual, o que fazer, dicas e exemplos
práticos. No campo profissional e empresarial, comunicarse de forma correta equivale simplesmente a sobreviver- sem
comunicação adequada a empresa não funciona.

www.laoshan.com.br
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O Ano Novo Chinês
no Sudeste da Ásia
Por: Victor Yue

O

ano novo chinês este ano caiu em 5 de fevereiro de 2019.
Em Cingapura, como no Sudeste da Ásia e em todo o
mundo, os chineses observam o Ano Novo Lunar, que é
o primeiro dia do Primeiro Mês Lunar.
Assim como em muitos lugares com comunidades chinesas, eles
desejam acender seu primeiro incenso, seja em casa ou em um
templo chinês. Alguns templos se preparam grandemente para
o primeiro incenso. Para os chineses, o primeiro dia começa a
partir de 23:00h do dia anterior. Neste caso, o Ano Novo Chinês

Heng KangTian (Xuan Jiang Dian)

A primeira parada é no Thian Hock Keng, um templo
Hokkien* dedicado a Mazu (Deusa do Mar) com
outras divindades residentes. Este é provavelmente
um dos poucos templos com muitos programas
alinhados, incluindo uma performance de marionetes. Deve haver leões e o dragão dançando com o
onipresente Cai Shen (Deus da Riqueza) em forma
de um fantoche gigante para oferecer moedas de
chocolate para os devotos. Ao lado deste templo está
o Templo Yu Huang, que também tem seus próprios
rituais com sacerdotes taoistas.



Thian Hock Keng (Tian Fu Gong)

este ano começou em 4 de fevereiro às 23:00h. E assim, em
muitos templos, os devotos estão esperando por este momento.
Tem sido uma “tradição” entre nós, alguns novos participantes
e outros antigos, visitar alguns templos às 23:00h para prestar
respeito e observar este evento anual. A cada ano eu começo a
partir de um templo da comunidade local para assistir os rituais
de boas-vindas com a pequena congregação. Nesse momento,
então, eu me junto a meus amigos nos templos maiores.
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A segunda parada foi Teochew Yue Hai Qing,
que tem devotos Teochew* e Cantoneses*
indo colocar seus primeiros incensos. Este
templo é dedicado a Xuan Tian Shang Di e
Mazu (Tian Hou).



Wak Hai Cheng Beo (Yue Hai Qing Miao)

A terceira parada foi no templo Hakka*, o templo Wan Hai Do Bo Gong, dedicado a Da Bo
Gong. Como templo Hakka principal, muitos
devotos Hakka vêm a este local nesta época.

Wan Hai Da Bo Gong



A quarta parada foi no templo Hainanês* Tian Hou, dedicado a Mazu,
mais conhecida como Tian Hou.

 Tian Hou Gong
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A parada final foi no templo de Guan Yin,
na Rua Waterloo, que tem um dos mais
numerosos grupos de devotos indo para lá,
começando às 23:00h, e cuja multidão continua fluindo até o alvorecer. Curiosamente, ao
lado deste templo fica o Templo de Sri Krishna
(um templo hindu) que também estava aberto.
Eles também têm uma estátua de Guan Yin e
a maioria dos chineses vai igualmente a este
templo para prestar seus respeitos.
Kwan Im Thong Hood Cho Temple
(Guan Yin Tang Fo Zu Miao)





No momento em que completamos as visitas era já cerca de
05:00h e, assim, acabamos tendo um café da manhã indiano (os
cafés indianos estão abertos 24 horas) antes de voltar para casa.

[

* Hokkien é um dialeto originado na província de Fujian (China)
muito falado por imigrantes chineses e que acabou caracterizando
um grupo cultural. Da mesma forma, Teochew, Cantonês, Hainanês e Hakka são grupos étnicos chineses com língua própria.
(N.T.)

Victor Yue é muito interessado na herança cultural de Cingapura
e tem observado e documentado as culturas locais como parte de
seu interesse histórico e cultural. Sendo um taoista, ele enfoca
mais os templos chineses locais, suas histórias e práticas.

Daojia nº 10

Jan/Fev/Mar 2019

O Ano do
Porco de Terra

N

o dia 5 de fevereiro entramos no Ano do Porco de Terra
Yin, que para os chineses é o ano Jǐ Hài (己亥), 4716
desde o advento do Imperador Amarelo. Sem esquecer
que o Ano Novo Solar começou no dia 4 de fevereiro.
Terra Yin representa o solo úmido, o solo do jardim ou fazenda.
Tem característica feminina e pode fazer crescer flores, plantas
e culturas. Representa a atitude amigável e o amor da mãe terra.
Suas características são firme, suave, educado, calmo e emocional. Os outros traços da Terra Yin são desafiador, desconfiado,
ciumento, teimoso e desonesto. A terra é plana e baixa, portanto
não consegue ver objetos distantes e por isso possui a ausência
de previsão.
Porco é o último signo animal dos 12 ramos terrestres. Porco pertence ao grupo da Água de acordo com a teoria dos
Cinco Movimentos. Água está relacionada com sabedoria e
o Porco é ligado à água do rio ou em movimento. O porco
tem sabedoria, iniciativa e energia e não é preguiçoso. Porco
representa a água fria do inverno. No I Ching, a água está
ligada ao perigo. Quando a água do rio está transbordando,
pode causar inundações. As características do porco são
gentileza, generosidade, magnanimidade, bondade e habilidade de liderança.

tatos e fazer novos amigos. Na saúde, cuidem especialmente dos
Rins e Bexiga, por conta do Porco ser Elemento Água. Também
cuidado redobrado no inverno, quando essa influência será maior.

Um ano para se solidificar posições (Terra) ou expandir horizontes.
O Porco é sociável e tranquilo, ideal para ampliar as redes de con-

Feng Shui Tradicional Chinês

Resumo das áreas com problemas neste ano do
Porco de Terra Yin (Jǐ Hài ) 2019
#2 Preto (Estrela da Doença) está no Nordeste (22.5º – 67.5º)
#5 Amarelo (Estrela do Infortúnio) está no Sudoeste (202.5º – 247.5º)
#3 Jade (Estrela das Disputas) está no Sul (157.5º – 202.5º)
#7 Metal (Estrela da Perda Total) está no Sudeste (112.5º – 157.5º)
Tai Sui está no Noroeste (NW3) (322.5º – 337.5º)
San Sha está no Oeste (247.5º – 292.5º)
Sui Po está no Sudeste (SE3) (142.5º- 157.5º)
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Feng Shui

O Tai Sui no Ano do Porco
己亥太歲 Jǐ-Hài Tài-Suì
Por: Gilberto Antônio SIlva

E

m fevereiro deste ano entramos no Ano do Porco, ou mais
corretamente, Ano do Porco de Terra. É fundamental que,
neste momento, possamos fazer correções e acertos no
Feng Shui do imóvel para que possa atravessar bem o ano que
se inicia.
A técnica ancestral chinesa do Feng Shui lida basicamente com
dois fatores: espaço e tempo. Mesmo que se utilize uma técnica
mais focada no espaço, como a Ba Zhai (Oito Residências), ainda
assim a mudança de ano deve ser levada em conta, principalmente com relação ao Tai Sui, Sui Po e San Sha.

Tai Sui, Sui Po e San Sha

Estas são as três mais importantes influências anuais que temos.
Cada uma atua em determinada direção, dominando uma área
dos pontos cardeais.
Este tipo de estudo possui muita variação dentro do Feng Shui
tradicional chinês. Algumas escolas dão grande importância a
isto, como a escola San He, e outras praticamente a ignoram,
como a escola Xing Fa. Enquanto a maioria toma mais cuidado
com o Tai Sui, a escola San He, por exemplo, se preocupa ao
extremo com o San Sha (Três Malignos). Como cautela nunca
fez mal a ninguém, é interessante que tomemos as precauções
devidas, sem exageros ou fanatismo. Temos que fazer sempre
o melhor possível.
Vamos ver melhor o mais importante deles, o Tai Sui, e ver como
podemos evitar os infortúnios de seu uso indevido.

Tai Sui

O “Tai Sui” 太歲 (pronuncia-se “tai suei”) é o Grande Regente, a
estrela que governa o ano. Em astrologia ele é relacionado com o
planeta Júpiter, pois seu movimento se assemelha a este planeta,
embora em sentido contrário, e suas movimentações astrológicas
levaram os chineses a formularem uma tabela indicando em que
direção este Regente atua em cada ano.
Não se esqueça que para estes fins adotamos o calendário solar
chinês e não o lunar. O calendário solar tem seu início entre 3 e 5
de fevereiro de cada ano, em 2019 foi em 4 de fevereiro, portanto
no nosso Ano Novo ocidental ainda estamos sob a influência do
Tai Sui do ano anterior.
O Tai Sui não é necessariamente ruim, pelo contrário: adquirir
as boas graças dessa energia é sempre algo desejável. Como

todo padrão energético, ele extrapola a condição de “bom” ou
“mau”, estando sujeito ao uso que fazemos dele. Com o Tai Sui
não é diferente.
Tradicionalmente, o Tai Sui de cada ano é representado e regido
por um general celestial, perfazendo 60 generais que servem ao
Imperador de Jade, considerado a suprema figura celestial para
o taoísmo tradicional popular e o religioso. Este ano é regido pelo
General Xie Tai.
A principal atitude é respeitar esta energia que rege o ano em
que nos encontramos. Por isso não é benéfico “perturbar” esta
direção específica, pois criaria um tumulto na energia regente.
Desta forma, não é recomendável fazer reformas ou grandes
mudanças e movimentações na área correspondente ao Tai Sui
daquele ano. Por exemplo, em 2019 o Tai Sui está na direção
Noroeste, mais precisamente entre 322.5º e 337.5º. Então não
podemos ter grandes movimentações, mudanças, reformas ou,
principalmente, escavações naquela direção durante o Ano do
Porco (4 de fevereiro de 2019 – 03 de fevereiro de 2020).
Também é considerada uma perturbação confrontarmos o Tai Sui,
por isso não devemos nos sentar de frente para ele. Podemos dar
as costas, mas nunca encará-lo, pois isto seria tomado como um
desafio. Precisamos nos posicionar na mesma direção em que
ele se encontra. Como em 2019 o General Xie Tai está sentado
na direção Noroeste e de frente para o Sudeste, é o que devemos
fazer também, ficando de costas para o Noroeste. Pode-se colocar
uma “placa de Tai Sui” específica do ano na sua direção dentro do
imóvel. Isso ajuda a tranquilizar a situação e a prestar respeito ao
regente, recebendo bênçãos e boas energias. Outra tradição são
os talismãs taoistas, escritos em preto e/ou vermelho em papal e
amarelo e que formam uma combinação de desenhos que podem
manipular as energias do ano e trazer sucesso e tranquilidade.
Os imóveis em que a Direção coincida com o Tai Sui devem ser
especialmente cuidados naquele ano, principalmente se a porta
principal estiver nesta área. A movimentação da porta e o fluxo de
pessoas pode perturbar o Tai Sui. Imóveis nesta condição devem
ser mais cuidadosos ainda com as reformas ou escavações na
parte da frente e procurar utilizar outra porta ao longo do ano.
Quando o Tai Sui é confrontado ou ofendido, desastres podem
se suceder no imóvel, especialmente fracassos em projetos,
mais obstáculos que o normal, perdas financeiras e desânimo.
Se houver confrontação ou perturbação, pois às vezes isto é
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inevitável, a tradição afirma que se pode minimizar os problemas
ao se colocar dois objetos de metal entre a porta principal e a
sala, para barrarem o distúrbio energético do Tai Sui. O Pi Yao,
um animal mítico chinês, também é utilizado para diminuir as
influências nefastas da provocação desta energia.
Pode-se utilizar dois Pi Yao de frente para a porta ou um deles
em cima de sua mesa de trabalho, encarando a direção do Tai
Sui. Este tipo de proteção é muito comum na China. Se reparar
em muitos templos ou palácios, verá um par de guardiões que
podem ser leões-dragão ou outros seres míticos.

História do Grande General Xie Tai (谢太)

O General Xie Tai viveu durante a Dinastia Ming (1368 a 1644).
Ele nasceu em Linjin, província de Shaanxi, e sua história é inspiradora por causa de sua grande honestidade e integridade.
Diz a lenda que, um dia, enquanto caminhava ao longo da
estrada, encontrou algumas barras de prata perdidas que
deveriam pertencer a alguém. Ele cobriu o dinheiro com suas
roupas e se sentou na beira da estrada o dia todo, esperando
o dono do dinheiro aparecer, mas ele não apareceu. Xie Tai
levou a prata para casa e a escondeu em uma viga do telhado.
No dia seguinte ele voltou para a estrada para esperar um
pouco mais até que passou um homem a cavalo gritando em
pânico que ele havia perdido sua prata. Xie Tai cumprimentou
o cavaleiro e convidou-o para sua casa. Depois de perguntar
mais sobre a situação, Xie Tai devolveu o dinheiro perdido
para seu proprietário.

Acima: placa de Tai Sui, em metal,
para o Ano do Porco.
Ao lado: talismã para Tai Sui (2019)

A pessoa que havia perdido a prata ficou comovida às lágrimas e disse, “Eu sou a pessoa que lida com os assuntos
oficiais do meu mestre. Agora que você devolveu a prata
perdida para mim, isso certamente vai salvar minha vida e
eu quero dar a metade da prata como uma recompensa pela
sua honestidade.”
Xie Tai se recusou a aceitar o dinheiro.

[

Pi Yao, guardiões de
proteção

Gilberto Antônio Silva - Taoista, Jornalista, Parapsicólogo
e Terapeuta especializado em Medicina Chinesa. Estuda e
pratica Filosofia e Cultura Oriental desde 1977, sendo autor
de 14 livros, a maioria sobre Taoismo e Cultura Chinesa.
É um dos mais importantes pesquisadores e divulgadores
do Taoismo no Brasil e consultor e professor de Feng Shui
Taoista. Site: www.laoshan.com.br

O proprietário decidiu contar sobre os atos virtuosos de Xie Tai
ao governo, mas Xie Tai disse que isso não era necessário.
Sendo um homem humilde, ele só queria fazer a coisa certa
e passar isso aos seus descendentes, da mesma maneira –
sempre praticar a honestidade e retidão.
Em tempo, os descendentes de Xie Tai tornaram-se os grandes
campeões dos Exames Acadêmicos Imperiais. Eles se destacaram como Bacharéis de Hanlin (importante organização
acadêmica governamental), atingindo as maiores realizações
escolásticas na terra. Ascenderam a posições de grande poder
dentro do governo e continuaram a defender os valores que
seu ancestral, o grande General Xie Tai, havia imbuído neles.
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Trechos do “Vazio Perfeito”

– Liezi –

Traduzido por Chiu Yi Chih

A

lguém perguntou ao Liezi: “Por que você estima o Vazio?”
Liezi respondeu: “O Vazio não pode ser estimado e nem
nomeado. É melhor ser chamado de ‘Silêncio’ ou ‘Nada’.
Tanto no ‘Silêncio’ como no ‘Nada’, pode-se permanecer. Se você
quiser tanto adquirir o Vazio como oferecê-lo, então o perderá.
Após o rompimento da Naturalidade das coisas, você o encobrirá
com o falso adorno da Benevolência e da Retidão, e assim, jamais
retornará ao estado de Naturalidade.”

O antigo rei Shun perguntou ao seu assistente: “É possível
adquirir o Dao?”
O assistente respondeu: “Se nem o seu próprio corpo lhe pertence, como você pode adquirir o Dao?”
Shun disse: “Se meu corpo não me pertence, então a quem
pertence?”
O assistente respondeu: “Seu corpo é a forma que o Céu e a
Terra lhe concederam. A vida não é algo que você gerou por si
mesmo. A vida em si não é como a sua posse, mas aquilo que o
Céu e a Terra lhe concederam de modo natural. Os seus filhos e
netos também não são suas posses, porque são o que o Céu e
a Terra lhe concederam. Assim, ao caminhar, você jamais alcançará um conhecimento absoluto sobre o local do destino. Quando
permanecer numa morada, jamais conhecerá completamente a
causa de existência desse lugar. Quando estiver se alimentando,
jamais conhecerá a razão de ser da comida. Portanto, se os movimentos do Céu e da Terra são somente o movimento do Sopro
Vital, como então será possível adquirir alguma coisa?”

Lin Lei Nian já tinha cem anos. Durante a primavera, ele vestia
uma roupa grosseira. No campo, enquanto colhia espigas, ora
cantava, ora avançava. Viajando ao Estado de Wei, Confúcio
avistou-o no campo e voltando-se aos discípulos, disse: “Aquela
pessoa idosa é alguém com quem se pode conversar. Experimentem falar com ele.”
Zi Gong pediu para ir adiante. Assim que se encontrou com Lin
Lei Nian no pico de uma ladeira, ele perguntou-lhe num tom de
queixa: “O senhor não sente remorso? Como pode caminhar, ora
cantando, ora colhendo espigas?”
O velho Lin Lei continuou caminhando e colhendo espigas sem
parar de cantar. Zi Gong o questionou diversas vezes. Então, o
velho ergueu a cabeça e respondeu: “Por que eu teria remorso?”
Zi Gong disse: “Quando jovem, o senhor não se esforçava na
prática da virtude; quando adulto, também não disputava pela
fama e sucesso; quando velho, não teve esposa e filhos. A morte

já está se aproximando. Assim, que espécie de felicidade é essa
que ainda o deixa caminhar, ora cantando, ora colhendo espigas?”
O velho disse sorrindo: “Tenho a mesma felicidade como as
outras pessoas. Porém, elas possuem muitas preocupações.
Durante a juventude, não me esforcei na prática da virtude e,
na idade adulta, não disputei pela fama e sucesso, e justamente
por esse motivo, hoje posso viver com longevidade. Justamente
porque não possuo esposa e filhos, é que nesse momento em
que se aproxima a morte, sou feliz.”
Zi Gong disse: “As pessoas estimam a vida longeva e detestam
a morte. Por que razão considera a morte como felicidade?” O
velho Lin Lei disse: “A morte e a vida são um contínuo ir e retornar.
Por isso, se a morte está aqui, por que a vida também não estará
nesse lugar? Portanto, como eu não saberia que a morte e a vida
seriam a mesma coisa? Como também não teria conhecimento
de que o apego excessivo à vida seria uma mera ilusão? E que
a morte atual seria até melhor do que a própria vida?”
Sem compreender o que acabara de ouvir, Zi Gong contou
esse diálogo para Confúcio. Esse último disse: “Sem dúvida alguma, eu já sabia que ele era digno de conversa. Embora tenha
encontrado a felicidade para si mesmo, ele ainda não a esgotou
completamente.”

As montanhas Ku Ye ficam nas encostas à beira da confluência
dos rios com o oceano. Nessas montanhas, há um Homem Divino
que inala o vento, bebe o orvalho e nunca come os cinco grãos.
Seu coração é como a profundeza das águas da primavera e seu
corpo se assemelha ao de uma virgem. Como ele não se apega à
intimidade nem à afeição, os imortais e santos o servem como se
fossem seus súditos. Como jamais provoca temor nem cólera, as
pessoas prudentes e honestas se tornam seus serviçais. Como
jamais agrada os outros com favores, então todos se sentem
satisfeitos. Nunca esconde nem acumula os bens, e por isso,
nada lhe falta.
O Yin e o Yang sempre se harmonizam. A lua e o sol sempre
iluminam. As quatro estações sempre transcorrem. O vento e a
chuva sempre se equilibram entre si. A geração dos seres sempre
acontece no momento propício. A colheita é sempre abundante.
Não existem pragas para assolar a terra e nem a morte prematura
para atormentar os homens. Os animais não têm doenças graves
e os demônios não assombram com sons estranhos.

Liezi perguntou a Guan Yin: “O homem superior caminha no
fundo das águas e nunca se afoga. Pisa no fogo sem receio de

se queimar. Caminha sobre todas as coisas e jamais sente medo.
Por favor, gostaria de saber como ele consegue alcançar essa
dimensão?”
Guan Yin respondeu: “É pelo fato de ele preservar o Sopro
Vital Puro e não devido à alguma espécie de inteligência, arte,
determinação ou coragem. Ah! Vou lhe dizer. De modo geral, tudo
aquilo que consideramos como uma coisa, possui aparência,
imagem, som e cor. Mas por que uma coisa se distingue de uma
outra? O que podemos considerar como seu Princípio? As coisas
se distinguem entre si apenas por causa de suas formas, mas,
no fundo, elas se originam do Princípio Informe e se consumam
no Vazio Imutável. Alcançando a compreensão dessa verdade,
como alguém sofrerá as limitações das coisas externas? Quem
permanece na sua própria natureza, jamais ultrapassando o
domínio da Naturalidade e se refugiando na Lei da Constância,
simplesmente age de modo livre na plena realização de todas as
coisas. Ele unifica sua própria natureza, cultiva seu Sopro Vital,
abraça sua Virtude e se harmoniza com a natureza de todo universo. Então, se esse homem superior resguarda a Naturalidade
e nunca prejudica seu espírito, como as coisas poderão agredi-lo?
É como um bêbado que cai da carruagem. Embora tenha caído
de modo abrupto, ainda assim não estará morto. Seus ossos e
articulações são iguais aos de outros homens, porém, ele é uma
pessoa diferente. Como seu espírito se conserva na completude
da Naturalidade, jamais sofrerá quaisquer prejuízos. Por outro
lado, quem dirige uma carruagem não possui a mesma percepção da realidade como o bêbado, pois, quando cai, não reage
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da mesma maneira. Por isso, na mente do homem superior não
penetra a percepção da vida e da morte, do medo e do temor, e
desse modo, quando ele se encontra diante das coisas jamais se
atemoriza. Se, na condição de bêbado, uma pessoa resguarda
seu espírito, como alguém não poderia resguardá-lo através da
Naturalidade? Portanto, o Sábio reguarda a Naturalidade, e por
esse mesmo motivo, as coisas jamais conseguem prejudicá-lo.”

[

Daojia nº 10

Chiu Yi Chih (邱奕智) é professor de filosofia chinesa
clássica e de mandarim no Centro Cultural de Taipei e na
Escola Brasileira de Medicina Chinesa (EBRAMEC). É
chinês naturalizado brasileiro. Filósofo, tradutor, poeta,
mestre em Filosofia Grega Antiga (USP) e graduado em
Letras (Grego Clássico/Português-USP). Publicou seus
livros “Naufrágios” (Multifoco-2011) e “Metacorporeidade” (Córrego-2016) e a tradução do “Dao De Jing”
(Mantra-2017). Em breve publicará a tradução do “Vazio
Perfeito” do pensador taoísta Liezi. Atualmente pesquisa
e estuda em língua chinesa antiga as obras de Zhuangzi,
Guanzi, Confúcio, Xunzi, Han Feizi, os Sutras do Budismo
Chan (Sutra do Diamante e o Sutra da Plataforma) e estuda
filósofos ocidentais como Deleuze, Plotino, Merleau-Ponty
e Nietzsche. Visite seu site: www.mandarimtaoismo.com
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Dr. Yuhong Xie
e o Qigong Médico
Tivemos o prazer de entrevistar o Dr. Yuhong Xie com exclusividade para a revista Daojia, onde fala um pouco
sobre sua trajetória, conslehos e dicas sobre treinamento de Qigong, o Qigong Médico e a técnica Yizhichan, além
de explicar alguns tópicos do curso que ministrará no Brasil.

Como iniciou seu interesse pelo Qigong? Fale-nos
um pouco sobre seu início.

Estive interessado em Qigong, artes marciais e cultura chinesa
tradicional desde a infância. Em 1985 fui admitido no departamento de Medicina Tradicional Chinesa da Universidade de
Medicina Tradicional Chinesa de Nanjing, com honras. Desde a
fundação da República Popular da China em 1949, a China tem
testemunhado duas épocas de recrudescimento do Qigong que
varreram o país inteiro: a primeira febre Qigong de 1949 a 1965,
e a segunda febre do Qigong de 1979 ao início do século XXI,
quando o Qigong se popularizou.
No Outono de 1985, quando recebi a notícia que o famoso mestre
de Qigong, Wang Ruiting, o sucessor de 19ª geração do Shaolin
Nei Jin Yizhichan, vinha para Nanjing para manter uma classe de
Qigong, inscrevi-me sem hesitação. Em minhas aulas, quando
vi que o Sr. Wang Ruiting tratava pacientes com Qi externo e
conseguia resultados mágicos, eu decidi que eu iria praticar árduamente e tratar pacientes com Qigong no futuro assim como
meu professor. Desse modo, durante os cinco anos na faculdade
eu pratiquei muito duro por 2-3 horas todos os dias, e o trabalho
duro valeu a pena. Também desenvolvi a habilidade de exteriorizar
o Qi como meu professor para tratar pacientes com doenças.
Com um grau de bacharelado em Medicina Tradicional Chinesa
e uma base sólida em Qigong, em 1990 fui muito afortunado ao
ser atribuído ao Instituto de Pesquisa de Qigong da Província de
Jiangsu para exercer o ensino, clínica e promoção do Qigong. O
que me fez sentir mais afortunado é que, em 1992, fui contratado
pela minha alma mater, a Universidade de Medicina Tradicional
Chinesa de Nanjing como professor em tempo integral de Qigong
da Medicina Tradicional Chinesa. Durante 13 anos, de 1992 a
2005, não apenas ensinei um grande número de estudantes chineses, mas também muitos estudantes estrangeiros dos Estados
Unidos, Austrália, Canadá, Alemanha e França que vieram estudar
na Universidade. Durante estes anos continuei a estudar duro e
obter os graus de Mestre e de Doutor em Acupuntura, Qigong
e massagem. Desde 2005 eu, minha esposa e filha, imigramos
para o Reino Unido para nos envolvermos no trabalho clínico de

MTC, acupuntura e moxabustão, e fomos convidados a ensinar
MTC Qigong em mais de 10 países europeus, incluindo Alemanha,
França, Suíça, Polônia, Espanha, Itália e Irlanda.
Pode-se dizer que tenho muita sorte em ser tão rico em experiência de qigong, com um grau de doutorado em Acupuntura,
Medicina Tradicional Chinesa e massagem. É raro.

Como chegou ao Yizhichan Qigong? Com quem
estudou?

Como mencionei na pergunta anterior, quando o Sr. Wang Ruiting
veio de Shanghai para Nanjing em 1985 para manter uma classe
de Qigong chamada “Shào lín nèijìng yì zhĭ chán, 少林内劲一指
禅”, eu estava atraído e fascinado pelo efeito mágico desse método, tanto que eu o pratiquei por mais de 30 anos. Os Exercícios
de Meditação de Força Interna Shaolin com um Dedo (Shao lín
nèijìng yì zhĭ chán), criado pelo Templo Shaolin de Fujian (福建少
林寺), é muito original. Refinado e enriquecido ao longo de várias
centenas de anos, eles se tornaram um dos exercícios mais reco-
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mendados pela comunidade de artes marciais. Como um conjunto
distinto de exercícios diferentes dos convencionais exercícios em
movimento de Shaolin e exercícios estáticos de templos budistas,
é a integração desses dois com as artes marciais. Suas características incluem a combinação de movimento e quietude, nutrir o
Qi com quietude e cultivar o Qi com movimento. Este conjunto de
exercícios, que foi colocado em palavras por Wang Rui-ting (王
瑞亭), que aprendeu do Mestre Que A-Shui (阙阿水), sempre foi
um segredo compartilhado apenas entre mestres e aprendizes e
sem quaisquer registros escritos antes de 1984.

O que é Wai Qi Liao Fa e como funciona no corpo
para tratamento?

Wai Qi Liao FA (também conhecido como Fa Fang Wai Qi ou Wai
Qi Zhi Liao) refere-se à terapia externa de emissão de Qi - emitindo Qi do praticante de Qigong (Mestre, terapeuta, médico) para
tratar o paciente. Pode incluir a massagem de Qigong, apontartocar com Qi, acupuntura com emissão de Qi, etc. Este tipo de
tratamento com Qigong pode ser classificado em estilos com ou
sem contato. O método de tratamento combinando a força da
massagem ou acupuntura usando o Qi da emissão de Qi externo
é chamado de “Massagem Qigong” ou “Acupuntura Qigong” nos
tempos modernos.
Se você está interessado em estudar Qigong Wai Qi Liao Fa, por
favor participe do workshop de Terapia de Agulhamento Yuhong
Qi. Você vai aprender a treinar Qi, como conduzir e emitir Qi, como
combinar Qigong de Qi externo com acupuntura e massagem
para aplicação clínica.
Treinar o Qi é um elemento fundamental na emissão do Qi externo
(waiqi). O terapeuta consegue isso através do exercício árduo e
de longo prazo do Qigong estático e dinâmico.
Condução de Qi, também chamado de Dirigir o Qi, é baseado
nos fundamentos do treinamento Qi para direcionar ainda mais
o Qi para os locais emissores (formas de mão, acupontos, etc.).
Através do exercício de manobras de condução do Qi, deve-se
alcançar a realização de que o Qi chegue simultaneamente com
a chegada da intenção, colocando assim uma base sólida para
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o exercício das manipulações para emissão de Qi.
Emitir Qi, também chamado “emitir Gong”, “emitir Qi externo
(waiqi) “ e referido como “espalhando Qi” nos tempos antigos, é
um método para conduzir, através do exercício de manobras de
treinamento Qi e de condução do Qi, o Qi interno (neiqi) dentro
do próprio corpo do emissor para os dedos e palmas das mãos ou
outras formas de mão para emitir Qi, em seguida utilizando manipulações para direcionar o Qi aos canais, colaterais e acupontos.
Yizhichan Qigong é um Qigong especial e muito famoso para
treinar, conduzir e emitir Qi.

O que é nèijìng yì zhĭ chán? Qual a importância
desta técnica dentro de um universo tão vasto de
técnicas?
A força interna (nèi jìng, 内劲), como seu nome sugere, é a energia para as atividades corporais, a força de reserva do corpo e
a base substancial para todas as atividades da vida. Um Dedo
(yì zhĭ) refere-se à adição de um método especial e essencial de
treinamento durante a prática, ou seja, um sistemático e regular
exercício puxando os dez dedos das mãos e dez dedos dos pés.
Os dez dedos das mãos e dez dedos dos pés são os pontos de
início ou final dos doze canais [meridianos]. Puxá-los pode armazenar, regular e liberar a força interna. O procedimento pode ser
facilmente aprendido. Zen (chán, 禅) é sânscrito, significando ser
estável e tranquilo sem nenhuma distração. Apesar de quietude,
silêncio e concentração mental não serem enfatizados, usar as
posturas e sequências de movimentos corretas é fundamental.
Os métodos de exercício são simples e produzem efeitos verdadeiramente maravilhosos.

Devido à natureza Chan (Zen) do método, não é necessário
concentrar sua atenção durante o treino. Você pode até mesmo
assistir TV durante a execução deste sistema de Qigong.
Através deste treinamento, todos os canais de energia do corpo
serão automaticamente limpos e abertos a partir dos exercícios
de Zhuan Zhuang. Isso permitirá que você acumule Qi exterior
ou força vital universal e também emitir seu próprio Qi (‘Absorção
de Qi Externo’ e ‘Emissão de Qi Interno’ 外
气内收wei qi nei shou, nei qi wai fang 内气外
放). Estes exercícios irão melhorar dramaticamente a sua saúde e podem causar o efeito
de ter doenças espontaneamente entrando
em remissão.
Pela prática continuada e crescente habilidade, você poderá emitir seu Qi em outras
pessoas para examinar e ajudar na sua cura
de doenças e mal-estar.
Mas esse método enfatiza a precisão das
posturas. Esta forma única de praticar Kung
Fu é bem-vinda e amada pelo público em
geral. Também é valorizada e elogiada por
todos pelos benefícios sociais de “ganhar
energia rapidamente, fazer grande esforço,
ter bom efeito curativo e sem desvio” e “pra-
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ticar Kung Fu por uma única pessoa, beneficiando toda a família
e beneficiando os vizinhos”.
Treinamentos de “Meditação de Força Interna Shaolin com um
Dedo “ são especiais. Embora não enfatize manter silêncio ou
concentrar a mente durante os treinamentos, exige posturas
absolutamente corretas e a sequência de cada ação ou movimento. Pode-se desbloquear, desobstruir os meridianos e regular
a circulação de sangue do corpo para alcançar o equilíbrio do
Yin e Yang e a coordenação das funções dos órgãos internos,
fazendo com que se possa ter uma saúde melhor e livre de doenças, com a longevidade da vida e uma mente mais inteligente e
com a unidade do Qi, do Espírito e da Essência. Continuando a
praticar “Meditação de Força Interna Shaolin com um Dedo”, as
habilidades serão reforçadas e se tornarão ainda mais fortes ao
longo do tempo, não apenas sendo capaz de capturar “Qi Externo”
para reabastecer o “Qi Interno”, mas também emitindo “Qi Interno”
para tratar outras pessoas.
É a prática do Dharma autêntico de “tipo de energia” e “tipo de
Qi interno”.
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Parte 2: Qigong da Postura do Cavaleiro 马步站桩功
Parte 3: Manobras de Movimentação dos Dedos para Cima e
para Baixo 扳指 (趾) 法
Nível 2: Condução Básica de Qi
Conduzir o Qi, também chamado de Dirigir o Qi, baseia-se no
fundamento do treinamento para direcionar ainda mais o Qi para
os locais emissores (formas de mão, acupontos, etc.) através do
exercício de manobras de condução de Qi, alcançando o objetivo
de que o Qi chegue simultaneamente com o aparecimento da
intenção e permita controlar e sentir a localização, direção, padrão
e qualidade do fluxo de Qi interno (neiqi), bem como a quantidade
de Qi, colocando assim uma base sólida para o exercício das
manipulações para emitir Qi para si mesmo, sua família e amigos.
Nível 3: o Alto Nível de Treinamento Qi
Nível 4: Aplicação de Yizhichan na clínica (YUHONG 气针导
引疗法 YUHONG -- Terapia Daoyin da Agulha Qi)

Fale um pouco sobre os quatro níveis
do Qigong de Yizhichan que ensinará no
Brasil.
Nível 1: Treinamento Básico de Qi
Treinamento do Qi é um elemento fundamental na
emissão de Qi externo (waiqi). O terapeuta deve, em
primeiro lugar, através do exercício árduo de longo
prazo de Qigong estático e dinâmico, garantir que o
ascendente, descendente, abertura e fechamento
do Qi dentro do corpo estejam bem regulados, e
gradualmente acumule Qi interno (neiqi), promova o
Qi interno (neiqi) para encher o corpo em plenitude e
aprofundar no Dantian (Campo do Elixir). Isso permite
que o Qi circule por todo o corpo, e alcance o objetivo
de que onde a vontade mental esteja, o Qi esteja, e
onde o Qi esteja, a força esteja, criando assim uma
base para a emissão de Qi externo (waiqi). Há três métodos principais para o treinamento Qi: Qigong estático, Qigong dinâmico,
massagem e condução.
Yizhichan Qigong nível 1 é para o treinamento Qi, e inclui 3 partes
mostradas abaixo:
Parte 1- Manobras para Aquecer o Corpo 热身法
Seção 1: Circulando os Membros Superiores 摇膀子-摇丹田
Seção 2: Esfregando o Ombro 摩肩-摩丹田
Seção 3: Limpeza de Rosto do Gato 猫洗脸 — 转丹田
Seção 4: Reclamando de Nenhum Anel no Céu para Puxá-lo
para Baixo 鹰爪恨天无环 — 压丹田
Seção 5: Levando o Cavalo para a Manjedoura 野马奔
槽 — 提丹田
Seção 6: Imitando a Figura de um Ombro 扁担 — 拉丹田
Seção 7: Fazendo a Corda Torcendo o Feno entre as Palmas
搓草绳 — 搓丹田
Secção 8: A Cabeça da Vaca Preta Balança para Frente e
para Trás 乌牛摆头 — 曲丹田
Secção 9: Fazer a coalhada de feijão [tofu] ao moer 磨豆
腐 — 磨丹田

Quais os principais benefícios da prática desta
técnica?
Os Exercícios de Meditação de Força Interna Shaolin com um
Dedo podem dragar os canais e colaterais, regular e harmonizar
Qi e Sangue e restaurar o equilíbrio entre Yin e Yang. Estes exercícios podem melhorar a coordenação entre os órgãos Zang-Fu,
assim prevenindo e tratando doenças, promovendo a longevidade
e conseguindo a integração da Essência, Qi, Espírito, e Força.

O design da coreografia de Yizhichan é apropriado para homens
e mulheres, idosos e jovens, não sendo somente habilidades iniciantes, mas também possui o treinamento básico para melhorar
as habilidades do mais eficiente e mais eficaz método e para
pacientes com problemas como insônia, depressão, constipação,
dor e até mesmo câncer, e pode ajustar o Yin e Yang do Zang-Fu
através do treinamento do Método do Dedo (Ban Zhi Fa), a fim
de restaurar a saúde.
O método também pode promover:
(1) Alívio rápido da fadiga, por exemplo, Wu Niu Bai Shou
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(2) Máxima captação do Qi Yin e Yang do Céu e da Terra,
por exemplo, Mo Dou Fu
(3) A habilidade da prática tem uma permeabilidade, podendo liberar o Qi externo sem ferir-se, incrementa a habilidade
do professor de Acupuntura, massagem e moxabustão, por
exemplo, Zhuan Qi Fa.

Quais pontos da técnica que o estudante deve
prestar mais atenção?

(1) Qigong é um tipo de método de autocultivo que precisa de
persistência a longo prazo.
(2) Na fase inicial de aprendizagem, devemos prosseguir
passo a passo de acordo com os pontos-chave e as questões
que necessitam de atenção para a prática das competências
básicas.
(3) Pratique em ambiente silencioso. Atenção à circulação de
ar, mas deve-se evitar o vento direto.
(4) É apropriado defecar primeiramente, a fim de se manter
confortavelmente quieto.
(5) Use roupas apropriadas, com cinto frouxo, roupa de treinamento apropriadamente folgada, remova relógios e outros
acessórios.
(6) Não devemos perseguir ou temer os vários sentimentos
gerados na prática, temos que deixá-los ir e vir naturalmente.
(7) No final do exercício, abra um olho lentamente, movimente
os membros, esfregue as palmas das mãos, aguarde aquecê-las um momento e passe-as pela face, pelo pescoço até
o abdomen, faça massagem sistêmica, retorne novamente à
sua atividade normal.
(8) As mulheres podem parar de praticar por dias durante os
seus períodos menstruais.
(9) Durante a prática, deve também evitar a vida sexual
excessiva, para evitar o consumo de energia, danificando a
vitalidade.
(10) Preste atenção à dieta leve, evite alimentos estimulantes
e garanta um sono adequado.

Pode-se praticar o Yizichan Qigong junto com outros
sistemas de Qigong?

Sim, podemos. Por causa das características de Yizhichan Qi
Gong, que não requer nenhuma atenção e nenhuma meditação,
ele tem inclusividade uma compatibilidade ilimitada. Ele não só
pode ser praticado com todos os outros sistemas de Qigong, mas
também utilizado para estabelecer uma base sólida para melhorar
o nível funcional de outros sistemas de Qigong.
Por exemplo, nesses mais de 30 anos de prática de Yizhichan
Qigong, eu também pratiquei Guo Lin Qigong, Zhineng Qigong,
Yijinjing, Baduanjin, Wuqinxi e Fórmula de Seis Caracteres. Muitos
dos meus alunos, tanto na China como em todo o mundo, também
praticam Yizhichan Qi Gong, bem como várias outras escolas e
tipos de qigong.

Como se pode trabalhar conjuntamente o Yizichan
Qigong com outras técnicas da Medicina Chinesa?

Qual a relação que o senhor vê entre Taijiquan e
Qigong?

Dr. Xie (Ph.D. e Médico) foi o primeiro a aplicar a teoria e prática
de Qi, Zhen e Daoyin (que é Qigong, Acupuntura e Daoyin) para
tratamento médico chinês, com base em sua experiência clínica
por mais de vinte anos.

O praticante de Taijiquan deve ter os fundamentos do Qigong para
ser capaz de uma compreensão mais profunda. Apenas a prática
de Qigong sem praticar Taijiquan é incompleta.

Usam-se comumente técnicas de YUHONG -- Terapia Daoyin da
Agulha Qi, aprendidas no Nível 4.

Qizhen (Agulhas de Qi) consiste em Qi Zhi Zhen (Usando o Dedo
com Qi como Agulha), Qi Hao Zhen (Qi na agulha de acupuntura
normal) e Qi Fu Zhen (Qi em agulha especial). Este método de
tratamento clínico único usa a terapia Qigong externa na Acupuntura e Tuina (massagem médica chinesa). Os efeitos são
louváveis. Daoyin (energia orientadora) significa que o médico
ou praticante emite Qi para a área afetada para promover o Qi do
paciente e a circulação sanguínea, e também orienta o paciente
para a prática de exercício médico Qigong específico que auxilia
na identificação e cura de doenças. Essas técnicas são ensinadas
em nosso curso.

Eu acho que Taijiquan é uma espécie de Qigong, e é uma forma
avançada de Qigong.

Cite alguns conselhos para aqueles que desejam
praticar Qigong.
Siga um bom professor, e um bom professor irá mostrar-lhe os
fundamentos do Qigong. Por exemplo, praticar Qigong é fortalecer
o corpo, não fazer “emissão de Qi interno” (内气外放Nei Qi Wai
Fang). Se alguém realmente quer fazer isso, é preciso esperar
até que o Qi interior seja forte e agir de acordo com a sua capacidade. Se não há uma fundação sólida, habilidades sólidas,
nunca emitem o seu Qi em outros facilmente, e por outro lado,
ele mesmo sofrerá as consequências.
Acumular confiança passo a passo e perseverar. Não se pode
deificar o Qigong, Qigong não é onipotente.
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Deixe uma mensagem final aos
nossos leitores brasileiros

Yizhichan Qigong é uma excelente técnica que todos no círculo chinês de Qigong
concordam que é adequado para homens,
mulheres, velhos e jovens, seguro e eficaz,
sem qualquer desvio. O Nível 2-4 é mais
adequado para praticantes de Medicina Tradicional Chinesa, acupunturistas, massagistas
e terapeutas naturais, bem como entusiastas
de artes marciais e Tai Chi Chuan que desejem melhorar suas habilidades rapidamente.
Mesmo que raramente, nunca perca uma
chance de se aperfeiçoar.
Estou ansioso para encontrá-lo pessoalmente.

Igualmente, Mestre. Muito obrigado.

[
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Estética Chinesa e Tai Chi Chuan:
Análise dos Conceitos Estéticos Chineses
no Tai Chi Chuan Tradicional e Moderno
(Parte 1)
Por: Luís Gonçalves Mariguela

RESUMO

Através de revisão bibliográfica e análises comparativas encontradas na literatura filosófica e marcial dos conceitos de li, wuwei,
shen e TAO na prática do Tàijí quán tradicional e moderno foi
traçado um paralelo da construção estética das duas modalidades.
O tradicional ocupa-se em expressar a harmonia com o TAO 道
e não um conjunto de movimentos padronizados e executados
segundo critérios de perfeição, objetivando produzir um conhecimento sobre a realidade que não se transmite por palavras, em
contrapartida a prática moderna, influenciada pelos conceitos
ocidentais, possui uma estética normativa da beleza do movimento
e das posturas que representam um ideal ao qual o praticante
deve adaptar-se. A lógica universalista que foi empregada no Tàijí
quán moderno é um empréstimo da mesma utilizada no ballet,
nas ginásticas artísticas, nado sincronizado e outras modalidades
esportivas ou performáticas ocidentais.
Palavras-chave: Filosofia Chinesa. Tai Chi Chuan. Taoísmo.
Estética.

1. Introdução

O presente trabalho tem por objetivo delinear os princípios estéticos que regem as práticas do Tàijí quán 太极拳 moderno e
tradicional, suas aproximações e divergências partindo de uma
análise filosófica dos conceitos gerais que compõe a estética
chinesa ou meixue 美学. Serão abordados as definições dos conceitos de estética, meixue 美学, li 理, wuwei 無為, shen神, TAO 道
e Tàijí 太极 bem como sua aplicação na prática do Tàijí quán 太
极拳 e seus desdobramentos nas duas modalidades (moderno e
tradicional), além da influência de conceitos estéticos ocidentais
no Tàijí quán 太极拳 moderno e tradicional.
A compreensão dos fundamentos estéticos do Tàijí quán 太极拳 é
preponderante uma vez que neles estão contidos todo o arcabouço
teórico primário que baliza esta prática difundida a nível mundial.
Pouco explorado em seu aspecto estético, o Tàijí quán 太极拳
vem sendo apresentado no ocidente primeiramente como uma
ginástica laboral altamente indicada para idosos ou como prática
fitness alternativa entre outras corruptelas. Portanto, resgatar e
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sobretudo transliterar as nuances do pensamento estético chinês
que norteia toda a construção prática do Tàijí quán 太极拳 se faz
necessária, em uma primeira instância para esclarecer e posteriormente enriquecer a prática e o entendimento dos adeptos da
modalidade, evitando o surgimento de equívocos e até mesmo
engodos sobre o que é realmente o Tàijí quán 太极拳. A falta de
literatura e pesquisas específicas sobre o tema em língua portuguesa ainda são um obstáculo a ser superado na difusão desse
tipo de conhecimento acerca do Tàijí quán 太极拳, desta forma, tal
revisão, visa preencher, mesmo que de uma maneira introdutória,
esse hiato entre prática e teoria nessa modalidade tão amplamente
praticada, seja na sua vertente esportiva, terapêutica ou tradicional.
Para tanto, o presente trabalho foi estruturado em seis capítulos,
partindo de uma abordagem geral sobre a concepção de estética e a diferença entre estética ocidental e oriental (meixue 美
学) em seguida é explanado a aplicação dos conceitos estéticos
chineses nas artes marciais em geral, para no capítulo posterior
demonstrar a presença desses conceitos estéticos no Tàijí quán
太极拳 tradicional e por consequência a ausência dos conceitos
tradicionais no Tàijí quán 太极拳 moderno, que construiu seus
valores estéticos em uma lógica própria, fundamentada na cultura
ocidental. Por conseguinte, é realizada uma comparação entre as
duas visões estéticas para o Tàijí quán 太极拳 bem como suas
aproximações e distanciamentos conceituais.

2. A Estética Chinesa Tradicional

Para compreendermos o conceito de estética chinesa é preciso
antes compreender o sentido da palavra “estética”. Do grego
αισθητική (aistétike), significa sensação, percepção, sensibilidade, ou seja, na concepção grega, tudo que provoca uma
sensação é estético. O vocábulo “estética” foi relacionado pela
primeira vez na literatura com a “questão do belo” por Alexander
Gottlieb Baumgarten no século XVIII, no entanto a “questão do
belo” já existia na filosofia ocidental com Platão e ainda hoje é
tema de discussão. O principal problema da estética na filosofia
ocidental é se o “belo” enquanto propriedade é uma construção
do homem ou uma propriedade objetiva das coisas? De caráter
contemplativo no ocidente, a palavra estética abordará o conceito
de beleza com Platão a partir do século V a.C., e perdurará até
a contemporaneidade, criando a ideia da beleza enquanto forma
invariável e independente da sua manifestação material “sempre
é: não se torna, nem acaba, não brilha nem desvanece” (PLATÃO,
Symposium 211ª, 1980). Ao contrário, a estética chinesa entende
o belo como algo a ser compreendido e portador de um conhecimento específico sobre a realidade e o homem, essa ideia de
belo reside na natureza e suas manifestações.
A estética na concepção chinesa não é uma investigação sobre a
propriedade inerente ou não do “belo” no mundo, mas é um estudo
de como compreender o “belo” no mundo, uma vez que em tal visão
o “belo” é inerente ao mundo e uma propriedade objetiva das coisas.
Os chineses não conhecem o vocábulo estética - que é criação grega
- porém em uma correlação de sentidos temos a palavra meixue 美学
(estudo, aprendizagem sobre o belo), mei (美 é um radical que denota
um sentido de bonito, belo, formoso) e xue (学, estudo, aprendizagem).
O meixue não é uma investigação sobre a natureza do “belo”,
mas é um estudo, uma aprendizagem sobre ele. O “belo” e a
“perfeição”, residem na natureza e cabe ao homem aprender a
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perceber e contemplar aquilo que se apresenta, se manifesta e
sobretudo o que transcende a própria materialidade da natureza.
Para os chineses a natureza é perfeita e não pode ser copiada
pelo homem, pois o homem é apenas um microcosmo dentro do
macrocosmo natural. O sujeito deve, então, enaltecer a relação
totalizante do macrocosmo (TAO, unicidade, completude) na qual
ele está inserido. Tal estética oriental, portanto, não contempla
somente as artes eruditas, mas seus conceitos são presentes
nos mais variados tipos de expressões inclusive a arte marcial.
A estética tradicional chinesa (...) inclui não somente a poesia,
caligrafia e pintura (como as artes eruditas mais proeminentes)
mas também a arquitetura, cerâmica, bronzes, música, artes
marciais e assim por diante1. (POHL, s/d, p. 02)
Não há fator individualizante na produção artística chinesa, o
homem é posto apenas como uma parte do todo, e o próprio
artista desaparece (imerge) na própria obra, pois não “cria”, mas
só torna evidente aquilo que já está/já é, ou seja, faz emergir o
que já existe apenas. Desta maneira, a expressão artística para
os chineses se constitui em um “saber” sobre a natureza.
A pintura chinesa em seda reflete bem a concepção de mimese
(ocidental) e essência (oriental), já que não se preocupa com a
imitação perfeita da forma, uma vez que a perfeição é inerente
ao natural e a pintura não sendo natural não pode representar a
perfeição. Como elemento de comparação as pinturas de Zhang
Zeduan 张择端 (nº 1) (Ao longo do rio durante o festival Qingming, datada no século XII) e de Pieter Bruegel (nº 2) (datada no
século XVII), sinalizam claramente a diferença entre as distintas
concepções de representação.

Acima: 1. “Ao longo do
rio durante o festival
Qingming”
Ao lado: 2. Pieter
Bruegel - “A Quermesse
de São Jorge” (Fonte:
http://pt.wahooart.com/
A55A04/w.nsf/O/BRUE8LT57K)

1 Traditional Chinese aesthetics (…) includes not only poetry, calligraphy and painting (as
the most prominent scholarly arts) but also architecture, pottery, bronzes, music, martial arts
and so on. (Tradução livre)
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A obra de Zhang Zeduan2 e de Pieter Bruegel retratam festas
populares, no entanto, a de Zhang não possui elementos individualizantes, percebe-se o todo, o artista demonstra a totalidade
do momento. O homem não ocupa um lugar privilegiado, mas
está disperso e generalizado.
Na obra de Pieter em comparação com a de Zhang as diferenças
são claras, é possível notar que o “homem” ocupa o centro do
quadro, todas as pessoas possuem características individualizantes e não existe a preocupação do autor de demonstrar o TODO,
mas apenas parte do momento através de uma representação
fidedigna de uma fração da totalidade.
O filósofo taoísta Liezi 列子 escreveu no século III a.C. um texto intitulado “Uma folha em três anos” onde ele demonstra certa aversão pela
reprodução fidedigna da natureza e afirma o saber sobre a natureza.
“No estado de Song um homem reproduziu em marfim uma folha
de amoreira para dar de presente ao rei. Ele levou três anos
nesse trabalho. O resultado foi uma folha maravilhosa, delicada
nos traços, cores finas e brilhantes. Quando alguém a colocava
junto com a outra de verdade, ninguém conseguia distinguir uma
da outra, de tão perfeita. Esse homem recebeu o pagamento do
governador de Song por tamanha perfeição.
Ouvindo isso, Liezi disse:
- Se a Mãe Natureza precisar de três anos para fazer uma folha,
tudo aquilo que tem folhas vai ser tornar raridade. Por isso, o
sábio deve se apoiar na sabedoria da natureza, e não na inteligência dos homens.” (CAPPARELLI, 2009, p. 63)
Dessa maneira, a visão que possuímos de arte enquanto sua
finalidade diverge do conceito chinês, uma vez que ultrapassa a
ideia de uma atividade mimética que cause uma sensação, acima de tudo, a arte na concepção chinesa é uma prática de auto
cultivo em todas as suas manifestações, como a pintura em seda,
caligrafia, escultura, poesia, artes marciais entre outras. Mesmo
com estruturas artísticas diferentes as manifestações da arte
chinesa enquanto auto cultivo obedecem aos mesmos princípios
conceituais, que regem desde a produção até seu objetivo final.
Partindo da cosmovisão chinesa que pressupõe o homem como
parte de um macrocosmo, a representação artística tem como
função enaltecer a relação do homem com o macrocosmo, e em
certa medida ajudá-lo a compreender essa relação. O que denominamos de macrocosmo, foi concebido em última instância como
TAO 道, embora esse conceito permeie a cultura chinesa desde
a elaboração o I Ching 易经3 , foi com a corrente taoísta que ele
se solidificou na cultura chinesa e foi conceitualmente elaborado.
Para uma compreensão inicial do conceito de TAO 道 e sua
correlação com a ideia de macrocosmo são encontradas três
definições básicas:
1. VAZIO, princípio e fim de toda realidade, tudo emana do
TAO 道 e retorna ao TAO道. “TAO é vazio -/Seu uso nunca se
esgota./Insondável-/ A origem de todas as coisas.” (LAO-TZU,
2002, p. 04).
2 Ver obra completa em: http://scrolls.uchicago.edu/scroll/spring-festival-along-river
3 O I Ching, ou Livro das Mutações como é conhecido no ocidente é um dos mais antigos
tratados cosmológicos e origem do pensamento chinês é nele que aparece pela primeira vez
os conceitos de Ying e Yang.
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2. Grande unidade presente na multiplicidade, imensuralibidade do real. “O Tao é grande em tudo,/Completo em tudo, Universal
em Tudo,/Integral em tudo. Estes três aspectos/São distintos, mas
a Realidade é o Uno.” (CHUANG TZU, 2002, p. 183).
3. Princípio de utilidade e força motriz da realidade. “Trinta
raios unem um eixo./A utilidade da roda vem do vazio/Queimase o barro para fazer o pote./A utilidade do pote vem do vazio./
Rasgam-se janelas e portas para criar o quarto./A utilidade do
quarto vem do vazio.” (LAO-TZU, 2002, p. 11).
Embora tentemos condensar o conceito em axiomas, para facilitar
o entendimento à compreensão ocidental, segundo a tradição
taoísta o TAO 道 é apreendido, captado, sentido, porém não pode
ser descrito. A linguagem é limitada, parcial, exprime partes do
TAO 道, mas não o TAO 道 como ele é, como nos diz Lao-tse “O
TAO chamado TAO não é TAO/Nomes não podem dar nome a
nenhum nome duradouro” (LAO-TZU, 2002, p. 01).
Assim o conceito de Uno que está presente na construção estética
chinesa direciona a produção das manifestações artísticas para
uma representação da imersão do homem no TODO, tomemos
como exemplo a ausência de fatores individualizantes da obra
de Zhang Zeduan retro citada.
Concomitante a ideia de TAO 道 que norteia o significado das
manifestações artísticas o conceito li 理 nos apresenta o fator determinante das formas dessas manifestações. O referido conceito
que podemos ter como central não só na filosofia chinesa, mas em
todas as esferas da cultura chinesa - pintura, caligráfica, música,
artes marciais - esse conceito chamado de li 理 exprime a noção
de ordem natural a que todos estão submetidos, originalmente
essa palavra representava as ranhuras (veios) naturais do jade,
sendo posteriormente utilizado para representar a noção de ordem
natural, caracterizado a partir do li 理 “o pensamento chinês estava
marcado pelo espírito do lapidador, que experimenta a resistência
do jade e emprega toda sua arte unicamente para tirar vantagem
do sentido dos estratos da matéria bruta, para desprender desta
a forma que ali preexista...” (CHENG, 2008, p. 58).
Em termos gerais, podemos compreender, não de uma maneira
definitiva, mas como uma correlação entre conceitos, para facilitar o entendimento ao pensamento ocidental, a noção de li 理
com a noção de substância em Aristóteles4, que determina as
características essenciais do ser, ou seja, aquilo que faz o Ser,
aquilo que é e não outra coisa. Dessa maneira, assim como a
substância, o li 理 carrega em si a unidade identitária da forma e
suas potências. Cabe ao artista, dentro da concepção chinesa,
extrair aquilo que já se apresentava em potência na matéria, respeitando suas características únicas e não impondo sua vontade
padronizada à ordem natural (li 理).
Como exemplo é possível ressaltar a semelhança na relação
mestre/artista e matéria/discípulo. O mestre é como o artista,
ele deve ser capaz de identificar a essência da matéria prima
(discípulo) e lapidá-la até que essa essência aflore. O mestre ou
o artista não impõe sua vontade à matéria prima, mas segue o li
4 A substância de uma coisa pode ser a sua essência, ou seja, aquilo que é. Isto implica que a
substância de uma coisa seja aquilo que permanece ao longo de todas as mudanças nas suas
propriedades. (BLACKBURN, 1997, p. 317)
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理 da matéria, não acrescenta nada que já não havia em potência,
respeita a ordem natural.
O respeitar a ordem natural da matéria (li 理) configura-se em
uma maneira de agir sobre a natureza para que a obra seja uma
representação holística do macrocosmo (TAO 道). Essa maneira
de agir é denominada por wuwei 無為, que se apresenta como
um ethos para qualquer espécie de manifestação artística, inclusive as artes marciais. Esse ethos, contribuição taoísta, prima
essencialmente pela prática em detrimento do intelecto, trata-se
de um saber fazer que não se transmite por palavras, mas por
imersão, integração com o TAO 道.
“Apreender o Tao é uma experiência que não se pode exprimir
nem transmitir pelas palavras. Enquanto o intelecto nunca
pode conhecer nada com certeza, a mão sabe o que ela faz com
uma segurança infalível, ela sabe fazer o que a linguagem não
sabe dizer. Mas este saber-fazer da mão não é em si senão uma
metáfora para designar certo tipo de conhecimento privilegiado
pelos pensadores chineses: um conhecimento que não resultaria
da aquisição de um conteúdo, mas de um processo de aprendizado como o de um ofício, que não se adquire num dia, mas que
“entra” imperceptivelmente. (...) Trata-se de um saber-fazer bem
preciso, e não de um estado de vaga e serena espontaneidade.
Encontramos aqui uma ideia ligada na China a toda prática
ao mesmo tempo física e espiritual: a ideia de gongfu 功夫 (...)
trata-se, portanto, do aprendizado de um saber-fazer que não
se transmite pelas palavras. ” (CHENG, 2008, p. 137-139).
O saber-fazer surge nas ações que não passam pelo crivo do
intelecto, é a manifestação do espírito (shen 神), no apogeu de
sua espontaneidade e naturalidade, sua perfeita integração com
o TAO 道. É importante ressaltar que a manifestação do shen 神
não está associada com ações inconscientes, mas é um esquecimento da consciência que ocorre quando há a espontaneidade e
o indivíduo é capaz de retornar à unidade do real, a dicotomia ela/
mundo é anulada. Chuang-tse explicita muito bem o conceito de
espontaneidade e integração na passagem sobre o “Cozinheiro
do Príncipe Huei.”
“O cozinheiro do Príncipe Wen Hui/Estava destrinchando um boi./
Lá se foi uma pata,/Pronto, um quarto dianteiro,/Ele apertou com
um dos joelhos,/O boi partiu-se em pedaços./Com um sussurro,/A
machadinha murmurou/Como um vento suave./Ritmo! Tempo! /
Como uma dança sagrada, /Como a floresta de arbustos. /Como
antigas harmonias! /Bom trabalho! Exclamou o Príncipe/Seu
método é sem falhas! /Método? /disse-lhe o cozinheiro/Afastando
a sua machadinha,/ O que eu sigo é o Tao,/Acima de todos os
métodos!/Quando primeiro comecei/A destrinchar bois/Via diante
de mim/O boi inteiro/Tudo num único bloco./Depois de três anos/
Nunca mais vi este bloco/Via as suas distinções./Mas, agora, nada
vejo/Com os olhos./Todo o meu ser/Apreende./Meus sentidos são
preguiçosos. O espírito/Livre para operar sem planos/Segue o
seu próprio instinto/Guiado pela linha natural, /Pela secreta
abertura, pelo espaço oculto,/Minha machadinha descobre seu
caminho/ Não corto nenhuma articulação, não esfacelo nenhum
osso,/Todo bom cozinheiro precisa de um novo facão, uma vez por
ano – ele corta./Todo cozinheiro medíocre precisa de um novo a
cada mês – ele estraçalha!/...”(CHUANG TZU, 2002, p.75-77).
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O conceito de espontaneidade é central nas artes chinesas,
devemos entender tal conceito como pôr-se de acordo com as
coisas, seguir o fluxo natural (li 理) das coisas, não lutar contra o
TAO 道, não agir segundo distinções.
O agir segundo distinções é denominado pelos taoístas por wei 為,
dentro da concepção taoísta de wei 為 entende-se toda ação que
força a natureza ou a ordem natural, em contrapartida Chuang-tse
apresenta o wuwei 無為, que traduzido literalmente significa não
ação, porém, a não ação de que fala Chuang-tse é agir de acordo
com a natureza, enquanto o wei 為 situa-se na circunscrição do
ego, dos desejos e distinções o wuwei 無為 situa-se na imersão
do TAO道. O ego é a parte periférica do ser, para Chuang-tse
o abandono do ego é o reencontro com seu centro, é estar em
comunhão com o TAO 道.
O ethos do artista que possui por base o wuwei 無為, nada mais
é, do que um princípio de auto cultivo que está na circunscrição
de diversas formas de arte chinesas, em suma, enquanto o artista
trabalha sua obra, trabalha concomitantemente consigo mesmo.
A arte marcial chinesa, além de uma técnica de combate corporal
e de manutenção física é através de um conjunto de práticas e
princípios próprios uma arte de auto cultivo, por pertencer a circunscrição dos princípios abordados anteriormente.

3. A Estética nas Artes Marciais

Todas as manifestações artísticas chinesas estão embasadas
nos mesmos conceitos estéticos que se diferenciam e se diversificam no âmbito prático, pois cada forma de arte expressa de
uma maneira diferente os conceitos de acordo com o objeto de
sua expressão. Para cada objeto, temos uma expressão diferente e concomitantemente temos uma estrutura única pautada
por outros conceitos que se situam na particularidade de cada
manifestação artística.
Aqui abordaremos os conceitos específicos da prática marcial
e sua relação com os conceitos de TAO 道, li 理 e wuwei 無為.
A arte marcial chinesa possui três características que a particularizam:
1. Técnicas de combate corporal;
2. Manutenção da saúde;
3. Auto cultivo.
Embora essas características intrínsecas das artes marciais chinesas sejam expostas separadas, na prática elas se apresentam
de modo crescente, partindo do mais bruto (combate) para o mais
refinado (auto cultivo) até que o praticante seja capaz de trabalhar
as três características em uma unidade.
A relação entre arte marcial, manutenção da saúde e auto cultivo
aparecerá na história em meados do século XVII com a popularização das técnicas de mãos livres em detrimento das técnicas
com armas durante a dinastia Ming (embora não há fatores que
excluam um período anterior, tal dinastia será utilizada como demarcação histórica). Foi durante esse período que ocorreu quase
simultaneamente o florescimento de três grandes expressões de
artes marciais chinesas o Shàolín Quán 少林拳, o Tàijí Quán 太
極拳 e o Xíng yì quán 形意拳.
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As técnicas de Shaolin Quan, Taiji Quan e Xingyi Quan, desenvolvidas no período Ming tardio e na fase inicial do período
Qing, haviam sido descritas a partir de um rico vocabulário de
auto cultivo fisiológico e espiritual. (...) Os praticantes já não
estavam interessados apenas em lutar: eles também tinham na
saúde um elemento de motivação, ao mesmo tempo em que perseguiam a realização espiritual (SHAHAR 2011 p. 201).
O desenvolvimento das práticas puramente combativas em práticas de cultivo fisiológico sofreu a influência direta de um conjunto
de práticas corporais de origem taoísta denominadas de daoyin 導
引. Essa prática que inicialmente possuía um caráter terapêutico/
preventivo passou a integrar as formas (taolu 套路) e agregar
além das características de combate, efeitos de cultivo fisiológico.
Quando o daoyin foi integrado aos emergentes métodos de
combate modernos, durante o período Ming tardio e Qing inicial, foi meticulosamente transformado. A antiga tradição de
ginástica adquiriu uma dimensão marcial, e as técnicas de luta
quan foram enriquecidas com significado terapêutico e religioso.
Foi estabelecido uma síntese de combate, cura e auto cultivo.
(SHAHAR, 2011, p. 217)
Foi através da influência do daoyin 導引 na prática marcial chinesa, que a mesma passou a ser uma forma de cultivar o qi 氣.
Podemos entender tal conceito como a energia vital que anima o
universo, está dentro da vida e toda realidade seja física ou mental
é regida pelo qi 氣. Sendo assim, o mesmo impulso vital que gera
um pensamento abstrato gera também o desabrochar de uma flor.
O qi 氣 é o elemento constitutivo da matéria, da intelectualidade
e da espiritualidade.
“O homem não é apenas animado pelo sopro [qi] em todos seus
aspectos, mas haure [absorve] nele seus critérios de valor, quer
de ordem moral ou de ordem artística. Fonte da energia moral,
o qi, longe de representar uma noção abstrata é sentido até no
mais profundo de um indivíduo e de sua carne. Sendo embora
eminentemente concreto, nem sempre, contudo ele é visível ou
tangível: pode ser o temperamento de uma pessoa ou a atmosfera de um lugar, a força expressiva de um poema ou a carga
emocional de uma obra de arte”. (CHENG, 2008, p. 36).
É a partir da introdução dos conceitos de cultivo fisiológico do
daoyin 導引 que também em última instância é uma forma de
meditação em movimento, juntamente com elementos budistas
e taoístas que é formado a tríade jing 精, qi 氣 e shen 神. Esses
três conceitos representam a fusão das técnicas de combate,
manutenção da saúde e auto cultivo nas artes marciais chinesas.
O jing 精 é comumente compreendido como energia vital, elemento originário da estrutura biológico do indivíduo, essa estrutura
pode ser preservada ou destruída dependendo dos hábitos, como
má alimentação, pouco descanso e consumo de drogas. Despeux
define o jing 精 como “...a mola do indivíduo, sua vitalidade, seu
dinamismo, dando destaque à interioridade dessa força, que
precede a forma muscular, preside a ela e está ligada à atitude
psicológica da pessoa.” (DESPEUX, 2002, p. 76.)
Severino exemplifica o jing 精 como nossa herança genética que
pode ser melhorada e acrescenta uma conotação espiritual nas
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ações que visam melhorar o jing 精 e como os hábitos nocivos
atuam em sua destruição.
“De acordo com a Medicina Tradicional Chinesa, Ching [jing]
é a energia física herdada pelos nossos pais. No pensamento
chinês é conhecido como Essência, ou seja, o melhor aspecto
herdado de nossos pais. (...) Dentro dessa tradição é ensinado
que qualquer trabalho realizado com a intenção de melhorar-nos
espiritualmente afetará os nossos pais e até sete gerações passadas. (...) A maior fonte de desperdício desta energia vital se dá
no esgotamento físico, que pode advir de várias causas excesso
de trabalho, pouco descanso, muita atividade sexual com vários
ou um parceiro, ingestão de álcool, todo tipo de alucinógeno e,
em especial o fumo. ” (SEVERINO, 2016, p. 69-70.)
O jing 精 é a constituição básica de nossa vitalidade e alicerce para
o desenvolvimento do trabalho do qi 氣, que por sua vez incide
diretamente no trabalho sobre o shen 神 para que o indivíduo
alcance o jingshen 精神.
Primeiramente, para compreender o processo de refinamento do
jing-qi-shen-jingshen é importante demarcar o sentido do conceito
shen 神. O shen 神 pode ser entendido como potência espiritual,
no entanto, não devemos conceber o termo espírito através da
ótica judaico-cristã, não é uma entidade é “...sucessão de instantes de consciência, também conhecido como continuum mental,
que pelo aparecimento da memória lhe confere uma aparente
continuidade e solidez.” (SEVERINO, 2016, p. 107-8).
O shen 神 é composto por dois aspectos definidos como:
1. Vacuidade: o shen 神 não possui existência material, não
é quantitativo, mas está ligado a matéria e é dependente desta
para se desenvolver como cita Huiyuan 慧遠, monge budista do
século IV “É certo, portanto, que o espírito e o corpo evoluem
juntos, seguindo um só e mesmo fio desde sua origem.” (in
CHENG, 2008, p. 426).
2. Claridade: o shen 神 é o que nos dá a potência de conhecimento “Não é o próprio conhecimento, mas a claridade, a
faculdade consciente que o torna possível.” (SEVERINO, 2016,
p. 111). Além da função de potência cognitiva, ele também é
responsável pela conexão entre os sentidos e as formas mentais
que deles derivam.
Quanto mais refinado é o shen神, maior e mais clara é nossa
compreensão do que nos rodeia e de nós mesmos. É no ato de
refinar o espírito (shen 神) para alcançar o jingshen 精神 que encontramos a correlação entre o combate corporal, a manutenção
da saúde e o auto cultivo.
A qualidade das técnicas de combate depende necessariamente
de uma boa saúde para serem eficazes, no entanto, uma boa
saúde está ligada com uma mente (espírito) estável e, para se
ter uma mente estável é preciso refiná-la. Esse processo de
refinamento abrange práticas físicas e mentais com o intuito de
preservar o jing 精 através de hábitos saudáveis, desenvolver o
qi 氣 através de exercícios adequados, para refinar o shen 神
ampliando a compreensão. O jingshen 精神 “...pode ser atingido
mediante práticas bem concretas, agrupadas sob a designação
genérica de trabalho sobre o qi (qigong 氣功), que não é senão
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como exercício de combate, manutenção da saúde, cultivo de
energia e meditação.

As práticas de refinamento do qi 氣 constituem a síntese entre
os três componentes que caracterizam a arte marcial chinesa
tradicional. Essas práticas ligadas à arte marcial visam:

O taolu 套路 em sua perfeita execução deve expressar o espírito
através do qi氣 dos seus movimentos, pois é uma meditação em
movimento e sua execução se dá quando o indivíduo o executa
sem pensar. É na imerção da mente e do corpo no espírito que
a execução deve atingir o jingshen 精神, ou seja, a elevação
espiritual através do refinamento do qi氣, que parte do físico (jing
精) com simples movimentos mecânicos para o espiritual (shen
神), ou seja, movimentos naturais (li 理), espontâneos (wuwei 無
為) que superam o próprio estado de consciência (jingshen 精神)
para uma integração total consigo e com cosmos (TAO 道). O
mesmo princípio se aplica aos exercícios em duplas conhecidos
como duishou 对手 (toishao), tuishou 推手 ou duilian 对练, embora
cada um desses exercícios tenha suas características singulares
eles convergem no quesito de que o processo em dupla é uma
espécie de comunhão entre os pares. O indivíduo deve estar com
seu corpo, mente e espírito em sincronia consigo e com o outro, é
onde o múltiplo (duplas) torna-se uma unidade física e espiritual.
Portanto o artista marcial é um lapidador do qi 氣, seu objeto de
trabalho é seu corpo, sua energia e seu espírito. Sua expressão
estética se dá por meio da continua busca no processo do refinamento de si mesmo, buscando a integração com o TAO 道 por
meio do wuwei 無為 através da compreensão do li 理.

“...à saúde, à eficiência em combate, à expansão da mente e ao
aprimoramento espiritual (...) [que] compreende três estágios,
ou seja, cultivar o jing (essência) par tornar-se chi (energia),
cultivar o chi para tornar-se shen (espírito) e cultivar o shen para
retornar ao cosmo. O chi kung é, pois a ponte que liga o físico
(jing) ao espiritual (shen). (KIT, 2016, p. 79-80).
O retorno ao cosmo, citado por Kit, pode ser entendido como um
retorno à unidade original, identificado também com o conceito de
TAO 道, o retorno aludido que pode ser melhor interpretado como
imersão, integração com o todo. Uma vez atingido o jingshen 精
神 e a compreensão da ordem natural li 理, a relação do indivíduo
consigo e com o mundo torna-se uma. O indivíduo é capaz de
praticar o wuwei 無為, pois a espontaneidade lhe é intrínseca,
uma vez que possui um estado de consciência que lhe permite
ultrapassar a distinções conceituais como exemplifica Su Shi 苏
轼 “Compreender os princípios em sua essência é esgotar-lhes o
sentido. Entrar na dimensão espiritual (shen) é realizar plenamente a natureza para chegar ao destino.” (in Cheng, 2008, p. 533).
A dimensão dos conceitos estéticos se expressa na arte marcial
através da execução de exercícios individuais em um primeiro momento e nos exercícios em duplas. Esses exercícios condensam
as dimensões físicas, mentais e espirituais, buscando sempre a
conexão do corpo, energia e mente. Como exercício primário em
todas as artes marciais chinesas temos o taolu5 套路, que serve
5 O tàolù, também erroneamente conhecido por “kati” no Brasil, consiste em um conjunto
de movimentos que aludem às técnicas de combate organizados em uma sequência prédeterminada.
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um aspecto do gongfu 功夫 (...) domínio da respiração, ginástica,
meditação, disciplina sexual etc.” (CHENG, 2008, p.148).

Luís Gonçalves Mariguela - Praticante de wushu tradicional
(externo) desde 2000 e (interno) desde 2005. Dedica-se ao ensino de
wushu tradicional desde 2003. Graduado em Filosofia, especializado
em Ensino de Filosofia Para o Ensino Superior. Especialista em
Práticas Corporais Chinesas. Pesquisa principalmente história do
wushu,taoísmo, confucionismo e estética marcial

Daoísmo: harmonia entre corpo e espírito

道
德
經

Objetivo: O curso pretende discutir os princípios fundamentais
do Dao De Jing (Livro do Caminho e da Virtude) de Laozi, obra
considerada fundadora do Taoísmo na cultura chinesa. Leremos
uma seleção de capítulos do livro que preconiza a meditação do
silêncio como forma de cultivar e potencializar a energia vital e,
sobretudo, como método de preservar a saúde do corpo e do
espírito. A meditação está encarnada na figura do mestre taoísta
que manifesta plenamente a eficácia da Não-Ação. O desperdício
da energia vital nos leva ao desequilíbrio psíco-físico. Por isso,
para o pensador chinês Laozi, a moderação e a harmonia alcançadas pela prática da meditação são elementos fundamentais
para o cultivo de uma vida plena e equilibrada. Nesse sentido, a
moderação, a harmonia e o silêncio nos reconectam com a ancestralidade natural de nossas raízes e com a dimensão sagrada/
originária de nossa própria existência.

Início: 8 de maio / 6 encontros
Sempre às quintas das 19h até 21h

Cronograma:

Primeiro encontro: Concepção transcendente-imanente do Dao (道 – dào);
Segundo encontro: Eficácia da Não-Ação (无为 - wúwéi) do Dao e do
Sábio. Crítica ao modo de agir baseado na intervenção forçada e na artificialidade humana. Caminho da suavidade e da simplicidade (朴 - pu);
Terceiro encontro: Harmonia entre as polaridades Yin e Yang e de outras
oposições. Visão da Totalidade e Unidade, Moderação e Silêncio (静 – jìng);
Quarto encontro: Estado de recém-nascido: modelo da Naturalidade (自
然 – zì rán). Cultivo do Sopro Vital (气 - qì) e da Essência (精 – jing);
Quinto encontro: Cuidado de si (自 – zì) e do corpo. Conhecimento de
Si (自知 – zì zhī) e da Natureza Originária (本性 – běn xìng) a partir da
Constância (常 - cháng)
Sexto encontro: Comunhão Misteriosa (玄同 - xuán tóng) entre homem e
natureza através da meditação.

Local: Espaço Tapera Taperá

- Av. São Luís, 187, 3º andar, loja 02
- São Paulo

Inscrições pelo contato:
cursos@taperatapera.com.br
site: www.taperatapera.com.br
tel: (11) 3151-3797
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A SABEDORIA TRESLOUCADA
DE CHUANG TZU
A ARTE E A SABEDORIA
SUTIL DOS GRANDES MESTRES
Por: Ernani Franklin

QUE VEM A SER O TRATADO DE CHUANG TZU ou
ZHUANGZI ?
Chuang Tzu ou Zhuāngzǐ (pinyin) (chinês: 庄子 (caracteres simplificados), 莊子 (caracteres tradicionais) foi um influente filósofo
taoista (daoista) chinês do século IV a.C. Muitas vezes conhecido
como Zhuangzi (“Mestre Zhuang”), viveu por volta do século IV
a.C., durante o período dos Reinos Combatentes, um período
correspondente ao cume da filosofia chinesa, o período das cem
escolas de pensamento. A ele, é atribuída a escrita – parcial ou
integral – de uma obra conhecida por seu nome, “Zhuangzi”,
que expressa uma filosofia de ceticismo. Sua filosofia foi muito
influente no desenvolvimento do budismo zen, que evoluiu incorporando seus ensinamentos. Seu nome aparece grafado também
nas seguintes formas: Chuang Tsu, Chuang Tse, Zhuang Tzu,
Zhuang Tze, Zhuang Tse, Zhuang Tsu, Chouang-Dsi, Chuang
Chou, Tchuang-tsé, Tchuang-Tseu e Chuang-tzu.
Zhuangzi viveu supostamente durante os reinados dos reis Hui de
Liang e Xuan de Qi, no período entre 370 e 301 a.C. Ele era da
cidade de Meng (蒙城, Méng Chéng), no estado de Song (atualmente Shāngqiū, 商邱, em Henan). Seu nome de batismo era
Zhou (周, Zhōu). Era também conhecido como Meng Oficial, Meng
Zhuang e Meng, o Ancião (蒙吏, Méng Lì; 蒙莊, Méng Zhuāng e
蒙叟, Méng sǒu, respectivamente). O único registro sobre a vida
de Zhuangzi é um breve resumo no capítulo 63 de Registros do
Historiador, de Sima Qian. A maior parte destas informações parece ter sido retirada de anedotas do livro Zhuangzi.[5] No livro
de Sima, Zhuangzi é descrito como um oficial menor da cidade
de Meng (na atual Anhui), no estado de Song, vivendo no tempo
do rei Hui de Liang e do rei Xuan de Qi (final do século IV a.C.)

QUAL O CONTEÚDO DO TRATADO ZHUANGZI ?
Segundo Sima Qian, Chuang-tzu se manteve informado sobre
toda a literatura de seu tempo, mas preferiu as ideias de Laozi(Lao-tzu ou Lao Tse); e se inseriu entre os seus seguidores.
Portanto, dentre a miríade de personagens de seus livros, a maior
parte são ilustrações metafóricas da doutrina de Laozi. Ele escreveu “O velho pescador”, “O ladrão Chih” e “As sacolas cortadas
abertas” para satirizar os discípulos de Confúcio e descrever os
sentimentos de Laozi.

Mas Chuang era um escritor admirável e habilidoso. Os maiores
acadêmicos de seu tempo não podiam escapar a sua sátira nem
reagir a ela, enquanto o próprio Chuang se divertia com seu
estilo ousado; e, portanto, nem mesmo os maiores homens do
seu tempo, como reis e príncipes, conseguiam se aproveitar de
Chuang para seus propósitos.
Existe, portanto, esse clássico livro antigo com o título Zhuangzi:
que acredita-se que foi escrito pelo filósofo. Supõem-se que pelo
menos os primeiros sete capítulos do livro (os chamados “capítulos
interiores”) foram realmente escritos por ele ou por seus discípulos
imediatos. Quanto aos demais capítulos do livro, os chamados
“capítulos exteriores” ou “capítulos heterogêneos”, acredita-se
que foram adicionados posteriormente por mãos desconhecidas.

QUAIS AS TENDÊNCIAS FILOSÓFICAS DE CHUANG TZU ?

De acordo com Eva Wong (na sua introdução ao Tratado do Vazio
Perfeito - Liezi), enquanto Lao Tzu constitui a voz da sabedoria
sincera, Lie Tzu traduz a voz da sabedoria bem humorada, Chuang
Tzu representa a voz da sabedoria tresloucada .
A filosofia de Lao Tzu (Laozi) é iminente, e procede de cima, algo
elevado. Podemos admirá-la e esperar conseguir segui-la, mas
é de difícil alcance. A filosofia de LieTzu (Liezi) vem da posição
em que nos encontramos, fala-nos ao nosso nível e fala de experiências relacionadas conosco e que conseguimos compreender.
A abordagem de Chuang Tzu (Chuanzi) procede de um mundo
bastante diferente do nosso. Podemos tentar captá-lo, mas revelase bastante esquivo de perceber.
Lao Tzu fala como um sábio que apresenta as suas ideias de uma
maneira organizada. Cabe a nós inteiramente compreendê-las.
Chuang Tzu transmite uma sensação diferente. Ele é um excêntrico que se ri de si mesmo e não se interessa por se fazer compreender. Chuang Tzu vagueia por um mundo diferente do nosso,
completamente afastado dos assuntos do cotidiano. Ele vive num
mundo em que as coisas vêm e vão em instantes fugazes, e em
que o solo da realidade se encontra em constante mudança. Vez
por outra conseguimos captar-lhe um vislumbre, mas teria sido
impossível permanecer a seu lado e conversar com ele.
Lie Tzu, por sua vez, vive no nosso mundo e fala de experiências
pelas quais nos interessamos, problemas que queremos resolver
na nossa própria vida: ganho e perda, a,amizade, relações humanas,vida e morte, aprendizagem.
Assim, enquanto Lao Tzu nos fala, Chuang Tzu fala dele próprio
e Lie Tzu conversa conosco.
Lao Tzu e Chuang Tzu falam-nos do estado de iluminação.
Descrevem a que se assemelha unir-se ao Tao e ficar repleto
do sopro indiferenciado da origem.Não nos é dito como esses
sábios atingiram a iluminação nem do processo que trilharam. Por
outro lado, LieTzu mostra-nos as lutas que uma pessoa enfrenta
na tentativa de atingir o esclarecimento. Vemos o tipo de treino
a que teve que se sujeitar e os obstáculos que teve de superar.
Ele nos apresenta a que se assemelha o caminho da iluminação
ao invés do seu alcance.
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Lie Tzu não receia revelar experiências pessoais de sua vida a
título de exemplo para os outros. Quantos sábios taoistas tiveram
essa dedicação? Quantos sábios após terem , ficado iluminados,
conseguiram voltar para os seus lares, ajudar na lida da casa e
na cozinha, sem querer a atenção de discípulos e admiradores ?
Se Lao Tzu é poesia, Chuang Tzu é prosa, e Lie Tzu constitui
uma série de histórias em quadrinhos.

Exemplo de uma passagem de Chuang Tzu:
Cap. I,1 - O Caminhar Feliz
Cada pessoa é o que devia ser e pode viver com igual felicidade
enquanto viver ajustada à sua própria natureza.
Não há pessoas que sejam superiores e outras inferiores quanto
a isso.
Há pessoas cuja natureza os torna aptos a assumir cargos de
chefia, outras cuja natureza as faz serem bons negociantes,
bons artesãos ou bons funcionários. Há quem tenha vocação
para dedicar a sua vida a ajudar os outros e quem tenha jeito
para pensar ou para investigar tudo.
Desde que respeitem a sua natureza, todas as pessoas podem
fazer o que têm a fazer, com igual felicidade e sucesso no que
fizerem. (...)
Cada pessoa, ou cada coisa, tem a sua virtude. A sua utilidade
ou inutilidade depende do uso que se lhe dá.
E a inutilidade pode trazer muitas vantagens!
--------------------------Fontes:
1. https://pt.wikipedia.org/wiki/Chuang-Tzu
2. https://textosdemetafisica.blogspot.com/2014/04/lie-tzu-tratado-do-vazio-perfeito.html

Material de apoio : Grupo Tai Chi Pai Lin - Ba
Pesquisa, adaptação e tradução: Ernani Franklin

Nem Lao Tzu nem Chuang Tzu nos narram os problemas que
tiveram que enfrentar pelo caminho até atingirem a iluminação.
Quando nos defrontamos com seus ensinamentos eles já são
esclarecidos e falam do estado pós-iluminação. Não mais se
importam com o mundo por o terem transcendido. Já Lie Tzu fala
do processo para alcançar o esclarecimento.e como lidar com
problemas bem concretos: pressões sociais, problemas financeiros, a política de seu tempo, a dúvida-própria e egocentrismo.
O conhecimento do estado final do treino espiritual é certamente
importante, mas o conhecimento dos passos necessários ao
processo é inestimável.
Lao Tzu descreve o estado de realidade que o sábio experimenta.
Chuang Tzu descreve o estado de espírito em que o sábio vive.
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Massoterapia Chinesa
中国推拿 zhòng guó tui ná
Por: Reginaldo de C Silva-Filho, Regina Machado,
Max Bortolin e Leonardo Viscigilia

O

Tui Na pode ser definido como sendo um dos ramos
terapêuticos da Medicina Chinesa com diversas manipulações e manobras aplicadas em localizações bem
determinadas do corpo humano (incluindo movimentação passiva
dos membros) com os principais objetivos de prevenir as patologias e tratá-las quando estas já se instalaram. Um dos mais
importantes fatores que tornam o Tui Na tão eficaz é a qualidade
das manipulações, além disso temos a seleção adequada dos
locais a receberem estas manipulações.
Com relação aos efeitos terapêuticos do Tui Na, podemos basicamente dividi-los em dois grandes grupos e momentos. O primeiro
deles é quando executamos as manipulações em uma determinada região do corpo, podemos perceber seus efeitos diretamente
sobre o local aplicado, como promoção da circulação de sangue
e remoção de possíveis Estagnações de Sangue (Xue), restabelecimento e tratamento de tecidos moles lesionados, correções de
algumas deformidades e reposicionamento de estruturas como
ossos ou tecidos moles fora de seu devido local.
Em segundo lugar temos os efeitos terapêuticos que as manipulações do Tui Na produzem à distância, influenciando reflexamente
funções fisiológicas e alterando as condições patológicas de todo o
corpo através dos pontos de acupuntura e dos trajetos dos Canais
e Colaterais (Jing Luo), assim como os Órgãos e Vísceras (Zang
Fu), de modo a recuperar a capacidade de reação e recuperação
de todo o corpo.

3- Recuperação das funções dos Tendões, Ossos e Articulações
3.1- Relaxamento dos Músculos e Tendões e desobstrução
dos Canais e Colaterais (Jing Luo)
3.2- Restaurar e tratar tecidos moles lesionados e reduzir
articulações luxadas ou sub-luxadas.
3.3- Desfazer aderências e dispersar estagnações
4- Funções de Tonificação e Dispersão das Manipulações
Nesta edição será abordado o primeiro mecanismo, considerado
como um dos essenciais para o entendimento da ação do Tui Na.

Regulagem do Yin e Yang

A teoria de Yin e Yang é utilizada extensivamente na Medicina
Chinesa para explicar as estruturas histológicas, as funções
fisiológicas e as mudanças patológicas que ocorrem no corpo
humano e também é utilizada como guia para o diagnóstico dos
tratamentos. Considerando o corpo humano como um todo orgânico, temos que ele está ligado internamente, através de conexões
orgânicas entres os vários tecidos e estruturas corpóreas.

O bom praticante e profissional da Massoterapia Chinesa deve
conhecer os meios pelos quais o Tui Na produz seus efeitos terapêuticos, destacadamente, de acordo com as teorias da Medicina
Chinesa, mas também de acordo com os conceitos oriundos das
ciências ocidentais modernas, que acabam agregando mais possibilidades de compreensão e interação com outros profissionais
da área da saúde.
Dentre os principais mecanismos de ação da Massoterapia Chinesa destacam-se:
1- Regulagem do Yin e Yang
2- Regulagem das funções dos Canais e Colaterais (Jing Luo),
Qi e Sangue (Xue), Órgãos e Vísceras (Zang Fu)

Drª Zheng Xiao Wei aplicando técnica de An Rou Fa na região lombar
no Hospital de Medicina Chinesa da Província de Shandong.
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Entretanto, ao mesmo tempo, cada uma destas estruturas podem
ser divididas em dois aspectos opostos de Yin e Yang. Vendo
o corpo como um todo, a porção acima da cintura pertence ao
Yang, enquanto que a porção abaixo da cintura pertence ao Yin;
o exterior do corpo está associado ao Yang e o interior do corpo
está ligado ao yin; as costas são consideradas Yang e o ventre
é considerado Yin; a lateral do corpo é Yang enquanto a região
medial do corpo é Yin.
Conhecendo as principais características da teoria do Yin e Yang,
podemos perceber sua grande importância para a prática do Tui
Na, desta forma os bons praticantes devem seguir o seguinte
princípio encontrado no Huang Di Nei Jing: “examinar cuidadosamente as condições do Yin e Yang para coloca-los em um
equilíbrio relativo”. Isto traz implícito que os praticantes de Tui
Na de acordo com a diferenciação de síndromes, deve empregar
diferentes manipulações com diferentes níveis, graus, de estímulo
que podem ser moderado, forte, lento, rápido, vigoroso ou suave
no intuito de tratar as patologias do tipo deficiente através de
métodos de tonificação, síndromes de plenitude com métodos de
dispersão e redução, síndromes frias com métodos de natureza
quente, síndromes de estagnação com métodos de dissipação,
assim sucessivamente.
Casos de Deficiência seja de Yin, de Yang ou de ambos no Órgão
ou Víscera (Zang Fu) correspondente podem ser tratados através
da tonificação via manipulações suaves, leves e lentas de Yi Zhi
Chan Tui Fa (pressão oscilante com um dedo), Rou Fa (amassamento) e Mo Fa (fricção circular suave), principalmente quanto
aplicadas sobre os pontos Mu, pontos Shu, dentre outros grupos
específicos de pontos de acupuntura, enquanto que manipulações
relativamente mais fortes e potentes como Ca Fa (fricção), An Fa
(pressão), Qia Fa (pressão com a unha), podem eliminar agentes
patogênicos e reduzir as condições de plenitude.
Para as patologias relacionadas com frio, deficiência e Yin, normalmente devem ser empregadas manipulações mais suaves,
lentas e rítmicas para o tratamento, e que normalmente deve ser
executadas por um período mais longo de tempo para fazer com
que o paciente sinta um calor profundo, de modo a promover a
livre circulação do Qi e do Sangue (Xue) pelo corpo assim como
aquecer o Yang.

Regulagem das funções dos Canais e Colaterais (Jing
Luo), Qi e Sangue (Xue), Órgãos e Vísceras (Zang Fu)
Os Canais e Colaterais (Jing Luo) apresentam características
próprias e funções específicas. Eles desempenham um papel
importante no relacionamento entre os Órgãos e as Vísceras
(Zang Fu), e o exterior do corpo. Dentre as principais funções dos
Canais e Colaterais (Jing Luo), passemos a analisar e conhecer
aquelas mais relevantes para a prática do Tui Na.
O transporte de Qi e Sangue (Xue) vêm a ser uma das principais
funções dos Canais e Colaterais (Jing Luo) e é graças a esta
função que estes recebem os nomes de canais. Este transporte
obedece aos princípios das polaridades de Yin e Yang, do movimento de subida e de descida.

Dr. Xie Dong Ming aplicando uma técnica com enfoque muscular em
combinação com óleo de Fitoterapia Chinesa
Esta é a função pela qual o Qi e o Sangue (Xue) podem chegar
a todas as estruturas do corpo, atingindo todas as células, permitindo a nutrição, defesa e harmonização energética de todos os
tecidos, incluindo, logicamente os Órgãos e Vísceras (Zang Fu).
Os Canais e Colaterais (Jing Luo) promovem uma integração entre
os diversos aspectos do Yin e Yang pelo corpo, função esta que
permite a vida e a saúde, já que para os conceitos da Medicina
Chinesa, a vida é uma eterna troca entre o Yin e o Yang sendo
que para uma vida saudável estes princípios devem estar em
equilíbrio dinâmico.
Os Canais realizam a ligação entre o alto e o baixo, a esquerda
e a direita, respectivamente o Yang e o Yin. Esta função explica
a ligação dos pares de Canais de naturezas opostas, Yin e Yang,
realizando as ligações entre o interior e o exterior além das ligações entre os Órgãos e Vísceras (Zang Fu).
Eles são a principal via de acesso ao corpo para aqueles que se
utilizam do Tui Na como método de tratamento para as doenças.
Através dos diversos pontos de acupuntura espalhados pelos Canais é possível atingir o Qi que circula pelo corpo sendo possível,
através de manipulações específicas, tonificar uma deficiência ou
dispersar uma plenitude ou estagnação.
Como via de tratamento, uma vez estimulado, o Canal ou Colateral (Jing Luo) levará este estímulo para o local onde o Qi se
faz necessário, seja para eliminar uma estagnação, tonificar uma
deficiência, dispersar uma plenitude ou outros efeitos planejados
pelo praticante de Tui Na, sempre visando o caso concreto do
paciente no momento do tratamento.
O Qi referido aqui deve ser entendido segundo dois aspectos,
um sendo como uma refinada substância que fortifica e estrutura
o corpo humano mantendo suas atividades vitais, o outro sendo
como as funções fisiológicas dos Órgãos e Vísceras (Zang Fu)
e dos Canais e Colaterais (Jing Luo). Além disso o Qi em si possui como principais funções a promoção do metabolismo e dos
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processos de transformação no corpo, a consolidação de todas
as substâncias corpóreas e dos Órgãos e Vísceras (Zang Fu) e
o aquecimento de todo o corpo.
O Sangue (Xue) na concepção da Medicina Chinesa não é apenas o sangue conforme conhecemos na Medicina Ocidental, mas
sim uma substância vermelha cheia de Qi, que circula por todo o
corpo. Nutrindo todas as suas partes, tendo como fonte principal
os alimentos transformados à partir das funções do Baço (Pi).
Caso a circulação do Sangue (Xue) esteja bloqueada em algum
determinado local do corpo, um ou mais Órgãos e Vísceras (Zang
Fu), tecidos, articulações, não receberam nutrição adequada, o
que posteriormente resultará em desequilíbrio, estagnação e
consequente perda de suas funções normais.
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do corpo após um trauma sobre este local, ou ainda uma situação
de entorpecimento graças a invasão de Frio e determinado Canal
ou Colateral (Jing Luo) do corpo. E como exemplo da ação à distância através dos Canais e Colaterais (Jing Luo), pode considerar
o caso, cientificamente comprovado através de diversos artigos
publicados em diferentes países do mundo, do An Fa (pressão)
sobre o ponto de acupuntura PC6 (Neiguan) para o tratamento
e até mesmo prevenção de náuseas e vômitos em pacientes
pós-operatórios ou que estejam recebendo tratamento de quimioterapia, ou ainda estímulos ao longo dos Canais Principais (Jing
Mai) do Baço (Pi) e do Estômago (Wei) para a promoção das
transformações e consequentes formações do Qi e do Sangue
(Xue) para todo o corpo.
Além do entendimento detalhado e aprofundado do Tui Na de
acordo com os princípios da Medicina Chinesa, não podemos
deixar de lado as ações que as diferentes manobras e manipulações apresentam sobre a estrutura corporal dos pacientes. Neste
sentido, nesta edição, abordarei alguns aspectos relacionados
com a ação estrutural do Tui Na.

Recuperação das funções dos Tendões, Ossos e
Articulações

Segundo a Medicina Chinesa, quando se fala em tecidos moles e
articulações devemos compreender como termos genéricos que
englobam diversas estruturas como, a fáscia, os músculos, as
regiões tendíneas, as bainhas sinoviais, os invólucros músculotendíneos, cápsula articular, a sinóvia, o anel fibroso dos discos
intervertebrais, o próprio disco intervertebral, as cartilagens articulares, ligamentos, dentre outros tecidos moles e relacionados
com os mais diversos aspectos dos movimentos.

Grupo de Estudos da Faculdade EBRAMEC praticando Tui Na no 1º
Hospital afiliado à Universidade de Medicina Chinesa de Shandong
As manipulações do Tui Na atuam basicamente de duas formas
distintas através dos Canais e Colaterais (Jing Luo) para que os
tratamentos em todo o corpo possam ser efetivos. Em primeiro
lugar os efeitos locais destas manipulações têm a capacidade
de produzir efeitos curativos diretos nas patologias dos próprios
Canais e Colaterais (Jing Luo), e em segundo lugar os estímulos
gerados pelas manipulações acabam por trazer a tona as mais
diversas funções especiais que os pontos de acupuntura podem
produzir e conduzir para todo o corpo através do sistema de
Canais e Colaterais (Jing Luo), fazendo com que os efeitos terapêuticos do Tui Na possam atingir os Órgãos e Vísceras (Zang Fu)
correspondentes e ainda todos os demais tecidos como cérebro,
medula, e assim por diante, melhorando ou recuperando as suas
funções fisiológicas normais.
Diversos são os exemplos que poderiam ser dados para demonstrar estes dois aspectos básicos das manipulações do Tui
Na através dos Canais e Colaterais (Jing Luo). Como exemplo
da ação local e direta temos um caso de dor que envolve uma
situação de Estagnação de Sangue (Xue) em determinada região

Como sabemos, qualquer trauma seja ele direto ou indireto, ou
ainda esforços repetitivos por longos períodos, podem e normalmente causam diversos tipos de alterações patológicas nestes
tecidos moles, como por exemplo tendinites, epicondilites, dentre
outras possíveis alterações.
A prática adequada do Tui Na possui um efeito terapêutico bastante bom em todas estas possíveis lesões apresentadas. E isto
se dá através dos princípios a serem descritos agora:

Relaxamento dos Músculos e Tendões e desobstrução dos Canais e Colaterais (Jing Luo)
Como consequência direta de um trauma, seja ele indireto ou
direto, o local afetado encaminha sinais nervosos que respondem
rapidamente através de reações reflexas de contração muscular,
tensão e até mesmo espasmos musculares. Esta é uma resposta
de proteção do corpo humano que tem como principal objetivo
preservar a região que foi lesionada, agredida, restringindo seus
movimentos através da contração, e consequente imobilização,
reflexa, de modo impedir que ocorra uma exacerbação da dor.
Nestas situações os pacientes normalmente adotam o que costuma-se denominar de posturas antálgicas.
O Tui Na é um método terapêutico amplamente comprovado para
a resolução de condições de tensões musculares e ainda espasmos, de modo que quando as manipulações são bem aplicadas,
não somente a musculatura tensa fica recuperada, relaxada, mas
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também os fatores causais que conduziam a
esta situação de tensão podem ser eliminados
impedindo que ocorram recidivas.
Os meios e mecanismos pelos quais as
manipulações do Tui Na podem ser empregados nas situações descritas acima são
basicamente três
•
o Tui Na tem a capacidade de promover a circulação local de sangue
e consequentemente aumentar a
temperatura local;
•
o Tui Na tem a capacidade de aumentar o limiar doloroso dos tecidos
lesionados mediante aplicação de
estímulos apropriados;
•
o Tui Na tem a capacidade relaxar os
músculos que se encontram tensos
ou espasmódicos, de modo que a
alteração pode ser eliminada.
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Atendimento clínico no Departamento de Tui Na no Hospital de Medicina Chinesa da
Província de Shandong

Restaurar e tratar tecidos moles lesionados e reduzir articulações luxadas ou sub-luxadas

Algumas manipulações do Tui Na, tais como o Ba Shen Fa (tração
e contra-tração), o Ban Fa (puxar – manipulação articular), o Yao
Fa (rotação), dentre outras manipulações, têm a capacidade de
reduzir deslocamentos, luxações, articulares, reposicionar articulações em condições de sub-luxação, fazer com que tecidos
moles lesionados retornem a suas posições adequadas, eliminar
condições patológicas de espasmos musculares, proporcionar
alívio de dores articulares e musculares,etc.

Desfazer aderências e dispersar estagnações

Dentre os acontecimentos na fisiopatologia das lesões dos tecidos
moles, uma delas é que quando há uma lesão, pode vir a ocorrer
adesões no músculo, tendão, ligamento, cápsula articular, dentre
outras estruturas, relacionadas com uma hemorragia localizada no
local da lesão, seguida da formação de um hematoma, que por sua
vez traz a condição de Estagnação de Sangue (Xue) para a Medicina
Chinesa, o que na grande maioria dos casos acarreta o surgimento
de uma dor crônica e incapacitante, levando também a uma limitação
dos movimentos articulares, até mesmo como forma de proteção.
O tratamento do Tui Na para estes casos em que ocorrem situações de adesões ou aderências e Estagnação de Sangue (Xue),
normalmente o praticante deve executar algumas manipulações
como Nie Fa (pinçamento), o Ba Shen Fa (tração e contra-tração),
o Ti Na Fa (apreensão e erguimento), o Ban Fa (puxar – manipulação articular), o Yao Fa (rotação), com os objetivos de remover
as aderências, restituir o livre fluxo de Sangue (Xue), melhorando
assim as amplitudes dos movimentos articulares.
As condições de aderência muscular são causas bastante comuns de desconfortos e dores para os pacientes, ainda mais na
sociedade e mundo estressante em que nos encontramos, onde
contraturas excessivas da musculatura por alterações emocionais
bruscas se manifestam, somatizando-se, na musculatura na forma
de aderências, sendo que a massagem, mais especificamente o
Tui Na bem aplicado por um praticante devidamente treinado apre-

senta-se como um recurso bastante valioso através das diversas
manipulações que podem ser empregadas para um relaxamento
desta musculatura, para uma melhora nos movimentos, alívio das
dores, além de poder trabalhar diretamente sobre o relaxamento
do paciente, fazendo com que fique mais difícil para as alterações
emocionais se manifestarem no corpo em uma próxima vez.
Um dos aspectos que mais se destaca é a capacidade de restaurar as condições de equilíbrio dinâmico mediante aplicações
de técnicas de fortalecem as deficiências ou ainda reduzem os
excessos, técnicas estas que se enquadram nos conceitos de
tonificação e dispersão, respectivamente.
Para tanto é essencial que o bom profissional de Tui Na, que aplica
a Massoterapia dentro dos conceitos e teorias da Medicina Chinesa, conheça e saiba se utilizar das manobras e manipulações
visando a Tonificação e a Dispersão.

Funções de Tonificação e Dispersão das Manipulações

A Medicina Chinesa possui alguns princípios terapêuticos bastante
clássicos e bem definidos, como purgação, transpiração, emese
e assim por diante, porém dois deles são considerados como os
mais importantes e amplamente utilizados nos diversos ramos
terapêuticos da Medicina Chinesa, principalmente na acupuntura
e moxabustão e, mais especificamente neste caso, no Tui Na, que
são a tonificação e a dispersão.
O Tui Na está intimamente ligado com a Medicina Chinesa e a
sua boa prática não poderia estar dissociada deste sistema terapêutico próprio, de modo que a correta avaliação das condições
que afetam o paciente é essencial para a determinação das
melhores e mais adequadas técnicas a serem executadas pelo
profissional do Tui Na.
Para sabermos exatamente quando empregar a tonificação e
quando empregar a dispersão, o praticante de Tui Na deve ter
realizado previamente um bom diagnóstico das condições específicas de cada paciente segundo os princípios e teorias da Medicina
Chinesa, através dos quatro métodos clássicos de diagnóstico,
interrogatório, inspeção (incluindo da língua), olfação e ausculta,
e palpação (incluindo pulso e abdome).
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Ao realizar o diagnóstico clássico, o praticante de Tui Na deve
buscar a identificação simplificada de situações de Deficiência
onde a prática de manipulações em Tonificação se faz necessária,
e situações de Plenitude, onde a prática de manipulações em
Dispersão se faz necessária.
Além disso pode haver situações específicas em que o paciente
necessite apenas dos estímulos das manipulações sem uma
necessária diferenciação entre Deficiência ou Plenitude, o que
requer estímulos considerados mais harmônicos ou, como são
denominados classicamente, estímulos de Mediação, entre uma
Tonificação e uma Dispersão.
Com o passar dos anos e com toda a experiência acumulada
pelos grandes mestres do Tui Na, antigos e modernos, além dos
estudos e pesquisas modernas, percebeu-se que os efeitos de
Tonificação e Dispersão que as diversas manipulações do Tui Na
podem gerar estão diretamente relacionados com alguns fatores
como por exemplo, selecionar uma manipulação mais forte ou
mais suave, realizar uma manipulação específica de maneira
mais vigorosa ou mais suave, utilizar uma frequência mais alta,
rápida, ou mais baixa, lenta, o sentido em que a manipulação está
sendo executada, ou ainda o tempo pelo qual a manipulação é
realizada, todos estes fatores têm a capacidade de diferenciar os
efeitos de Tonificação e de Dispersão.
Há um consenso prático, que não pode ser generalizado por
completo, mas é simples o suficiente para ser memorizado, na
prática do Tui Na que diz que as manipulações que pretendem
um efeito de Tonificação são realizadas com uma força menor,
de um modo mais suave, com uma frequência mais baixa lenta,
no sentido do fluxo regular de Qi pelos Canais e Colaterais (Jing
Luo), produzindo efeitos e melhora na circulação aquecimento e
fortalecimento do corpo.
Enquanto que as manipulações que buscam efeitos de Dispersão,
normalmente são realizadas com uma força maior de execução,
de maneira mais vigorosa sem perder a suavidade, com uma
frequência mais elevada, rápida, em sentido contrário ao fluxo
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tradicional de Qi pelos Canais e Colaterais (Jing Luo), por um
período de tempo menor, produzindo efeitos terapêuticos como
restrição, controle, acalmar o corpo e direcionar os agentes patogênicos para o exterior.
Porém como tudo na Medicina Chinesa, não há como estabelecer regras fixas e exatas válidas em todas as situações, dizendo
que esta ou aquela manipulação somente pode ser empregada
para Tonificação ou para a Dispersão, suas funções e feitos
terapêuticos devem se adaptar de acordo com as necessidades
práticas, sendo que o praticante habilidoso tem a capacidade de
realizar uma tonificação mais rápida ou mais lenta, assim como
uma Dispersão mais forte ou mais suave.
Finalizando é importante ressaltar que o bom profissional do Tui
Na deve conhecer diferentes técnicas, manobras e manipulações
em profundidades, sabendo sua aplicação primária e suas variações, suas características e adaptações para que a aplicação
possa surtir o máximo de efeitos, adaptando as mesmas para as
situações e condições específicas de cada paciente.
Neste sentido, um bom treinamento, com bons professores, estudo teórico aprofundado e prolongado, além de aplicação prática
entre colegas e com pacientes (esta parte é importantíssima),
é que vai possibilitar uma boa formação e consequentemente
maiores chances de êxito e sucesso no tratamento dos pacientes.

[
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Qigong Baduanjin
Segunda Sequência ou Segmento

Zuo You Wan Gong Si She Diao

左右弯弓似射雕

“Posar em Atitude de Arqueiro que
Dispara, à Esquerda e à Direita,
como para Alcançar uma Águia”
Por: Miguel Martín

Teoria da Sequência

Durante esta parte, a circulação de Qi e de sangue no corpo será
dividida em duas áreas de pressão, uma superior, que incluirá a
cintura, braços, tronco e cabeça, e uma inferior constituída por
ambas as pernas. Isto se obtém através da Postura do Cavaleiro
(Ma Bu). A Postura do Cavaleiro faz com que o centro de gravidade
abaixe e situe-se perto do solo, o que aumenta a estabilidade e
melhora a sensação de enraizamento, porque sem a sensação
clara de estabilidade o movimento dos braços não será firme. As
costas se mantêm retas e verticais. Isto é especialmente importante
para fortalecer a zona lombar e os rins. Nas flexões, os joelhos não
devem exceder a linha vertical dos dedos médios de ambos os pés.
A Postura do Cavaleiro fortalece as pernas e suas articulações. A
nível energético, quando as pernas são mantidas em posição Ma
Bu (Cavaleiro), os músculos se tensionam e se comprimem os
grandes vasos, e Qi e sangue não podem circular facilmente até
os pés. Isto faz com que Qi e sangue se concentre principalmente
na parte superior do corpo, ou seja, no tronco, cabeça, braços e
mãos. Este é o propósito principal da sequência.
Quando se estira o arco, os músculos dos braços não devem se
contrair fortemente como quando se levanta um peso. Tensionar
os músculos dos braços fecha a passagem de energia e sangue
para as mãos, por isso os braços devem ser estendidos enquanto
a musculatura permanece relaxada e livre de tensão. A extensão
dos braços não se realiza pondo ênfase nas mãos, mas sim nos
ombros, os quais devem abrir sua articulação; separar a conexão
entre o úmero e a escápula e, finalmente, expandir-se.
Quando se realiza a Postura do Cavaleiro, e pela ação da musculatura contraída nas pernas, o sangue se mantém em maior
medida no tronco, sendo impelido para a parte superior do corpo,
a cabeça e as mãos. Se estudarmos a posição dos braços, um
deles, que puxa a corda, permanece dobrado, enquanto o outro
está estendido. Isto significa que o Qi também irá parar em sua

circulação a nível de cada articulação dobrada, para depois, ao
afrouxar todas as articulações, voltar a correr novamente com
força nos meridianos.
Se estudarmos a postura que cada mão adota ao esticar o arco,
com as falanges dobradas ou estendidas de acordo com a mão,
compreenderemos facilmente em quais dedos a circulação Qi
é mantida e em quais não (tenso = fechado; relaxado = abertovazio-oco). Manter estendidos (mas relaxados) os dedos polegar
e indicador da mão que sustenta o arco, estimula e promove a
circulação de Qi nos meridianos dos Pulmões e Intestino Grosso. A conexão entre estes dois meridianos é realizada no nível
das extremidades dos dedos indicador e polegar, nos pontos
Shaoshan (P11), e Shaoyang (IG1), sendo que o Qi para sua
circulação em todos os outros dedos por se encontrarem dobrados. Tornar côncava a palma da mão (afundando a área central
da palma) que detém o arco, estimula o ponto Laogong (Pc8).
Virar a cabeça enquanto mantém seus ombros parados torce os
músculos e vasos sanguíneos, assim como os meridianos que
nutrem o cérebro. Cada vez que a cabeça gira, a circulação de
Qi se retarda alguns segundos. Cada vez que os músculos se
tornam frouxos, Qi e sangue sobem com força novamente para
nutrir o cérebro. A sequência, aparentemente simples, esconde,
no entanto, grande quantidade de conhecimentos e benefícios.

Procedimento

Proceder com este exercício a partir do último passo do exercício
anterior.

1. Mover o peso do corpo para o pé direito, dobrando o
joelho um pouco, e dar um passo lateral com o pé esquerdo
até a distância de uma largura e meia dos ombros. Igualar o
peso do corpo entre os dois pés e estender os dois joelhos.
Deixe o corpo reto e as pontas dos pés apontando para a
frente. Simultaneamente ao movimento das pernas, cruzar
os pulsos na frente do tórax, esquerda sobre direita, sem
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tocá-lo. Os dedos das mãos ficam estendidos e horizontais.
As palmas são voltadas para o corpo. Olhar para a frente.

2. Flexione os joelhos para adotar a Postura do Cavaleiro e
comece a girar a mão esquerda para fora para formar a segunda forma da palma, como descrito nas posturas básicas
vistas na primeira seção. Enquanto isso, a mão direita, ainda
na frente do tórax, adota a postura da pata-garra, apoiando
a ponta do dedo polegar na lateral da terceira falange do
indicador. Virar a cabeça e olhar diretamente para o dedo
indicador de sua mão esquerda. Imaginar que ele mantém
um arco entre as mãos. O corpo do arco é mantido com a
mão esquerda, e a corda está sujeita aos dedos da mão
direita. Comece a esticar (abrir) o arco quando os joelhos terminarem o passo do cavaleiro tão baixo quanto possível. O
braço esquerdo é posicionado horizontalmente à esquerda e
com o cotovelo dobrado ligeiramente. Enquanto isso, comece a puxar a corda com os dedos da mão direita. Deslize a
mão direita para o ombro direito, com a palma voltada para
o corpo e o cotovelo horizontal na altura do ombro. O pulso
esquerdo é dobrado em um ângulo de 90º em relação ao
antebraço, enquanto a direita está alinhada com o antebraço
direito. Olhe diretamente para a esquerda, assim como um
arqueiro se prepararia para lançar uma flecha.
3. Estender a perna esquerda e deslizar o peso corporal

sobre o pé direito mantendo o joelho dobrado. Desfazer as
posições de ambas as mãos e estender todos os dedos.
Enquanto o peso se move para a direita, mova o antebraço
direito circularmente para a direita, usando como um eixo
de giro o cotovelo direito fixo em um ponto. Estender os
braços em cruz na altura dos ombros e dobrar os pulsos
de modo que os dedos de ambas as mãos apontem para
cima com as palmas apontando para fora. Virar a cabeça
para a direita e olhar para a mão direita.

4. Juntar a perna esquerda à direita. Gradualmente esten-

der as pernas, mantendo os pés juntos. A partir da posição
anterior dos braços (em cruz), agora estender os pulsos
para colocar as palmas voltadas para o chão e, sem parar,
abaixar os braços lateralmente para colocar as mãos na
frente do umbigo formando um círculo. Nesta posição, os
dedos das mãos estão apontados um para o outro, e as
palmas das mãos estão voltadas para cima. Olhar para a
frente relaxadamente. Os passos 5, 6, 7 e 8 do exercício
consistem em repetir os movimentos 1 a 4 descritos anteriormente (substituindo “direita” por “esquerda” e vice-versa
na descrição).

A sequência total consiste em três repetições completas do
exercício em cada lado. O passo final da última repetição
coincidirá em juntar o pé direito com o esquerdo, mas, como
um movimento de união com a terceira sequência desta série,
em vez de montar os pés, coloque o pé direito separado do
esquerdo por uma largura dos ombros e flexionar as pernas. As
mãos são colocadas na frente do umbigo, palmas para cima,
como se segurassem um grande balão. Olhar em frente e para
baixo relaxadamente.
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Respiração

Etapas 1 e 3: inspirar (fase Yin). Passos 2 e 4: expelir o ar (fase
Yang). Se não for possível seguir este ritmo respiratório porque
é muito longo, dividir cada etapa do exercício (1, 2, 3 e 4) em
dois subpassos (1.a, 1.b, 2.a, 2.b, etc.), inspirando na etapa 1.a,
e expirando na etapa 1.b, e aplicando essa fórmula a todos os
exercícios. A inspiração é feita através do nariz; a expiração é
feita através da boca, soprando suavemente (método Tu Na).
Tipo de respiração: peitoral. Durante o alongamento dos braços,
fazer uma ligeira pausa tanto no movimiento como na respiração
(a pausa é chamado Wuji, significando “vazio”).

Pontos-chave

Quando se adota a Postura do Cavaleiro Disparando a Flecha,
cuidar para que os ombros permaneçam relaxados (não elevados)
e horizontais. A horizontalidade também deve trasladar-se para
braços, cotovelos e pulsos. O corpo não deve inclinar-se para
nenhum lado, pelo contrário, deve ser mantido na posição vertical.
Manter o braço da mão segurando o arco ligeiramente curvado,
colocando o cotovelo apontando para o chão e um pouco mais
baixo do que o ombro do mesmo lado. Não tensionar os músculos do braço, em vez disso, separar (abrir) as articulações dos
ombros. A Postura do Cavaleiro deve adaptar-se à condição de
cada pessoa. Quando descer para a Postura do Cavaleiro e se
tensionar o arco, expandir o seu peito completamente e fechar
as costas um pouco, aproximando as escápulas. Este é tanto o
trabalho físico como de intenção e visualização mental do arqueiro
tensionando seu arco para disparar a flecha. Quando ele se abaixa
a cavaleiro, Qi se expande para fora e para longe do corpo em
todas as direções. Quando estiramos as pernas e nos retraímos,
Qi se retrai conosco dentro do corpo.

Erros

1. Elevar ou encolher os ombros
2. Inclinar o corpo para qualquer lado na Postura do Cavaleiro
3. Separar incorretamente os pés ao adotar a Postura do
Cavaleiro, em excesso ou em falta
4. Abaixar excessivamente a Postura do Cavaleiro de modo
que os joelhos excedam o alinhamento da ponta do dedo do pé
5. Projetar as nádegas para trás na Postura do Cavaleiro
6. Todos os relacionados com a NÃO aplicação dos elementos
descritos no “Procedimento” e “Pontos-chave” do exercício.

Correções

1. Manter baixos os ombros, assim como o cotovelo do braço
que detém o arco na horizontal.
2. Na Postura do Cavaleiro, manter o tronco ereto ao empurrar
para cima com o ponto de Baihui (VG20), situado na coroa
3. A separação correta dos pés consiste na largura média dos
ombros ou em três vezes a largura do próprio pé.

Funções e Efeitos

1. Expandir o peito na Postura do Cavaleiro enquanto se imita
a posição de um arqueiro disposto a lançar a seta, estimula a
energia em todos os meridianos, especialmente nos braços, nas
pernas e nos meridianos da Bexiga e do Vaso Governador que
percorrem as costas.
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2. Ao fechar as escápulas também se estimulam os pontos Shu
do dorso (背輸穴 bèi shū xué), localizados nas costas. Estes pontos têm uma função direta sobre a atividade de órgãos e vísceras.
3. A Postura do Cavaleiro tem efeito fortalecedor sobre a
área lombar e sua energia, bem como sobre as pernas e suas
articulações, músculos e tendões.
4. Em relação aos braços, o movimento dos dedos estimula
a circulação da energia para as pontas dos dedos, lugar onde
as mudanças de polaridade dos meridianos Yin e Yang do braço
têm lugar.
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5. Dividir energéticamente o corpo em duas áreas de potencial
bioelétrico diferente durante a Postura do Cavaleiro (parte superior
e inferior do corpo), impulsiona o sangue e aumenta o fluxo de
energia acima-abaixo em todo o corpo.
6. A sequência também ajuda na correção de problemas posturais nos ombros e na coluna vertebral, eliminando desconforto
e dor que estas possam ocasionar.
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Yin e Yang na Medicina
e Psicologia Chinesas
Por: Daniel Mendes Netto

C

onforme vimos em matéria da última edição nossa, e extrapolando para a medicina chinesa, podemos associar o Yin
e o Yang aos chamados: Oito Princípios (variações do Yin
e do Yang); Fatores Patogênicos (Externos ou do meio ambiente;
Internos ou Emocionais; e Nem Internos Nem Externos - por
exemplo por alimentos, hábitos de vida, tipo de trabalho e etc.);
Substâncias Vitais (Qi/Energia e seus diferentes tipos; Xue/Sangue; JinYe/ Líquidos Orgânicos; Jing/Essência; e Shen/Mente);
Cinco Elementos/Movimentos (Wu Xing); ao Sistema de Órgãos
e Vísceras (Zang Fu); e etc.. Por exemplo, existe uma técnica
bastante eficaz da MTC e que é bem divulgada e ensinada no
mundo todo pelo Dr. Richard Teh Fu Tan e seus discípulos (a denominada técnica de Balanceamento dos Meridianos ou “I Ching
Balance”). Esta técnica é totalmente baseada no Yin e Yang, nos
trigramas do I Ching e outros conceitos mais derivados do estudo
dele - inclusive a forma de se realizar o tratamento baseados nos
Cinco Movimentos e nos pontos Shu Antigos ou de Equilíbrio dos
Cinco Movimentos em cada unidade energética Zang (Órgão) ou
Fu (Víscera). Ou mais a fundo ainda, na técnica de Interconversão
dos Hexagramas (conjunto de seis linhas do I Ching).

bebe água em grande quantidade de uma só vez, a língua fica
bem avermelhada (hiperêmica), apresenta taquicardia e pulso fica
dilatado, superficial e mole, apresentando quadro febril. Enquanto
que o calor vazio pode ou não alterar levemente a coloração da
língua, tornando-a um pouco mais avermelhada do que o normal,
a sede se presente estimula o animal a tomar água em pequenos
goles e quantidade, o pulso se torna vazio, a língua perde seu
brilho (umidade) e podendo ocorrer leve hipertermia.

Um dos sistemas de diagnóstico da medicina chinesa mais básicos
(fundamentais) em realidade é uma derivação dos conceitos de
Yin e Yang. Este sistema de diagnóstico é conhecido como “Oito
Princípios/Característica” (Ba Gang). Em realidade, são apenas
comparações e associações das características da enfermidade
(suas manifestações clínicas) ao Yin e ao Yang quanto ao tipo,
profundidade e localização do distúrbio. Ou seja, se uma manifestação clínica ou um conjunto de sintomas indicam que a doença
atingiu a camada superficial (Yang) do corpo (pele, subcutâneo,
musculatura e meridianos tendinomusculares) ou se já se aprofundou (Yin), afetando portanto o sistema de órgãos e vísceras da
MTC – Medicina Tradicional Chinesa). Ou ainda se tal conjunto
de sintomas se devem a distúrbio de Frio (Yin) ou Calor (Yang). E
se estes mesmos sintomas representam um padrão de excesso
(Shí - Yang) ou deficiência (Xu - Yin). Podendo ser excesso de
fatores patogênicos ou deficiência de defesas corpóreas. Podem
também estar relacionados a Excesso de Calor (Calor Cheio) ou
Excesso de Frio (Frio Cheio); ou Deficiência de Calor (chamado
portanto de Frio Vazio – vazio de Yang), dando portanto sinais de
frio, e Deficiência de Frio (chamado Calor Vazio – vazio de Yin),
dando então sinais de calor. Porém o calor devido ao excesso de
calor é bem mais intenso do que o de deficiência de frio. Somente
como exemplo, o calor cheio dá sinais de sede excessiva, o animal

Da sobreposição de duas linhas Yin ou Yang surgiram quatro
símbolos:

Ou seja, o sistema Ba Gang de diagnóstico é todo ele baseado
nas características do Yin e do Yang do I Ching.

Yin e Yang e a formação dos Trigramas

Graficamente, Fu Xi representou a energia Yang como sendo uma
linha cheia (
) e a energia Yin como sendo uma linha
quebrada ou partida ao centro (
). Yang é ativo e cheio;
Yin é receptivo, por isso é vazio - o espaço no interior de sua linha
partida. Ou ainda, Yang é Luz Quente (Sol) e Yin é Luz Fria (Lua).
Sol brilha sempre, portanto linha contínua; já Lua ora está Cheia,
ora Nova/Escura, por isso da linha interrompida.

Figura 1 – Representação dos quatro símbolos ou quatro períodos do
ano (estações) ou do dia
E da sobreposição de três linhas Yin ou Yang, formaram-se os
8 trigramas de Fu Xi, caracterizando-se pares bipolares como:
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Céu = Chien (leia-se Tien) é atividade; e
Terra = Kun é receptividade;
Montanha = Ken é culminância da matéria sólida; e
Lago = Tui é a concentração da matéria líquida;
Fogo = Li são os movimentos ascendentes e dilatadores, o
calor; e
Água = Kan são os movimentos descendentes, retração e penetrantes, o frio;

Jan/Fev/Mar 2019

O Significado dos Trigramas

Muitas são as característica atribuídas a cada trigrama, chegando
mesmo a milhares de associações possíveis. São característica
físicas, mentais, psicológicas; além de coisas materiais, áreas de
trabalho, tipos de alimento, formas, cores e etc. Como o intuito
aqui é mais a área médica chinesa (saúde e psicologia), ilustrarei
de forma resumida a parte voltada mais para a saúde e psicologia,
haja vista que mostrarei como as consultas de I Ching na MTC
podem ser feitas e nos auxiliar no diagnóstico e tratamento pela
visão da medicina chinesa.

Trovão = Chen (leia-se Tchen) representa o movimento forte e
rápido/explosivo, linear; e
Vento = Sun representa o movimento suave, em curvas, flexível.

Elemento Fogo

Veja a seguir a representação gráfica dos pares bipolares de
trigramas.

Este elemento é representado pelo trigrama Li. No lado psicológico, representa a alegria e o ânimo em se fazer algo. Mas chega
até lá mediante o intelecto, o estudo, a razão (quando em seu
lado positivo). Indicam pessoas que buscam o porquê das coisas.
São pessoas que fazem a vida particular se tornar melhor e mais
jeitosa diariamente; que vão sempre para o alto - empurram para
cima. São indivíduos alegres e amigáveis, brincalhões. É o homem
dependente do sexo.

LI

Não esquecer que o espírito puro é representado pelo trigrama Chien (a justiça e os juizes), e que sua manifestação
na matéria sim é o fogo Li (as leis penais e os advogados,
os guardas e policiais, os documentos).
Figura 2 – Diagrama de Fu Xi (Fu Shi)
Os trigramas devem ser observados do centro para a periferia,
ou seja, de dentro para fora. Portanto, a primeira linha de cada
trigrama é aquela que está mais próxima ao centro do círculo e
a terceira linha dos trigramas é a mais externa. Perceba que os
pares do mesmo eixo possuem linhas contrárias, ou seja, se sua
1ª, 2ª ou 3ª linhas são Yin, as do seu par no eixo são Yang.

Os Cinco Movimentos - Elementos (Wu Xing)

A partir da visão chinesa de origem de todas as coisas no universo,
surgem então os trigramas e os Cinco Movimentos (Fogo, Terra,
Metal, Água e Madeira) da medicina e psicologia chinesas.
Do Yin e do Yang surgem os cinco movimentos.

Figura 3 – Ilustração da Formação e Origem dos Trigramas do I
Ching e sua relação com os Cinco Elementos da MTC.
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Elemento Terra

KUN
e
KEN
O elemento terra é representado pelos trigramas Kun e Ken.
Ken é o silêncio, o portão; a vida e a morte – os cemitérios.
Ken é a quietude, a calma, a paciência, mas também são os obstáculos, a teimosia, o segredo. É o que está guardado, escondido,
o que não está evidente. São indivíduos teimosos, resistentes à
mudança. Sun, que é a pessoa que duvida, mas escuta.
Ken não faz nada para mudar: a não ser que tenha embaixo da
montanha o Chen (Trovão) e saibamos trabalhá-lo.
Ken é o símbolo da obstinação, podendo neste aspecto compararse ao signo de capricórnio.
Ken é a consumação ou a pessoa que se esquece de si mesma
e ajuda os outros calmamente - o mestre -; ou o homem preso a
um castelo de pedra. É o homem orgulhoso sobre a montanha ou
aquele que contempla a natureza e ajuda as pessoas.
Ken é o centro de sabedoria - o monge em meditação. É o símbolo
do esquecimento do “eu”. Em seu lado negativo é o esquecimento
da alma - o orgulho mata a alma.
Ken nos indica que há breques, dificuldades, impossibilidades
momentâneas... que não há definição.
Chen é o início, a angústia; Kan é a transformação pela
dor; Ken é a culminação pela quietude e o esquecimento
de si próprio.
Ken é a calma. A calma, se levada ao extremo, transforma-se em
covardia - que é um aspecto negativo de Kun.
Kun é o símbolo da mãe universal, aquilo que gera todas as coisas,
o signo da geração. É o símbolo daquilo que dá o sustento. Símbolo
da benevolência no lado positivo e da covardia no lado negativo.
Símbolo da submissão e da paciência. Símbolo dos caminhos abertos e das planícies. Psicologicamente é a escuridão, a inconsciência.
Símbolo do escuro que há em nós. Tudo que muito suavemente nos
breca: é a preguiça, o sono, as pequenas coisas que nos derrubam.
Devemos ter cuidado com o hexagrama número dois, Kun sobre
Kun, pois ele está mal explicado. Andar pela geada, ou lugares com
gelo, é indicativo do caminho da virtude, isenta de paixão. Andar
não por motor passional e sim pela razão. Gelo é a virtude mais
pura que há. Kun sobre Kun indica que só se deve falar quando
lhe pedirem. É para não dar muito palpite. E isso é a solidão. Tomar
muito cuidado para não ficar com idéias de morte, depressão. E
deve-se cuidar dos pensamentos, pois a pessoa torna-se muito
preocupada com tudo: é a preocupação excessiva. Kun é o símbolo
das enfermidades e da morte, do túmulo; aquilo que se decompõe.

Elemento Metal

CHIEN e TUI
Os trigramas representantes deste elemento são Chien e Tui.
Chien representa o “deus” Cronos – o tempo. Chien é a violência,
são os grandes ditadores, o autoritarismo.
Chien é o espírito não manifesto, é a luz fria, o olhar isento de
sentimento, o frio, o gelo, a virtude - o caminho espiritual, o caminho da razão pura. É a não paixão.
Tui, como metal, representa a alma, pois que ele é o lago que
se forma ao pé da montanha, mediante o derretimento do gelo
que havia no cume da mesma. Representa a pessoa em estado
de graça, de beatitude.
Tui metal é a pessoa alegre, mas não expansiva. É a verdadeira
alegria - calma e tranqüila, bem diferente daquela pessoa que
ri demasiadamente, devido a falta de tranqüilidade interior, dita
hilariante, histérica, representada pelo fogo (Li).
Tui é a calma e a profundidade. Os verdadeiros lagos são muito
profundos. Tui é a emoção fria, alegria e contentamento, serenidade e tranqüilidade.
Tui, o pântano, é a água que está corrompida – os prazeres
levados ao extremo.
Chien é o espírito que se manifesta no gelo. O extremo frio e
seco. No mundo natural, transforma-se em lago.
As espadas são veneradas, são o princípio espiritual, a verdade nua, pois canaliza o princípio espiritual; separa e quebra a
ignorância. O cavaleiro é um homem nobre, pois tira a alma – a
espada – da personalidade – a bainha da espada.
O metal polido representa o Céu, Deus. Podemos, assim, dizer
que Metal - Chien - gera água - Kan -, e que o espírito gera a
nobreza de caráter.
Chien é o tempo. Não é trigrama humano - apesar de ser o pai:
que na filosofia chinesa é o representante do Tao na terra. É o
tempo, a perseverança na ação. Entre os homens são os juizes
e os líderes natos. São também as pessoas violentas, ou as que
podem tornar-se violentas, pois em algum momento de suas vidas
poderão fazer uso de violência. São as pessoas que dizem: “Em
algum momento você irá fazer isso ou aquilo. Você verá!”; o que
não deixa de ser violência.
Chien é a expressão da mutação, rápida e violenta. São os lugares por onde passam muita gente, especialmente os hotéis e
as grandes cidades.
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Chien são os homens velhos, a vontade do pai.
Chien é sublime boa fortuna, a ajuda de Deus e dos espíritos, de
duendes, gnomos e seres elementais, etc.
Tui governa, principalmente, os aparelhos dos dentistas, a boca,
o ato de falar e a saliva. É a filha menor.
Em seu aspecto positivo, representa os lagos – veja a descrição
anterior sobre os lagos, no elemento metal.
Tui trabalha com as sensações, e portanto pode deturpar-se: é
lago e pântano. São as intrigas e as deturpações de palavras.
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Kan é o começo humilde, o serviço – pois a nascente serve a um
viajante. O serviço inclui a idéia do esquecimento de si próprio.
É o garçom.
Kan é o signo da escuridão, da noite profunda: da noite da alma.
Kan sobre Kan – de modo positivo - é o mestre, o professor nato,
o mago. Pode ser ainda um psicólogo, um psiquiatra: pois que
conhece profundamente a alma humana.

Elemento Madeira
Elemento Água

KAN
Este elemento é representado pelo trigrama Kan.
Kan é o princípio da astúcia. Como manifestação psicológica é a
perturbação mental contínua, uma causa de distúrbios emocionais. São as pessoas doentes e as perturbadas, as que não têm
propósito na vida: são ambíguas.
Kan é a causa de doenças infecciosas bacterianas e difundidas
ou passadas através do sangue.
Kan nos mostra um mistério - o da transformação pela dor. É
uma causa de dor.
Kan é a Lua – o inconsciente, o instinto – e Li, o Sol – o consciente, o intelecto.
Kan é uma nascente; é a água que nasce como uma pequena
fonte e que tem um início simples.

SUN e CHEN
Tal elemento é representado pelos trigramas Sun e Chen, madeiras mole e dura, respectivamente; ou ainda, raiz/vento e trovão.
Sun é a introversão, é a madeira mole, suave, flexível e verde.
Como manifestação psicológica é a indecisão, a docilidade e a
gentileza, a obediência. Sun representa a penetração vagarosa,
lenta, suave, não perceptível. São os vermes, aquilo que penetra
em nós e trabalha pouco a pouco. É o canto do galo que se pode
escutar a qualquer hora e à distância, e que penetra a escuridão e
nos acorda. É o vento da primavera, suave, que causa o desgelo,
e não o vento quente do verão.
É o primeiro cigarro, a primeira relação sexual, a primeira cachaça. A raiz é aquilo que se desenvolve lentamente e supera os
obstáculos e adapta-se a eles. Sun é o vento da primavera que
não é forte, é frio e cortante, porém não é quente, nem abafado
ou úmido.
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É o vento suave, gentil, delicado que forma os lagos, mediante o
desgelo. Sun é a pessoa que fala baixinho, suavemente.
Sun são as coisas sutis da vida. É sempre percebida sem fazer nada
para tal - são as palavras sutis. É a filha mais velha, a que é mais
exigida e que age de modo calado, e a que mais abaixa a cabeça
e sustenta tudo - o lar -, a que mostra os exemplos persistentes.
São os exemplos persistentes e calados de uma pessoa; são as
pessoas reclusas, freiras, introvertidas, ocultistas. É a dúvida, a
indecisão, aquilo que nos causa dúvida quanto a ir ou não adiante.
São os vermes, os micróbios, as enfermidades virais, doenças
que penetram, atacam e se desenvolvem lentamente, quase
imperceptível, e que, quando damos conta, já estão muito fortes
e avançadas (câncer, gripe, AIDS).
Sun é aquilo que se infiltra e se desenvolve gradualmente. Quando
Sun aparece no hexagrama, exige que façamos as coisas persistente e suavemente. Sun é a imagem da raiz – madeira – que
persistentemente busca alcançar seu objetivo: a água que se
encontra a certa profundidade no solo. A raiz necessita algumas
vezes desviar-se, ou melhor, contornar certas barreiras naturais
como certos pedregulhos, cascalho etc., porém não desiste jamais
de alcançar seu objetivo, e finalmente acaba por alcançá-lo.
Chen é a extroversão - o trovão -, a madeira forte, dura e inflexível - peroba.
Como manifestação psicológica é a angústia; é a pessoa ameaçadora, que fala alto e se movimenta rápido; nervosa e sonhadora.
É a ansiedade. Chen pode ser relacionado ao signo de Sagitário:
o que aspira ao alto e procura ajudar as pessoas.
É o movimento para atingir o objetivo de modo rápido e violento;
é a madeira forte quando estoura. No Tai Chi Chuan, é representado pelo golpear com os pés, o andar. É também o fraturar de
um osso - que ao estourar, emite um ruído semelhante ao de um
trovão. É o desenvolvimento extremamente rápido, o movimento
violento. É a pessoa angustiada e que caminha aos pulos. Em
Chen, a terra segura o elemento, abafa o movimento. É a angústia
– querer fazer algo e não poder.
É alguma coisa dentro de nós que não nos deixa fazer algo, porém
há a vontade para tal. Há uma revolução interior. E a angústia
quando extravasada é o estrondo no lar, a revolução social, a
guerra civil com bombas. Entre os homens, cria a violência; é o
grito; é o ser humano inconformado; é a angústia.
Chen é o movimento e o choque, o estrondo do trovão, o estourar
- brotamento - da semente, o crescimento rápido.
É o crescimento e a elevação espiritual, o homem sonhador aquele que se lembra dos problemas espirituais.
É o signo do começo – tanto espiritual como material. O começo
angustiante, traumático. É uma bomba à vista.
Chen é a competição – esta o corrompe, pois quer sempre ganhar;
e acabam por se corromper somente para vencer.
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Os Cinco Movimentos e As Quatro Configurações

E dos cinco movimentos surgem todas as coisas. E da relação
entre eles surgem as quatro configurações: Construção/Produção/Geração ou ciclo Mãe-Filho (Sheng), Dominação/Controle/
Destruição ou Ciclo Avó-Neto (Ko) - muito utilizados em MTC - e
ainda no I Ching, ciclos de Contra-Dominação e de Extinção/
Desgaste - que seriam alguns dos ciclos patológicos da MTC.
Devemos conhecer os Cinco Movimentos, os Oito Trigramas e
as Quatros Configurações, além dos Três Poderes Primordiais,
para então conhecer melhor o I Ching.
É mediante a relação entre estes itens que poderemos observar
a harmonia que há nos hexagramas (conjunto de seis linhas
criados a partir da sobreposição de dois trigramas). E, segundo
ela, teremos aquilo que nos fala o I Ching como sendo:
I. boa fortuna;
II. sublime boa fortuna;
III. infortúnio;
IV. motivo de arrependimento;
V. humilhação;
VI. ou que se está sendo sincero, mas se está sendo impedido
de realizar algo.

Figura 4 – Representação dos cinco elementos (Wu Xing) com suas
cores correspondentes e seus respectivos trigramas, e os ciclos de
Produção (Setas externas) e Destruição (Setas internas).
Como são cinco elementos, cada um destes poderá se relacionar
com os quatro outros elementos de quatro modos diferentes, que
são as quatro configurações: Construção, Destruição, Extinção e
Respeito, descritas a seguir. Nessas quatro configurações, está
todo o destino: as mutações por que o universo pode passar.
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CONSTRUÇÃO ou PRODUÇÃO

No I Ching, tal configuração aparece sob a forma de boa fortuna,
que está ligada aos seres humanos, ou seja, se está agindo
segundo as leis da natureza e seguindo o caminho correto. É o
agir no caminho natural das coisas, é remar a favor da maré, agir
corretamente, no momento certo, de modo correto. É o caminho
para a felicidade e o sucesso. E quem não deseja isto?
A construção também é chamada de produção, pois um gera,
produz o outro. É o caminho da benevolência, da nobreza de
caráter, do iluminado, do espiritual. A boa fortuna está relacionada
aos negócios humanos. Se estamos a realizar algo muito bom e
temos um bom carma, conseguimos até mesmo o que o I Ching
chama de suprema boa fortuna. Mas há também a sublime boa
fortuna, na qual estamos como que sendo abençoados pelo divino. Estamos sendo o agente de algo divino. Neste caso, estamos
recebendo dois tipos de ajuda: uma de Deus, outra dos espíritos
da natureza, que são chamados elementais, como os gnomos,
salamandras, etc., e dos seres espirituais desencarnados – os
entes queridos da família e os amigos. Veja, esquematicamente,
como se vê a produção ou construção:

Figura 5 – Representação do Ciclo (Relação) de Produção entre
os cinco elementos, também chamada de relação mãe-filho, da
acupuntura e medicina chinesa, e os respectivos trigramas que
pertencem a cada elemento.
Pode-se resumir o ciclo de construção ou produção assim:
i. fogo produz a terra (cinzas);
ii. a terra produz o metal (no seio da terra formam-se os metais);
iii. metal produz a água (sob intenso calor o metal torna-se líquido);
iv. a água produz a madeira (a água nutre as plantas – madeira);
v. a madeira produz – alimenta – o fogo (a madeira e seus derivados são o combustível para haver fogo).

CONTROLE OU DOMINAÇÃO OU DESTRUIÇÃO

No I Ching, a destruição aparece sob a forma de infortúnio. Ela
nos mostra que estamos completamente fora da realidade, ou
que nossos corações estão permeados por coisas ruins, ou que
estamos agindo contra as leis espirituais. Na destruição ocorre
arrependimentos amargos pelos danos e perdas ocorridos - colhese a tristeza. É o caminho do fracasso e da infelicidade, caminho
da perda, do erro, do engano e auto-engano.
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Um problema grave que lhe ocorra numa vida pode deixar sequelas que lhe impregnarão, fazendo com que em outra encarnação
estes estigmas impregnem seu inconsciente na forma de medos e
lembranças que poderão se manifestar já ao nascer ou em idade
tenra. O infortúnio pode ser decorrente de três causas: Divina,
Humana e aquela causada pelos Gênios - os espíritos da natureza.
No uso da mente está a nossa boa fortuna ou nosso
infortúnio. Pois o I Ching significa a mutação da vida
pela mente, pela consciência.
Quando estamos sendo egoístas, ou agindo contra o Tao, colhemos o infortúnio, pois o Tao protege o bem e o novo, porém
destrói o mal e o velho.
Quando três infortúnios surgem no hexagrama, é sinal
de morte – perda certa. Tais infortúnios podem aparecer
nos textos do julgamento e da imagem, nas relações entre
os trigramas – as configurações – e no texto das linhas.
Veja o esquema simbólico da destruição, abaixo:

Figura 6 - Representação da relação ou ciclo de Controle (Destruição)
entre os cinco elementos, também chamada de relação de Dominação,
da medicina chinesa, e os respectivos trigramas que pertencem a cada
elemento.
Pode-se resumir o ciclo de destruição assim:
a) fogo destrói o metal – derretendo-o;
b) o metal destrói a madeira, cortando-a, como o machado corta
a árvore;
c) a madeira destrói a terra, pois suga-lhe todos os nutrientes e
tira-lhe a umidade, tornando-a estéril;
d) a terra destrói a água, pois a terra a absorve e a consome por
completo;
e) e a água destrói o fogo, apagando-o.
O fogo é a razão, a consciência; e a água, o sentimento,
a emoção, o inconsciente.

EXTINÇÃO, INJÚRIA ou DESGASTE

No I Ching, a extinção, também chamada de injúria ou desgaste,
apresenta-se sob a forma de motivos de arrependimento e humilhação. Indica-nos que ainda temos uma chance de arrependimento, de parar o que se estava fazendo, desculpar-se e tomar
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o caminho correto, o caminho do meio (seguir o Tao): o caminho
da espiritualidade, do amor e do bem. Se nos arrependermos, e
tomarmos o caminho do bem, então teremos boa fortuna. Mas se
continuarmos no caminho errado, então colheremos o infortúnio.
Aqui, pensa-se que se está no caminho correto, mas não está.
No I Ching, diz-se: a humilhação faz pensar, o pensar leva ao
remorso, e este traz a boa fortuna.
Na extinção, uma parte governa a outra e a consome, desgastando esta última - é a amargura. É uma vela que se apaga aos
poucos. Porém tal situação pode ser mudada. Um exemplo desta
relação é aquela que algumas vezes ocorre entre um chefe e o
empregado: se o empregado não faz ou age conforme a empresa
deseja ou lhe pede, o chefe o irá demitir. Ou entre o filho e sua
mãe, quando ele ainda está no útero dela, haja vista que se o filho
exigir nutrientes demais de sua mãe, ela começa a emagrecer e
definha-se, podendo até morrer.
Na extinção, uma parte - a governante - consome a outra, porém
sem destruí-la, matá-la. Por exemplo, o caso de uma sanguessuga, onde ela suga o sangue de sua vítima, porém não a destrói,
pois precisa dela para o seu sustento. Outro exemplo, é o caso
do metal - machado - que bate na madeira, porém não sai ileso,
pois apresenta posteriormente dentes e perde o corte.
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Em termos de relacionamento humano, o Respeito seria uma
situação em que, por exemplo, um casal está “em briga”, onde o
marido está querendo impor ordens, mas sua esposa não acata
suas determinações, sem dizer nada, sem agir, sem responderlhe, sem discutir e sem fazer aquilo que lhe mandara, evitando-se
assim maiores conflitos: se ela abrir a boca ou fizer um pequeno
gesto que o contrarie ... pronto! Acabou-se o relacionamento. Vem
então a separação: é o fim. Portanto, destruição. Na simbologia
do Respeito, devemos observar quem tem medo de quem, o que
está relacionado com quem é destruído por quem. Portanto, o
Respeito é o caminho inverso ao da Destruição. Veja a seguir.
O ciclo de respeito pode ser resumido assim:
> o fogo respeita a água, pois tem medo dela, pois a água
controla o fogo;
> a água, por sua vez, respeita a terra;
> a terra respeita a madeira;
> a madeira respeita o metal;
> o metal respeita o fogo.

OS SENTIMENTOS

Com relação aos sentimentos, podemos representar da seguinte
forma (simplificada) a relação de produção ou construção:

Na extinção, inclui-se o infortúnio e a boa fortuna: cabe a
nós decidir qual caminho tomar.
Se continuarmos no caminho errôneo, virá o infortúnio; se reformularmos nosso modo de agir, pensar ou falar, então poderemos
ainda obter sucesso, ou boa fortuna. A extinção é o caminho do
desgaste constante, o qual pode levar à destruição. É o caminho
inverso ao da produção. A extinção pode ser representada da
seguinte maneira:
Pode-se resumir o ciclo de extinção da seguinte maneira:
> fogo extingue a madeira, consumindo-a;
> a madeira extingue a água, absorvendo-a;
> a água extingue o metal, corroendo-o;
> o metal extingue a terra, pois se da terra retirarmos os seus
nutrientes (os minerais – os metais – e a água), ela tornar-se-á
pobre, fraca improdutiva;
> a terra extingue o fogo, abafando-o.

RESPEITO

Neste caso, o I Ching nos fala que estamos sendo sinceros, porém
não estamos sendo possibilitados de realizar o que queremos;
estamos sendo impedidos de agir ou realizar algo. Portanto,
não depende de nós o desfecho da situação. Temos, então, que
cultivar a calma, a quietude e a alegria - imbuídos de compreensão e confiança. Rever nosso modo de ver as coisas e de agir
e falar, buscando ver o que nos falta para conseguir o sucesso.
É o momento de nos fortalecermos para agirmos depois, no
momento oportuno. Temos de manter a atenção constante! Esta
é uma situação de equilíbrio perigosa, tensa; é uma situação de
medo e dúvidas. Portanto, deve-se esperar e não agir. Aqui cabe
o princípio chinês da “ação pela não-ação”: o Wu Wei.

Figura 7 – Ciclo de Produção (Construção) e os Sentimentos.
A relação entre o Ciclo de Produção (Construção) e os Sentimentos
podem ser resumidos da seguinte maneira.
A sabedoria, que é representada pelo trigrama Li, produz a
benevolência, que é representada pelos trigramas Kun e Ken.
O homem benevolente procura o caminho da espiritualidade, criando o espiritual, que é representado pelos trigramas Chien e Tui.
O homem espiritual é aquele de sentimentos e caráter nobres, e
portanto nasce assim a nobreza de caráter, a qual é representada
pelos trigramas Tui e Kan.
Aquele que é nobre de caráter aspira à sabedoria e ser melhor;
e tal aspiração é representada pelos trigramas Chen e Sun.
E o homem que é reto no caminhar, que procura se melhorar e
aspira à sabedoria acaba um dia por atingir a iluminação (Li),
fechando-se assim o ciclo.
Logicamente que a psicologia chinesa baseada no I Ching é muito
mais rica e profunda que o exposto aqui, pois daria um livro à
parte, podendo-se fazer um paralelo entre a Psicologia Analítica
de Carl Gustav Jung - Psicologia Analítica Junguiana - discípulo
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de Freud; os trabalhos de Myers-Briggs no desenvolvimento de 16
tipos de personalidade e suas aptidões (pelo Indicador de Tipos
denominado de MTBI: https://www.myersbriggs.org/. Mas isso
ficará para o livro a ser publicado em um ano ainda.
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imagem abaixo ilustrando a chamada relação mãe-filho (ou de
Geração – Sheng) da medicina chinesa.

O I Ching e o uso dos “Pontos Shu Antigos”

Os pontos chamados de “Shu Antigos” são pontos muito poderosos. Eles estão relacionados cada um deles a um dos cinco
elementos da MTC. Portanto existem cinco pontos “Shu Antigos”
para cada meridiano-função (Zang Fu: sistema de órgão e víscera
da medicina chinesa).
Estes pontos são excelentes para se obter a cura dos pacientes.
Eles atuam na causa do problema, no desequilíbrio dos Zang Fu.
Há segundo a MTC e o I Ching três níveis de doença: energética,
funcional e física. Caso atuemos na fase energética, a doença não
evoluirá para um distúrbio funcional de algum órgão ou víscera.
Mas se não intervimos nesta fase, a doença levará ao surgimento
de sintomas, caracterizando o distúrbio funcional. Mas ainda sim
será simples e eficaz o tratamento do problema mediante o uso
dos pontos “Shu Antigos”. Porém, se deixarmos a doença evoluir
ainda mais, então fatalmente chegaremos a um distúrbio físico,
a chamada fase lesional.
Por exemplo, ao comermos alimentos que agridem o estômago,
caso palpemos o pulso, detectaremos uma alteração energética. E se atuarmos prontamente, mediante uso dos pontos “Shu
Antigos”, resolveremos este problema e os sintomas não serão
manifestados. Mas se não agirmos de pronto, então logo surgirão
os primeiros sintomas de gastrite, como gastralgia, sensação de
queimação no estômago, regurgitação ácida esofagiana e etc. Se
agirmos nesta fase com o uso dos pontos “Shu Antigos”, então
poderemos evitar que a doença evolua para uma úlcera gástrica.
Mas se esta já estiver presente, então teremos entrado na fase
lesional. Aí a intervenção médica deverá ser mais contundente e
rápida, caso contrário poderá até mesmo a úlcera supurar.
Tais pontos devem, sempre que possível, ser utilizados assim que
um problema for detectado. Se efetuarmos o diagnóstico precocemente, através do diagnóstico pelo pulso, então dificilmente teremos um animal adoecido. Caso esperemos os sintomas surgirem
para efetuar o tratamento, então certamente que conseguiremos
debelar o problema caso o distúrbio seja ainda funcional. Mas se
já houver lesão estabelecida, então o processo de cura será mais
lento e poderá até mesmo não ocorrer.

Duas Maneiras Diferentes de Uso dos “Pontos Shu
Antigos”

Existem duas formas diferentes de se utilizar os chamados
pontos “Shu Antigos”. Uma que utiliza a chamada regra fixa, em
que utilizamos os chamados pontos de tonificação e de sedação
de cada Zang Fu como sendo fixos (e a técnica derivada disso
chamada de “regra dos quatro pontos”). Por exemplo, em caso
de sinais de excesso (Shí) de Fígado (Gan), deveremos realizar
a sedação do mesmo.
Pela relação que existe entre os cinco elementos, no sentido
horário, um elemento é sempre a mãe do elemento subsequente
e é também filho do elemento antecessor, como podemos ver na

Figura 8 – Ilustração dos ciclos de Geração/Produção (Mãe-Filho) e
de Controle/Dominação/Inibição (Avô-Neto) da Medicina Tradicional
Chinesa.
Como o filho é aquele que se alimenta (suga) da mãe, o filho
é sempre um elemento que seda. E como a mãe é sempre
aquele que nutre (alimenta) o filho, então o ponto mãe de
cada elemento serve para tonificação. Portanto, para tratarmos um determinado Zang Fu, devemos primeiro ver qual
o ponto que pertence ao elemento do qual seu meridianofunção faz parte.
No caso do Fígado, que pertence ao elemento madeira, o ponto
madeira será a nossa referência. No caso de ser o Baço-Pâncreas (que pertence ao elemento terra) a ser tratado, devemos
ter como referência o ponto dos “Shu Antigos” que pertence ao
elemento terra. A partir daí, o ponto mãe deste nosso ponto de
referência servirá para realizar a tonificação, enquanto que o
ponto filho deste nosso ponto referencial servirá para realizar
a sedação do meridiano a que ele pertence. Então, para sedar
o meridiano Fígado, devemos inserir a agulha em sedação no
ponto filho do ponto do elemento madeira, haja vista que o Fígado
pertence ao elemento madeira.
Para sedar o Fígado, então deveríamos utilizar o ponto F2 (elemento fogo, que é filho da madeira, portanto seda o Fígado).
Para citar outro exemplo, em caso de deficiência (Xu) de BaçoPâncreas (Pi), teremos de tonificar este órgão-função mediante
o estímulo de tonificação no ponto mãe da terra, haja vista que o
Baço-Pâncreas (BP) pertence ao elemento/movimento terra. Ou
seja, para tonificar o BP, devemos utilizar o ponto BP2 (haja vista
que o BP2 pertence ao movimento fogo, que é mãe do movimento
terra, portanto ele tonifica o BP). Veja ilustração a seguir.
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começo de cada estação (datas dos solstícios e dos equinócios)
é em realidade o meio da estação energética. Efetuando-se os
cálculos de cada estação, veremos que alguns dias ficarão fora
de cada uma destas estações. Em realidade, estes dias que não
pertencem nem ao final de uma estação nem ao começo da próxima pertence ao que denominamos de quinta estação (estação
esta que pertence ao movimento terra). O nome desta estação
é portanto Interestação.

Figura 9 – Ilustração de pontos “Shu Antigos” do Movimento
Madeira (Fígado – F – e Vesícula Biliar –VB) à esquerda e do
Movimento Terra (Baço-Pâncreas – BP – e Estômago – E) à direita,
nos círculos coloridos, cada um referente a um Movimento/Elemento
(Vermelho/Fogo; Marrom/Terra; Cinza/Metal; Água/Azul; e Verde/
Madeira). Além disso, estão incluídos os pontos de Alarme (dentro
do raio: VB24 para Vesícula Biliar e F14 para Fígado; F13 para
Baço-Pâncreas e VC12 para Estômago), de Assentimento (começando
com a letra B: B19 para VB, B18 para F; B20 para BP e B21 para E),
Lo (das setas: VB37 para VB, F5 para F; BP4 para BP e B40 para
E) e de Acúmulo (no quadradinho: 36 da VB e 6 do F; 8 do BP e 34
do E) para cada Zang Fu, além do número de pontos totais de cada
meridiano (número colocado ao lado da abreviatura do meridiano
correspondente: 44 para VB, 14 para F; 21 para BP e 45 para E).
Pode-se ainda, na técnica que utiliza os pontos “Shu Antigos” de
forma fixa, fazer uso de outros pontos, como por exemplo, no caso
acima de excesso de Fígado, utilizar o ponto avô da madeira para
controlar o excesso do Fígado, pois que o avô controla o excesso do neto. Se Fígado está em excesso, utilizamos o ponto avô
da madeira (no caso em questão é o ponto F4), em tonificação,
para que o avô exerça o controle sobre o neto (ponto madeira
do Fígado = F1).
Mas existe uma outra forma de utilizarmos os pontos “Shu Antigos” que não de forma fixa, mas sim de acordo com a estação
em que o diagnóstico e tratamento será efetuado. Ou seja, de
acordo com a estação em que estivermos, o ponto de tonificação
e de sedação variará.
E há um outro detalhe: existem cinco estações energéticas ao
invés das quatro estações climáticas que conhecemos. Existe
uma estação energética para cada elemento/movimento.
Segundo o pensamento chinês antigo (Clássico), que inclusive
é abordado de forma sutil e superficial no Ling Shu (O Pivô Espiritual), existem cinco estações energéticas. Como o ano possui
365 dias, isso dá uma média de 73 dias para cada uma das cinco estações, haja vista que 365 dividido por cinco é igual a 73.
Como cada estação tem marcos astronômicos bem definidos,
os chamados solstícios (de inverno e de verão) e equinócios (de
primavera e de outono), ficará fácil calcular energeticamente, de
forma aproximada, quando cada estão tem seu início e término.
Mas para que entendamos o Cálculo das Estações Energéticas,
precisaremos explicar o porquê de cada passo a ser dado neste
nosso cálculo. Isso ficará para uma outra matéria!
Esta forma de se calcular o começo e final de cada estação
energética se extende para cada uma das outras três estações
que conhecemos, lembrando que o dia que para nós marca o

No caso do ano do ano de 2009, teríamos as seguintes datas
demarcando o começo e término de cada uma das cinco estações
energéticas:

Como podemos ver, existem portanto cinco estações energéticas.
Mas, diferentemente das formas possíveis de tratamento aplicáveis à regra fixa de pontos de tonificação e sedação, segundo esta
técnica chamada variável (conforme o calendário das estações
energéticas), somente podemos fazer uso dos pontos de tonificação (ponto mãe da estação em que o diagnóstico e tratamento
foram ou serão ambos realizados) ou de sedação (ponto filho da
estação em que o diagnóstico e tratamento foram ou serão ambos
realizados). Ou seja, se por exemplo estivermos no dia 29 de outubro de 2009 e chegarmos ao diagnóstico de Excesso de Fígado
e Deficiência de Baço-Pâncreas, como no exemplo anterior, então
para sedarmos o Fígado deveremos primeiro verificar a estação
que corresponde à data do diagnóstico e tratamento. Olhando na
tabela acima, verificamos que o dia 29 de outubro de 2009 cai na
estação energética da interestação (que pertence ao elemento/
movimento terra). Sendo assim, utilizarmos para qualquer meridiano-função (Zang Fu) na interestação (elemento terra) o ponto
mãe da terra para tonificar e o ponto filho da terra para sedar.
E somente podemos utilizar, por esta técnica, um e apenas um
ponto dos cinco pontos “Shu Antigos” para cada meridiano a ser
tratado. No nosso exemplo, o Fígado em excesso deverá então
de ser sedado, enquanto o BP, tonificado. Sendo assim, para
proceder o tratamento do Fígado, devemos primeiro localizar o
ponto terra do Fígado, pois o tratamento/diagnóstico será feito
na interestação, que pertence ao elemento terra. Nesta técnica,
o ponto de referência é sempre o ponto que pertence ao Movimento da estação de diagnóstico/tratamento. Portanto o ponto
terra do Fígado será a nossa referência. Como para tonificar um
Zang Fu pelos pontos “Shu Antigos” conforme a teoria dos Cinco
Movimentos (Elementos) a regra nos diz: “para tonificar, tonifique
a mãe” e “para sedar, sede o filho”, deveremos utilizar, no caso do
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Fígado, o ponto do Movimento Metal para sedá-lo, haja vista que
o Metal é filho da Terra. E como filho mama, suga a mãe, então o
ponto metal do Fígado sugará a energia que está em excesso no
Fígado na estação Terra (chamada de Interestação). No caso do
BP, que está em deficiência, teríamos de tonificá-lo. A referência
para o BP também é o ponto terra, haja vista que o diagnóstico e
tratamento foram (serão) feitos na interestação (estação terra).
O ponto para tonificar o BP terá de ser o ponto mãe da Terra, ou
seja, deverá ser o ponto Fogo, haja vista que a mãe alimenta o
filho (portanto o nutre, tonifica). Sendo assim, devemos utilizar o
ponto Fogo do BP para tonificá-lo quanto o tratamento/diagnóstico
for feito na Interestação (estação Terra).

Como normalmente precisamos de melhora rápida do animal, para
o maior conforto do mesmo e do proprietário, recomendamos a
seguinte sequência pontos de tratamento que funciona bem na
maioria dos casos:

Veja a figura abaixo ilustrando os pontos de sedação e de tonificação do F(Gan) e do BP (Pi) para a estação energética da Terra
(a chamada interestação).

O ponto de abertura e o de fechamento dos vasos maravilhosos
serão utilizado somente se realmente necessários. Já os pontos
“Shu Antigos” serão utilizados sempre que o distúrbio que o animal
apresenta for crônico, recidivante/recorrente, constitucional ou
ainda psíquico/comportamental. E a melhor forma de se utilizar tais
pontos “Shu Antigos” é mediante a técnica do calendário energético das estações. Caso o distúrbio seja agudo, então poderemos
fazer uso dos pontos “Shu Antigos” através da técnica fixa. Por
exemplo, caso venhamos a tratar de um cão apresentando gastrite, devido ao excesso de Estômago e de Fígado, poderemos
então fazer uso dos pontos “Shu Antigos” conforme a técnica fixa.
Então, para o Estômago e para o Fígado utilizaríamos o ponto de
sedação de cada um deles (respectivamente E45 – ponto metal
em meridiano terra – e F2 – ponto fogo em meridiano madeira).
Mas se o animal apresenta recorrentes episódios há meses ou
anos, então deveríamos utilizar os pontos “Shu Antigos” conforme
o calendário das estações energéticas. Por exemplo, na estação
do verão, deveríamos utilizar para sedação de qualquer meridiano-função (Zang Fu) o ponto filho do verão, ou seja o ponto filho
do elemento Fogo (Verão), que é o ponto Terra. Assim sendo,
utilizaríamos os pontos E36 e F3 (ambos do movimento Terra)
para sedar respectivamente o Estômago e o Fígado.

Diagnosticando Excessos e Deficiências dos Zang
Fu para tratamento mediante a técnica das estações energéticas

Para que possamos utilizar a técnica de tonificação e de sedação
dos Zang Fu pelo calendário das estações energéticas, temos
duas formas principais de diagnosticar os excessos e as deficiências de cada órgão e víscera da MTC: mediante anamnese
ou mediante palpação de pulso. Como a forma mais simples e
fácil para a maioria das pessoas é feita através da anamnese, a
seguir daremos exemplos de casos clínicos em que efetuamos o
diagnóstico apenas de excesso ou de deficiências para os Zang
Fu. E então os pontos selecionados para tratamento pelos pontos “Shu Antigos” para cada excesso e deficiência dos órgãos e
vísceras serão mostrados.
Devemos nos lembrar que o tratamento feito mediante tonificação
e(ou) sedação pelos pontos “Shu Antigos” surtirão efeito realmente
em média após três semanas do uso de tais pontos pela regra
variável (das estações energéticas). Sendo assim, devemos fazer
uso de outros pontos também, caso queiramos que o proprietário
fique satisfeito com o nosso tratamento e portanto retorne na
segunda sessão. Mas precisamos sempre alertar o proprietário
para que aguarde ao menos três semanas para observar uma
boa melhora do quadro de seu Pet.

Somente após determinar o padrão (Síndromes Energéticas) do
animal ou ser humano, utiliza-se então as agulhas necessária
para tratar cada paciente conforme os pontos que forem selecionados para o tratamento daquele indivíduo. Sem efetuar o diagnóstico, o tratamento será apenas sintomático ou paliativo. Mas
se determinarmos a causa e a tratarmos, então será curativo o
tratamento! E nisso o I Ching tem muito a nos ajudar/acrescentar.
Por isto que aprender I Ching certamente nos tornará melhores
profissionais da saúde!

[

Figura 10 – Ilustração de pontos “Shu Antigos” do Movimento
Madeira (Fígado – F) e Terra (Baço—Pâncreas – BP) que devem ser
utilizados ou para sedar ou para tonificar, mas apenas na estação do
elemento/movimento terra (Interestação). Veja que F2 tonifica e F4
seda, na interestação; enquanto que BP2 tonifica e BP5 seda nesta
mesma estação (terra).

Figura 11 – Sequência, da esquerda para a direita, dos pontos que
compreendem um tratamento completo que funciona para a maioria
dos casos, animais ou humanos.
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