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EDITORIAL

Ceticismo do contra
Estamos terminando o ano com uma eleição tumultuada que ainda promete render muita intranquilidade. Não se sabe exatamente como o novo Ministério da Saúde irá tratar as reivindicações
da Acupuntura e da Medicina Chinesa, bem como de outras terapias naturais e alternativas.
Teremos que aguardar para ver como vai funcionar.
Pesa nesse quadro que assistimos a um embate enorme na Europa entre as terapias naturais e os céticos cientificistas que exigem que todo tratamento funcione apenas através de
bases científicas ocidentais. Estes afirmam que toda medicina alternativa é apenas crendice,
pseudociência e charlatanismo, inclusive PERIGOSA para a saúde pública e, portanto, estas
técnicas devem ser impedidas e proibidas. Não se engane, eles já desembarcaram no Brasil
com a criação do Instituto Questão de Ciência, que tem como metas não apenas promover o
conhecimento científico entre a população (ideia louvável), mas combater as terapias alternativas, especialmente impedindo que o SUS utilize essas técnicas pois acreditam que apenas
ideias baseadas em evidências científicas podem ser utilizadas como política pública. E sem
qualquer traço de humildade, o instituto se propõe a ser “referência em assuntos científicos”,
e que “os pareceres científicos da Fundação deverão ser utilizados para embasar políticas
públicas relacionadas à ciência”. Ou seja, querem mandar no que pode ou não ser feito em
matéria de saúde no Brasil.
As coisas começam assim, depois os céticos questionam o Tai Chi Chuan, com certeza o
Qigong é bobagem (não existe “Qi” para esse pessoal e qualquer técnica baseada nele é
charlatanismo e ignorância) e a Acupuntura, se não for médica baseada em “nervinhos”, não
poderia ser executada. Fica o alerta.
Nesta edição damos as boas-vindas a dois eminentes pesquisadores, o Prof. Chiu Yi Chih, da
USP, especialista em Filosofia Chinesa e Taoismo, e meu amigo o Prof. Daniel Mendes Netto,
Médico Veterinário e referência brasileira em Acupuntura Veterinária, além de taoista e especialista em I Ching pelo Método Numerológico (Flor de Ameixeira). Nossa publicação só terá a
ganhar com a contribuição periódica destes dois colegas.
Ainda temos uma matéria especial sobre a lendária Montanha Wudang e um detalhado artigo
do Mestre Miguel Martín, da Espanha, sobre a técnica Baduanjin de Qigong, além de outras
preciosidades informativas.
Boa leitura, boas festas e um excelente 2019!
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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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Visite nossa comunidade taoista e
deixe seu like:
Amigos do Tao
https://www.facebook.com/amigosdotao/

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

6

Notícias
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ERRAMOS
Na última edição noticiamos o Encontro de Companheiros do Tao
da Linhagem Pai Lin realizado em abril deste ano em São Paulo,
mas publicamos duas fotos com a legenda errada. As fotos a
seguir são da comemoração do centenário de Mestre Liu Pai Lin

ocorrida em 2007 e não do encontro de 2018. Pedimos desculpas
ao Mestre Liu Chih Ming e aos organizadores do evento e agradecemos ao Prof. Tarcisio Sapienza por ter alertado sobre o engano.

Desejamos a todos
os amigos no Tao
boas festas e um
excelente 2019

www.laoshan.com.br
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Livros
Dao De Jing - O Livro do Tao
- Laozi (trad. Prof. Chiu Yi Chih)

O Dao De Jing, de Laozi, também é conhecido como Tao Te King (ou Tao Te Ching), de
Lao-Tsé. Os provérbios chineses que compõem este clássico do pensamento oriental
fundamentam milenares tradições filosófico-religiosas, tais como o Taoísmo e o Zen. E
revelam o caráter ancestral e profundo do Tao, que inspira diversas correntes de pensamento orientais e ocidentais, e que determinou o desenvolvimento de tantas outras
áreas do conhecimento, como a Medicina Tradicional Chinesa, o Tai-Chi, o Qi-Gong
e a Acupuntura. Esta tradução direta do mandarim inclui os ideogramas chineses e
seu respectivo sistema de pronúncia pin yin (transliteração fonética). Edição bilíngue:
português/chinês
			
Páginas: 192 | ISBN: 978-8568871058 | Editora: Mantra

Os Fundamentos da Medicina Chinesa
- Giovanni Maciocia

Escrita pela principal autoridade em medicina chinesa no mundo ocidental e fundamentada em consolidadas referências de livros chineses antigos e modernos, a obra Os
Fundamentos da Medicina Chinesa tem o objetivo de oferecer aos leitores do Ocidente
uma clara explicação da teoria e da prática da medicina chinesa, incluindo as teorias
do Yin-Yang e dos Cinco Elementos, Qi, Sangue e Fluidos Corpóreos e as funções dos
Órgãos Internos. Ricamente ilustrada e totalmente atualizada, esta terceira edição foi
cuidadosamente preparada para apresentar o tema de maneira sistematizada, abrangendo desde os primeiros princípios até a gestão de uma vasta gama de doenças e
condições. Com uma combinação única de informações criteriosas, juntamente com
uma riqueza de experiência clínica, a obra é ideal para todos os estudantes de medicina
chinesa, acupuntura e medicina herbal chinesa, bem como profissionais qualificados
que desejam se atualizar com as mudanças na área.				
Páginas: 1016 | ISBN: 978-8527731744 | Editora: Roca

Tai Chi Chuan A Alquimia do Movimento
- Wu Jyh Cherng

Fundador da Sociedade Taoísta do Brasil, Mestre Cherng apresenta todos os movimentos
e a filosofia do Tai Chi Chuan. O livro traz 69 ilustrações das principais posturas do Tai
Chi Chuan, com 26 fotos raras do Mestre Wu, pai de Cherng. Uma importante obra que
trata o Tai Chi Chuan do ponto de vista taoista.
				
Páginas: 158 | ISBN: 8585756659 | Editora: Mauad
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TaoQi: uma nova
dimensão no estudo e
aplicação da energia vital
Por Gilberto Antônio Silva

M

uitas pessoas passam anos treinando Tai Chi
Chuan, Aikidô, Yoga ou outras modalidades sem
conseguir sentir a presença do Qi. Terapeutas,
muitos deles experts em Acupuntura e outras práticas da Medicina Chinesa, passam anos aprendendo novos sistemas para
aperfeiçoar suas técnicas e poder auxiliar melhor as pessoas
que dele necessitam, sem no entanto se dedicarem a um aperfeiçoamento pessoal, de si mesmo, no trabalho com a energia.
Isso impede que as técnicas atinjam 100% de eficiência, pois
foram desenvolvidas para atuarem guiadas pelo Qi do terapeuta
ou acupunturista.
Tomei a decisão de escrever esse artigo introdutório depois
de minha palestra sobre o TaoQi no VII Congresso Brasileiro
de Medicina Chinesa da Faculdade Ebramec. Achei que não ia
ter quase ninguém presente, pois quase ninguém sabe o que
é TaoQi. E qual não foi minha surpresa ao ver a sala cheia e as
exclamações de surpresa dos participantes diante das demonstrações e exercícios práticos. O retorno após o evento foi estupendo, vindo de grupos de várias partes do Brasil. Acredito que
mais pessoas devam estar interessadas em um método prático
e objetivo para conhecer melhor o Qi.
Nesse texto vamos desenvolver alguns aspectos desse
sistema, suas origens e modo de funcionamento, para que possamos entender de que maneira ele pode ajudar a desenvolver
melhor as técnicas que o terapeuta já possui e aumentar sua
eficiência sem nenhum tipo de auxílio externo. Esse sistema
é revolucionário porque é o único existente que permite esse
desenvolvimento em um tempo tão curto.
Origens

Autor aplicando o TaoQi em aluno (2009)

Desde criança sempre
tive grande facilidade em
trabalhar com energia. Tendo
começado o estudo de filosofia oriental com 11 anos,
passei por várias linhagens e
ramos da sabedoria oriental
aprendendo a lidar também
com ideias sobre energia vital
(Qi, Ki ou Prana, dependendo
da cultura). Em 1988 completei o curso de Parapsicologia
e pude perceber que existiam

ferramentas e conceitos importantes no pensamento ocidental
que podiam ajudar a compreender como o Qi funciona. Mas foi
através das artes marciais que consegui um canal para trabalhar
na prática o Qi. Primeiramente com o Karatê, posteriormente
com o Aikidô e Taijiquan, consegui colocar em prática a filosofia
oriental que havia aprendido e compreender as maneiras como
o Qi podia ser trabalhado.
Em 1992 me tornei Assessor Técnico da consagrada revista
Kiai, de artes marciais. Com isso pude ter contato com a maioria
dos Grandes Mestres que trouxeram essas artes ao Brasil, muitos
dos quais já falecidos. Era uma oportunidade em primeira mão
para travar conhecimento com a primeira geração de Mestres
marciais orientais no Brasil e seus discípulos diretos, e não
poupei esforços: fui voluntário para receber todas as técnicas
em primeira mão, pois para poder escrever melhor sobre elas
é preciso tê-las experimentado. Assim, pude ser chutado até o
outro lado da academia pelo Mestre Léo Imamura (Ving Tsun),
ter pontos vitais atacados pelo Mestre Li Hon Ki (Hung Gar e
Wing Chun), ser virado de pernas para o ar pelo Mestre Chan
Kowk Wai (mestre em 11 estilos, neste caso Baguazhang), trocar
ideias filosóficas com Mestre Juichi Sagara (Karatê Shotokan), ser
imobilizado pelo Mestre Makoto Nishida (Aikidô) e Mestre Park
Sung Jae (ver matéria nesta edição sobre Hapkidô), ter o pescoço pressionado em uma técnica de quebramento pelo Mestre
Ranulfo Amorim (Hapkidô) e muito mais. Posteriormente, em
1996, fundei minha própria revista, “Oriente”, que durou até
2001. Nessa epopeia toda eu percebia a dificuldade dos alunos
em utilizar o Qi, que era algo muito natural para mim.
Ao presenciar uma aula fechada para faixas-pretas de Aikidô
e perceber como o mestre insistia para os alunos usarem o Ki ao
invés da força física, notei que deveria existir um método para
ensinar as pessoas, particularmente os ocidentais, a sentir e utilizar o Qi de modo mais fácil. A partir de 1997 comecei a dar aulas
ensinando as pessoas a sentirem e utilizarem o Qi, como “Curso
de Manipulação de Energia” e “Utilização Prática do Qi”. A partir
de 2002 o curso passou a se chamar “Manipulação de Energia
para Terapeutas - como potencializar as práticas terapêuticas”,
pois acreditei que os terapeutas se interessariam mais por esse
tipo de treinamento e ele deveria ser focado em aplicações que
servissem de apoio e complemento às práticas terapêuticas.
Embora muitos terapeutas tivessem se interessado, também era
grande o número de artistas marciais e pessoas comuns, sem
qualquer grau de envolvimento com cultura oriental, querendo
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estudar o sistema. A partir de 2006 batizei definitivamente meu
método de TaoQi, um nome geral que serve a todas as aplicações.
O TaoQi

A primeira coisa que um conhecedor da língua chinesa dirá
é que se misturou a transliteração Wade-Giles com a Pinyin.
De fato, se fosse apenas Wade-Giles ele seria Taoch’i e se fosse
Pinyin seria Daoqi. A explicação é que essa mistura é proposital,
pois embora o Pinyin hoje seja cada vez mais usado e o termo
“Qi” mais comum, “Tao” ainda pertence ao imaginário popular
como o cerne da filosofia daoista (ou “taoista”). Desse modo,
TaoQi evoca um reconhecimento imediato pelas pessoas, motivo
também das letras “T” e “Q” em maiúsculas, facilitando a leitura.
Desse modo a grafia do sistema se tornou minha marca registrada, pois esse “erro” de transliteração só pode ocorrer de modo
proposital. Se ler “TaoQi” por aí, tem que ser o meu sistema.
A base do TaoQi é o Taoismo, pois é minha filosofia de vida e o
melhor canal para se aprender sobre energia. Como taoista posso
falar sobre Medicina Chinesa, exercícios terapêuticos (Qigong),
Taijiquan e artes marciais, Feng Shui, I Ching. Um pouco de cada
coisa sempre entra nos cursos, ao lado dos conceitos e da sabedoria
milenar taoista. É um método voltado para o ocidental, mas com
forte base na filosofia chinesa.
Você deve estar se perguntando sobre o porquê do método
ser desenvolvido para os ocidentais. Nisso não existe qualquer
tipo de crítica, mas de compreensão: nosso modo de pensar e
atuar é diferente. Usamos em alto grau o pensamento racional
como base e se esse sistema intelectual não for satisfeito a pessoa simplesmente não consegue absorver de forma eficiente os
ensinamentos práticos. Essa é uma das razões principais para
a dificuldade dos ocidentais no estudo de Acupuntura, Qigong,
Tai Chi Chuan e outras técnicas chinesas que usem o Qi. Quando expomos conceitos técnicos e analogias derivadas da Física
ou da Parapsicologia e os alunos conseguem enxergar como a
energia funciona, aceitam a ideia e podem usufruir livremente
das técnicas práticas, que também são passadas de modo mais
material no começo e passando para exercícios cada vez mais
sutis até poder efetuar aplicações à distância. Essa progressão
é um dos segredos do sucesso educacional do TaoQi.
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estes conceitos são experimentados por meio de
exercícios especialmente
desenvolvidos para que
todos os participantes
possam sentir a energia.
Isto é sempre o mais importante em um curso
de TaoQi: todos sentem
o Qi circulando e sendo
utilizado.
Depois destas noções
iniciais o curso se expande
em várias direções e aplicações práticas, atuando
Exercício do “braço impossível de dobrar”,
desenvolvido pelo autor com base no Aikidô
basicamente em três ní(2007)
veis:
EU: O primeiro nível
foca no indivíduo e em como ele se relaciona com a energia.
Deve aprender a captar e circular energia em seu próprio corpo,
estudar a aura, técnicas de autodefesa energética, liberação
de energias turvas ou indesejadas, utilização do Qi no lugar da
força física, tipos de aplicações (terapêutica, curativa e marcial),
deslocamento de energia para qualquer parte do corpo, autoconhecimento corporal e manutenção da saúde.
NÓS: No segundo nível o relacionamento se expande para
outras pessoas e estudamos como a interação energética entre
pessoas e grupos acontece. Isso inclui vampirismo, estudo de
relacionamentos, base de problemas emocionais, a questão dos
inimigos, técnicas terapêuticas diversas (incluindo projeção de
energia) para tratamento de outras pessoas, como diminuir ou
eliminar uma dor sem qualquer auxílio externo, metodologia e
princípios do tratamento à distância.
TODOS: No terceiro nível a interação energética entre as
pessoas e o Universo é desvendada e conhecemos fatores ambientais nefastos e benéficos, conceitos de Feng Shui, usos e
características dos cristais, plantas e ervas medicinais, energia
e os animais, intercâmbio de energia com a natureza, utilização
de árvores, matas, vento, rios e mares.

O Sistema

O TaoQi possui uma metodologia que foi montada de modo
a que se avance sempre do simples ao complexo e do material
ao sutil. Isso garante que absolutamente qualquer pessoa possa
aprender e se aperfeiçoar, de especialistas em Medicina Chinesa
a uma dona de casa que nunca praticou nada parecido. Nestes
20 anos nenhum aluno, nunca, saiu da primeira aula sem experimentar o Qi. É a consagração prática do método. As aulas sempre
são desenvolvidas a partir da teoria, para aliviar o pensamento
ruminante dos ocidentais, entremeadas de atividades práticas
para se conhecer a teoria de fato, pois só se pode falar sobre o
Qi após experimentá-lo.
O curso de TaoQi consiste em exercícios simples e eficientes,
a maioria desenvolvidos por mim e profundamente enraizados
na filosofia milenar do Taoismo. Ele parte da exposição e análise
lógica dos princípios energéticos universais, utilizando métodos de Parapsicologia como testes radiestésicos e fotos Kirlian
(Bioeletrografia) e conceitos da filosofia oriental. A partir daí
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Os três níveis do TaoQi

Daojia nº 09

10

O aprendizado de TaoQi é muito descontraído e interessante, repleto de exercícios práticos que fazem o participante
penetrar na utilização da energia universal de forma natural e
sem que perceba. É uma vivência instrutiva e divertida, que proporciona conhecimentos importantes que podem ser utilizados
de diversas formas pela vida inteira.
Existem atualmente dois módulos de TaoQi: Fundamentos,
que cobre a percepção do Eu e parte do Nós, e o Expansão, que
trata da segunda parte do Nós e se expande para o Todos. Com
essa base o aluno pode desenvolver suas próprias aplicações de
acordo com seus interesses.
Em primeira mão devo dizer que depois de várias sugestões
e dúvidas de alunos que eram terapeutas, estou abrindo um
terceiro módulo este ano totalmente dedicado à terapêutica
com TaoQi, incluindo diagnóstico energético e técnicas de tratamento usando, basicamente, apenas o trabalho com a energia. É
o primeiro módulo que desenvolvo que exige um pré-requisito:
haver concluído os outros dois. Sem as bases fundamentais não
se poderia tentar um trabalho mais complexo e que envolva a
saúde das pessoas.
A principal característica do TaoQi, como todos os meus
cursos, é simplicidade e objetividade. Não acho que alguém hoje
tenha tempo e dinheiro para fazer meses e meses, módulos e
módulos de cursos, então todos os meus cursos basicamente
se desenvolvem em um dia apenas - cada módulo de TaoQi tem
a duração de apenas um dia. Simples, direto e objetivo como
o próprio Taoismo.
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Trocando energia com árvores (2016)

Conclusão

Vivenciamos um universo pleno de energias que se manifestam em correntes e fluxos, regiões mais ou menos densas,
energias benéficas e nefastas. Conhecer e dominar essa dinâmica
traz à luz uma nova visão de mundo e uma nova atuação dentro
das terapias alternativas e, particularmente, dentro da Medicina
Chinesa. Ela permite potencializar as técnicas empregadas de
maneiras que as pessoas nunca imaginaram. As aplicações que
desenvolvemos e outras que nossos alunos desenvolvem por
conta própria levam a uma nova maneira de interagir com as
pessoas ao nosso redor e com os problemas do cotidiano. É mais
do que uma técnica específica, é um conhecimento para a vida.

[

Exercício básico de TaoQi (2016)

Aprendendo a usar o Qi no lugar da força física (2008)

Gilberto Antônio Silva - Jornalista, Parapsicólogo e
Terapeuta especalizado 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 criador do TaoQi.
Site: www.laoshan.com.br
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Guan Dao
A Arma de
Guan Yü

Por: Gilberto Antonio Silva
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O

Guan Dao é considerado por muitos como o Rei das Armas
de Shaolin, tanto pelo seu aspecto imponente como pela
sua dificuldade de manejo e eficiência nas mais diversas
situações de combates – da infantaria à cavalaria. Outro aspecto
que o mantêm em destaque é o seu inventor, o legendário General
Guan, eternizado como Guan Gong [Kwan Kun] (cantonês) ou
Guan Yü (mandarim), nomes altamente respeitosos.

Os Três Reinos

A Época dos Três Reinos (190-263) foi marcada por grandes
guerras e batalhas inesquecíveis e foi palco de muitas das
maiores figuras da China, como Cao Cao (grande estrategista
e general), Hua To (médico, um dos pioneiros da acupuntura),
Sun Bin (estrategista, descendente de Sun Tzu, teve seu livro
de estratégias desenterrado por arqueólogos em 1972) e Zhuge
Liang (estrategista e primeiro-ministro do Reino de Shu).
No final da Dinastia Han do Leste (25-220), marcada pelas revoltas dos camponeses, muitos funcionários públicos ampliaram
seus poderes como forma de combaterem os revoltosos. Esses
funcionários se tornaram Senhores da Guerra e acabaram lutando entre si pela hegemonia do poder central, então bastante
enfraquecido. Destes, logo se destacaram três grupos: o liderado
por Cao Cao, o de Liu Bei e o de Sun Quan. Este período foi um
dos mais pródigos em estratégias militares, onde um exército de
5.000 homens poderia destruir outro de 100.000, como ocorreu
no combate entre Cao Cao e Yuan Shao por volta do ano 200.
No final do período, os grupos se solidificaram em três reinos
– Wei, fundado por Cao Pi (filho de Cao Cao) em 220; Shu, fundado por Liu Bei em 221 e finalmenteWu, fundado por Sun Quan
em 222, cuja capital foi posteriormente transferida para a jovem
cidade de Nanquim.
O Período dos Três Reinos se caracterizou por grandes desenvolvimentos militares, como a indústria naval. O Reino de Wu
podia construir barcos com cinco conveses (pisos), capazes de
levar 3.000 soldados! Também a agricultura muito se beneficiou
nesta época, desenvolvendo equipamentos para irrigação que
permitiram recuperar a produção de alimentos, que havia se
tornado deficiente pelas revoluções na Dinastia Han do Leste e
pelas guerras entre os três grupos militares.

Guan Gong

O General Guan é uma figura lendária e muito querida pelos chineses. Conta-se que foi um dos maiores generais e estrategistas
da história da China, tendo vivido aparentemente na época de
Cao Cao.
Sua grande fama não decorre apenas de seus dotes militares,
que eram quase supremos em sua época (afirma-se que o grande
médico Hua To tratou de uma enorme ferida em seu braço sem
que ele soltasse um único gemido. Na verdade ele aproveitou o
tempo “livre” para conversar com amigos). Guan Gong era um
exemplo de dignidade, nobreza, simplicidade e fidelidade. Seus
homens o adoravam e seus inimigos o temiam, embora jamais
atacasse pessoas desarmadas ou desamparadas. Sua compaixão
e honradez o levaram a se tornar o Patriarca das Artes Marciais
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Chinesas. Quase todos os governantes dos Estados Combatentes
tentavam levar o Grande General para seu lado da guerra.
Mais tarde sua fama crescente o levou a se tornar uma divindade,
venerada por milhares de chineses em vários templos espalhados
pela China, na forma de um guerreiro com o rosto vermelho (cor
especial para os chineses) e armado com um Guan Dao. Até hoje
é comum encontrar-se uma estatueta ou pôster de Guan Gong
nas academias de Kung Fu, como respeito à sua pessoa e seu
exemplo de guerreiro digno e honrado.
Homem de elevada estatura (entre 1,80 e 2m segundo vários
autores) e grande força, desenvolveu uma arma ideal para atuar
a cavalo (como andavam os oficiais do exército) ou mesmo para
ser usado pela infantaria, contra os cavaleiros, que ficou conhecido
posteriormente como Guan Dao (“Lâmina de Guan”)

Guan Dao

O Guan Dao é uma arma composta de uma lâmina semi-curva
larga, afiada na frente e com farpas atrás, montada em um bastão
longo terminado por uma ponta. Arma nobre e de grande peso (o
original de Guan Gong teria cerca de 60Kg), seu manejo exige
grande disciplina e perícia técnica.
Esta arma aparentemente desajeitada não demonstra de imediato
seu poder ou velocidade. Presente nos mais diferentes estilos de
Kung Fu, em parte por fazer parte das 108 armas originais de
Shaolin, foi introduzida naquele templo por oficiais do exército
que buscaram refúgio atrás de seus muros ao longo dos séculos.
Conta-se que era a arma preferida de Chen Wang Ting, fundador
do estilo Chen de Tai Chi Chuan. Ainda existe uma forma neste
estilo, “Forma do Guan Dao da Vila Chen”, que utiliza esta arma
com os princípios suaves do Tai Chi Chuan. Esta é a versatilidade
desejada por Guan Gong!
Cada detalhe desta arma possui sua própria função: a lâmina pode
cortar os oponentes e suas proteções, o gancho posterior pode
prender suas armas, o rabicho confunde e distrai o oponente, o
bastão apara e desvia golpes e a ponta inferior pode dar firmeza
à arma (quando fincada no chão ou outra superfície) ou pode ser
usada num ataque reverso.
Alguns estudiosos afirmam que essa arma foi a origem do facão
chinês (Dao), devido à sua forma e utilização. É interessante notar
que em exércitos chineses normalmente os oficiais utilizavam o
Guan Dao, enquanto a infantaria utilizava o Dao.

[
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Cultura do Chá
do Monte Wuyi

O

Wuyi Yan Cha é um tipo de chá Oolong, originário da
Monte Wuyi, uma famosa montanha na fronteira norte
da província de Fujian. Tem a fragrância do chá verde e
a suavidade do chá preto. Sendo o melhor chá Oolong chinês,
tem um sabor tão suave como o do chá preto e não estimula o
estômago, ao mesmo tempo que retém a fragrância de longa
duração do chá verde. Além disso, o chá do Monte Wuyi vinculase intimamente ao Neoconfucionismo, ao Budismo e ao Taoísmo.

por: Zoe Xue

os assuntos do dia-a-dia com calma. A cerimônia do chá enfatiza
a importância do chá para a auto-perfeição da personalidade.
Um alto grau de unidade entre o caráter humano e o caráter do
chá leva à harmonia entre a mente e a natureza, que é o estado
mais elevado de filosofia do “Céu e Homem”, perseguido pelo
Confucionismo.

O chá do Monte Wuyi e o Budismo
O Budismo originou-se na Índia e chegou à China no início da
Dinastia Han Oriental, coincidindo com o período em que o chá
chinês era largamente cultivado na China; enquanto isso, o Budismo era elogiado como “religião nacional” na dinastia Tang, que
coincidia com a popularidade mundial dos costumes de beber chá
e a época em que o chá era conhecido como “bebida nacional”.
Isso mostra que o Budismo e o consumo de chá coexistiam na
China, e eles estavam inextricavelmente ligados um ao outro.

Fonte: CRI Online http://portuguese.cri.cn

O chá do Monte Wuyi e o
Neoconfucionismo

(Lixue em chinês, uma escola
confucionista de filosofia idealista das dinastias Song e Ming).
Zhu Xi (1130-1200), um grande
neo-confucionista e filósofo,
adorava a montanha Wuyi e o
chá Wuyi e era adepto da cerimônia do chá. Ele viveu no dia-adia do chá no Monte Wuyi por 50 anos, dedicou-se à literatura e,
em 1833, criou a “Academia Ziyang”, dando palestras para seus
alunos. Ele associava o chá à filosofia do Confucionismo. Na
dinastia Song, quando os eruditos entretinham os convidados,
ofereciam chá em vez de vinho. O Confucionismo defende “cultivar um bom caráter em si próprio, regular a família e governar
o Estado”. Primeiro de tudo, o autoaperfeiçoamento requer uma
mente pacífica e nenhum desejo por qualquer fama ou riqueza.
Há harmonia no chá. A harmonia e a tranquilidade do chá é um
domínio elevado de pensamento perseguido pelos confucionistas.
A atmosfera especial da degustação de chá pode tornar as pessoas calmas e relaxadas, para que as pessoas possam lidar com

Fonte: french.china.org.cn
O chá serve ao Budismo de três maneiras: ofertar nas orações ao
Buda, saborear o chá para auxiliar à atingir a iluminação e para
receber convidados. As atividades budistas também estão incluídas. Os monges tendem a escolher o chá como bebida necessária
para suas vidas e consideram-no como parte do cultivo moral. O
chá serve como uma bebida energética para manter os monges
budistas acordados enquanto eles estão praticando meditação,
sentando-se em silêncio e concentrando-se em si mesmos, de
modo a desenvolver a sabedoria e atingir a iluminação.
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O Budismo chinês não apenas iniciou sua própria cultura Zen, mas fez a integração orgânica da apreciação
do chá e o Zen. O bom chá é amargo no começo, mas
sua doçura vem depois, o que coincide com a busca do
Budismo de “obter a felicidade da amargura”. Portanto,
aproveitar a vida na adversidade é o domínio mais alto
perseguido pelo chá Zen.

O chá do Monte Wuyi e o Taoísmo

Antes do Taoísmo, o chá já havia sido associado aos
imortais. Tal como a descoberta do chá, a lenda diz que
Shennong (lendário deus da agricultura) provou todos os
tipos de ervas e encontrou setenta e dois venenos em
um dia, nos quais foram todos neutralizados pelo chá.
Os antigos chineses consideravam o chá sagrado e o
chamavam de erva mágica.

O chá do Monte Wuyi está intimamente relacionado ao Confucionismo, Budismo e Taoísmo. Há um rico epítome1 cultural no chá
da Montanha. Ainda hoje nos sentimos profundamente inspirados.

1 Um epítome é uma forma literária sumária ou em miniatura; uma instância que representa
uma realidade maior, também usado como um sinônimo para a incorporação.

Fonte: CRI Online http://portuguese.cri.cn
As pessoas que entendem a vida não necessariamente apreciam
o chá, mas aqueles que apreciam o chá certamente entendem
a vida. O povo chinês valoriza o chá por si mesmo, como uma
bebida diária para se manter saudável e por suas implicações
culturais, e deste modo aproveitar a vida em meio às tristezas e
adversidades, e nunca esquecer de cultivar a si próprio, física e
mentalmente.

[

O chá é usado para três propósitos no Taoísmo, para
ofertar aos deuses em sinal de respeito e sinceridade,
propiciar leveza e sutileza ao corpo com o chá amargo
e para praticar medicina para ajudar as pessoas. Assim
como os mosteiros budistas, os templos taoístas são
construídos principalmente em locais cênicos de montanhas
famosas e estão intimamente ligados às áreas produtoras de chá.
O Taoísmo, guiado pelas idéias de harmonia entre o homem e a
natureza, prestou grande atenção ao efeito preservador da saúde
do chá para promover a força interna do taoísmo. Os taoístas
não só defendiam o chá como remédio para a prática espiritual,
mas também como um tratamento para os visitantes. Antes da
dinastia Tang, as pessoas acreditavam que o chá poderia manter
a boa saúde e prolongar a vida. O Taoísmo também busca à imortalidade. Nesse sentido, o chá e o Taoísmo se complementam.

Zoe Xue, é nascida em Fujian, província do sul da China
– região que faz parte deste artigo. Atualmente é estudante
de pós-graduação em tradução de MTC na Universidade de
Medicina Tradicional Chinesa de Xangai (SHUTCM).
Tradução: Luciano de Freitas Pereira – Químico, Fitoterapeuta e estudioso da Cultura Chinesa e Universal.
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TRATADO DO
VAZIO PERFEITO
– LIE TSE ou LIEZI
A ARTE E A SABEDORIA
SUTIL DOS GRANDES MESTRES

QUE VEM A SER O TRATADO DO VAZIO PERFEITO
DE LIE TSE ?
O tratado conhecido como Liezi [列子] é um texto taoista atribuído
a Lie Yukou (séc. V a.C.) ,um importante filósofo chinês do período das Cem Escolas do Pensamento, que escreveu um dos três
livros clássicos do taoismo(os outros dois são o Tao Te Ching de
Lao Tse e o Zhuangzi de Chuang Tse).
Lie Yukou teria sido um filósofo e um poeta da China antiga, que
reuniu vários textos taoistas e confucionistas e que, deles, retirou
princípios filosóficos de grande importância na formação cultural
chinesa. Atualmente acredita-se que o livro tenha sido compilado
entre os séculos IV e I a.C.
No Brasil, a tradução deste livro atribuído a Lie Yukou, também
conhecido como Lie Tse, Lie Tzu , Lieh-Tsé ou Liezi, recebeu o
título de “Tratado do Vazio Perfeito”.

QUAL O CONTEÚDO DO LIE ZI ?

O Tratado do Vazio Perfeito é composto de oito capítulos. A maioria dos capítulos do Liezi receberam seus títulos de personagens
famosos da história e da mitologia da China, tais como os sábios
governantes Imperador Amarelo, rei Tang de Shang e rei Mu de
Zhou, ou filósofos como Confúcio e Yang Zhu.
Quando comparado às narrativas poéticas de Lao Tse(Lao Tzu
ou Laozi) e aos escritos filosóficos de Chuang Tse (Chuang Tzu
ou Zhuangzi), o Liezi , geralmente, é considerado o mais prático
dentre os principais textos taoistas.
Capítulo

Chinês

Pinyin

Tradução

1

天瑞

Tian Rui

Presentes do céu - cosmogonia

2

黃帝

Huang Di

O imperador amarelo

3

周穆王 Zhou Mu
Wang

4

仲尼

Zhong Ni

Confúcio

5

湯問

Tang Wen

As questões de Tang

6

力命

Li Ming

Empenho e destino

7

楊朱

Yang Chu

Yang Chu

8

說符

Shuo Fu

Explicando condições a causalidade

O rei Mu de Zhou

A abordagem de Lie Tse é a de um artista, de um poeta, de um
contador de histórias. Sua experiência floresceu em parábolas, e
essa é a maneira mais fácil de expressar o que não pode ser dito.

QUAIS AS REFERÊNCIAS HISTÓRICAS E A AUTENTICIDADE DA OBRA ?

As duas primeiras referências ao livro Liezi são da antiga dinastia
Han. O editor Liu Xiang observa que eliminou repetições no Liezi
e reorganizou-o em oito capítulos . A seção da bibliografia do Livro
de Han (藝文志) diz que tem oito capítulos e conclui que pelo fato
de Chuang Tse (Zhuangzi) citar Lie Tse( Liezi), este deve ter vivido
antes de Chuang Tse. Há uma lacuna histórica de três séculos
até a próxima evidência do Liezi: o comentário da dinastia Jin por
Zhang Zhan (張湛). O prefácio de Zhang afirma que sua cópia do
Liezi foi transmitida por seu avô. Todos os textos disponíveis do
Liezi derivam da versão de Zhang, que é dividida em oito capítulos.
Durante o reinado do Imperador Xuanzong de Tang, o Liezi foi
designado um clássico taoísta, completando a trilogia com os
mais famosos Tao Te Ching(Lao Tse) e Zhuangzi(Chuang Tse),
e foi honorificamente intitulado Chongxu zhenjing (沖虛真經)
- “Verdadeiro Clássico da Simplicidade e Vacuidade “, ou seja,
Clássico do Vazio Perfeito. Os termos “simplicidade e vacuidade
“ significam na tradução de Wing-tsit Chan: chongxu literalmente
“voar/jovem/simples vazio/céu/modesto “. Ou podem ter o significado: “voar alto, ascensão elevada; despreocupado, isento de
ambição “. Durante o reinado do Imperador Zhenzong de Song,
o Liezi foi ainda mais honrado como o Chongxu zhide zhenjing (
沖虛至德真經) “Verdadeiro Clássico da Simplicidade e Vacuidade
e da Virtude Perfeita”.
Os estudiosos do Liezi reconheceram por muito tempo que este
compartilha de muitas passagens de outros textos anteriores ao

período da dinastia Han como o Zhuangzi(Chuang Tse), o Daodejing(Tao Te Ching), e o Lüshi Chunqiu. Barrett (1993:298) diz
que a opinião é dividida entre saber se é um trabalho antigo com
interpolações posteriores ou uma falsificação forjada de fontes
antigas. Na sua opinião “ o Liezi poderia conter, por um lado,
um núcleo de escritos autênticos de Lie Yukou de cerca 400 a.c.
e, por outro lado, poderia ser uma compilação forjada por Zhang
Zhan em 400 d.C.”.
Exemplo de uma passagem do LIEZI:
“O meu corpo está de acordo com a minha mente, a minha
mente com as minhas energias, as minhas energias com o meu
espírito, o meu espírito com Nada. Sempre que a menor coisa
existente ou o som mais fraco me afeta, esteja longe além das oito
fronteiras, ou próximo de mim entre as minhas sobrancelhas e
cílios, sou inclinado a conhecê-los. No entanto, eu não sei se eu
percebi isso com os sete orifícios na minha cabeça e meus quatro
membros, ou percebi através do meu coração, minha barriga e
meus órgãos internos. Isto é simplesmente auto-conhecimento.”
(Cap. 4, trad. Graham 1990: p.77-78)
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2. https://pt.wikipedia.org/wiki/Lie_Yukou
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A Montanha Wudang

武
當
山

Templo do Céu Púrpura

N

ão existe um lugar que crie mais expectativas a um taoista
que as Montanhas Wudang. Preferido por reclusos e filósofos, tem sido o local de peregrinação e busca pelo Tao
há mais de 1500 anos. Muitos personagens famosos da história
do Taoismo começaram seu cultivo e suas práticas alquímicas
internas em retiros nesta montanha sagrada, como Yao Jian, Sun
Si Miao, Lu Dong Bing, Guo Tian Wei, and Chen Tuan.
Localizado no Noroeste da província de Hubei, Wudang é formado por uma pequena cadeia de montanhas ao Sul da cidade
de Shiyan. Nesse local remoto existe um grande complexo de
templos taoistas e monastérios. É famoso pelas práticas marciais
taoistas, sendo considerado como a contraparte taoista do budista
Templo Shaolin. Wudang também é uma das quatro montanhas
sagradas do Taoismo1 e considerado o berço do Tai Chi Chuan
pela presença do Mestre Zhang Sanfeng.
A cordilheira de Wudangshan (武當山2)corre ao longo do rio
Hanjiang no sentido leste-oeste e sua área principal dentro do
Taoismo fica em Danjiangkou. Seu pico mais alto atinge 1612m.
A história de Wudang começa na Dinastia Han do Oeste (25-220)
quando taoistas errantes se fixaram na montanha para executar

1 As “quatro montanhas sagradas” do Taoismo são Wǔdāng Shan em Hubei, Lónghŭ Shan
(Montanha do Dragão e Tigre) em Jiangxi, Qíyūn Shan (Montanha das Nuvens Puras) em
Anhui, e Qīngchéng Shan (Montanha da Cidade Verde) em Sichuan.
2 武当山 em chinês simplificado

suas práticas com tranquilidade e próximos à natureza. O primeiro lugar formal de reverência foi o Templo dos Cinco Dragões,
construído com apoio do Imperador Taizong, da Dinastia Tang
(618–907), uma dinastia predominantemente taoista. Várias
estruturas foram sendo acrescentadas ao longo dos séculos, especialmente durante as dinastias Song e Yuan, tendo seu maior
complexo sido construído na Dinastia Ming pelo Imperador Yongle.
Os templos foram sendo construídos, reformados e destruídos
ao longo dos séculos, sendo que a construção mais antiga ainda
existente é o Hall Dourado, de 1307. Ainda existem intactos o Palácio Nanyang (construído entre 1285 e 1310) e o Templo do Céu
Púrpura (construído entre 1119-1126 e reconstruído em 1413).
Este último é o mais importante e bem conservado, possuindo
quatro salas: Sala do Tigre e do Dragão, Sala das Dez Direções,
Sala do Céu Púrpura e Sala dos Pais. A Sala do Céu Púrpura
é a principal, tendo em seu centro quatro lanternas doadas por
imperadores chineses e estátuas de diversos tamanhos da
principal divindade do templo, Zhenwu, o Guerreiro Perfeito. As
pessoas iam até a montanha reverenciar Zhenwu e havia um dito
popular que falava “ninguém é qualificado para ser a divindade
desta grande montanha a não ser o Guerreiro Perfeito”. E assim
combinaram o termo “wu” (武 marcial, poderoso, guerreiro) com
“dang” (當, qualificado, apropriado) e batizaram a poderosa montanha como Wudang.
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Palácio Nanyan
Portão Yuan Wu
Atrás da Sala do Céu Púrpura fica a Sala dos Pais onde existe um
altar dedicado aos pais do Guerreiro Perfeito, o grande Imperador
da Perfeição Brilhante e a Imperatriz da Virtude Vitoriosa. É nesse
local que os casais oram para ter filhos, sendo também conhecido
como Sala das Cem Crianças.
O Templo do Céu Púrpura é considerado um dos mais importantes templos taoistas da China e sede da Associação Taoista do
Monte Wudang.
Escalando o Pico do Pilar Celestial pode-se ver um conjunto de
edifícios em frente ao pico, o Palácio da Suprema Harmonia,
construído em 1416 no 14º ano do reinado do Imperador Yongle,
da Dinastia Ming. O próprio Imperador doou ao palácio uma placa
horizontal onde se pode ler “Palácio da Suprema Harmonia da
Grande Montanha”. Na época de sua construção tinha 78 salas
que foram ampliadas para 520 durante o reinado do Imperador Jiajing (1522-1566). As construções do complexo que sobreviveram
ao tempo incluem a sala principal (Sala da Suprema Harmonia),
Sala de Adoração, Torre do Sino e do Tambor e a Sala de Cobre.
A Sala de Cobre foi construída em 1307, o 11º ano do reinado
do Imperador Dade da Dinastia Yuan e é o mais antigo prédio de
cobre remanescente na China. Possui 2,9 metros de altura sendo
Sala Dourada

construído em seções que podem ser desmontadas e remontadas.
Cada seção tem caracteres gravados e possui várias estátuas
pequenas de cobre.
Atrás do Palácio da Suprema Harmonia existe a muralha do palácio imperial, construída em 1423 pelo Imperador Yongle, com
3,5 metros de altura e 1.500m de comprimento formados por
imensas pedras de 500Kg.
Nesse pico existe ainda a Sala Dourada, estrutura formada por
peças em madeira e cobre construída em Beijing e transportada
pronta para Wudang, pesando 90 toneladas. Nela existem queimadores de incenso, altares e uma estátua do Guerreiro Perfeito
em cobre com 1,80m de altura e pesando 10 toneladas. A Sala
dourada ainda refulge ao sol com suas peças de cobre, mais de
500 anos depois de sua construção.
O complexo arquitetônico de Wudang Shan tornou-se Patrimônio
Cultural Mundial da UNESCO.
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Taoismo

Mais de um milhão de peregrinos taoistas vão a Wudang anualmente para as cerimônias e festivais. Existem quatro razões mais
comuns para orar em Wudang: pedem ajuda para ter filhos, pedir
longevidade (ou imortalidade) à divindade Xuanwu, pedir riqueza e
felicidade, e finalmente, pela cura para uma doença, ou segurança
e uma vida feliz à divindade Zhenwu.
Os sacerdotes presentes em Wudang estão divididos nos dois
ramos principais do Taoismo: o Quanzhen, e Zhengyi (ver edição
X de Daojia).
O cultivo do Tao é o trabalho mais básico e diário dos sacerdotes
taoístas, no sentido do autocultivo taoista, que inclui a leitura de
textos clássicos e exercícios de manhã e à noite.
Também envolve celebrar festivais como o aniversário da Divindade Zhenwu e o Festival da Lanterna, que é o terceiro dia do
terceiro mês lunar. Chai-Chiao é principalmente um ritual de morte,
para abençoar e recitar os méritos dos mortos.

Artes Marciais

As artes marciais em Wudang pertencem aos chamados “Estilos
Internos”, por conterem forte ênfase no uso do Qi e nos conceitos
taoistas.
Já no primeiro Torneio de Nacional de Artes Marciais organizado pelo Instituto Central de Guoshu, em 1928, os participantes
foram separados em praticantes de estilos Shaolin e Wudang.
Consideram-se geralmente pertencentes aos Estilos Internos
(nesse contexto, Wudangquan) o Tai Chi Chuan (Taijiquan), Xingyi
Quan, Baguazhang, Liu He Ba Fa e Ziran Men, além dos estilos
próprios de Wudang. A principal característica dos estilos Internos
é a movimentação mais suave com ênfase nos estados internos
associado com princípios da Medicina Chinesa, da filosofia de
Laozi e do Yi Jing (I Ching).

Ritual Taoista em Wudang

Ainda hoje pessoas de todo o mundo vão até Wudang para treinar
artes marciais taoistas e sua escola é tida como das mais difíceis
e importantes do mundo. Existem muitos estilos ministrados
que incluem Wudang Kung Fu, Tai Chi Estilo Wudang, a famosa
Espada de Wudang, Xing Yi Quan, Ba Gua Zhang, Qi Gong,
Meditação, Liang Yi e Sanda.

Treine em Wudang

Uma escola mantida pelo governo provê alojamento, alimentação e instrução para interessados de todo o mundo dentro das
instalações de Wudang, a Wudang Mountain Kung Fu Academy.
Pode-se treinar vários estilos de Artes Marciais Internas e Qigong,
permeados com aulas de Mandarim, Caligrafia ou filosofia taoista
em pacotes de um mês, três meses, seis meses ou um ano. O
treinamento de um ano é o mais completo, envolvendo filosofia
e medicina taoistas e escolher entre 18 tipos de armas e 72 habilidades secretas, além dos estilos normais.
Conheça essa facilidade em http://wudangkungfu.net/
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張三丰
Zhang Sanfeng

Z

hang Sanfeng foi um lendário
Mestre taoista que se acredita
ter vivido mais de 300 anos.
De acordo com algumas fontes ele
nasceu em Fujian, durante a dinastia
Song do Sul e faleceu em meados da
Dinastia Ming. Seu nome de nascimento era Tong e de cortesia, Junbao
(君寶). Se especializou em estudos
confucionistas e taoistas, acadêmicos e literários. Durante o reinado do
Imperador Shizu, na dinastia Yuan,
foi indicado como um candidato para
participar do serviço civil e exerceu o
cargo como magistrado próximo de
Dingzhou, Baoding, Hebei. Enquanto
em turnê em torno das regiões montanhosas perto atual Baoji, Shaanxi,
ele viu os cumes das três montanhas
e decidiu dar a si mesmo o nome
taoista “Sanfengzi” (三丰子), passando a ser conhecido como
“Zhang Sanfeng”. Avesso à fama e riqueza, após deixar o serviço oficial passou a viajar pela China, vivendo como um asceta.
Passou vários anos no Monte Hua antes de se estabelecer nas
Montanhas Wudang.
Zhang Sanfeng é colocado como tendo criado o conceito de Neijia
(內家), Estilo Interno, em artes marciais chinesas, especificamente
no Taijiquan, unindo artes marciais tradicionais chinesas com o
treinamento interno.
Conta-se que em uma ocasião observou um pássaro atacando
uma serpente e foi grandemente inspirado pelas táticas defensivas da cobra, que se esquivava com suavidade dos ataques do
pássaro e se mantinha quieta quando ele se movia e se movia velozmente quando ele parava, perfazendo um sistema de Yin-Yang.
Com este incidente criou um conjunto de 72 movimentos de Tai
Chi Chuan que é associado com o mosteiro taoista em Wudang.
Escritos atribuídos a Zhang Sanfeng incluem Da Dao Lun (大
道論), Jiang Zhi Xuanji (玄機直講), Quanji Tan Xuan (玄譚全集),
Xuan Yao Pian (玄要篇), Wu Gen Shu Ci (無根樹詞) e outros.
Estes foram compiladas em uma coleção conhecida como A
Completa Coleção do Senhor Zhang Sanfeng (張三丰先生全集),
que é encontrado no Dao Zang Ji Yao (道藏輯要), uma série de
textos taoistas compilados por Dingqiu Peng (彭定求) no início da
Dinastia Qing. Também continha notas introdutórias sobre taoista
de artes marciais e música.
As linhagens de Taijiquan que honram Zhang Sanfeng como seu
criador tradicionalmente comemoram seu aniversário no 9º dia
do 3º mês do calendário chinês.
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老子的哲学
A filosofia de Laozi

我们在繁忙的生活过程中发现人生会带来多
种的困扰。对于哲学研究，生死是一种非常
基本的问题。个人可以注意自己生死的可能
性。因为我们不可能避免死亡，所以该精心
探索这个主题。为什么我们活在这个世上?
到底人生是不是有完美终极的目标? 亚里
斯多德曾经说过，假如人生没办法设定一种
终极的目标，人生就会失去真切的意义，活
得也没意思。原因是常常碰到太多不同的欲
望，然后受到无数的挫折。大家知道这是很
正常的事。如果你没满足自己想要的欲望，
那么你就有些微的失落感。因此各位必须提
出并去寻找这个问题，把各种各样的欲望综
合成一个整体的价值观。如果没这样做，生
命全然就会失去深意，甚至更无法变成有价
值的生命。
No decorrer de nossa vida cheia de ocupações, percebemos que a existência traz
inúmeros transtornos. No que diz respeito
à investigação filosófica, a questão da vida/
morte é extremamente fundamental. Cada
indivíduo poderá estar atento à possibilidade
de vida/morte. Como não podemos evitar a
morte, devemos explorar cuidadosamente
esse assunto. Por que vivemos neste mundo? Afinal, a existência humana possui ou
não uma finalidade última e perfeita? Aristóteles já dissera que se
a existência humana não encontrasse um modo de estabelecer
essa finalidade última, ela perderia seu sentido autêntico, sendo
que a vida se tornaria insignificante. A causa é que nos deparamos
com muitos desejos e, em seguida, com incontáveis frustrações.
Todos sabem que isso é até bem normal. Caso você não consiga
satisfazer seus próprios desejos, então terá um pouco de sentimento de frustração. Por isso, cada indivíduo deveria colocar para
si essa questão e persegui-la, fazendo com que cada desejo possa
ser sintetizado numa visão holística de valores. Se não fizer isso,
a vida perderá completamente seu sentido profundo, e inclusive
será incapaz de se tornar uma vida digna de valor.
有关对于人生终极的目的，老子很谨慎观察。他所思考的现象都能
激励我们的精神及提升我们的人生价值，尤其是能扩展生命的宝贵
眼光。依照老子的形而上学，『道』是永恒原则，宇宙的本体。西

方哲学家研究老子的思想认为它是『形而上
学』。只是没了解它主要基本症结的蕴含，
且经常会误解，想它属于『宗教』，或是『
密契主义』，不承认是『哲学』。由于这些
成见和其他不正确的思维，就包括不明白它
的真理。因此，为了排除一切的迷惑，我想
厘清『道』的概念以及分析它的基础特征。
De modo bastante cuidadoso, Laozi investiga a finalidade última da existência. Todos
os fenômenos sobre os quais ele tece sua
reflexão podem encorajar nosso espírito
tanto como elevar o valor de nossa existência, e sobretudo, podem alargar a concepção valorativa da vida. De acordo com
a metafísica de Laozi, Dao é um princípio
eterno, a essência do universo. A filosofia
ocidental, ao investigar o pensamento de
Laozi, considera que se trata de Metafísica.
Apenas não compreende a implicação desse aspecto fundamental e sempre incorre
em equívocos, pensando que ela é religião
ou uma doutrina mística, desconsiderando
que seja filosofia. Devido a essas visões
preconcebidas e concepções inapropriadas,
então não se compreende a sua verdade.
Em razão disso, com o objetivo de remover
tais confusões, gostaria de clarificar a noção de Dao tanto como
analisar a sua característica fundamental.
道德经的第一章就说: 『道可道、非常道。名可名、非常名。
无、名天地之始。有、名万物之母』。老子构想『道』是一个宇
宙本体，是不可以用语言表达的，它是天下万物的『母体』，永
恒存在的规侓。它意味着有其超越性。倘若用语言来划定『道』
的本身，绝对会把它局限当作一个范畴，限定在狭窄的范围。其
实，语言是有其限制性。譬如，假如你用一种名字规定道是这个
东西，立刻它就不是另外的东西。如果你规定它是『天堂』，你
就否定它是『地狱』。如果你设定它是『上帝』，你就说他不是
『魔』。如果你定义它是『善』，你就定义他不是『恶』。即使
你规定它是什么，这定义只是常规，是主观的偏见，仍然不了解
它的深层性质。因为它是『无形』，语言是无法规定它的本体。
所以，假如『道』有『形』，它就会局限于时空中具体之物了。
原因就是『道』会超越一些普通的『形状』，超过某些的限制。
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所以，各位该理解它是『无名』。假如它有了名，语言会把它规
定住了，那么它就不是『常道』，亦即不是真正的『道』，无边
无际的宇宙真理。换句话说，就不是永恒存在的规侓。
O capítulo 1 do Dao De Jing diz: “O Dao que se pode falar não
é o Dao Constante. O nome que se pode nomear não é o Nome
Constante. O Vazio é o princípio do Céu e da Terra. A Existência é
a mãe de todos os seres.” Laozi concebe o Dao como a essência
do universo que não pode ser exprimido pela linguagem, como
a mãe de todos os seres, a lei de eterna existência. Isso implica
o caráter de transcendência. Caso se utilize a linguagem para
delimitar o próprio Dao, certamente esse ato o limitará numa
categoria mental, ocasionando sua restrição num âmbito reduzido. Com efeito, a linguagem possui um caráter de limitação. Por
exemplo, se você utiliza um nome e determina que o Dao seja
uma determinada coisa, imediatamente ele não será outra coisa.
Se você determina que ele é Paraíso, então nega que ele seja
Inferno. Se você estabelecer que ele é Deus, então dirá que não
é Demônio. Se você definir que ele é bom, então definirá que não
é mau. Mesmo que defina o que ele seja, essa definição será
apenas convencional, uma preconcepção subjetiva, sendo que
você ainda não compreendeu a sua natureza profunda. Como
ele é sem-forma, a linguagem será incapaz de determinar a sua
natureza. Por isso, se o Dao possuísse forma, então se limitaria
dentre as coisas concretas do tempo e do espaço. Daí por que o
Dao ultrapassa quaisquer formas materiais e limitações. Assim,
cada um deveria compreender que ele é sem-nome. Caso ele
tivesse nome, a linguagem o fixaria numa determinação, e então,
ele nem seria mais o Dao Constante, a saber, o Dao Verdadeiro,
a verdade ilimitada do universo. Em outras palavras, ele não seria
mais a lei de eterna existência.
由此，『道』还有一个很难了解的层次:『无』的概念。老子又阐
述:『无、名天地之始』。这是太深奥与珍贵的思维。『无』的意
思当然不是很容易理解，但是各位可以渐渐明白为什么老子在强调
『无』的概念。老子用『无』这个词语指『道』的本始，最终极的
本源。在这方面，西方人需要懂它是『究竟真实』，并且还要注
意老子为何能构成这种概念。在别的篇章中他说明清楚地『道』
与『无』的密切关系。至于这个形而上学的真义，『无』可以说
是始源，宇宙的性质，因为整个宇宙（万物）都会回归于它。现
在透过我的解释，各位慢慢能领悟老子的整体观。
Portanto, o Dao ainda possui uma camada de sentido bastante
difícil de ser compreendido: a concepção do Vazio. Laozi expõe
novamente: “O Vazio é o princípio do Céu e da Terra.” Trata-se de
um pensamento valioso, profundo e misterioso. É evidente que
o sentido do Vazio é difícil de ser compreendido, mas cada um
poderá compreender pouco a pouco a razão pela qual Laozi está
enfatizando a concepção do Vazio. Laozi utiliza o termo Vazio para
referir-se à origem, à fonte última. Nesse aspecto, os ocidentais
precisam compreender que ele é a Verdade Absoluta, e ainda
precisa estar atento à razão pela qual Laozi constituiu essa noção. Em outros capítulos, ele explica claramente a relação íntima
entre Dao e Vazio. No que diz respeito ao sentido verdadeiro da
metafísica, pode-se dizer que o Vazio é a origem, a natureza do
universo, uma vez que todo universo (as dez mil coisas) retorna a
ele. Através da minha explicação, cada um poderá compreender
lentamente a visão de totalidade de Laozi.
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毕竟，最难的是领悟这形而上的道。为什么我这样说呢? 由于这
种超越的层面，许多的误解会出现。这『形而上学』绝对不能离
开我们的真实生活过程，它不是居于特别高的地位。也就是说，
老子所讲的『道』、『无』、等等。。。宇宙的现象不是于我们
的人生都完全隔绝。『形而上学』这种词语好像蕴涵某些的神秘
意思，或者某些的空想理念以及涉及迷糊的概念。实际上、虽然
它叫『形而上学』，仍然不是属于一般的『唯心主义』。最主要
的原因是唯心主义它否定物质的存在，而且把心灵当成思想观念
的根本原因。
Afinal, o mais difícil é compreender o Dao metafísico. Por que
estou falando dessa maneira? Devido à esse sentido de transcendência, muitos equívocos poderão surgir. Essa Metafísica não se
separa absolutamente do processo verdadeiro de nossa vida, ela
não se situa num lugar elevado. Ou seja, o Dao, o Vazio e tudo
aquilo que Laozi fala...os fenômenos do universo não se separam
totalmente da existência humana. Metafísica, esse termo parece
implicar num sentido místico, ou mesmo num aspecto idealista
e oco assim como numa certa concepção confusa. No fundo,
embora seja chamada de Metafísica, ainda não se trata de uma
doutrina idealista. A principal razão é que a doutrina idealista nega
a existência da matéria, e além disso, considera o espírito como
causa fundamental do pensamento.
柏拉图就是一个例子。他建立这种观念，特别在西方传统中的哲学
构成的理念。他构想『理念世界』，亦即一个很真实的世界，不跟
我们活的世界一样，并且还超越任何的形状与限度。所以，柏拉图
也是一个很伟大的哲学家，组成了很优势的思想。但是，柏拉图和
老子的思想有不同之处，并显示出许多的差异。要是分析它们基本
的差异，个人可以分辨出对于它们所建立的概念。最主要的症结
在于老子强调我与宇宙能合为而一: 这是『天人合一』的思维。
它能包含很多不同的现象、物质、不同的事物。现在每个人懂为
什么这形而上的道所证明整体观念。因为它能使周围任何事件，
包括污垢的现象和物质，不区分美丑、善恶、高下、等等。基本
上，由于这整体观不分别好坏、大小以及不隔离个体的特色，而
且还综合在巨大的层面，没有分级的概念以及宽广地延伸到任何
动物、植物、矿物、地方、局势，还包含无数的生命与其存在。
那么，原因是在那里呢? 因为这整体观不否定任何东西，反而落
实在各各现象与赋予物质表现。纵然你尚未发现到它的现象，也
没看到它的形状，其实『道』是不断地在养育整个宇宙以及含括
每种物质，还时时刻刻影响我们的具体世界。陈鼓应教授说明:
【。 。 。道不僅創生萬物就完事了，它還要內附於萬物，以蓄養
它們，培育它們。老子認為『道』在品位上、在時序上都先於任
何東西，它不受時間和空間的限度，不會因他物的生滅變化而有
影響，從這些角度來看，『道』是具有超越性的。從它的生長、
覆育、蓄養萬物來看，『道』又是內在於萬物。】
Platão é justamente um exemplo. Ele construiu especialmente sua
concepção de idealismo especialmente na tradição da filosofia
ocidental. Ele concebeu o Mundo do Idealismo, isto é, um mundo
verdadeiro que não é idêntico ao nosso mundo e ultrapassa ainda
quaisquer limitações e formas. Por isso, Platão também é um
grande filósofo e compôs um pensamento bem sólido. Porém,
as concepções de Platão e Laozi possuem aspectos distintos e
ainda apresentam muitas diferenças. Se alguém quiser analisar
suas diferenças fundamentais, poderá diferenciar as noções que
eles construíram. O ponto crucial consiste em que Laozi sublinha
que eu e o universo podemos nos integrar: esse é o pensamento
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da união entre o homem e o Céu. Ele pode abarcar diversos
fenômenos, matérias e realidades. Agora cada indivíduo poderá
entender por que o Dao metafísico evidencia a visão da totalidade. É porque ele pode englobar quaisquer eventos, incluindo as
matérias e os fenômenos mais impuros, sem distinguir o belo/feio,
o bom/mau, o alto/baixo, etc....Fundamentalmente, em virtude
do fato de que essa visão da totalidade não distingue o bom/
mau, o grande/pequeno, tanto como não separa cada aspecto
particular, mas ainda engloba tudo numa dimensão de extrema
amplitude, sem possuir a noção de classificação assim como se
estende de modo amplo à quaisquer animais, vegetais, minerais,
lugares, situações, abarcando ainda as incontáveis vidas e existências. Então, onde reside a causa? É que a visão da totalidade
não nega as coisas, mas, ao contrário, manifesta-se em cada
fenômeno e fornece-lhe a aparência material. Embora você não
tenha percebido o seu fenômeno e também não tenha visto a sua
forma material, na verdade, o Dao está incessantemente nutrindo
o universo inteiro e assim também engloba cada matéria, sendo
que ainda a todo momento influencia nosso mundo concreto. O
professor Chen Gu Ying explica:

minha própria experiência para compartilhar um pouco com
vocês. Espero que no futuro todos possam experienciar através
do seu próprio processo de vida. O que quero enfatizar é que a
essência do Dao transcende quaisquer limitações, porém, ela
jamais se separa da realidade da vida. Quando leio Dao De Jing,
não estou utilizando um modo ordinário para contemplar o Dao.
Embora saiba que tenho um modo de ver que é limitante, posso
abandonar a compreensão que eu mesmo criei, romper com aquilo
que o homem ordinário diz em relação ao pensamento de Laozi.

“...Dao não somente cria e gera todos os seres, e então está tudo
terminado; ele ainda deve estar imanente a todos os seres no
sentido de nutri-los e cultivá-los. Laozi reconhece que o Dao está
num grau elevado, na ordem temporal ele antecede as coisas, não
sofre as limitações do tempo e do espaço, não sofre as influências
da destruição e da mudança causadas pelos outros seres. A partir
dessa perspectiva, o Dao possui caráter de transcendência. Mas,
vendo o fato de ele fazer crescer e amadurecer, conceder proteção
e nutrição a todos os seres, o Dao é imanente a todos os seres.”

A partir de uma outra perspectiva, se um espelho não fica límpido
e a luz se intensifica, então a luz não poderá ser refletida para
outros lugares. Logo, reconheço também que preciso percorrer
com atenção os comentários e interpretações dos professores
para que possa expandir e elevar o domínio do meu conhecimento
em relação ao Dao De Jing. Entretanto, é preciso compreender
que, para Laozi, essa sabedoria pode se manifestar e se revelar
na vida individual. No processo de pesquisa de Laozi, fui experienciando lentamente essa sabedoria tão profunda e compreendendo
todos seus princípios e pontos essenciais. Pude sentir todo seu
pensamento. Estudar Dao De Jing não é aprender qualquer tipo
de conhecimento e também não é assimilar uma técnica ou escola
de pensamento. Na realidade, essa Metafísica não enfatiza tanto
a teoria ética. Laozi não somente não enfatiza a educação moral,
como ainda critica a visão de valores de Confúcio, censurando
tudo aquilo que se refere à concepção de diferenciação entre o
bem e o mal.

问题是你只使用感官来接触世上、众生，或是只利用很普通的计
算思维，所以无法感觉到这个终极、辉煌与超越的真相。因此，
你越使用这种逻辑思维，以及你所感觉的形状来理解『道』的存
在，越不能明白『道』的真正的实体。我用我自己的经验跟各位
分享一下。我希望将来大家可以体验以自己的生活过程。我想强
调的是，虽然道的精髓超越任何的限度，但是它绝对不能隔绝于
生命的实体。我念道德经的时侯，我不是在用世俗的方式来『观』
道。既然我知道我是有限度的看法，我会摒弃我所造成的见解，突
破一切普通人所说于老子的思想。从前，我也突破一些很复杂的成
见及其离开多种的误解对于亚里斯多德的道德观。非常严重就是听
到人们的误解，接受他们的错误，不精进地研究与了解老子的哲
学。要是你仔细地分析，你就会深深了悟到老子智慧的精深，而
且逐渐避免各样的妄为，不但能脱离一切生活的困扰，还可以增
加超脱的智慧。如果你可以这样作，必能坚强地往上提升，那么
你可以慢慢往前迈进。我用很简单的比喻，你就是像一片镜子，
假如有太多灰尘在镜子的表面，当然你就不能反映很美丽与精彩
的光。也就是说，太复杂的干扰、成见、误解都会阻止你的潜力
性，甚至遮盖眼前的启示性。从另外个角度来说，假如镜子不清
洁，光太强，就不能透彻反映到任何地方。
O problema consiste em que você utiliza somente os sentidos
físicos para entrar em contato com o mundo e os seres, ou então
apenas utiliza o modo de pensar calculativo e ordinário, e por
isso, é incapaz de sentir essa verdade elevada, esplêndida e
transcendente. Por conseguinte, quanto mais você utiliza esse
pensamento lógico, e assim como toda forma material que sente para compreender a existência do Dao, cada vez mais será
incapaz de compreender a existência verdadeira do Dao. Utilizo

从另外个角度来说，假如镜子不清洁，光太强，就不能透彻反映
到任何地方。
接着，我也承认我需要谨慎得透过教授的评论与解读，将会使我对
道德经学习更能提升使我的学识领域更宽广。但是，有一个很需要
理解的是老子说这种智慧是可以表现出来的，可以显现在个人的生
命。在研究老子的过程当中，我是慢慢体验到这么精深的智慧，且
领悟它的整个要点和纲领。他的思想始终会被我所感受。读道德
经不是只学习一般的知识，也不是吸收一种技术或者学派。实际
上，这『形而上学』不太侧重道德理论。老子不但不侧重德育，
而且还批判孔子的价值观，谴责他所著重的善恶与所区分的概念。

由于许多人疏忽这个差异，且被这严重的误解所迷惑，当时他们
只会臆测而招致无穷的错觉。理由是老子所说的『道』不必透过
世俗观念，而超过道德系统于善与恶的分离。这是老子哲学的独
特性。他不重视心知执着的美善之道及其价值的涵义。所以，他
不会提倡人生追求善行。假如你把美善标准定下来，你就招惹偏
见与执着了。其实，各人有偏见就是因为他设定一个价值观，定
义什么是『善』、什么是『恶』。然而，这只是一个主观的定
义，是人们造成的，透过『人为的造作』以便判断他人。以价值
观判断，你只是被社会，世俗与常规所限制。所以，若你能越来
越了解老子的看法，你会阻碍某些的判定，进入道的境界。至于
区分的习惯，总是从人为的造作产生的。此『人为的造作』，即
『可道』的意思。换句话说，『可道』当『解说』、『表述』的
意思。因为一个东西透过人类的认知，当时变成一种『人为的现
象』，也就不行当作『自然的现象』。在我的想法，这种特色是
非常相关尼采特别批判西方形而上学。对于善与恶的区分，尼采
认为这只是一种常规的，人生和语言建立的东西。是『相对』的，
不是『绝对』的。意思就是我们无法肯定的。
Visto que muitas pessoas ignoram essa diferença e ainda são
iludidas por esse grande equívoco, elas apenas sabem especular
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e provocar inúmeras incompreensões. A razão é que o Dao de
que fala Laozi não somente não passa necessariamente pela
concepção ordinária, como ainda transcende o sistema ético no
que diz respeito à distinção do bem/mal. Ele não valoriza o caminho de apego à excelência moral, tanto como as implicações
de certos valores. Por isso, ele não vai defender que a existência
humana deva perseguir as boas ações. Se você estabelecer os
critérios de bem/belo, você criará ideias preconcebidas e apego.
Com efeito, cada indivíduo possui as suas preconcepções uma
vez que estabelece uma visão valorativa, definindo o que é bom e
o que é mau. No entanto, isso é apenas uma definição subjetiva,
uma criação dos seres humanos, algo que passa pela criação
artificial humana no sentido de julgar as outras pessoas. Julgando
com sua visão valorativa, você só será limitado pela sociedade,
costumes e convenções. Por isso, quanto mais compreender o
modo de ver de Laozi, você evitará certos juízos e penetrará no
mundo do Dao. Quanto ao hábito de diferenciação, isso é produto da artificialidade humana. Essa artificialidade humana não é
senão o significado do dizível/daquilo que pode ser dito. Noutras
palavras, o que pode ser dito é o sentido do que é explicável
e enunciável. É que uma coisa que passa pelo conhecimento
humano acaba se transformando no fenômeno humano e não
poderá ser considerado um fenômeno natural. No meu modo de
pensar, esse aspecto se relaciona com a crítica de Nietzsche à
metafísica ocidental. Quanto à distinção do bem/mal, Nietzsche
admite que isso é uma espécie de convenção, uma coisa construída pela linguagem e pela existência humana. É relativa e não
absoluta. O sentido disso é que se trata de algo que não podemos
determinar com absoluta certeza.
假设你使用语言来表达你所想而感受的，那个现象就失掉它的自
然性，同时也离开自然的境界，则变成文化产品。为什么呢? 那
是因为人的『欲』只能 『观』到 边际、轨迹的现象（即『徼』
的意思）。可是，倘若你以『无』的心态来观察世界、宇宙、万
物，即是可以见到整个宇宙的『妙』了。每次我读『故常无欲以
观其妙』，直接会深深体验『道』的独特性，亦即是它的细微奥
妙。每个人经常可以使用『常道』的广度来觉醒自己。所以，如
果你限制你的眼光，你只局限在你所欲望的现象，就没办法深入
到『玄门』的道。由此，我们可以了解『道体』本身是『无』与
『有』的连接性，即『超越的本源』与『具体的现象』。这个连
接显明实在就是『道』从『无见其形』的层次落实到全部的万物，
陪养与生长宇宙的存在，供养各种各样的物质。假定没有『无』
的原则，宇宙就不能保持它的『有』、它的存在。既然『无』与
『有』拥有不同的『名』，它们截然是『同样』的，它们始终是
从一样的真理来的。实质上，这个真理是非常幽深的！总之，各
色各样的物质、生命、存在与现象都是被『道』包含的，都是从
『道』的『玄门』出来的。因为道就是整个宇宙的本体，又是内
在于万物的，它不存在其他的地方也不是人们一般所设想的一种
至高无上的神。道的本质随时随地就彻底落实到我们所观察及所
体验于生活过程当中。
Se você utilizar a linguagem para expressar o que pensa e sente,
então aquele fenômeno já perde sua naturalidade, e ao mesmo
tempo, afasta-se da dimensão da naturalidade, tornando-se assim
um produto cultural. Qual a razão disso? É que o desejo somente
pode contemplar o fenômeno dos limites e dos vestígios (ou seja,
esse é o significado da palavra chinesa jiao). Porém, se através do
estado do Vazio, você observa o mundo, o universo, as miríades
de coisas, então você poderá ver o mistério de todo universo.
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Sempre quando leio a frase Portanto, no Constante Vazio sem
desejo se contempla o mistério, experiencio direta e profundamente a singularidade do Dao, a saber, o seu mistério sutil. Cada
pessoa poderá sempre utilizar a amplitude do Dao Constante para
despertar a si mesmo. Por isso, se você restringir sua visão, será
limitado pelo fenômeno de seus próprios desejos, sendo incapaz
de aprofundar no portal de todos os prodígios. Assim, podemos
compreender que o próprio Corpo do Dao é a relação entre o Vazio
e a Existência, a saber, a relação entre a origem transcendente
e o fenômeno concreto. Essa relação, no fundo, revela o fato de
que o Dao em sua dimensão informe e invisível se manifesta em
todos os seres, nutrindo e concedendo crescimento à existência
de todos os seres, sustentando cada realidade material. Caso não
houvesse o princípio do Vazio, o universo não poderia conservar
sua Existência. Embora o Vazio e a Existência tenham nomes
distintos, no fundo, eles são iguais e se originam de uma mesma
verdade. Essencialmente, essa verdade é bem profunda! Em
suma, cada matéria, vida, existência e fenômeno é englobado
pelo Dao, sendo que todos saíram da porta misteriosa do Dao.
Como o Dao é a essência de todo universo, e ainda é imanente
a todos seres, ele não existe em outro lugar e também não é a
divindade suprema que algumas pessoas concebem. A natureza
do Dao a todo instante se manifesta profundamente naquilo que
observamos/contemplamos e naquilo que experienciamos em
nosso processo de vida.
既然如此，老子的思维是很实际的，关于人生基本的问题，包括社
会的问题。他的思想有助于实现生命的智慧。他在两千四百多年
前，面对春秋时代的混乱与危机。当时人类轰轰烈烈地攀比，勾
心斗角和较量，实是在贬低人生的精髓与价值。为了争夺权力、
财富、功名，而引起社会的一种不安的环境，并引起了极其残酷
的暴力与互相戕害。这类境遇难免不得不暴露，实不胜枚举。在
这方面，见到某种的忧心与不和睦的事，老子越来越用刻意的沉
思，批评一切对于生命的价值妄为的行为。虽然现代的社会跟古
代不一样，但是基本上有些的生态、思想、行为依然是同样的。
因为人类对于生命的本体还没完完全全理解，于是许多弊端与武
断的行事还会被造成的。这是普遍的情形。即使生命的价值不是
容易衡量，这是个人可以激励自己的沉思，使用稍稍的精力来抖
落其折磨、犹豫和纠葛的状态。毕竟，你越来了解『道法自然』
的原则，越可能会摆脱一切苦恼的妄念，也能把心中的忧虑放
下，而使内心的困扰消失。当你领悟道的『法』，即是你将破除
一切的一切的磨难。
Sendo assim, o pensamento de Laozi é bem prático no que se
refere à questão básica da existência humana, incluindo a questão
social. O seu pensamento nos ajuda a realizar a sabedoria de
vida. Há mais de 2400 anos atrás ele se deparou com a crise e
a desordem do Período das Primaveras e Outonos. Os homens
daquela época disputavam entre si vigorosamente, provocando
intrigas e se rivalizando, e no fundo, depreciavam a essência
e o valor da existência. Devido à disputa pelo poder, riqueza e
reputação, criavam um ambiente social instável e provocavam as
atrocidades e prejuízos mútuos. Dificilmente, esse tipo de situação
deixará de ocorrer, e até mesmo, é bem frequente. Nesse sentido,
observando certos corações aflitos e situações desarmoniosas,
Laozi cada vez mais se utiliza da meditação consciente, criticando
aqueles que são imprudentes na conduta no que diz respeito ao
valor da vida. Embora a sociedade atual seja diferente da sociedade antiga, entretanto, certos modos de viver, pensamentos e
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condutas continuam idênticos. A razão é que a humanidade ainda
não compreendeu totalmente a essência da vida, e por isso, várias
ocorrências de abusos e artbitrariedades são produzidas. Isso é
uma situação universal. Mesmo que o valor da vida não seja fácil
de ser avaliado, cada indivíduo poderá encorajar-se a si mesmo
em sua própria meditação, empregando um pouco de força para
livrar-se desses estados de tormento, hesitação e confusão. Em
última análise, quanto mais você compreende o princípio de que
o Dao segue a sua própria natureza, cada vez mais poderá libertar-se de todas preocupações imprudentes, de modo que poderá
abandonar as aflições do coração e dissolver as perturbações
do interior do coração. Quando você compreende a Lei do Dao,
então elimina todas as atribulações.
无可否认，你坚毅地会消除你所造成的困难，也能淋漓尽致地突
破支离破碎的行事，都把那些虚伪的表现消除。终于，当每次你
碰到不顺的境遇如你自己的妄为，你当时会避免，不跟这些虚假
同谋。其实，你也不会循规蹈矩，变成很执着的个性而离开道的
自然性。你原来就是恰如清洁的河水，自然显明的体现。既然你
是被社会与世间所污染，但你的内心实在还是很纯净的，因为道
与你是属于同样的本质。譬如，你与水从来没有区分。它的性质
与你是一样的精髓。至于你们一举一动所展现的，你们都是属于
自然循环的一份子。这样，『妄为』意味着『虚伪』，亦即违背
自然的定侓。因此，各位绝对要理解老子为什么在突破一切不自
然的事。姑且，我们需要知道『道法自然』的涵义，并且需要修
行老子所提议的。我想劝告你们不能用浮浅的知识来观察自然性。
Sem dúvida, você removerá com firmeza as dificuldades que
produziu e romperá de maneira enérgica com as ações fragmentadas, dissolvendo todas aquelas falsas manifestações. Afinal,
quando você se deparar com as situações desfavoráveis como
aquelas suas ações imprudentes, naquele momento você evitará
de perseguir essas falsidades. Na verdade, você também nem
se conformará com as convenções, tornando-se uma personalidade cheia de apegos e se afastando da naturalidade do Dao.
Originalmente você era como a água pura do rio, a expressão
da naturalidade. Embora você tenha se contaminado com o
mundo e a sociedade, seu coração interior ainda continua puro,
já que o Dao e você pertencem à mesma natureza. Por exemplo,
jamais você e a água se diferenciaram. A natureza dela e a sua
são de mesma essência. Em cada ação que manifestam, vocês
são membros pertencentes ao mesmo ambiente natural. Assim,
a ação imprudente implica na falsidade, ou seja, contraria a lei
da naturalidade. Por isso, cada um de vocês deve compreender
por que Laozi está rompendo com aquelas coisas que não são
naturais. Por ora, precisamos saber a implicação do fato de que
o Dao segue a sua própria natureza, e sobretudo, precisamos
praticar aquilo que Laozi propõe. Gostaria de advertir vocês para
que não utilizem um modo superficial de conhecimento a fim de
observar/contemplar a naturalidade.
由此可见，你不可用狭窄的方式来剖析老子所体验的。需要的是
从宽广的角度来观察『道』的全貌。我本身就积极不懈地了解
『道』的精髓。因此，既然在十四章他讲道是无形、无声、无体
的、无可称谓的，甚至是『无物』，但它是非常显明的。为什么
呢? 因为老子说:『是谓无状之状，无物之象』。听到这句话，大
约人们会觉得有一点神秘，但是我想揭示的就是老子的智慧是广
博的。所以，我们不能随便猜测，以为他所表达的是理想的思维
或是抽象的。纵然他阐述各种各样的物质绝对会归于『无物』的
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性质，正指出万物的本始，但这种概念不属于一切『虚无主义』
的概念。这是因为『无』的性质是一种『潜藏力』，并不是有具
体的现象。虽然它没有『现实性』，这事实不牵涉它不存在。实
际上，假如你误解这『不见其形的道』，即是『无』的性质，你
就无法了解『道』的全貌。
Isso mostra que você não pode utilizar um modo limitado para
analisar aquilo que Laozi experiencia. É necessário que, através
de uma visão ampliada, seja possível observar/contemplar a
totalidade do Dao. Eu mesmo incansavel e vigorosamente busco
compreender a essência do Dao. Consequentemente, mesmo
que no capítulo 14 ele fale que o Dao seja sem-forma, sem-som,
sem-corpo, impossível de ser nomeado, e sobretudo, seja um
não-existente, porém ele é bem manifesto. Por quê? Porque
Laozi diz: é a forma da não-forma, a imagem do não existente.
Ouvindo isso, geralmente as pessoas acham que é um pouco
místico, mas gostaria de esclarecer que a sabedoria de Laozi
é ampla. Por isso, não podemos especular de maneira casual,
considerando que o seu pensamento é idealista ou abstrato.
Mesmo que exponha a ideia de que certamente cada ser retorne
à natureza do não-existente, justamente apontando a origem de
todos os seres, contudo, essa ideia não pertence àquelas ideias
contidas na doutrina niilista. Isso é porque a natureza do Vazio é
uma espécie de potência, e não um fenômeno concreto. Embora
não tenha a qualidade de real, isso não implica que ele não exista
realmente. Na verdade, se você se equivocar na compreensão
do Dao informe e invisível, a saber, a natureza do Vazio, então
será incapaz de compreender a totalidade do Dao.
这幽深幽隐的道就是『无』，它蕴涵有超越力，形容『道』的超
越性。而且，它特别可以跟实际的世界有密切地联系，使得『形
而上的道』绝对不是一种虚无主义的概念。在这方面，需要的是
弥补一些对于这个形而上的道的错觉。在老子的思想，『无』与
『有』的关系是很重要。有时候人们会误解。若我们能细心地分
析这个问题，懂了这个含义，就不会迷茫。从它的含义来探索，
我们就渐渐地会体验以及深入道的思想。我希望各种各样的人可
以挑战自己的学问，把各位所想的表达出来以便能体悟到自己的
生命。也就是说，以你自己的观察与沈思来慢慢地延伸朝最清楚
的思维迈进。
Esse Dao tão profundo e secreto é o Vazio cujo sentido implícito é
a força e a qualidade da transcendência. Além disso, ele especialmente possui uma relação íntima com o mundo prático, fazendo
com que o Dao metafísico jamais seja visto como um conceito de
doutrina niilista. Nesse aspecto, é necessário retificar alguns equívocos em relação ao Dao metafísico. No pensamento de Laozi, a
relação entre o Vazio e a Existência é muito importante. Às vezes,
as pessoas se equivocam. Se analisarmos cuidadosamente essa
questão, compreendendo a sua implicação, então não seremos
confundidos. Investigando por meio de seu sentido implícito,
podemos gradualmente experienciar assim como aprofundar a
concepção do Dao. Espero que cada pessoa possa desafiar seu
próprio conhecimento, fazendo com que seu pensamento possa
se exprimir de modo a experienciar a sua própria vida, ou seja,
que através de sua própria observação e meditação, você possa
pouco a pouco expandir-se até o pensamento mais lúcido.
由此，这沉思就是一种修身，协调『无』与『有』的联系，也能逐
渐地明白『肉体』与『灵魂』的结合。有些人都是零零星星地念
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『道德经』，说已经念过好多次，大部分都理解了。其实，他们
以为这本书是容易理解的，也不需要分析、讨论、观察与体验。
一些人说是不需要详细地研究，最主要只是能应用在日常生活的
实践方面就行了，不必用评论来解读或做为参考。这就是妨碍『
问知』的进程，而且也把那些最重要的特点放在一边。再严重地
是他们不愿意勤奋深入及沉思到老子的哲学。假定我们想了解尼
采、柏拉图或是孔子的哲学，我们还必须深入地研究，念原本，
念一些教授的评论，或是接受老师的课程。这样，你才能得到好
处，同时能清清楚楚感受与进入到那位哲学家思想的领域，甚至
浓缩其所体察的，综合所探索的，归纳成一种很实用的学问。最
后，我们还必须总结它的重点，归纳成一些很重要的特性，尤其
陆续地吸收与领略精炼的思维及透过反思的方法，才可唤醒各种
的哲学思想，也可深深地扩展自己的思维。
Por causa disso, essa meditação é uma espécie de cultivo de si,
uma harmonização da relação entre Vazio e Existência que poderá gradualmente compreender a relação entre corpo e espírito.
Algumas pessoas leem o Dao De Jing de maneira fragmentada,
falam que já leram várias vezes e já entenderam tudo. Com efeito,
eles pensam que esse é livro é fácil de entender e nem precisa ser
analisado, discutido, investigado e experienciado. Alguns dizem
que nem há necessidade de pesquisa detalhada e o principal
é somente utilizá-lo na praticidade da vida diária, sem utilizar
os comentários para interpretar e muito menos tomá-los como
referência. Isso é impedir o processo de conhecimento e, além
disso, deixar de lado a sua peculiaridade essencial. O mais grave
é que eles não desejam aprofundar com empenho na filosofia de
Laozi. Se quisermos compreender a filosofia de Nietzsche, Platão
ou Confúcio, precisamos ainda pesquisar profundamente, ler o
texto original, ler os comentários dos professores ou aceitar as
aulas deles. Assim, você adquirirá benefícios enquanto penetrará claramente no domínio do pensamento daqueles filósofos, e
inclusive, condensará aquilo que observou, sintetizará aquilo que
explorou, extraindo daí uma espécie de conhecimento prático. Por
fim, deveríamos ainda sintetizar seus pontos cruciais, resumir as
características importantes, e sobretudo, gradativamente assimilar
e apreciar a essência refinada desse pensamento através da
forma de autorreflexão, despertando para cada visão filosófica e
expandindo de maneira profunda o próprio pensar.
每个人需要稍稍地渐进沉思。我用一个比喻。老子的哲学类似一
个医生，因为它能排除一切最苦恼病痛的折磨，使得你能解除一
切弊病。我期盼各位可以思考一下。倘若你沉思静坐，透过平静
的心态，摒弃某些的骚扰，你冉冉地会体验万籁俱寂以及不会被
任何忧心干扰而成倦怠。平常我们在生命之间就产生许多困难，
使内心平衡与思考能力渐渐地衰弱而无法升华，像似失去生命的
动力。这样，人生就没有活力的精神。除了忧心与烦恼问题之外，
各位还可以透过道的精神来评估自己的生命价值，用这种广阔的
视野来处理不同的情况。这种内心宽广的视野就是虚空的心态、
『无』的平静状态。它是内在而超越的心态。
Cada pessoa precisa progredir na sua meditação. Utilizo uma
metáfora. A filosofia de Laozi é como um médico, visto que pode
remover certos tormentos de preocupações e dores, fazendo
com que você possa dissipar certas doenças. Espero que cada
um reflita um pouco. Se você é capaz de meditar sentado num
estado de silêncio e abandonar certos transtornos, experienciará
gradativamente um supremo silêncio assim como não sofrerá
interferência de aflições e a sensação de esgotamento. Frequen-
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temente, criamos na nossa vida inúmeras dificuldades, sendo
que o equilíbrio do coração interior e a força da reflexão decaem
progressivamente sem poderem se elevar, como se perdessem
a força motivadora da vida. Assim, a existência humana já não
possui espírito de vitalidade. Além da questão da aflição e da
preocupação, através do espírito do Dao, cada um poderá avaliar
o valor de sua própria vida, utilizando essa visão tão vasta para
lidar com as diversas situações. Essa visão da vastidão do coração
interior é o estado do Vazio, o estado silencioso do Vazio. É um
estado transcendente e imanente.
在这方面，各位就慢慢懂『无』与『有』的关系，甚至鲜明地
了解如何『无』的 『潜藏力』能落实到每种的存在、状态与现
象。它是有『超越性』，不过也是有『内在性』，所以我们不能
忽略这个特点。即使『无』与『有』有不同的特征，但是实实在
在都是属于『道』的精髓。老子说: 『此两者，同出而异名，同
谓之玄。玄之又玄，众妙之门』。意思就是它们有不同的名字来
展现，但还是从一样的本体出现的、同样的根源来的。那么，如
果我们能体验这种奥妙的道理，了解如何超越狭窄的偏见，突破
一切限制性的妄念，于是我们就能深深地进入到平静的虚空。并
且，从一种超越的心态，将不被任何忧虑所克服，我们就可以和
谐肉体与灵魂的结合。因为主要的是各位能沉思『无』的层次以
及感觉宁静的心态。显然，我不是想你一定要接受这种观念以迷
信的方式而逻辑的思考。基本上，在道的思想这种超越心态也是
一种内在的磨练，使得改变及铸造整个生活过程，让我们不怕任
何的患难，甚至使用沉思的方法来消除不平衡的心态。根据我们
所观察的，希望各位能承担自己选的生活方式，亦即确实地了解
自己所选择的关于生命的价值。很明显的是任何人生会以不同的
方法来评估自己的修行。对物对人以其对于许多的境遇，个人有
不同的观念。终究，你有没有体验到人生的终极目的，这还是各
位必须时时刻刻要深思的。
Nesse aspecto, cada um pouco a pouco entenderá a relação entre
o Vazio e a Existência, e inclusive compreenderá com minúcia
como a potência do Vazio pode manifestar-se em cada existência,
estado e fenômeno. Ela possui qualidade de transcendência, mas
também possui qualidade de imanência, e por isso, não podemos
menosprezar essa peculiaridade. Mesmo que o Vazio e a Existência apresente características distintas, no entanto, eles pertencem
verdadeiramente à essência do Dao. Laozi diz: Embora com
nomes distintos, ambos se originam do mesmo princípio: mistério
pleno de mistérios, portal de todos os prodígios. O sentido é que
eles possuem nomes diferentes para se manifestarem, mas se
originam de uma mesma essência, de uma mesma raiz. Assim,
se pudermos experienciar a verdade desse mistério, compreendendo como transcender as estreitas preconcepções, rompendo
com os pensamentos imprudentes de características limitantes,
então poderemos harmonizar a relação entre corpo e espírito.
Porque o principal é que cada um possa meditar na dimensão do
Vazio tanto como sentir o estado do silêncio. Evidentemente que
eu não penso que você deva certamente aceitar essa concepção
por meio de um forma de crença ou por meio de uma reflexão
lógica. Fundamentalmente, na concepção do Dao, esse estado
de transcendência é uma espécie de cultivo interno que permite
mudar e moldar todo processo de nossa vida sem que fiquemos
com medo de certas adversidades, e sobretudo, permite que
possamos utilizar a forma da meditação no sentido de dissipar
os estados de desequilíbrio. De acordo com o que observamos,
espero que cada um possa assumir a forma de vida que escolheu,

29

Daojia nº 09

Out/Nov/Dez 2018

isto é, compreender de modo autêntico aquilo que se escolheu em
relação ao valor da vida. É claro que cada existência irá avaliar
seu caminho de maneira diferente. Em relação aos seres vivos,
aos seres humanos e às diversas circunstâncias, cada um possui
concepções distintas. Em última análise, se você experienciou ou
não a finalidade última, isso é algo que cada um ainda precisa a
todo momento aprofundar e meditar.

[
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“É difícil ter uma vida longa com um nome famoso”
– Pensamento Ch’an
“ Ao estudar o Caminho, é difícil percebê-lo; ao
percebê-lo, é difícil preservá-lo. Quando se pode
preservá-lo, é difícil colocá-lo em prática”
- Pensamento Ch’an
“Quando o professor é rigoroso, o caminho estudado é honrado”
- Pensamento Ch’an
“Nenhum homem confia em alguém que se mostre
agressivo. E aquele em quem ninguém confia permanecerá solitário e sem amparo”
– Lieh Tzu, Sábio Taoísta
“É mais útil acender uma vela do que amaldiçoar
a escuridão”
– Chuang Tsé, Filósofo Chinês
“O homem que alcançou o domínio de uma arte
revela-o em cada um de seus atos”
– Provérbio Samurai
“Para alimentar o coração não há nada melhor do
que ter poucos desejos”
– Mencius, Filósofo Chinês
“Se você perseguir o conhecimento por milhares de
dias, não vai lhe valer mais do que um único dia de
estudo apropriado do funcionamento da mente. Se
você não a estudar, você não será capaz de entender
um simples pingo D’água”
– Huang Po, Sábio Chinês
“Tzu-Kung perguntou em que consistia o Homem
Superior. O Mestre disse:’Ele age antes de falar, e
em seguida fala de acordo com suas ações”
– Confúcio
“O Homem Superior tem uma calma dignidade
sem orgulho. O homem comum tem orgulho sem
calma dignidade”
- Confúcio
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Por que aprender

I Ching?
I Ching Numerológico ou de Flor de Ameixeira e o que isso me ajudará
na vida e em particular na Medicina Chinesa e Acupuntura

Por: Daniel Mendes Netto

R

ealmente, muitos acupunturistas amigos meus me perguntam: “para que aprender I Ching?” Ao que eu lhes
respondo simplesmente assim: Aprender o I Ching é
aprender as bases, os fundamentos/alicerces de todo o pensamento oriental, tanto da parte mística, espiritual e filosófica, quanto
científica (médica/psicológica).
O I Ching é a base teórica de diversas técnicas de diagnóstico,
como Diagnópstico Pelas Mãos (utilizando o chamado Ba Gua
– ou Pa Kua – para mapear as zonas dos Zang Fu nas mãos),
utilizadas pelos quiroacupunturistas.
Está ligado à técnica de diagnóstico da medicina japonesa pelo
exame do abdome (Hara Diagnóstico), pela técnica de exame
facial (Fisiognomia) e muito mais, como por exemplo, existe uma
relação direta entre os chamados trigramas do I Ching e o uso dos
Vasos Maravilhosos (existem oito trigramas e são oito os pontos
dos Vasos Maravilhosos), entre o I Ching e as técnicas do Ponto
Aberto, da Tartaruga Mística (Ling Gui Ba Fa), dos Quatro Pilares
(Ba Zi), os Oito Caracteres ou Oito Princípios (Ba Gang -八卦)
e etc. Nesses próximos meses, por exemplo, me aprofundarei e
muito nas técnicas de tratamento denominadas de Balanceamento
dos Meridianos e da Interconversão dos Hexagramas baseados
nos ensinamentos de Dr. Tan (Richard The Fu Tan – falecido
pouco tempo atrás) e de meu amigo discípulo do dr. Tan, o
médico veterinário acupunturista da Costa Rica, Antônio Alfaro.
Muito utilizada essa técnica em cavalos, cães e humanos! É de
resultados imediatos!
Certamente que o I Ching não será um instrumento único e isolado
de diagnóstico em MTC (Medicina Tradicional Chinesa). Mas certamente nos auxiliará e muito a esclarecer os casos complicados,
em que não consigamos estabelecer um correto diagnóstico ou
em que o tratamento não tenha sido eficaz.
Utilizei, nestes meus últimos oito anos de estudo, consultas de I
Ching para mais de 50 casos complicados de pacientes meus que,
mediante os conhecimentos de MTC que até então dispunha, não
foram suficientes para esclarecer o caso e aplicar o tratamento

mais eficaz. E em cerca de 20 destas consultas, pude estabelecer o diagnóstico correto e realizar o tratamento com sucesso.
Logicamente que para isso meus conhecimentos de mais de 20
anos de estudo de I Ching e doze anos de estudo de MTC foram
fundamentais, haja vista que para podermos solucionar os casos
difíceis ou complexos, somente conhecer o I Ching não será
suficiente; e pela MTC, os casos já não foram resolvidos, o que
mostra que também eram insuficientes. Porém, quando utilizei
ambos os conhecimentos, consegui um sucesso diagnóstico/
terapêutico de aproximadamente 40%, em cima de casos que
até então eram insolúveis, casos considerados complexos ou
complicados. Ou seja, se eu não conhecesse o I Ching e a MTC,
certamente os meus insucessos teriam sido maiores. Como eu
tinha bons conhecimentos de I Ching e razoável de MTC, então
consegui solucionar muitos dos casos considerados insolúveis
para mim apenas com o uso da MTC.
Acredito que quanto mais eu estudar o I Ching, principalmente os
chamados trigramas do I Ching, e aprender mais de MTC e suas
técnicas já consagradas e outras ainda em evolução e desenvolvimento como a Acupuntura Trigramática de discípulos do dr. Wu
Tou Kwang do CEATA, maiores sucessos obterei naqueles casos
considerados “insolúveis”.
Espero que um dia eu possa, com a ajuda do I Ching e alicerçado
com os conhecimentos e a experiência profissional advinda da
MTC, tornar os casos complexos todos solucionáveis, para o bem
de meus pacientes, sejam eles humanos ou animais.

Introduzindo-os ao Universo do I Ching

Certamente que ensinar tudo e capacitá-los a aprender o I Ching
completamente não é o objetivo deste artigo e dos que sucessivamente publicarei nestas nossa bela revista, caso realmente
gostem e queiram que o assunto seja abordado novamente e
mais profundamente, haja vista que para aprender efetivamente
o I Ching e como utilizá-lo na área da saúde (em particular da
MTC/A cupuntura) isso exigiria no mínimo um livro todo dedicado
ao assunto – o que aliás estou trabalhando na segunda edição de
meu livro de I Ching Numerológico e posteriormente no I Ching e
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Saúde e I Ching e Psicologia! Tudo isso aliado a um conhecimento
de MTC razoável que é fundamental, além é claro de muito treino
nos estudos e principalmente na prática do uso do I Ching.

Principalmente em países em que a indústria de fármacos é
muito influente e poderosa, como certos países da Europa e da
América do Norte.

O verdadeiro objetivo deste artigo é apresentar-lhe, de forma
simples, rápida e fácil de compreender e utilizar estes conhecimentos como mais uma ferramenta de diagnóstico e compreensão
dos processos patológicos que afetam nossos pacientes, estimulando-os a ir em busca de profissionais de saúde que sejam
bons conhecedores, estudiosos e mestres de I Ching, além de
possuírem ótimos conhecimentos de MTC, e assim você possa
se capacitar como um excelente profissional, tornando-se apto a
estabelecer um diagnóstico definitivo mais consciencioso e correto, estando devidamente preparado para aplicar um tratamento
verdadeiramente eficaz.

Mas tudo é questão de tempo e de se mostrar na prática o verdadeiro valor das coisas. E como acontece com tudo que seja novo
ou “novidade”, isso demandará tempo e dedicação daqueles que
trabalham com esta técnica a fim de que se possa, em alguns anos
ou décadas, mostrar a todos o quão é importante e fundamental
que estudemos e apliquemos os conhecimentos de I Ching para
nosso aperfeiçoamento como profissionais da saúde, não apenas
oriental (MTC/Acupuntura) como também ocidental, realizando-se
assim a chamada medicina integrativa (verdadeiramente holística,
no sentido de se utilizar todas as ferramentas ao nosso alcance).

Sendo assim, espero que você, amigo leitor, possa se entusiasmar
a ir em busca de mais este conhecimento. Assim como eu que
sou um fervoroso apaixonado pelo I Ching e pela MTC.

No Brasil, apenas um em cada 50 brasileiros já ouviu falar do I
Ching. Mas quantos sabem realmente o seu significado?

Certamente que muitas coisas passarão em sua cabeça quanto
à validade de se estudar o I Ching como ferramenta auxiliar diagnóstica. Ainda mais se sua formação foi fortemente estimulada
pelo chamado cientificismo da medicina alopática – ocidental.
Mas gostaria de pedir-lhe para deixar de lado, ao menos por enquanto, as idéias pré-concebidas sobre o I Ching e, mais ainda,
sobre o uso do I Ching como um auxiliar diagnóstico e ferramenta terapêutica que ele pode ser em sua vida profissional.
Muitos são os livros sérios sobre o assunto, ligados à aplicação
do I Ching como instrumento de auto-conhecimento, auto-desenvolvimento, de diagnóstico na MTC e nos mais diversos campos
da vida humana. Para isso, ao final do próximo artigo que aqui
escreverei, apresentarei uma referência bibliográfica de grande
valor a todo aquele que se interessar por aprender a utilizar o I
Ching na área da saúde e da psicologia, além de outras áreas
como as acima expostas.
Então vamos começar a nossa introdução ao assunto em voga,
buscando principalmente, passo-a-passo, delinear o funcionamento das chamadas Técnicas Numerológicas de Consulta
ao I Ching na área da saúde e da psicologia.
Evidentemente que existem muitas técnicas de consulta ao I
Ching, mas a que eu acredito ser mais eficaz como instrumento
auxiliar ou complementar/integrativo de diagnóstico e de indicação
terapêutica é certamente o chamado “Método Numerológico da
Flor de Ameixeira”, que mais adiante lhe será apresentado.
Certamente que há muitos conhecimentos errôneos advindos de
“estudiosos” e “consultores” de I Ching. Isso ocorre não apenas
no Brasil como no mundo afora, o que tem levado a tornar o seu
uso algo místico ou esotérico, com erros e advinhações absurdas
e grosseiras. Mas quantas décadas foram necessárias para se
superar as barreiras criadas no entorno da MTC, em particular da
Acupuntura, até que ela fosse aceita como modalidade terapêutica
realmente eficaz? Ainda há muitos que duvidam da sua eficácia,
infelizmente os que nunca se propuseram a testá-la de verdade.

Mas O que é I Ching?

A maioria das pessoas dizem ser um oráculo, aquele livro cheio
de pequenos traços (linhas inteiras e partidas) que se utiliza para
prever as coisas mediante o uso de moedas ou de varetas. Há
ainda aqueles que dizem que ouviu falar dele na televisão - pelo
“TELE I Ching”. Ou ainda em algum programa aberto de TV, como
o da Ana Maria Braga, Olga Bongiovanni e outros.
Outros dizem conhecer certas cartas semelhantes às do tarô com
figuras com um monte de linhas cheias (inteiriças, sem interrupção) e quebradas (partidas, interrompidas, não contínuas), as
quais estão empilhadas, contendo dizeres sobre o futuro, e que
podemos utilizar para efetuarmos previsões, ou seja, conhecer
o futuro.
Mas bem poucos são os que realmente conhecem o verdadeiro
significado de I Ching. E menos ainda da sua importância nas
nossas vidas, sejamos ou não estudiosos da cultura chinesa ou
da MTC.

O significado da palavra I

Para se entender melhor o significado de I Ching, vamos analisar,
separadamente, o significado das palavras I e Ching.

Figura 1 – Representação da escrita chinesa ancestral (o hieróglifo) e
a moderna (a escrita) para Ching.
A palavra I (leia-se “ii”) significa literalmente mutação, pois que
na formação de seu ideograma estão presentes dois outros
ideogramas menores: um que significa Sol e outro, Lua. Veja a
figura 1 acima.
Portanto o seu primeiro significado refere-se às mudanças do
tempo (passagens do Sol à Lua – Dia para a Noite: a alternância
entre o Yang e o Yin, respectivamente). Por isso de seu sentido
geral de mutação, transformação.
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a impermanência do ser é, na verdade, a impermanência de um
suposto Ego definido.

Figura 2 – Representação dinâmica do símbolo chinês do Tai Chi,
amplamente utilizado em diversas cultura e ciências, e conhecido das
pessoas como o símbolo do Yin e do Yang, demonstrando que ele está
em movimento e não é, portanto, estático. Não há nada na natureza
que não esteja em constante mutação!
Outro significado de I: adaptação, considerando-se que o ideograma da figura 1 também se assemelha ao ideograma utilizado
para representar um animal bastante admirado pelos chineses: o
Camaleão (a parte de cima do ideograma representa a cabeça e a
parte debaixo representa as quatro patas do mesmo). Este animal
é símbolo da adaptabilidade às condições da natureza, pois que
muda de cor conforme o meio em que se encontra, adaptando-se
ao mesmo para garantir sua sobrevivência.

Assim, devemos aprender a viver cada momento como ele é, sem
ser prisioneiro desse ilusório instante, devemos aprender a viver
sem apego. Viver a vida como ela é estar livre de intenção e de
apego. Para isto devemos estar livre dos julgamentos apoiados
na polaridade, nos altos e baixos, que é comum neste mundo em
que vivemos, chamado pelos hindus e budistas de Samsara – o
ciclo de nascimento e morte repetitivo, fonte de sofrimento constante, desde que não percebamos o quão ilusório é este mundo e
a impermanência de tudo que nele existe: sentimentos, pessoas,
seres vivos animais ou vegetais, e objetos.

Significados da palavra Ching

經

Por isso, I também adquire o significado de estabilidade, pois
somente aquele que se transforma, constantemente, pode se
adaptar às mudanças do mundo e, portanto, perdurar. Tudo
aquilo que é rígido e imutável perece. Porém a mutação só faz
sentido se baseada num correto propósito e não apenas em
simples mudança.

Figura 3 – Ideograma chinês que corresponde à palavra Ching.
Tradicionalmente, Ching (leia-se Ting, Jing) significa Livro Sagrado
(Clássico), Livro Mestre, pois quando um livro importante era
enriquecido de comentários oficiais e, mais ainda, quando estes
comentários eram atribuídos a Confúcio (Kong Fu Tsé), passava a
ser denominado de “Clássico”. E, sendo um “Clássico”, era portanto
um livro para ser estudado em classe - salas de aula. Mas não se
restringe a este o significado de Ching.

Mas como algo pode significar duas coisas antagônicas/opostas
ao mesmo tempo?

Filosoficamente, Ching tem outros significados: trama, regra,
norma, experiência.

O próprio I Ching solidifica/propaga este significado aparentemente dúbio - mutação/estabilidade - através da seguinte frase:
“A única coisa imutável no Universo é que tudo muda, o tempo
todo. A mutação é a única referência fixa (estável), o único ritmo
natural do qual se pode inferir uma lei racional”. Ou ainda: “tudo
no Universo muda, a única coisa que não muda é que tudo muda”.
O I Ching nos mostra o que o budismo também afirma constantemente: na vida, tudo muda, constantemente, nada é permanente!
A única lei permanente é a Lei da Impermanência! Para o I Ching
há a mutação; para o budismo, a impermanência.

Também significa Atalho, pois que é o caminho que está debaixo
de seus pés, significando que a razão do universo e o caminho
do homem podem ser encontrados em qualquer parte do universo
e realizados por todos os seres.

Todos os seres sencientes, como nós, estão apegados ao
momento, julgando-o sempre, seja como bom ou mal; tentam,
inutilmente, agarrar-se a um instante, por mais passageiro que
possa ser, acreditando ser este instante o melhor que podem ter,
enquanto que o destino continua impiedosa e inexoravelmente
a sua jornada. As oscilações, os altos e baixos, são como uma
tortuosa tempestade no mar, no qual o Ego é um pequeno barco
lutando por um instante de alívio.

Em sua composição encontramos dois ideogramas menores,
cujos significados são: fio de seda e caminho; portanto, o atalho
é um caminho feito de fio de seda.
Quando desenrolamos um fio de seda, ao final encontramos o
vazio e um bicho de seda morto. O cadáver do bicho de seda
simboliza a impermanência do ser; e o vazio simboliza o absoluto.
Assim, conclui-se que a razão do universo e o caminho do homem
se encontram em qualquer parte do cosmo, como um atalho; o
percurso é o desenrolar desse fio do casulo. Chegar ao fim do
caminho significa libertar-se do corpo mortal e encontrar o Vazio
do Infinito.
Já para os estudiosos da mística do I Ching, o significado é um
pouco diferente e mais profundo.

Os homens raramente estão satisfeitos com os rumos de seu destino. Necessitam apossar-se de uma lembrança, de um sentimento
ou de uma emoção, de um objeto ou de uma idéia, sendo sempre
frustrados pelas mutações – as infindáveis mudanças da vida.

Ching significa um sistema de coordenadas semelhante a uma
grade, através do qual qualquer ponto no espaço possa ser localizado e encontrado.

A mutabilidade do I Ching nos revela que tudo na vida (inclusive
nossos sentimentos e pensamentos, além é claro de todo nosso
organismo), todos os objetos e seres estão em constante mutação;

Portanto, Ching é o meio que nos possibilita encontrar algo. Mas
não um objeto ou ser vivente, mas sim a nossa verdadeira natureza, nossa essência!
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Ching significa Consciência; I é mudar, transformar.
Portanto, o I Ching nos possibilita “mudar a própria vida (destino)
mediante o uso da consciência plena, uso da mente pura original”.
Sendo assim, esse clássico nos mostra que é possível transformar
o nosso destino através do uso da consciência.
E como disse Confúcio:
“O homem deve aplicar-se à reflexão e ao estudo para melhor
compreender a razão dos atos humanos, qual a sua finalidade
e os meios de controlá-los. Só assim poderá melhorar sua personalidade, pôr ordem em sua família e contribuir para a paz do
seu Estado.”
Mas esse caminho é para ser feito com consciência, estudo, reflexão, concentração, meditação, enfim, com o verdadeiro pensar.
Não é para ser seguido tola e cegamente, como o fazem muitos
nas mais diversas doutrinas mundiais.
Como foi dito por Jiddu Krishnamurti: “É muito mais fácil seguir
cegamente do que compreender e tornar-se realmente livre... Não
quero espectadores, discípulos, elogios ou admiração de qualquer
tipo. Quero ser companheiro, não o mestre. Desejo que os que
me procuram entender sejam livres e não que me sigam ou façam
de mim uma religião, uma seita...”.

O significado comum de I Ching

Mesmo após esta análise do que quer dizer I Ching, não podemos
nos esquecer daqueles que ignoram o significado latente que há
em tudo, não levando em conta o significado conotativo e sim o
denotativo.
Eles pegam apenas o significado literal, esquecendo-se que
muitas vezes escrevemos através de metáforas, de linguagem
simbólica e poética. Assim sendo, aqui vai então o significado
literal de I Ching para aqueles que assim o desejarem:
“O Livro Clássico das Mutações”.
Sem graça não?
Considero, realmente, que este significado é muito simplista, pois
o I Ching consegue nos mostrar o mundo das causas e o destino
de todos os fenômenos, portanto conhecer o I Ching é aprender o
sentido da vida: o porquê e para quê estamos aqui! Compreender
o que acontece conosco, com nossos amigos e parentes, e com
nossos pacientes, humanos ou animais, e assim poder levar o
equilíbrio vital a todos eles.

O Começo de Tudo

Foi Fu Shi, o lendário imperador chinês do quarto milênio antes
de Cristo, que criou os símbolos (Kua) utilizados no I Ching – os
trigramas, um conjunto de três linhas sobrepostas.
Através da observação atenta da natureza, Fu Shi – ou Fu Hsi
(Fu Xi) – percebeu haver um padrão: em todas as existências
do universo há uma síntese composta por dois pólos de energia
básicos, que ele denominou Yin – representada pela linha partida - e Yang – representada pela linha inteira. Porém há de se

Figura 4 – Imagem que representa o lendário imperador chinês que
viveu por volta de 4.700 a. C.: Fu Hsi (Fu Xi ou Fu Shi), criador dos
trigramas, os símbolos menores do I Ching.
ressaltar que não são duas coisas diferentes e sim dois aspectos
diferentes da mesma coisa. Por exemplo, a mão é constituída de
dorso e palma, mas não são duas coisas diferentes e sim duas
faces de uma mesma mão.
E ambos nascem ao mesmo tempo. Não existe nada que nasça
único, tudo que existe tem dois aspectos complementares e antagônicos, opostos em características, mas ambos pertencente a
uma única unidade. Por exemplo, Luz e Escuridão. O que existe,
em realidade, é apenas a Luz; a escuridão é apenas a ausência
de Luz. Numa das faces de uma montanha incidem os raios do
Sol, enquanto que o outro lado da montanha fica na sombra. Este
é o verdadeiro significado de Yin e Yang: “face sombria da montanha” e “face iluminada da montanha”, respectivamente. A partir
deste conceito é que se pode então associar as mais diversas
coisas do universo e do corpo humano e animal, da mente e da
psique, da medicina e de tudo o mais aos conceitos de Yin e de
Yang. Não são dados arbitrários atribuídos ao Yin e Yang, mas
sim associações criteriosas às características próprias do Yin e
do Yang. Por isso do quadro a seguir ser a base para todo tipo
de associação referente a este par bipolar.
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O Wu Chi (  ), que representa o que existia antes da criação,
da manifestação, é o princípio não manifesto, não evidente. E ele
representa o silêncio e a quietude necessários para a consulta
do I Ching. Em medicina ocidental, representa “aquilo que pode
ser tudo e que, portanto, não é nada” (essa é a idéia chinesa de
Vazio). E nós conseguimos compreender melhor esta idéia a partir
do que a ciência chama de “célula tronco”: uma célula que ainda
não é nada (não é osso, não é dente, não é fígado, não é coração,
não é cérebro e etc.), mas que pode vir a ser qualquer tipo de
célula, tecido ou órgão. Ou seja, algo que tem a potencialidade
do todo, mas ainda não é nada. Esse é o significado de “Wu Chi”.
Portanto, antes de cada consulta ao I Ching, devemos estar
livres de preconceitos, ter a mente calma, aberta e limpa para
consultá-lo.
Do Wu Chi surge o Tao (  ): o germe da criação, a semente, a
potência criadora de todas as coisas.

Figura 5 – Aspectos básicos que podem ser associados ao Yin e Yang.
Mas não existe Yin sem Yang e vice-versa. Chama-se Yin/Yang
à reunião das duas partes opostas e indissociáveis que existem
em todos os fenômenos e objetos, e em relação recíproca no
meio natural.

Uma visão chinesa da cosmologia

O Tao (Dao) é invisível. O ser humano apenas percebe sua manifestação na natureza como duas forças inseparáveis que a tudo
rege: o Yin e o Yang. Para os chineses: “Aquele que conhece o
Tao, conhece o passado, o presente e o futuro.”
Do Tao surge o T’ai Chi (  ) que representa todas as coisas
sintetizadas no Yin (
) e no Yang (
). Tudo que
existe no universo é T’ai Chi.
E destes dois princípios surgem os quatro símbolos ou as quatro
estações ocidentais – conjunto de duas linhas Yin e (ou) Yang:
os velhos e jovens Yin e Yang.
Os Grandes (Velhos - Tai) e Pequenos (Jovens - Shao)
Yin e Yang dão origem aos oito trigramas do I Ching –
conjunto de três linhas, inteiras (Yang) ou partidas (Yin).
Tai Yin, Tai Yang, Shao Yin e Shao Yang constituem
os chamados quatro tipos coreanos da psicologia
oriental. Yin e Yang relacionam-se ao que Jung (Carl
Gustav Jung, criador da psicologia analítica, discípulo
de Freud) denominou de Introvertido e Extrovertido,
respectivamente. E os quatro tipos psicológicos coreanos também podem se relacionar às quatro funções da
mente de Jung.

陰 陽
Figura 7 – Ideogramas chineses que representam os dois
princípios universais: o Yin e o Yang.

Yin e Yang

Figura 6 – Diagrama representando o modo como tudo no universo se
originou, segundo o modo de ver dos chineses, a começar de sua origem,
o vazio primordial (Wu Chi), visto acima, até os 8 trigramas, abaixo,
todos numerados (de 1 a 8) e com seus respectivos nomes e símbolos
associados logo abaixo dos mesmos. Segundo o modo chinês de ver a
origem do universo, tudo começou do vazio primordial (Wu Chi).

Mas Yin (陰) e Yang (陽) representam duas vertentes
de uma mesma montanha, respectivamente a sombria
e a luminosa.
Este é o significado original destas palavras: “a face sombria da montanha” (Yin) e “a face iluminada da montanha” (Yang).
São sempre as duas faces de uma mesma realidade, como cara
e coroa de uma moeda, ou a palma e o dorso de nossas mãos.

Podemos dizer que Yin e Yang representam duas forças distintas
e inseparáveis - essências primárias.
Yang é o princípio ativo, é objetivo e direto, como uma flecha
indo em direção ao alvo, cuja força maior está sempre na ponta,
na força, no vigor.
Yin é o princípio receptivo, é subjetivo e indireto. Como as ondas
do mar, seus movimentos são graduais e seu poder está na sua
receptividade, aceitabilidade e absorção.
Sendo o lado sombrio da montanha, o Yin representa a face fria
da montanha, o local de descanso, o movimento de recolhimento
e etc. E sendo Yang a face iluminada, então está associado ao
calor, ao movimento, à atividade, à expansão, à ação e etc.
O Yin tem poder de contração, recolhimento, de se tornar mais
pesado, mais denso: é o processo de materialização. Por ser
mais pesado, torna-se mais lento, receptivo e quieto. Tende a
descer, se aprofundar.
O Yang tem poder de expansão, de diluição, de se tornar mais
leve, mais dilatado e flutuante; é a antítese da materialização.
Por ser leve e flutuante, simboliza a inquietação e o movimento.
Tende a subir e a superficializar.
Yang tem uma tendência ascendente e Yin descendente. Yang
representa o processo analítico, enquanto que o Yin representa o
processo sintético. Mas análise e síntese fazer parte do processo
da vida. Um necessita do outro; um segue o outro, e vice-versa,
continuamente.
O nosso processo mental demonstra isto muito bem: primeiro
temos de dividir o problema em partes a serem analisadas em
separado, depois analisamos a inter-relação entre as partes,
chegamos então ao processo de ver o todo como uma unidade,
tentando explicar o objeto de análise como sendo causado por
uma única fonte, assim efetuamos a síntese.
A relação entre estas duas forças é bem representada pelo símbolo do Tai Chi (  ): no interior do Yang encontra-se o Yin e no
interior do Yin encontra-se o Yang. E tudo na vida sofre mutação,
indo de um extremo ao outro, continuamente. Todos que nascem
morrem. Depois do dia vem a noite. Este é o mundo das causas
e efeitos, do Samsara.
Porém jamais devemos relacionar o Yin ao lado negativo ou ruim
das coisas, nem o Yang ao positivo ou bom. Yin tem sua função
num momento próprio assim como o Yang. Quem diz que Yin ou
Yang são bons ou ruins é a mente perturbada dos seres sencientes, os quais são apegados ao momento das coisas, procurando
sempre aprisioná-lo, julgando cada momento que vivem como
sendo bom ou mau. Porém, ao tentar agarrar-se a um determinado
momento que consideram supostamente melhor, não percebem
que o destino prossegue impiedosamente a sua jornada, sem
cessar, pois tudo que é natural está em constante mutação - não
importa que cada um em seu ritmo.
Uma montanha (Yin) leva séculos para se transformar, porém um
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inseto (Yang) sofre grandes mutações em minutos, e os átomos a
cada milésimo de segundo, se muito. Assim sendo, as alternâncias
passam a ser como uma tortuosa tempestade no mar, onde o Ego
é um pequeno barco lutando por um instante de alívio. Os homens
comuns nunca estão satisfeitos com os movimentos do destino. A
necessidade de apossar-se de uma matéria, de um sentimento,
de uma memória, de uma idéia ou até mesmo de pessoas e seres
vivos é sempre frustrada pelas mudanças.
É o ego que a tudo quer controlar, não o ser total que há em
nós - nossa psique.
A sabedoria está em saber viver cada momento como ele é, sem
ser prisioneiro desse ilusório instante.
O caminho de sabedoria é o do equilíbrio; equilíbrio é estar
centrado no eixo. Na prática, estar no eixo inclui o estado de
Não-Intenção e de Desapego – e isso é ser natural e contribuir
com a natural fluidez do universo, do qual fazemos e somos parte.
Aquele que se deixa levar pelo ego no destino percorre sua
jornada em movimentos ondulantes. E quanto mais próximo se
está do ego, mais nos afastamos do eixo e mais sentiremos estas
alternâncias, ondulações do caminho - e maior será o sofrimento
deste ser.
Um ser centrado não sofre com as mudanças da vida, mas equilibradamente se adapta a elas com fluidez natural. Por isso, sabe
desfrutar de toda e qualquer mudança que possa ocorrer, mantendo-se sempre alegre e saudável. Aquele que não está centrado
no eixo, apega-se às polaridades, considerando-as boas ou más,
tornando-se prisioneiro das situações que o destino lhe impõe.
1. “Quando a consciência atua na existência, está naturalmente
sujeita à Lei da Alternância. Quando a consciência transcende
a existência, a consciência se torna o próprio Tao, o Absoluto”
- Wu Jyh Cherng.
2. “Contar os acontecimentos do passado é movimento progressivo; descobrir os acontecimentos do futuro é movimento
retroativo.” – Confúcio.
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Feng Shui

Liquido
Por: Gilberto Antonio Silva

S

empre que falamos em Feng Shui precisamos esclarecer
que tratamos da técnica tradicional chinesa, que possui
forte embasamento na filosofia e metafísica chinesa, em
particular o Taoismo. Isso é necessário pela exorbitante quantidade de material apócrifo divulgado com o nome “feng shui”,
muitas vezes misturando Budismo, cristais, radiestesia, orações,
rituais, enfeites, decoração de ambientes, etc. Você pode usar
o que quiser como COMPLEMENTO do Feng Shui, mas não se
trata da técnica chinesa em si.
A questão das fontes que circulam água é algo recorrente no
Feng Shui, principalmente aquele popular que aparece nas revistas femininas. Mas muito além de ornamental, é necessário
ficar atento às fortes implicações dele na circulação da energia
pelo imóvel. Fontes são bonitas, mas é preciso entender se são
realmente necessárias, em que lugar devem se localizar, qual o
tipo de material que deve ser utilizado em sua confecção, em qual
direção deve estar o fluxo de água, etc.
Neste momento não estamos mais lidando apenas com água,

mas essencialmente com energia. Essa energia deve ter uma
característica específica, um volume adequado e uma direção
correta. Lembre-se que manipular energia traz consequências,
não existe aquela história de “se bem não fizer, mal também não
fará”. É como colocar o Bagua errado na porta da casa – sempre
haverá consequências.
O Feng Shui tradicional chinês faz uma primeira distinção entre
água corrente e água armazenada. A primeira remonta ao trigrama
Kan, [
Água], e o segundo ao trigrama Tui, [
Lago]. Enquanto Kan nos mostra uma corredeira em uma ravina, invocando
a imagem de um rio com rápido fluxo de água, Tui ilustra um lago
tranquilo, uma imagem de reservatório. Então existem diferenças
importantes ao colocar uma fonte (Kan) ou um aquário (Tui), em
um imóvel. Ambos remontam ao elemento água, mas de duas
maneiras muito diferentes. Um estabelece um fluxo de Qi forte
enquanto o outro lida com acumulação de energia.
A fonte ou aquário, portanto, devem ser localizados dependendo
do efeito que se deseje: incrementar o fluxo de Qi ou provocar

acúmulo de Qi. Este último caso é muito empregado nas técnicas
de obtenção de prosperidade material. Escolher entre a fonte e
um aquário é o primeiro passo.
Depois temos que saber onde localizar a fonte, dependendo do
efeito energético que desejamos. É preciso atentar para o setor do
imóvel e suas estrelas componentes que dependerão da escola
que estiver usando, em geral, Ba Zhai (Oito Residências) ou Xuan
Kong Fei Xing (Estrelas Voadoras). Mas também deve ser levado
em conta o efeito no fluxo de energia do imóvel, pois uma fonte
bem posicionada é como uma bomba que aumenta a vazão da
energia. Deve ser posicionada onde precisamos incrementar o
fluxo de Qi, por exemplo, uma entrada principal fraca e deficiente
ou a porta de um estabelecimento comercial que necessite ampliar
o fluxo de consumidores.
Também temos que verificar o material de que a fonte é feita.
É aqui que muitos se atrapalham, pois pensam unicamente no
elemento “Água”. Mas se a fonte for feita toda de cerâmica, o
elemento “Terra” estará presente de forma bastante pronunciada.
E Terra domina Água! Então temos dois problemas importantes a
evitar: a inadequação da fonte devido ao conflito com o setor do
imóvel onde se localizar e a condição de domínio de Terra sobre
Água, neutralizando seus benefícios.
Percebemos que instalar uma simples fonte pode ser um trabalho
delicado de interpretação energética que não pode ser deixado
em segundo plano e nem tratado de forma leviana. Feng Shui não
é coisa de amadores nem de aventureiros, mas deve ser condu-
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zido por um profissional competente e conhecedor da filosofia e
metafísica chinesa.
Esse tipo de equipamento deve ser analisado antes de se efetuar a
instalação, pois ele pode não ser necessário ou, se for interessante
do ponto de vista estético, deve ser instalado em local onde não
interfira com o processo energético do imóvel.
Sempre que pensar nesse tipo de dispositivo, consulte um profissional experiente ou um livro que trate do Feng Shui tradicional
chinês e possa esclarecer melhor esse assunto.
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Nossa Senhora de Sheshan
A Basílica de Sheshan, oficialmente o Santuário Nacional e Basílica
Menor de Nossa Senhora de Sheshan (佘山進教之佑聖母大殿
Shéshān jìnjiào zhī yòu shèngmǔ dàdiàn), é também conhecida como
Basílica de Maria, Auxiliadora dos Cristãos e é uma das principais
igrejas católicas da China

História do Santuário de Nossa Senhora de Sheshan
O santuário dedicado a Nossa Senhora de Sheshan está localizado no distrito de Song Jiang, perto da grande metrópole de
Shanghai, e é dedicada a Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos
de Sheshan.

Em 1863 o então Superior da Comunidade Jesuíta em Shanghai
comprou o lado sul da montanha de Sheshan, que oferece um
belo panorama de florestas de bambu. Neste local, uma casa de
retiro foi construída para os padres jesuítas, com uma pequena
capela ao lado, e a construção
do Santuário começou. Em 1º
Imagem original
de Nossa Senhora
de março de 1868, o então bispo
de Sheshan,
de Shanghai, Bispo Adrien Lanfeita com base
guillat, SJ, consagrou a capela
na figura da
Imperatriz-viúva
e abençoou a imagem de Nossa
Cixi
Senhora Auxiliadora. Todos os
anos, em 24 de maio, seu dia
de festa, muitos fiéis visitam o
santuário.
Durante o ataque de rebeldes do
exército Taiping [junho de 1870],
o Superior da Comunidade Jesuíta em Shanghai, o Frei Gu
Zhen Sheng, subiu à montanha
de Sheshan para orar à Virgem
Santíssima, dizendo: “se a diocese for salva do ataque dos

rebeldes, construiremos uma basílica em ação de graças pela
proteção especial de Nossa Senhora”. A diocese foi poupada da
destruição. Em setembro de 1870, Frei Gu fez conhecer a sua
invocação à Mãe Abençoada e a promessa de construir uma
nova igreja em ação de graças. Em um documento ele explicou
os detalhes do evento para os fiéis e começou a pedir doações
a fim de construir a Basílica. Em 24 de maio de 1871, festa de
Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, na presença de 6.000
pessoas, o Bispo Languillat, de Shanghai, presidiu a cerimônia
de lançamento da pedra fundamental da nova igreja, graças às
generosas oferendas dos fiéis. Em 15 de abril de 1873, o Bispo
Languillat consagrou e inaugurou a grande Basílica no topo da
montanha. Desde então, “Nossa Senhora de Sheshan” tornou-se
a protetora especial da Diocese de Shanghai. Em todos os dias 1º
e 24 de maio a Basílica acolhe um grande número de peregrinos
não só da China, mas de outros países da Ásia.
A pedido do Bispo Languillat, em 1874, o Papa Pio IX concedeu
o dom de uma indulgência para todos os peregrinos que completarem a peregrinação ao santuário durante o mês de maio.
No ano seguinte, a comunidade de Shanghai também teve sinos
instalados.
Em 1894, no meio da montanha, os católicos construíram a Igreja
de Zhong Shan (que significa “no meio da montanha”), dedicado a Nossa Senhora Intercessora. Logo após este evento, três
capelas foram erguidas, dedicadas à Virgem Maria, São José,
e ao Sagrado Coração de Jesus. Na porta da igreja, de acordo
com a tradição chinesa, há dois provérbios: “Descanse um pouco
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na pequena capela a meio caminho até a colina e ofereça sua
homenagem filial.” “O santuário está no topo da montanha. Suba
mais alguns degraus e implore a misericórdia da Mãe de Deus.”
(uma tradução do chinês do “Guia da Igreja Católica na China
2004”). Ao longo do caminho há também 14 Estações da Cruz.
Depois de várias obras de restauração e adições, o atual santuário
moderno dedicado a Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos de
Sheshan é em arquitetura de estilo romano, com 56 metros de
comprimento, 25 metros de largura, e 17 metros de altura, com
uma torre do sino de 38 metros. No topo da torre do sino existe
uma estátua de bronze da Virgem Maria, pesando 2 toneladas e
3,87 metros de altura. A Basílica de nossa senhora de Sheshan
pode receber 3.000 fiéis e sabe-se que é a primeira Basílica da
Ásia Oriental. Após a revolução, uma vez devolvida à comunidade
católica, a Basílica voltou à vida. No mês de maio, especialmente,
fiéis de toda a China e do resto da Ásia vêm ao santuário para
homenagear a Mãe Abençoada. (NZ)
Fonte: Agenzia Fides 23/5/2008; righe 46, parole 638
Agenzia Fides - Palazzo “de Propaganda Fide” - 00120 - Città del Vaticano
[Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)]

[

Tradução: Gilberto Antônio Silva

Papa compõe uma
oração para Nossa
Senhora de Sheshan
Em 2008 o Papa Bento XVI fez uma oração a Nossa Senhora
de Sheshan para celebrar o Dia da Oração pela Igreja na China,
que será observada em 24 de maio.
Em uma carta escrita à Igreja Católica na China em 2007, o Santo
Padre expressou sua esperança de que 24 de maio, o memorial
de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, que é venerado no
santuário de Seshan em Shanghai, se torne um dia de oração
para a Igreja na China.

O texto integral da versão em português da oração do Santo Padre é dado
a seguir:
“Virgem Santíssima, Mãe da Palavra Encarnada e nossa Mãe, venerada no
Santuário de Sheshan com o título “Auxiliadora dos Cristãos”, toda a Igreja
na China olha para você com devotada afeição. Viemos ante você hoje
para implorar sua proteção. Olhe para o Povo de Deus e, com o cuidado
de uma mãe, guie-os ao longo dos caminhos da verdade e do amor, para
que eles possam ser sempre um fermento de coexistência harmoniosa
entre todos os cidadãos.
“Quando você obedientemente disse ‘Sim’ na casa de Nazaré, você permitiu que o Filho eterno de Deus se tornasse carne em seu ventre virginal
e, assim, para começar na história o trabalho de nossa redenção. Você
voluntariamente e generosamente cooperou nesse trabalho, permitindo que
a espada da dor penetrasse sua alma, até a hora suprema da Cruz, quando
você ficou de vigia no Calvário, de pé ao lado de seu filho, que morreu para
que pudéssemos viver.
“A partir desse momento, você se tornou, de uma maneira nova, a Mãe de
todos aqueles que recebem seu Filho Jesus na fé e escolhem seguir Seus
passos tomando a Sua cruz. Mãe de esperança, na escuridão do Sábado
Sagrado você viajou com confiança inabalável para o amanhecer da Páscoa.
Conceda que seus filhos possam discernir em todos os momentos, mesmo
naqueles que são mais escuros, os sinais da presença amorosa de Deus.
“Nossa senhora de Sheshan, sustente todos aqueles na China que, em meio
às suas trilhas diárias, continuem a crer, a ter esperança, a amar. Que eles
nunca tenham medo de falar de Jesus ao mundo, e do mundo a Jesus. Na
estátua que domina o santuário você levanta seu filho ao alto, oferecendo-o
ao mundo com braços abertos em um gesto do amor. Ajude os católicos a
serem sempre testemunhas críveis deste amor, sempre agarrados à rocha
de Pedro em que a igreja é construída. Mãe da China e de toda a Ásia,
rogai por nós, agora e para sempre. Amém! “
Fonte: https://www.catholicnewsagency.com/news/pope_composes_prayer_to_our_lady_of_sheshan
Tradução: Gilberto Antônio Silva
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I Ching e Medicina
Tradicional Chinesa
Fundamentos da Ciência
e da Cultura Chinesa
Por: Lin Chien Tzé

C

omo introduzir um assunto tão diversificado e amplo
quanto as ligações do I Ching com a Medicina Tradicional
Chinesa? Muito se poderia voltar no tempo e encontrar
o Imperador Amarelo, Huang Di, um dos Três Augustos e que
reinou de 2.697 a 2.597 a.C., e seu principal livro, controvérsias
à parte, um compêndio sobre Medicina que carrega seu nome e
dividido em duas partes, o Ling Shu e Sun Wen.

à esquerda: Figura 2 - Fu Xi e os oito
Trigramas1
Acima: Figura 3 - Duque de Zhou
representação por Sancai Tuhui, 1607
Como as bases são muito remotas e controversas decidi encontrar um meio de caminho, numa obra conhecida como o Wu Hsing
Dayi, do séc. VI, sob Sui, de nossa era e de autoria de Xiao Ji.
A obra conhecida como o Tratado, ou Compêndio das Cinco Fases, que trata da Cosmologia e Divinação na China Antiga, basicamente reúne todos os requisitos para atender a essa demanda.
Só para constar, o Imperador da época entendendo que Xiao Ji
era o último a ter tais conhecimentos, sobre as forças do universo
e de suas imbricações, a exemplo do próprio ser humano, exigiu,
que se escrevesse um livro como legado à posteridade sobre
tais assuntos.

1

Figura 1 - Imperador Amarelo
Muito se voltaria também aos primórdios para encontrar Fu Xi,
séc. XXIX a.C. e as origens dos Trigramas e posteriormente ao
Rei Wen, ou Duque de Chou da Dinastia iniciada no Séc. IX ou
X a.C., e sua adaptação, ou mesmo criação, daqueles trigramas
agora em hexagramas, apresentados no I Ching.

1 Ma Lin, Dinastia Song
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Entendo ser a primeira vez que houve uma redução de Oito para
Cinco a quantidade dos movimentos da energia, ou fases, ou como
costumeiramente se chama no Brasil de “elementos” coisa que
abomino, pois reduz tudo a “coisa”, o que não é verdade quando
se trata de energia, Chi.
Foi neste livro que li outro termo que costumo usar para diferenciar
os dois estados, a palavra – cristalizar, quando a energia adquire
uma materialidade e que combinaria em certos casos com o
“elemento” dito acima.
A partir deste livro, em combinação com outros sobre o assunto,
como Os Dossiês do Grande Ricci, consegui criar uma matriz
espacial tridimensional do Universo, que uso para pensar sobre
o assunto. A isto também deve-se juntar o próprio livro de I Ching,
traduzido desta vez por um crítico à tradução feita por Richard
Wilhelm, de nome John Blofeld e que associa os hexagramas as
épocas do ano.
Deste também, em associação com outros materiais, inclusive
do Mestre Liu Pai Lin desenvolvi um calendário, onde os hexagramas reordenados em uma de suas possíveis combinações
fazem com que estes indiquem a caminhada da energia através
das estações do ano e pelas estruturas corporais, inclusive seus
centros de energia.
Mas o que importa isso afinal?
Aí estão aqueles assuntos propostos no caput para o texto aqui
escrito.
Ou seja, a criação do Universo incide sobre o assunto aqui proposto, de algumas formas, a saber:
 Cosmologia Chinesa;
 I Ching;
 Um Universo regido pelo Chi, Energia;
 Relação macro e microcosmo.
 A Cronobiologia Chinesa e,
 A Medicina Tradicional Chinesa.
Assim teremos um Universo descrito como fonte da Energia, ou
melhor: de Energias Celestes, na forma dos conhecidos – Céu
e Terra.
A primeira coisa que me surpreendeu, no entanto, é que naquele
livro que tomo por base para o estudo proposto é informado que
os Trigramas são resultado dos 10 Troncos Celestes em conjunto
com os 12 Ramos Terrestres.
Para o leigo, cada um dos Trigramas do Pá Kuá é uma direção
de bússola, apenas isto, se muito.
Por isso tenho que ir além das limitações do estudante principiante, para este tipo de análise e precisamos recorrer para isto ao
que se costuma chamar de Wei Wang, o nome do próprio Duque
de Zhou, ou Chou, mencionado acima.
Ou também conhecido como Diagrama Pós-Natal.

Figura 4 - Pá Kuá no Diagrama Pós-Natal
─ Ao Norte está a Água, K’an, abaixo na figura;
─ Ao Sul está o Fogo, Li, acima;
─ A Leste a Madeira, Trovão, Chen, esquerda;
─ A Oeste a Metal, Lago, Tui, direita;
─ A Sudeste, Madeira, Vento, Sun, diagonal superior esquerda;
─ A Sudoeste, Terra, K’un, diagonal superior direita;
─ A Noroeste, Céu, Ch’ien, diagonal inferior direita e,
─ A Nordeste, Montanha, terra, diagonal inferior esquerda, Ken.
Deste primeiro exemplo da relação micro e macrocosmo e das
relações do I Ching com a Medicina Tradicional Chinesa indico o
Diagnóstico ao redor do umbigo. Muito simples, mas que revela
nossa ligação com o macrocosmo2 .
Desta forma, cada um dos movimentos acima também se liga
com partes de nossos corpos, a saber:
─ A K’an temos os Rins e a bexiga;
─ A Li temos o Coração e o Intestino Delgado;
─ A Chen temos uma derradeira conferência de partes de nossos
corpos:
o O Triplo Aquecedor e o Constritor do Coração;
o O Ming Men, uma área que toma a porção central dos Rins
e o próprio Rim direito;
o Um Centro de Energia, o I Chiao, Centro da Intenção e,
o A Vesícula Biliar como depositária do Jing e da recuperação
do Corpo.
─ A Tui, Pulmão e Intestino Grosso;
─ Sun, o Fígado e a Vesícula Biliar;
─ K’un, Vaso Concepção;
─ Ch’ien, Vaso Governador e,
─ Ken, ao Baço-Pâncreas e Estômago.
Devo ressaltar neste momento que estes conhecimentos são da
2 Esta diagramação também é encontrada na análise simplista do Feng Shui.
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Linhagem a qual faço parte, me incluo nela por seguir seus ensinamentos e por meu Mestre, Liu Pai Lin ser um de seus integrantes.
Mas que outras ligações podemos observar da conecção entre o
Universo e o ser humano?
Outro ponto a ser observado e que comento sempre nos posts
do Zhong Qi Institute no Facebook é sobre as Estações do ano,
aqui no Brasil.
Mas o que tem a ver as estações do ano com a Medicina Tradicional Chinesa?
Os estudantes de acupuntura, por exemplo, já se depararam com
o ditos Pontos Shu Antigos, ou pontos de natureza, mas o leigo
nem sempre sabe que temos isso em nossos corpos.
Tais pontos são dispostos sobre os meridianos principais3 , e
se aliam a uma manifestação da energia, aquela regente da tal
época, além de serem vinculadas às próprias energias 4 celestes,
e isto resulta, se em anomalia, com doenças que se apresentam
durante este período.
Aqui no Brasil por não termos uma fundamentação sólida em
MTC estes conhecimentos muitas vezes passam batido, pois as
datas não são coincidentes com o calendário ocidental. Para a
compreensão deste assunto solicito que vejam minhas postagens
como mencionado acima.
Como o tratamento leva em consideração tais períodos o erro de
interpretação e aplicação é grave.
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no meio dela e além de culminante, será o início do declínio de
sua força. E o que interfere isso quanto aos tratamentos?
Considera-se que a energia da madeira pode ser facilmente incentivada nessa época, pois coincide com a energia ascendente
no período anterior ao dia do Equinócio, data acima, isto facilita
a atuação do terapeuta junto ao meridiano. Enquanto, em data
posterior a ele, é fácil reduzir sua força.
As durações desses ciclos também são diferentes, enquanto temos quatro estações para o calendário ocidental, o chinês antigo
conta com 5 estações.
Sua duração também é diferente e conta com 73 dias e 75 minutos
em cada uma delas.
Assim, o dia 22/09 foi o meio da estação, com 32 dias antes dele,
e com 32 posteriormente a ele.
Portanto, o fim da Primavera para quem trabalha com a MTC
ocorrerá dia 28 de outubro, e o Verão deste ano começará em
15/11, ao contrário daquilo que preconiza o calendário ocidental,
datando assim este acontecimento para 21 de dezembro.
Só para complementar, o intervalo entre o fim da primavera,
28/10 e o começo do Verão, em 15/11 teremos a predominância
da Energia úmida da Terra.
Mas o que tem a ver isso tudo com o I Ching?
Lembra que existem diversas formas de se ler o I Ching? E que
eu mencionei acima que há uma ordenação temporal, que está
definida por uma ordem cronológica dos Hexagramas?
Pois é, além disso tudo ainda temos o lugar por onde a energia
circula.
Desta forma, problemas que aparecem nestas ditas épocas podem ser causados por um aumento e deslocamento irregular de
fluxo do chi, para o exemplo, que ocorre por trás do corpo e para
cima. A isso se atrelam doenças, do tipo, agitação5 , aumento da
pressão arterial e aquelas que afetam vasos, aqueles que afetam
a porção superior da coluna e também problemas no próprio
cérebro da pessoa.

Figura 5 - Astrolábio chinês dos Han
Assim, enquanto tivemos neste último dia 22 de setembro o começo da Primavera no calendário ocidental, para os cálculos chineses
este seria o ápice da estação da Primavera, um ponto exatamente
3 Na realidade são pontos dos meridianos Tendino-musculares, ver Pequeno Tratado de
Medicina Esotérica Chinesa.
4 Para os meridianos Yang, Metal, Água, Madeira, Fogo e Terra. Para os Yin, Madeira, Fogo,
Terra, Metal e Água. Complementares por serem casais, e de origens diferentes, Céu, para
os Yang e Terra para os Yin. Por isso os tais movimentos serem diferentes e revelarem outra
verdade não aparente, a União Metal – Madeira ou daquela de Espírito – Matéria.

Só para complementar nossa visão espaço temporal, todos
sabemos sobre o fluxo da energia pelos meridianos principais,
que de duas em duas horas passam de um para o outro. Certo?
No final do dia todas as estruturas estão renovadas e consumidas
por nós, num fluxo duradouro e perpétuo, até que a morte chegue.
Depois deste fluxo diário temos que as estações favorecem a
internalização da energia ou sua exteriorização. No inverno o Yang
vai para as profundezas, aqui representadas pelos rins. Depois,
essa mesma energia aflora lentamente, percorre as estruturas
internas e busca o fígado, coração, agora em seu ápice. Declina
para o pós-verão e para o baço, pulmão no outono e volta a se
recolher nas profundezas durante o inverno.
5 Ver Pequeno Tratado de Medicina Esotérica Chinesa e os tipos das doenças.

O ciclo diário age como ponteiros de um relógio, naquele do segundo, as horas do dia, aqueles do minuto, as estações do ano,
que promovem uma mudança naquele da hora, e por fim para um
ano completo. Mas um outro e mais outros ponteiros deveriam
ser adicionados neste nosso relógio.
O do ciclo sexagenário, onde completamos o que o Mestre Liu
chamava de uma Primavera, a caminho da segunda, e se tivermos
sorte para outra até atingirmos o que ele dizia ser a vida completa
de um ser humano, com a idade de 300 anos.
Mas outro ponteiro deveria ser acrescentado, para um período
ainda maior, extra indivíduo, que duraria, segundo nos contam os
antigos Taoístas 29.600 anos. Que é o período de uma grande
revolução. Entendo que este seja aquele que o homem atual diz
ser da precessão dos equinócios, calculada hoje em 25.700 anos,
onde o eixo da Terra volta a estar direcionado para a Estrela Polar,
fato que ocorreu no ano de 2.000 último.
Também daquele livro no capítulo do Homem e os cinco agentes,
ele indica que: “os sopros variam de um indivíduo ao outro, que
naqueles que o sopro da madeira domina serão de uma natureza
integra e plena de humanidade”; “naqueles em que domina o sopro
do fogo serão de uma natureza impetuosa e dotados de ritualidade”;
naqueles em que domina o sopro da Terra serão dotados de uma
natureza magnânima e sincera”; “naqueles do metal, serão inflexíveis e com amor pela justiça” e por fim “naqueles em que se domine
o sopro da água terão uma natureza taciturna e clarividente”.
Como são ligados todos eles, trigramas, hexagramas, épocas
do ano, deslocamento da energia, através do universo e também através de nossos corpos, tudo se correlaciona, e por isso
podemos analisar as influências da energia, aqueles Troncos e
Ramos provenientes do Céu e da Terra.
Neste caminho, apenas para elucidar, gostaria de apresentar a
composição da Energia da Água, K’an. Antes disto, no entanto,
gostaria de dizer que tanto Céu como Terra, Ch’ien e K’un são
formados apenas por Troncos Celestes, e direções, enquanto
seus “filhos” os demais trigramas, são formados pela conjunção
da energia proveniente deles.
Ramo 09 Shen
Tronco 05 Wu
Ramo 03 Yin
Esse trigrama acontece quando o vento GuangMo, vasto e desértico atua. O Vento e o Chi se apresentam como a mesma coisa.
Assim, na formação do próprio Chi da água, quando o Céu procurou a Terra pela primeira vez, nos traz ao entendimento a criação
do local, Norte, um lugar escuro e frio que foi criado.
No retorno cíclico, quando da cristalização deste Chi em contato
com a força da terra (filha também), tudo o que existe é (re) criado
nos 3 Planos: Céu, Terra e Homem.
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No Céu, o planeta Mercúrio, na Terra (planeta) a água, propriamente dita, e no Homem seus rins e bexiga. Por isso também, tudo
o que vibra nesta sintonia, água, é ativada ou está em evidência
na mesma estação do ano, neste caso inverno.
Por isso os tratamentos destes órgãos e víscera, são especialmente evidenciados para esta época, por isso a natureza esfria
e se recolhe num sono mais duradouro também.
Por isso, os recônditos de nossa existência podem ser acessados,
como a Mansão dos Mortos, de onde vem as Almas para se manifestar neste mundo sob a roupagem de nossos corpos materiais.
O chinês preconiza a geração de filhos para esta época do ano
por esta razão. Morte e vida ali se encontram.
Assim são os fluxos da natureza, todos interligados, sejam observados em nós pela movimentação do Chi através de nossos
corpos em seus meridianos, pelas horas do dia que regem tal
movimento, pelas estações do ano, representadas por grupos de
Hexagramas constantes no I Ching, pela precessão dos equinócios, pela evolução humana através das eras, e aí estamos nós
e o universo que nos cerca.
Centros de energia internos se ligam a estruturas planetárias,
Sol, Lua, Planetas, afinal a Via Láctea também. Que influenciam
tanto a natureza a nossa volta como nossos temperamentos e
vidas. Somos uma coisa só, um mecanismo absoluto sempre em
movimentos, e em evolução.
Respeitamos ciclos, mas tentamos torna-los operacionais através
do seu entendimento, prevemos seu comportamento para assim
fugirmos dele, se tivermos a compreensão do Absoluto.
Lembro que o Mestre nos lembrava que seguimos o Tao. Seguimos e somos conduzidos por ele para a morte certa.
Quando diziam para ele, na esperança de agradá-lo dizendo que
ele era um verdadeiro seguidor do Tao, ele para nós diria:
 Não quero seguir o Tao! Ele vai me levar para a morte.
Meu dever é compreender o Tao e sair de suas garras, burlar
suas regras, me manter vivo.
Assim é o Taoísta de verdade, luta com seu criador, usa de uma
lei para acabar com a outra.
Vamos sim para o abismo, mas rodeando pelo caminho. O leigo vai
em linha reta, arrastado pelas suas paixões. O Taoísta luta contra
elas, reduz o gasto de energia ao máximo para poder durar mais.
Acompanha os ditames da natureza, mas quer interferir nela, a
ponto de, acima dela poder sobreviver.
Logo iremos lançar o Curso de Pontos Emocionais, aguarde.

[
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Deus Macaco,
Xuan Tian Shang Di
e Tua Pek Kong
Por: Victor Yue

Deus Macaco

Para o mundo de língua não-chinesa, é fácil chamá-lo de Deus
Macaco. Para os chineses, ele tem muitos nomes. O Sábio ou
Da Sheng (大圣) é provavelmente um dos nomes mais comuns
e os devotos locais o chamariam Da Sheng Ye (大圣爷) que tem
o termo honorífico similar a “Senhor”.
Seria difícil saber completamente a fonte do Deus Macaco, mas
muitos o associariam com a famosa história da “Jornada para o
Oeste”, do qual a maioria das crianças tiveram o primeiro encontro
com o brincalhão, porém poderoso, Macaco.
Em Cingapura, o Deus-macaco é muito popular com os chineses
locais, incluindo o Baba e Nyonyas (também conhecido como
Peranakans1 ). Os Babas falam uma mistura de malaio e chinês
como o chinês do Sul conhecido como Minnan, mais popularmente
conhecido no sudeste asiático como Hokkien (ou Fujian). Mas na
China, Hokkien ou Fujian refere-se a toda a província.

Em Cingapura há duas datas importantes quando os templos
celebram em honra do Deus Macaco, no 16º dia do 1º Mês Lunar
Chinês e o 16º dia do 8º Mês Lunar.
Nos velhos tempos, como nos dias de hoje também, a maioria
dos templos do Deus Macaco tem médiuns incorporados que dão
consultas regulares para seus devotos. O médium em transe pode
oferecer conselhos indo do espiritual para o mental e o físico.
Quando o médium entra em transe, a característica interessante
percebida visivelmente é ele se coçar constantemente, como os
macacos fazem. Há uma série de manifestações nas quais diferentes médiuns se tornam quando em transe. Alguns poderiam ser
o macaco jovem e brincalhão, que carrega seu “bastão dourado”
e até mesmo subir em árvores. Alguns podem vir como o Sábio,
usando um espanador de moscas, ao invés do bastão.

Um médium incorporado como Deus Macaco em transe
(Fonte: Qi Bao Tan, Singapore, 2018)

Effígie do Deus Macaco (centro) em uma cadeira de seda.
(Fonte: Qi Bao Tan 2018)

1 São os descendentes de imigrantes chineses que vieram para o arquipélago Malaio incluindo,
hoje Malásia e Cingapura, referidos como Baba (masculino, homem) e Nyonya (feminino,
mulher) [N.T.]

Um Festival do Deus Macaco
(Fonte: Qi Tian Gong, Singapore, 2014)
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Xuan Tian Shang Di 玄天上帝

Em Cingapura, há duas importantes datas de comemoração e
celebração de Xuan Tian Shang Di. Um é no dia 3 º dia do 3º Mês
Lunar (3M03) e o outro é no dia 9º dia do 9º Mês Lunar (9m09).
O primeiro é dito ser o aniversário e o último, o dia da ascensão.
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Em Cingapura e Malásia, pode-se encontrar médiuns em transe
como Xuan Tian Shang Di. Mas em muitos de seus templos,
geralmente os médiuns de status não sênior é que assumem
o transe durante seus dias festivos. Em um templo, Xuan Jiang
Dian, 玄江殿 em Cingapura, a tarefa de ajudar os devotos é
delegada a Shang Cai Tong Zi, tido como um dos assistentes de
Guan Yin (Deusa da Misericórdia). Então, Shan Cai Tong Zi, 善
才童子 conhecido carinhosamente por seus devotos como Zai
Zai, realizaria as tarefas de dar conselhos aos devotos que vêm
para buscar sua ajuda, e em dias festivos, lideraria os devotos.

Arrumando o espaço para a celebração
Existem muitos templos no sudeste da Ásia, onde quer que haja
chineses, dedicado a Xuan Tian Shang Di. Da Indonésia até Singapura, Malásia até Tailândia. Chineses de grupos linguísticos
diferentes (dialetos) reverenciam Xuan Tian Shang Di e têm sua
própria maneira de se dirigir a ele. O cantonês o chamaria Pak
Dai, 北帝 (Bei Di em mandarim, significando “Senhor do Norte”)
e podem se dirigir a ele desta forma, inclusive na forma como o
templo é conhecido. Isto é mais prevalente em Hong Kong, Macau e em Marysville, Califórnia, EUA. Os Teochews iriam tratá-lo
educadamente como Tua Lao Ya 大老爷 (Da Lao Ye, significando
Grande Senhor). Os Hokkiens iriam tratá-lo como Siong Teh Kong
上帝公 (Shang Di Gong em mandarim significa “O Senhor das
Grandes Alturas”).
Shang Cai Tong Zi
Cada templo de Xuan Tian Shang Di aspiraria a fazer a peregrinação para as montanhas de Xuan Tian Shang Di, como Wu Dang
Shan 武當山, em Hubei 胡北, China. Para os devotos no sudeste
asiático, esta é uma longa viagem e requer muitos dias, mesmo
com o transporte rápido, como voos. Trens e ônibus estão muito
mais disponíveis nos dias de hoje. Indo de templo em templo em
Wu Dang Shan também foi facilitado com ônibus circulares, agora
correndo pelas montanhas. Escalar até o pico da montanha é
igualmente mais fácil agora com um caminho de cordas.

Tua Pek Kong (Da Bo Gong) 大伯公

No sudeste da Ásia podem-se encontrar muitos templos Tua Pek
Kong (em Hokkien e Teochew, também conhecido como Dai Pak
Kong em cantonês). Em Cingapura também há um certo número
de templos de Tua Pek Kong, alguns são de grupos chineses
específicos do Sul. Tua Pek Kong é um termo educado, polido,
que significa o “Tio-avô mais Velho”.
Imagem de Xuan Tian Shang Di
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Em alguns casos, os moradores de uma comunidade onde o Tua
Pek Kong é a divindade residente, podem construir um templo
maior para ele. Muitas pessoas acreditam que Tua Pek Kong
poderia trazer riqueza para eles. E assim, muitos se reuniriam
ao templo para reverenciá-lo. Em Cingapura uma pequena divindade de Tua Pek Kong encontrada pela praia e abrigada em um
pequeno santuário, tem seu templo crescido ao longo dos anos,
tornando-se um dos maiores edifícios de templo em Cingapura.

Tua Pek Kong em um mercado
Há muitos santuários e templos de Tor Teh Kong 土地公 (Du Di
Gong, que significa “Deidade da Terra”) em Cingapura e Malásia.
Como uma forma educada de se dirigir a ele, o povo o chama de
Tua Pek Kong. Acredita-se que em cada pedaço de terra, há uma
Divindade da Terra que cuida dele. E assim, para as pessoas que
vivem naquele pedaço de terra, eles podem colocar um pequeno
santuário para abrigá-lo e prestar respeito a ele.

Portão do Templo Loyang Tua Pek Kong, antes do templo se mudar

Porque Tua Pek Kong é um nome honorífico, diz-se que existem
casos onde uma pessoa falecida que fizesse muito bem para a
Comunidade poderia ser reconhecida como uma divindade local.
Tais histórias podem ser encontradas em Penang e mesmo em
lugares tão distantes quanto Kolkata, na Índia.

[

E assim, em cada templo de Tua Pek Kong, pode haver uma
história interessante a espera de ser contada. Antigamente, em
todas as comunidades, como uma aldeia, um templo ou santuário
(ou mais de um) de Tua Pek Kong pode ser encontrado.

Um Templo Tua Pek Kong em Pulau Ubin, uma ilha próximo a
Cingapura

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.
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O Festival do
Duplo Nono
Por: Rena Zhang

O

nono dia do nono mês lunar é o Double Ninth Festival
(重阳节, Festival Chóng Yáng ), que é um importante
festival tradicional chinês. O festival começou logo no
Período dos Reinos Combatentes (475 - 221 aC). De acordo com
a dicotomia Yīn / Yáng, Yīn representa os elementos da escuridão,
enquanto Yáng representa a vida e o brilho. O número nove é
considerado como um número Yáng. O nono dia do nono mês é
um dia duplo Yáng, daí o nome ser “Chóng Yáng Festival” (Chóng
significa “repetir” em chinês).
Este artigo tem como objetivo fazer uma breve introdução do
Festival do Duplo Nono em termos dos contos populares, algumas
atividades típicas folclóricas e alguns poemas famosos sobre o
assunto. O autor espera que as informações apresentadas possam ajudá-lo a ter uma melhor compreensão deste tradicional
festival chinês.

Contos folclóricos sobre o Festival do Duplo Nono

Foi registrado no Xù Qí Xié Jì (续齐谐记, a Versão Ampliada de
Contos da Dinastia Qí) escrito por Wú Jūn na dinastia Liang, que
havia um espírito do mal causador da peste no rio Ruhe, cuja
aparência traria desastre para o povo e que reivindicaria suas
vidas. Hengjing, um jovem cujos pais morreram da peste, resolveu
encontrar um mestre para aprender habilidades e matar o demônio.
Depois de passar por cima da colina e do vale com dificuldades e
sofrimentos incalculáveis, ele finalmente encontrou o Mestre Fei
Zhangfang, que tinha um poder sobrenatural ilimitado. O mestre
Fei ficou impressionado com a sua mentalidade e personalidade e
levou-o como seu aprendiz. Mestre Fei o ensinou a subjugar monstros e deu-lhe uma espada preciosa. Com a orientação do mestre,

Hengjing praticou muito e foi gradualmente tornando-se altamente
habilidoso em artes marciais e magias. Um dia antes do nono dia
do nono mês lunar, Mestre Fei disse a ele, “parece que o demônio
irá colocar em risco os inocentes amanhã. Como você já assimilou
o que eu quero te ensinar, volte e mate o demônio para o bem do
povo”. Então ele deu a Hengjing um pacote de folhas de Shān
Zhū Yú e um pouco de vinho de crisântemo. Hengjing recebeu a
instrução e montou um grou para rapidamente retornar para casa.
Na manhã do Festival do Duplo Nono, Hengjing distribuiu folha de
cornel ou Shan Zhū Yú e vinho de crisântemo para os aldeões,
conforme o que seu mestre lhe havia dito. Aproximando-se do
meio-dia, o demônio apareceu no rio Ruhe, mas parou abruptamente ao sentir o cheiro das folhas de cornel e vinho de crisântemo. No exato momento, Hengjing correu com a espada preciosa
na mão e matou o demônio da peste.

Algumas atividades folclóricas no Festival do
Duplo Nono

Como o Festival Chóng Yáng é uma festa importante para as
pessoas, há muitas atividades folclóricas neste dia especial. As
principais atividades folclóricas são as seguintes:
Escalada de Montanhas: No Festival Chóng Yáng , as pessoas
costumam escalar montanhas porque os povos antigos ficavam
impressionados com montanhas elevadas na natureza e, assim,
escalavam montanhas para orar por bênçãos. A outra razão é
que escalar montanhas é considerada uma proposta para deixar
a agitação para trás rumo ao silêncio, que corresponde ao rito de
despedida da primavera em direção ao outono.
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cido como mês do crisântemo. Beber vinhos, apreciar flores de
crisântemo e compor poesia no Festival do Duplo Nono tem sido
uma moda desde as dinastias Wei e Jin. Além disso, desde os
tempos antigos as flores de crisântemo simbolizam a longevidade.

Consumir Zhū Yú (茱萸, Cornus officinalis): Na medicina chinesa, Zhū Yú envia uma forte fragrância, que age para expulsar
insetos, dissipar a umidade e vento maligno, promover a digestão
e curar o calor exaurido. Também pode usar como vinho para nutrir
o corpo e prevenir doenças. Acredita-se que o nono dia do nono
mês lunar é um dia sinistro, perseguido pela má sorte e, portanto,
as pessoas gostam de usar o Zhū Yú naquele dia para exorcizar
os maus espíritos e invocar boa sorte. Por estas razões, o Festival
Chóng Yáng também é conhecido como Festival Zhū Yú.

O Chóng Yáng Gāo (重阳糕, bolo de Chóng Yáng ): Bolo do Duplo
Nono, também chamado de bolo de flores, bolo de crisântemo ou
bolo de cinco cores, tem muitas camadas, mas não há um modo
específico para fazê-lo. Na cultura chinesa, o ideograma糕 (bolo)
é um homófono (ambos pronuncia-se gāo) do ideograma 高 (alto,
acima da média), que representa vida crescente e promissora.
Apreciar as flores de crisântemo: É um item necessário. Normalmente as pessoas se dirigem para a exposição de crisântemos
realizada naquele dia do nono mês lunar, que também é conhe-

Beber vinho de crisântemo: É um item obrigatório para o festival, porque é considerado um vinho auspicioso que pode afastar
infortúnios e trazer bençãos. Bào Pǔ Zi (抱朴子), escrito por Ge
Hong na dinastia Jin, registrou que uma família em Nanyang, na
província de Henan, obteve longevidade depois de beber água
doce de um vale, que tinha flores de crisântemo por toda parte.
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Pipas: Antes das Cinco Dinastias, as pipas eram chamadas de
Zhǐ Yuān (纸鸢, águia de papel) no norte da China, enquanto as
pessoas no sul a chamavam de Yào Zi (鹞子, gavião de papel).
Há quem sustente a opinião de que empinar pipas durante o dia
faz com que o azar vá tão longe quanto a pipa voadora. Outros
argumentam que empinar pipas traz boa sorte. Quanto melhor
você empinar sua pipa, mais sorte você terá. Mas não importa o
quão longe a pipa for, sempre será um desejo sincero pela vida
das pessoas.
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Pensando em Meus Irmãos em Shandong
no Nono Dia do Nono Mês Lunar
(Wang Wei)
Eu sou um homem solitário vagando em uma terra estrangeira;
Em todo festival, minha nostalgia surge sem fim.
Meus irmãos estão todos vestindo cornel no alto;
Com um vazio em mim, eu suspiro.
O poema expressa a saudade do poeta por estar longe de casa
e a solidão quando pensa nos familiares neste dia especial. Com
sentimentos genuínos e forte empatia, este poema tornou-se uma
das expressões mais famosas do Festival do Duplo Nono.
Além disso, o Festival do Duplo Nono é também uma ocasião
para visitar os túmulos de familiares. Roupas feitas de papel são
queimadas como oferta de sacrifício para elas. A pronúncia do
número nove (九) em caracteres chineses (Jiǔ) é a mesma que a
de outro caractere chinês (久), que significa “muito tempo”. Além
disso, o número nove é o maior número de dígito único, que simboliza a longevidade. Assim, o Festival do Duplo Nono revela os
desejos dos idosos de desfrutar de boa saúde e uma vida longa.

[
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Poemas Famosos do Festival do Duplo Nono

Os antigos gostavam de expressar seus sentimentos através da
composição de poesias, especialmente durante o festival. Há
muitos poemas sobre o Festival do Duplo Nono. Aqui eu gostaria
de apresentar um muito famoso para você. A versão original em
chinês, é a seguinte:

九月九日忆山东兄弟 （王维）
独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。
遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。

Rena Zhang, nascida em Liling, província de Hunan, no sul da
China, atualmente se especializando em tradução para o inglês
da MTC, como estudante de pós-graduação em SHUTCM
(Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Shanghai).
Tradução
Luciano de Freitas Pereira: Acupunturista, Fitoterapeuta e
Químico, estudioso da Cultura Chinesa e Universal
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Qigong Baduanjin
Por Miguel Martín

Origem

Cao Lian, erudito da Dinastia Ming (1368-1644), escreveu no livro
Oito Aspectos da Assistência Médica em seu capítulo Método
de Orientação em Baduanjin: “ao praticar Baduanjin entre a uma
da madrugada e o meio-dia, os praticantes são transportados
dentro do Bakua ou Harmonia do Universo”. No idioma chinês
Jin significa algo brilhante, bonito e valioso, tal como a tela de
brocado, confeccionada em seda que era de uso exclusivo dos
Imperadores e altos funcionarios chineses da antiguidade. No
Baduanjin, o termo Jin foi tomado no sentido de algo valioso e
precioso à saúde, como são os exercícios que o compõem.
O termo Baduanjin aparece pela primeira vez no livro Registros
do Ouvinte- Seleção de Histórias Chinesas Sobrenaturais, escrito
por Hong Mai da Dinastia Song do Sul (1127-1279 D. C.). Neste
livro há uma passagem que fala de Li Suji, um mordomo do Imperador, o qual cita: “... se levantava à meia-noite todos os dias
e, sentado aqui, praticava respiração profunda e automassagem
Baduanjin...”. Isto indicaria que os exercícios eram já populares
nesta época.

Baduanjin - Significado dos Caracteres
八 Bā significa oito. 段 Duàn significa parte; seção ou segmento.
锦 Jǐn significa brocado de seda e também esplêndido; bonito;
valioso ou brilhante.
Baduanjin tradicional existe em dois grupos de exercícios diferentes, um em postura sentada e outro em pé, sendo a versão
em pé mais popular devido à sua maior simplicidade. Baduanjin
em pé também foi tomado como a base para a compilação do
Baduanjin da CHQA1 .
Durante as Dinastias Ming e Qing, entre 1644 e 1911, os exercí1 CHQA – Chinese Health Qigong Association (Associação Chinesa de Qigong para a
Saúde) [N.T.]

cios de Baduanjin em pé desfrutaram de um auge como exercícios
populares para a manutenção da saúde. Na Dinastia Qing, em um
livro intitulado Novas Publicações Ilustradas sobre a Proteção da
Saúde e Atitude Física Baduanjin (atitude física ou fitness refere-se
a uma atividade física, de movimentos repetidos, que é planejado
e seguido regularmente a fim de melhorar e manter o corpo em
boas condições), Baduanjin em pé foi consolidado e representado
com ilustrações; sua prática inclusive era recomendada na letra de
uma canção: “... manter altas as mãos, com as palmas para cima,
para regular os órgãos internos e representar o arqueiro que atira
em ambos os lados. Manter um braço alto para regular as funções
do estômago e do baço e olhar para trás para prevenir doenças
e tensões. Girar a cabeça e a parte inferior do corpo para liberar
o estresse, e mover as mãos para baixo, ao longo das costas
e das pernas e tocar os peitos dos pés para fortalecer os rins.
Empurrar os punhos e manter sua visão ardente para melhorar
a força. Levantar e abaixar os calcanhares repetidas vezes para
afastar muitas enfermidades.” Vemos assim como os exercícios
que compõem Baduanjin eram apreciados como uma série completa de movimentos para fortalecer a saúde e evitar doenças.
Muitas escolas chinesas de artes marciais e de Qigong contribuíram para o desenvolvimento de alguma versão do Baduanjin,
sendo os dois grupos principais desenvolvidos pelas Escolas do
Norte e do Sul da China. Os estilos do Norte são geralmente mais
suaves nas versões de Baduanjin sentado; ao contrário dos estilos do Sul, cujas formas em postura sentada são de intensidade
física superior. Não obstante, os registros antigos que existem
em ambas as escolas mostram que tanto um quanto outro estilo
compartilham uma mesma origem teórica e de movimento, e que
eles têm se influenciado mutuamente uns aos outros ao longo do
tempo, tornando-se quase idênticos hoje.
Na China existe certa controvérsia em relação a quem seria o
criador de Baduanjin. Algumas lendas e registros atribuem a criação do mesmo a um oficial da Dinastia Song, chamado Yue Fei,
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nascido na província chinesa de Henan no ano 1103, que o teria
planejado como uma série de ginástica para seus subordinados.
Segundo se acredita, Yue Fei também seria o criador dos estilos
de Wushu Garra de Águia e Xingyi Quan (Boxe da Mente). Seja
como for, os especialistas concordam que foi criado com base
em teorias da Medicina Chinesa para a conservação da saúde
e vitalidade, a circulação de Qi ou energia vital corpórea, e calobiótica (tendência natural para a vida ordenada).

Daoyin 导引
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e 1974, nos arredores da cidade dentro do distrito Mawangdui (馬
王堆) (Colina do Rei Ma), dois túmulos da dinastia Han (漢朝) (206220 D.C.) foram escavados, contendo as múmias do Marquês de
Dai (軼侯), de sua esposa (múmia Lady Dai) , e de seu filho. Nos
túmulos foram encontrados utensílios de todos os tipos, tais como
armas, instrumentos musicais, materiais de higiene, vasos, jarros
e frascos, copos e colheres, ventarolas, vestidos, etc. Também se
encontraram numerosos rolos de seda manuscritos (Mawangdui
Boshu) (馬王堆帛書), sobre matemática, estratégia militar,

Entre as tradições chinesas, e desde os tempos antigos, sempre
tem-se destacado aqueles que têm prestado especial atenção
aos exercícios para a manutenção da saúde. Antes dos períodos
de Primavera e Outono e dos Reinos Combatentes (770 a.C. a
221 d.C.), a imitação dos movimentos animais havia resultado
em várias práticas de exercícios físicas e energéticos. Daoyin é
um termo antigo que se refere às primeiras práticas energéticas
descobertas na China relacionadas com o que atualmente se
conhece genericamente como Qigong (氣功). Dao (导) significa
liderar, guiar, neste caso, Qi (氣), ou bioeletricidade corporal que
impulsiona o sangue e nutre os órgãos por meio da prática corporal
e dos exercícios respiratórios a fim de preservar a saúde. Yin (引),
significa alongamento moderado, guiado, regulado.
Em épocas antigas o termo Daoyin significava prevenir e tratar
a doença. A referência mais antiga que se tem dos exercícios de
Daoyin foi encontrada no capítulo Keyi (Endurecendo a Própria
Vontade), do livro clássico taoista Zhuang Zi, pertencendo ao
período anterior à Dinastia Qin (2100-211 a.C.), e que diz: “inspirar
o que é novo e expirar o que é velho, imitando um urso escalando
e um pássaro estendendo suas asas para prolongar a vida. Tais
são as práticas dos adeptos ao Daoyin e daqueles que desejam
construir um corpo melhor e viver tanto como Peng Zu.2 “
A história mostra como praticantes de Daoyin e de outras artes
corporais chinesas para a saúde já eram bem conhecidos durante o período pré-Qin, mais de 2500 anos atrás. Segundo as
crônicas, os exercícios de
Daoyin poderiam regular a
circulação do sangue e Qi
(氣) (bioeletricidade corporal), por meio da respiração, assim como melhorar
a flexibilidade articular e a
elasticidade muscular através do movimento corporal e
dos alongamentos. O antigo
Daoyin era, portanto, rico
em recursos para manter e
melhorar a saúde.
Changsha (長沙) é a capital
política da província chinesa
de Hunan (湖南). Entre 1972
Escavações arqueológicas de Mawangdui.
2 Peng Zu (彭祖) foi um longevo santo taoísta chinês que supostamente viveu 800 anos
durante a Dinastia Yin (殷朝 1900-1066 a.C.). Na cultura chinesa antiga, o sábio Peng Zu
era considerado um símbolo de longevidade e de boas práticas e tratamentos dietéticos e
terapias sexuais. Segundo a lenda, Peng Zu se casou 100 vezes, gerou centenas de filhos, e
sobreviveu a todas as suas esposas.

O Mapa Daoyin de Mawangdui ou Daoyin Tu (original)
cartografia, filosofia, obras médicas e astronômicas, com mais
de 120.000 caracteres legíveis. Entre os rolos foi encontrado um
pedaço de seda (Mapa Daoyin Tu, 導引圖), com a representação
gráfica de 44 figuras humanas realizando diferentes exercícios
ginásticos: o Mapa Daoyin ou Taoinn tu de Mawangdui.
As imagens, que ainda retiveram sua cor original após os séculos
decorridos, representavam em sua maioria figuras com as mãos
vazias que foram acompanhadas de legendas em caracteres; Trinta e um deles identificáveis com a descrição de sua utilidade contra
as enfermidades. O pedaço de seda tinha 140cm de comprimento,
50cm de altura e continha 4 fileiras de figuras, algumas vestidas
e outras com o torso descoberto, representando tanto homens
como mulheres em uma clara atitude ginástica. Por sua vez, cada
fileira estava composta por onze figuras de aproximadamente 9cm
de altura. As figuras eram coloridas e perfiladas com um contorno
preto espesso e cada uma representava um praticante adotando
uma postura ou exercício diferente.
Os exercícios de Daoyin incluíam movimentos
físicos e respiratórios, bem como exercícios de
concentração mental e automassagem. Daoyin
consiste, portanto, em mobilizar e orientar o Qi
(bioeletricidade corporal que anima, integra e
nutre sistemas corporais), através da intenção
mental, alongamento guiado e exercícios de
respiração regulados.
O mapa de Daoyin pode assim ser considerado como o pai e a origem da maioria das
técnicas atuais de Qigong desenvolvidas

Exercicio Tensionar o Arco
de Baduanjin
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posteriormente na China. Assim, outras formas de exercícios
para preservação da saúde foram surgindo posteriormente com
evidentes conexões com o mapa de Mawangdui. Entre os mais
destacados estariam Wuqinxi (o Jogo dos Cinco Animais); Liuzijue
(o Segredo das Seis Pronúncias); Yijinjing (Tratado da Mudança
Músculo-tendão); ou Dawu Qigong (a Grande Dança Qigong). O
tecido de Daoyin também mostrava quatro figuras em atitudes
ginásticas, cujas posturas eram perfeitamente reconhecíveis a
partir dos exercícios que compõem Baduanjin. Isso demonstraria
que Baduanjin, ou pelo menos parte dele, seria anterior ao General
Yue Fei, não tendo sido originalmente criado por ele. Entre as
figuras reconhecíveis se encontram atirar o arco para a esquerda
e direita, sustentar um braço para regular as funções digestivas,
mover as mãos ao longo das pernas e tocar os arcos dos pés
para fortalecer os rins e aumentar e abaixar os calcanhares para
eliminar enfermidades.

Abertura e Início

As antigas ilustrações aparecem novamente no livro de Tao Hongjing, calígrafo, poeta, médico e naturalista chinês anterior a Yue
Fei, das Dinastias do Sul e do Norte (420-589), Notas no Cuidado
da Saúde, da Mente e do Prolongamento da Vida.

Pontos-Clave
Mantenha a cabeça erguida com o queixo levemente afundado
no peito para alinhar a coluna vertebral com o pescoço. Durante
a inspiração, a ponta da língua toca levemente o palato duro,
logo atrás dos dentes superiores. Relaxe a língua enquanto o
ar é expulso. Os lábios permanecem fechados. Mantenha seus
ombros e braços relaxados com axilas ligeiramente rebaixadas.
Expandir o peito e relaxar completamente o abdômen. A posição
inclui retroversão do quadril, que permanecerá inclinado ligeiramente para a frente para fazer a curvatura lombar desaparecer.
Junto com o afundamento do queixo, isso fará com que a coluna
vertebral fique completamente alinhada da nuca até o cóccix.
Mantenha o corpo ereto. Os joelhos permanecem em um grau
confortável de flexão, sem que os joelhos excedam a vertical dos
dedos médios de ambos os pés. Arquear suavemente as pernas
para criar uma ligeira tensão no lado exterior das pernas-tornozelos. Inspire e expire suavemente pelo nariz enquanto a mente
se concentra na área do Dantian. Os pontos Laogong (Pc8),
localizado no centro das palmas das duas mãos, apontam para
o Dantian inferior. Regular (relaxar) assim a mente e o corpo por
meio de respiração pausada, lenta e profunda (pode ser do tipo
abdominal ou normal, centrado apenas no movimento do peito).
Unir os três ajustes em um (corpo, respiração e mente). Realize
entre 6 e 9 respirações completas (somente se pode realizar um
número elevado de respirações se praticado sem a música da
série, com outra música ambiental ou sem música, pois a música
da série orienta os exercícios em um ritmo mais elevado).

BADUANJIN- A SÉRIE:
PREPARAÇÃO E PRIMEIRA SEQUÊNCIA
Recomendações antes de começar
Escolha um lugar calmo e tranquilo, com ar fresco e abundante para
praticar os exercícios. Use roupa transpirável e adequada, preferencialmente de fibras naturais. As roupas não devem pressionar
as articulações ou outras partes do corpo, para facilitar a circulação
energética e do sangue, permitindo também maior mobilidade. Lave
suas mãos e seu rosto e evacue seus intestinos. Não coma ou beba
álcool antes de praticar. Remova do corpo todos os acessórios
tais como o relógio, os braceletes, os pendentes, os brincos, etc.
Preparação
Manter o corpo e a cabeça na vertical e olhar relaxadamente
para a frente e para baixo. Coloque os pés juntos e as pernas
estendidas naturalmente, permitindo que os braços caiam relaxados em ambos os lados do corpo. Coloque as palmas das mãos
tocando o lado externo das coxas. Afundar levemente o queixo
sobre o peito, a fim de alinhar o pescoço com a coluna vertebral
e orientar a coroa (área do ponto Baihui, VG20), verticalmente
para cima. Relaxe o peito e o abdômen. Os lábios permanecem
fechados e os dentes tocando uns aos outros, com a ponta da
língua tocando suavemente o palato duro justamente atrás dos
dentes superiores. Respire tranquilamente e relaxe o semblante,
desenhando um sorriso nos lábios. Relaxe o corpo inteiro. Situar
a mente no momento presente, aqui e agora, enquanto observa e
orienta as regulações anteriores. Relaxar o corpo inteiro e regular
a mente, a respiração e o corpo.
Pontos-Chave
Manter-se em pé com o corpo ereto e os pés juntos. Os braços e
ombros, relaxados, caem naturalmente. Inspire e expire suavemente pelo nariz com a mente concentrada no Dantian inferior,
localizado quatro dedos abaixo do umbigo na linha média anterior
do corpo.

Mover o peso do corpo para o pé direito e separar lateralmente
a perna esquerda à distância da largura do ombro. Manter os
dedos do pé apontados para a frente e pés paralelos. Igualar o
peso e olhar para a frente. Pronar (girar internamente) os braços e
separá-os do corpo lateralmente aproximadamente 45º. Começar
a dobrar lentamente os dois joelhos. Em seguida, supinar (girar
externamente) os braços para colocar as palmas apontando para
a frente e dobrar os dois cotovelos para posicionar os braços na
frente do abdômen, formando com eles um círculo com as palmas
das mãos apontando para baixo ao Dantian. Olhe para a frente
e para baixo relaxadamente. Ajeite as axilas para que o sangue
possa fluir do tronco para as mãos e vice-versa. As mãos se situam
na frente do umbigo, separadas cerca de 10 cm e com as palmas
voltadas para o corpo. As pontas dos dedos se dirigem horizontalmente uns para os outros. Olhe para a frente e para baixo.

Erros Comuns
1. Não abrir suas axilas ou manter seus ombros elevados.
2. Posicionar os polegares levantados em lugar de colocá-los
horizontalmente junto ao resto.
3. Separar demasiado os pés ou colocar as extremidades
apontando para fora.
4. Dobrar os joelhos demasiadamente; projetar o quadril para
trás; olhar para a frente levantando o queixo ou inclinar o tronco
em qualquer direção.
5. Todos os relacionados com a NÃO aplicação dos elementos
descritos nos “Procedimentos” e “Pontos-chave” do exercício.
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Correções
1. Fixar a atenção nos ombros para mantê-los relaxados.
2. As pontas dos dedos apontam todas umas para as outras,
com os polegares também horizontais.
3. Prestar atenção ao quadril, de modo que as nádegas não
se projetem para trás, porque desta forma o ponto Mingmen
(VG4) localizado na parte de trás, na altura das vértebras
2 e 3, vai se fechar em vez de abrir para que o Qi circule
livremente através do Chongmai (Vaso Penetrador) e Dumai
(Vaso Governador).
4. Os joelhos flexionados não devem exceder a ponta dos
pés. Se os joelhos ficarem excessivamente dobrados, eles
logo começarão a doer, e a atenção mental inevitavelmente
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irá para eles ou para qualquer área do corpo mal colocada.
Flexionar os joelhos suavemente também permite a passagem
fluida do sangue nas pernas.
5. Regular a mente ocupando-se apenas em guiar a respiração, e não prestar atenção a outros pensamentos.
Funções e Efeitos
1. Eliminar toda a distração mental enquanto se regula (relaxa)
o corpo, a respiração e a mente.
2. Manter e deixar o corpo nesta postura ajuda a regular o Qi
entre a parte alta e baixa do corpo.
3. Predispor o corpo, a respiração, a mente e o espírito para
a prática dos exercícios.
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Primeiro Movimento ou Primeira Parte:
Suang Shou Tuo Tian Li Sanjiao. 双手托天理三焦
“Sustentar o Céu com Ambas as Mãos para Regular Sanjiao,
o Triplo Aquecedor”
Teoría do Movimento
O tipo de movimento feito nesta parte estimula, principalmente, o
meridiano de Sanjiao que atravessa os dois braços. Se estudamos
cuidadosamente o caminho deste meridiano bilateral, vemos que
a partir do dedo anelar de cada mão, atravessa a parte externa
dos dois braços, vai para os ombros, cruza o pescoço e rosto
em ambos os lados, e termina perto do exterior de ambas as
sobrancelhas, portanto, a área externa dos braços, ombros e alto
das costas, será de especial atenção durante o alongamento.
Sanjiao está relacionada a todos os órgãos e vísceras do corpo,
ou seja, com funções respiratórias e cardíacas, digestiva, e eliminação. Ao estender os braços sobre a cabeça, expandir o peito e
levemente afundar o abdômen. É importante compreender que a
circulação de Qi nos braços e na parte superior das costas deve
ser ligeiramente retardada pelo efeito do alongamento dos braços,
que devem se encontrar para trás enquanto o queixo desce ao
mesmo tempo. Isto deve ser assim. Afrouxando o estiramento,
a circulação da energia estará outra vez livre das obstruções,
sendo conduzida mais vigorosamente através dos meridianos. É
algo como varrer as folhas de um quintal com o impulso da água
jogada com um balde. No meridiano, qualquer estagnação é
varrida pelo intenso fluxo de sangue e Qi. Em relação a todas as
funções essenciais do organismo, manter o meridiano de Sanjiao
livre de estagnações é vital para a manutenção da saúde e manter
afastadas as doenças.
Procedimento
Proceder com este exercício apenas a partir do último passo do
exercício anterior.
1. Solte as mãos na frente de seu abdômen e coloque suas
palmas para cima. Sem parar, entrelace os dedos das mãos
para formar um círculo com os braços. Os joelhos ainda estão
flexionados. Olhe para a frente e para baixo relaxadamente.
2. Comece a estender lentamente as pernas. Ao mesmo tempo,
levante as mãos entrelaçadas pela linha média do corpo até
chegar ao ponto Danzhong (VC17), localizado no meio do peito.
Neste ponto, gire suas mãos para fora e continue elevando seus
braços sobre sua cabeça até que estejam esticados completamente, em diagonal. Enquanto as mãos ascendem, levante
a cabeça simultaneamente e fixe o olhar na parte de trás das
mãos. Termine de estender suas pernas. Afunde levemente o
abdômen, esticando a cintura completamente, e expandindo
o peito.
3. Sem afrouxar os cotovelos ou parar o movimento, mova os
braços para trás até que estejam posicionados verticalmente em
ambos os lados da cabeça e atrás das orelhas. Estenda totalmente
os ombros e empurre para cima com as palmas das mãos, como
segurando o peso do céu sobre elas. Uma vez que os braços estão em posição, abaixe o queixo, tensione as pernas e recolha os
dedos dos pés, ligeiramente colocando as plantas para estimular
os pontos de Yongquan (R1) nas plantas de ambos os pés. Olhar
para a frente e para baixo, estendendo a nuca completamente.
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4. Continue agora afrouxando a tensão em seus ombros e
começando a flexionar lentamente seus joelhos. Continue dobrando os cotovelos e soltando os dedos das mãos. Sem parar o
movimento dos braços, comece a abaixá-los, estendidos, pelos
lados do corpo. Mantenha os dois pulsos estendidos. Quando
as mãos atingem a altura dos ombros, relaxe os pulsos e continue abaixando os braços até adotar a postura inicial com as
palmas para cima e os braços formando um círculo. A série se
completada com seis repetições do exercício.
Respiração
Passos 1 e 3: inspire (fase Yin). Etapas 2 e 4: expelir o ar (fase
Yang). Se não for possível seguir este ritmo respiratório por ser
muito longo, divida cada etapa do exercício (1, 2, 3 e 4) em duas
subetapas (1a, 1b, 2a, 2b, etc.), inspirando na etapa 1a, e expirando na etapa 1b, e aplicando a fórmula a todos os exercícios.
A inspiração é feita através do nariz; a expulsão do ar 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 quanto na respiração (a
pausa é chamada Wuji, que significa “nada”).
Pontos-Chave
Abrir o peito quando as mãos sobem, ao mesmo tempo, para afundar o abdômen como se fosse para estreitá-lo. Fazer uma ligeira
pausa no momento da extensão máxima dos braços. Quando as
mãos começam a descer da parte superior da cabeça, afrouxar
nesta ordem: ombros, cotovelos-joelhos, peito e abdômen, para
finalmente terminar de baixar seus braços. Ao formar o círculo
com as mãos diante de seu abdômen, mantenha seus ombros
e cotovelos relaxados, axilas côncavas, e olhar para a frente e
para baixo relaxadamente. Nesta posição, tome cuidado para
que os pulsos e os dedos permaneçam relaxados. Durante todo
o exercício, manter o corpo reto e centrado entre os dois pés.
Ao levar os braços para a vertical e abaixar o queixo, estender o
corpo completamente para obter alongamento extra nos braços
e cintura escapular-humeral.
Erros Comuns
1. Interromper o movimento quando os braços se encontram
diagonalmente, parando o fluxo de Qi ascendente para as
mãos.
2. Todos os relacionados com a NÃO aplicação dos elementos
descritos no “Procedimento” e “Pontos-chave” do exercício.
Correções
1. Dosar e orientar a força com a mente (intenção) continuamente e sem interrupções para as palmas das mãos, de modo
que a força (Yang) e a intenção (Yin) se reunam e alcancem
as palmas das mãos ao mesmo tempo, justo no momento de
“segurando o céu”.
2. A pausa (Wuji), neste exercício, ocorre quando as mãos
empurram verticalmente para cima, sem pausas anteriores.
3. Levantar o queixo em coordenação com a elevação dos
braços, em seguida abaixar o queixo em direção ao peito para
aumentar o alongamento dos ombros e da base do pescoço.
4. Na postura de braços extendidos com dedos entrelaçados,
focalizar a força física e a força de intenção nas palmas das
mãos (pontos Laogong, Pc8).
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Funções e Efeitos
1. O propósito desta parte é promover a circulação de QI
em todos os meridianos que vão através dos braços e em
especial no Sanjiao. Isto acontece através da visualização
(chamado Yi Nian-Sheng Gong), do caminho do meridiano
(é necessário saber antecipadamente a rota do meridiano
Sanjiao nos braços).
2. Estender os braços para cima com energia, e logo soltar
as mãos, bloqueia e desbloqueia a circulação de Qi no meridiano Sanjiao.
3. Expandir o tórax e afundar o abdômen, tensionar e relaxar
os braços e pernas, ajuda a reequilibrar o Qi entre a parte
superior e inferior do corpo, fazendo-o circular intensamente
no Dantian.
4. Levar atrás os braços quando estendidos e, em seguida
liberá-los, bloqueia e desbloqueia a parte superior das costas,
rota do terço médio de Sanjiao.
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5. A alternância nas posturas dos braços, tensionado para
cima, relaxados para baixo, converte-os em bombas da movimentação de Qi e do sangue para o tronco e para as pontas
dos dedos das mãos (pontos Ting), facilitando a mudança da
polaridade energética dos meridianos Yin e Yang de ambos
os braços (o mesmo efeito ocorre nos dedos dos pés por ação
de recolher e relaxar os dedos).
6. Elevar os braços e estendê-los para cima também envolve
o movimento nas costelas, que se separam quando os braços
sobem e fecham quando abaixados. Os braços ajudam, assim,
o processo respiratório.
7. Inspirar o ar fresco e oxigenado abundante ao elevar os
braços e exalar as toxinas, soprando-as suavemente pela
boca, comprimindo o tórax suavemente à medida em que os
braços descem.
8.Mobilizar os braços tem efeitos positivos sobre as articulações, tendões e músculos. Isso é especialmente benéfico em
pessoas idosas com problemas de mobilidade, etc.
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Buscamos escolas de Qigong interessadas em
organizar nossas formações de Qigong e Daoyin
Yangsheng Gong no Brasil.
Contato info@daoyin.es / Professor Miguel Martín.
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