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Curso Qigong 2017 / 2018
sócios ATQL

praticantes
Ain Soph Aur

outros
praticantes

Reciclagem
apenas com frequência mínima em curso anterior, sem direito a documentação

Sessões avulso
apenas para sócios ATQL/ Ain Soph Aur com frequência mínima em curso anterior

—

Treinadores
Credenciados pelo IPDJ / FPAMC para obtenção de 8 unidades de crédito

—

"---------------------------------------------------------------------------------------

-

Objectivos
Aprender a teoria e as técnicas para melhorar e fortalecer
a postura, a respiração e a descontracção e, além disso,
sentir os efeitos preventivos do Qi no fortalecimento do sistema imunitário e no aumento da vitalidade e da saúde.
O praticante aprende sequências de movimentos técnicos que promovem a concentração, a calma e a harmonia
entre corpo, mente e energia universal de forma a criar autocontrole, bem estar, serenidade e paz de espírito.

Público-alvo
O curso destina-se a todos os que desejem iniciar-se no
Qigong e aos praticantes que queiram consolidar os seus
conhecimentos, melhorar a prática e aprofundar os efeitos
positivos do Qi na saúde.

Destina-se também a Treinadores de Desporto de Qigong, graus I a IV, permitindo a obtenção de 8 (UC) unidades de crédito para a renovação do Título Profissional de
Treinador de Desporto de Qigong dado que o curso foi certificado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.

Organização
Associação de Taiji e Qigong de Lisboa ATQL
Av. de Roma 119 – 1º esq. 1700 - 346 LISBOA
Tel. 933 237 087 / 917 628 741

taiji.qigong.lisboa@gmail.com
Filiada na Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas

Curso Oficial de Formação Específica Presencial

QIGONG
2017 / 2018

Horários
Sábados de manhã
09H30 - 13H30 (*)
(*)Aulas

teóricas e práticas .

Datas do Curso Oficial de Formação Específica presencial - Qigong
21, 28

Outubro 2017
Novembro 2017

04, 11, 18

Dezembro 2017

02, 09

Janeiro 2018

Qigong (Chi Kung)

O programa do curso de Qigong inclui os conteúdos técnicos da Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas - FPAMC, nomeadamente o Ba Duan
Jin (oito peças de brocado), o Yi Jin Jing (exercícios
para transformação dos tendões) e o Liu Zi Jue (seis
sons terapêuticos) da Chinese Health Qigong Association - CHQA.

Qigong ou Chi Kung (氣功) é uma arte milenar
especialmente atractiva para quem deseje exercitarse não apenas física mas também mental e espiritualmente.

O Curso Inclui igualmente o Método de Qigong do
Dr. Yayamaha.
O programa detalhado pode ser consultado em:
www.asaur.com

Formadores
Prof. Luís Virgílio Cunha, Prof. José Manuel Martins ,
Maria Amélia Bulhão Pato.

Credenciados pelo Instituto Português do Desporto e Juventude - IP e
pela Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas.

(consultar os curriculum em www.asaur.com

Surgiu na China há mais de 5000 anos como parte
fundamental da Medicina Tradicional Chinesa. A sua
prática regular disciplina a respiração, aumenta a vitalidade física e mental, fortalece a coluna vertebral,
harmoniza os sistemas fisiológicos e energéticos e
promove a longevidade com saúde.
O seu exercício é suave e tranquilo. Estimula a
capacidade de concentração e torna claras as vivências internas.
O prazer e o bem-estar são referências para a qualidade da sua prática.
Qualquer pessoa, independentemente da idade e
condição física, pode praticar Qigong com vantagens
e sem contra-indicações, porque esta é uma disciplina de base para todas as actividades humanas.

06, 13, 27

Ao longo do curso é entregue documentação ilustrada para apoio da prática individual

Profa.

Programa

Local
Ain Soph Aur
Academia de Artes Orientais
Rua Marques da Silva, 59-B,1170 - 222 LISBOA
Tel. 218 132 181 / 933 237 087
asa.artesorientais@gmail.com

www. asaur.com
Metro Arroios
(linha verde – saída sul - R. Pascoal de Melo)

