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Curso Taiji 2018
sócios ATQL

praticantes
Ain Soph Aur

outros
praticantes

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

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

—

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

—

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

—

Objectivos
A par da aprendizagem técnica e teórica que permite melhorar a postura, a coordenação motora, a respiração e a
descontracção, o curso proporciona a vivência dos efeitos
benéficos do Qi, fortalecendo o sistema imunitário e aumentando a vitalidade e a saúde.
O praticante aprende a realizar gestos e movimentos, cultivando a concentração e a calma para desenvolver harmonia entre corpo, mente e energia universal de forma a criar
autocontrole, bem estar, serenidade e paz de espírito.

Público-alvo
A todos os que desejem iniciar-se nesta arte e aos praticantes que queiram consolidar os seus conhecimentos, melhorar a sua prática e aprofundar os efeitos positivos do Qi na
saúde.
Destina-se também a Treinadores de Desportio de Taiji,
graus I a IV e permite a obtenção de 8 (UC) unidades de
crédito para a renovação dos Títulos Profissionais de Treinador de Desporto de Taiji 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 / 933 403 817
taiji.qigong.lisboa@gmail.com

Filiada na Federação Portuguesa
de Artes Marciais Chinesas

Curso Oficial de
Formação Específica Presencial
Taiji - 2018

Taiji (Tai Chi)
Taiji Quan ou Tai Chi Chuan (太極拳 ) é a arte
marcial da saúde. Os seus princípios remetem ao
Taoísmo e à Alquimia Chinesa.

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

teóricas e práticas

Datas do Curso de Taiji - 2018
Fevereiro 2018

24

Março 2018

10, 17, 24

Abril 2018

07, 14, 21

Maio 2018

12, 19, 26

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

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

Prof. Luís Virgílio Cunha, Prof. José Manuel Martins e Profa.
Maria Amélia Bulhão Pato.
(consultar os curriculum em www.asaur.com)

Baseia-se na repetição contínua, lenta, fluida e estética de sequências de movimentos perfeitamente
equilibrados, firmes e isentos de tensões. É uma meditação activa onde se observa a interacção de pensamentos, emoções e movimentos. Amplia a consciência do momento presente e evita a mecanização de
gestos e a rigidez de atitudes .
Aumenta a saúde, a vitalidade e a vontade para
agir. Adapta-se ao nível etário e às condições específicas de cada pessoa.
O Taiji baseia-se na observação da natureza, dos
animais e nos princípios da interacção entre os elementos naturais. O conhecimento de como estes princípios actuam no nosso interior são estudados pela
Medicina Tradicional Chinesa e revelados pela prática
do Taiji.

Os textos clássicos do Taiji Quan referem que a
quietude é superior ao movimento, a suavidade à dureza e a lentidão à rapidez. Por isso pratica-se de
forma lenta, suave e descontraída para desenvolver
velocidade e força.

Programa do curso
No curso de Taiji 1º nível aprendem-se os princípios teóricos fundamentais e as técnicas básicas desta arte.
Orientam-se os alunos para compreenderem e se
exercitarem nos princípios subjacentes ao desenvolvimento do sistema neuro motor de forma a aprenderem a:
· controlar a postura,
· desenvolver equilíbrio,
· utilizar a respiração,
· realizar movimentos tridimensionais em múltiplas direcções,
· deslocar o corpo com suavidade, segurança e
firmeza,
· focar a atenção e desenvolver a concentração.
As formas que se ensinam no curso são:
· «Forma de 24 movimentos» do estilo Yang de
Taiji Quan.
· As três primeiras secções da forma de Taijii
com leque «Taiji Shan».
O programa detalhado do curso pode ser consultado em:

www.asaur.com

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

força - coragem - paz
harmonia - saúde - serenidade

asa.artesorientais@gmail.com
Metro Arroios
(linha verde – saída sul - R. Pascoal de Melo

