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Conteúdo técnico do seminário 
 

O Ba Duan Jin é uma herança do passado longínquo. 
Consiste num conjunto coerente de oito exercícios que 
se interrelacionam e complementam. Na sua viagem ao 
longo das gerações estes exercícios foram enriquecidos 
no conteúdo e simplificados na forma.  
O Ba Duan Jin condensa em si a vitalidade de milhares 
de anos de experiência da civilização chinesa na pre-
venção e cura de doenças.  
Exercita a coordenação dos movimentos do tronco, dos 
membros, da respiração e da actividade mental. E forta-
lece os ossos e os tendões  
Ba Duan” significa “oito secções” e “Jin” significa 
“Brocado” palavra que simboliza beleza. Por ser consi-
derado um tesouro da sabedoria tradicional chinesa, 
também é conhecido como asas “Oito Peças Preciosas”.  

 

 

Organização  
Associação de Taiji e Qigong de Lisboa - ATQL  

Local do seminário: Rua Marques da Silva, 59-B,  
1170 - 222  Lisboa  

Telef.  933 237 087 / 218 132 181 
taiji.qigong.lisboa@gmail.com    
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Seminário  
 

    

1  Junho   2019 

LOCAL 
Ain Soph Aur - Academia  de Artes Orientais 

Rua Marques da Silva 59 - B, Arroios, Lisboa 
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4LJRQJ 
O Qigong é uma arte de desenvolvimento pessoal ba-
seada em exercícios físicos, respiratórios, mentais e 
espirituais que surgiu na China há mais de 5000 anos 
como parte da Medicina Tradicional Chinesa.  

O seu exercício regular melhora a saúde, harmoniza o 
sistema energético, aumenta o fluxo e a qualidade da 
energia vital (Qi) para os órgãos internos e promove a 
vitalidade física e mental. 

O Qigong é uma meditação activa. Reforça a ligação 
corpo-mente, torna claras as vivências internas e pro-
move a expansão da consciência. Os seus exercícios 
são suaves e o prazer e o bem-estar são referências 
para a qualidade da prática. 

Com a prática regular de Qigong todas as pessoas  
podem obter maior vitalidade e mais saúde, nomeada-
mente:: 

· Coluna vertebral mais forte. 
· Maior densidade óssea. 
· Tendões mais resistentes e músculos fortes e 

mais elásticos.  
· Melhor funcionamento dos órgãos internos.  
· Maior capacidade respiratória e sangue mais 

vitalizado. 
· Circulação da energia vital nos meridianos livre e 

sem bloqueios. 
· Centros energéticos (chacras) equilibradamente 

desenvolvidos. 
· Reservas de energia do organismo abundantes e 

muito maior resistência ao stress. 
· Corpo, mente e emoções tranquilos. 
· Maior capacidade de concentração.  
· Pensamento mais claro e maior facilidade em o 

organizar conscientemente. 

É uma disciplina de base para todas as actividades hu-
manas. Todos, independentemente da idade e condi-
ção física, podem praticar Qigong com todas as vanta-
gens e sem qualquer contra-indicação..  
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· (VSÊULWR�GH�VHUYLÄR� 

· &RHUÇQFLD�H�LGHDOLVPR��� 

· )LUPH]D�QRV�REMHFWLYRV�H�
QRV�PÆWRGRV� 

· 2ULHQWDU�FDGD�DOXQR�WHQGR�
HP�FRQWD�DV�VXDV�FDUDFWH�
UÊVWLFDV�� 

· ,QFHQWLYDU�SHQVDPHQWRV�
FRQVFLHQWHV�H�VDXG¾YHLV� 

· 9DORUL]DU�PDLV�D�YRQWDGH�H�
D�SHUVLVWÇQFLD�TXH�DV�FD�
SDFLGDGHV�IÊVLFDV� 

· 5HFRQKHFHU�TXH�WXGR�Æ�
SDVVDJHLUR�H�TXH�D�HVVÇQ�
FLD�GH�FDGD�VHU�KXPDQR�Æ�
SHUHQH�H�VDJUDGD�� 

Pintura em seda “Dao Yin Tu” descoberta na gruta 
Mawangdui (Dinastia Han - 207 - 25 AC) em Changsha, 

Província de Hunan em 1973. 
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