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A ASSOCIAÇÃO CONTA COM VOCÊ

A

Eduardo Molon ensina no Rio de Janeiro,
é Secretário-Geral da WCTA-Br,
é certificado no Nível 3.

nossa capa deste ano traz uma
imagem dos atuais mestres da família
Chen em frente à Escola de Taijiquan de
Chenjiagou. Ao centro está o patriarca
Chen Xiaowang (1), ladeado por seu
irmão mais novo Chen Xiaoxing (2), o
diretor da escola de Chenjiagou, e por
seu primo-irmão Chen Yu (3), o filho de
Chen Zhaokui. Estes são os líderes da 19ª
geração da família. Em torno deles estão
os mestres da 20ª geração: Chen Jun (4) e
Chen Yingjun (5), filhos de Chen Xiaowang,
Chen Ziqiang (6) e Chen Zijun (8), filhos de
Chen Xiaoxing, e Chen Bing (7), filho do
irmão mais velho de Chen Xiaowang, que
faleceu ainda jovem.
O Grão Mestre Chen Xiaowang está
na frente e ao centro, simbolizando

sua posição de patriarca. Em cada uma
das gerações da família Chen, um dos
mestres destacou-se pela sua força e
habilidade, ou por seus feitos em prol
da arte familiar. Por isto, se visitamos o
hoje templo da família em Chenjiagou,
vemos dos lados do pátio principal lápides
lembrando o patriarca de cada geração.
Chen Xiaowang conquistou, pelo seu
treinamento dedicado e persistente,
a posição chamada de ”detentor do
padrão”, ou seja, seu Taijiquan deve ser
considerado como o padrão para as
gerações futuras. Além disso, tem sido o
grande divulgador do Taijiquan da família
Chen pelo mundo: antes que começasse
suas incessantes viagens de instrução,
o estilo original de Taijiquan era quase
desconhecido fora da China.
Recentemente, os mestres da 20ª geração
da família começaram a expandir suas
viagens para ministrar seminários. Este é um
desenvolvimento esperado, uma vez que

Chen Xiaowang estava abrindo o caminho
para que seus sucessores o seguissem.
Os alunos devem esmerar-se para aprender
as formas o mais precisamente possível,
uma vez que as posturas e as respectivas
posições dos membros não representam
apenas aplicações práticas, mas cada
detalhe influencia na circulação do Qi, como
exemplificam os exercícios de Desenrolar a
Seda. Nossa meta deve ser sempre reproduzir
as formas como Chen Xiaowang as executa,
o mais fielmente possível. O Grão-Mestre
registrou as formas em videos oficiais, e
declarou que aquele registro deveria ser
tomado como padrão. Simultaneamente,
devemos preservar as explicações sobre o
princípio do Taiji expostas por ele.
Este é o legado e a herança de Chen
Xiaowang: um sistema amplamente
difundido pelo mundo, com suas formas
precisamente registradas, e um corpo
teórico descrevendo claramente o caminho
de progresso para o aprendiz.
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Editorial

A

WCTA foi fundada em 1994 pelo
Grão-Mestre Chen Xiaowang com
a participação do seu discípulo Jan
Silberstorff. O objetivo da Associação
é difundir o Taijiquan da família Chen,
de Chenjiagou, e o conhecimento é
transmitido conforme o ensinamento do
Grão-Mestre.
A WCTA está presente atualmente
em 35 países, congregando centenas de
professores e instrutores, e milhares de
alunos. É possível aprender o Taijiquan
estilo Chen em um país ou cidade, e
durante uma viagem ou após uma
mudança continuar a sua prática em outro
local, e ter certeza de que o conteúdo do
treinamento será o mesmo.
A qualidade e a transmissão fiel do
ensinamento são garantidas pela presença
regular dos mestres da família Chen, que
viajam constantemente para ministrar
seminários. Ao mesmo tempo, o progresso
técnico do praticante é assegurado
pela existência de um professor sempre
mais qualificado: isto se estende até o
Grão- Mestre e líder da Associação, Chen
Xiaowang. A Associação é, por isto, um
canal de ligação entre todos os alunos
filiados e os mestres da família Chen.
A WCTA-Br foi fundada em 2006,
através de autorização formal do GrãoMestre Chen Xiaowang, e funciona sob

seu patriarcado. Os fundadores foram o
Mestre Jan Silberstorff e Liana Netto, e a
cerimônia ocorreu durante o 4º Seminário
do Mestre Jan Silberstorff em Salvador,
na Bahia. A WCTA-Br está presente em 8
estados do Brasil através de seus instrutores
certificados, e em todo o país através de
seus membros filiados.
A WCTA representa a concretização da
visão do Grão- Mestre Chen Xiaowang de
uma organização que apóie e fomente o
desenvolvimento do Taijiquan estilo Chen
no mundo. Ao associar-se à WCTA você:

Grão-Mestre Chen Xiaowang, e começa a
receber o ensinamento da família Chen.

de qualificação da WCTA. O tempo de
treinamento no sistema é um dos requisitos
para qualificação, e ao associar-se o tempo
começa a ser computado.

participar dos seminários internacionais e
eventos promovidos pela WCTA.

do Taijiquan estilo Chen no mundo, e
favorece a elevação do nível técnico do
Taijiquan em geral.

Mantenha-se
em dia com a
sua anuidade
É com a arrecadação das anuidades que a
WCTA-Br obtém fundos para confeccionar as
carteiras dos membros filiados, fazer anúncios
dos seminários, manter o website no ar, editar
esta revista, e enviá-la para você.
Faça o depósito da sua anuidade em dia.
O vencimento é dia 25 de Março.
Dados Bancários
Valor: R$100 (cem reais)
Banco: Itaú (341)
Agência: 0563
Conta-Poupança: 34876-2
Titular: Eduardo Lucciola Molon
Atenção: esta é uma conta-poupança,
selecione a opção correta se fizer um DOC, ou
o DOC voltará.
Faça depósito identificado ou envie o
comprovante para: secretario@wcta.com.br
Depósitos após a data de vencimento:
Até o dia 25 de Abril: R$110 (cento e dez reais)
Até o dia 25 de Junho: R$120 (cento e vinte reais)
Somente serão concedidos os descontos
nos seminários para os membros que
estiverem em dia com a anuidade. Os
instrutores que não efetuarem o depósito da
anuidade até o dia 10 de Junho deixarão de ser
listados no website da Associação.

Edição 2016

As opiniões expressas nos artigos desta publicação refeletem o pensamento dos autores, e não necessariamente da WCTA-Br. Todos os direitos reservados para a World
Chen Xiaowang Taijiquan Association - Brasil: a reprodução de qualquer parte desta publicação, quer em meios impressos, quer em meios digitais, televisados ou gravados é
proibida, a menos que expressamente autorizada por escrito pelo Secretário Geral ou pelos Diretores da Associação.
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CHEN YINGJUN

C

hen Yingjun nasceu em 1976 em
Chenjiagou e é o segundo filho do
Grão-Mestre Chen Xiaowang, portanto
herdeiro da 20ª geração da família Chen.
Chen Yingjun pratica diligentemente
desde a infância, seguindo uma severa
rotina diária de treinamento, com o
objetivo de manter viva a tradição e a arte
dos seus ancestrais.
Em 1994 ele emigrou com seu pai
para a Austrália, e começou a auxiliá-lo
em seminários internacionais. Ao mesmo
tempo, praticando dia e noite sob a
orientação minuciosa do Grão-Mestre,
atingiu uma compreensão profunda dos
métodos e princípios do Taijiquan, o que
fez com que sua habilidade aumentasse
substancialmente. Tendo também
adquirido uma larga experiência com
ensino, Chen Yinjgun recebeu convites
para lecionar na Inglaterra, Irlanda, Polônia,
Austrália, Chile, Alemanha, e desde 2008
também ministra seminários no Brasil.
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JAN SILBERSTORFF

RIO DE JANEIRO
Setembro de 2016
Inscrições: (21) 98571-8080 Eduardo Molon
Confirme datas e outras informações em:
http://taijiquan.pro.br
(datas sujeitas a alterações sem aviso prévio)

J

an Silberstorff nasceu em 1967 em
Hamburgo, com 22 anos decidiu viajar
para a China para dedicar-se a aprender,
e morou em Xi’an e Chenjiagou por 4
anos. No vilarejo da família Chen foi
aceito por Chen Xiaowang como seu
primeiro discípulo ocidental. Quando o
Grão-Mestre mudou-se para a Austrália,
Jan continuou viajando anualmente para
Sydney para prosseguir treinando com
Chen Xiaowang. Em Sydney Jan participou
da fundação da WCTA, a associação que
representa mundialmente o Grão-Mestre.
Sob sua liderança a WCTA espalhou-se
por mais de 120 cidades na Alemanha, e
hoje conta com mais de 250 professores
certificados e 2500 membros, organizando
dezenas de seminários anuais. Jan é
mundialmente considerado um dos mais
habilidosos alunos de Chen Xiaowang.
Atualmente, recebe convites para ensinar
em mais de 15 países.
Jan ministra seminários no Brasil desde
2004, e em 2006 fundou com Liana Netto
o ramo brasileiro da WCTA, a WCTA-Br,
ocupando por determinação do GrãoMestre o cargo de Diretor Técnico.

BRASÍLIA
04/03 a 06/03 de 2016 e
30/10 a 02/11 de 2016
Inscrições: (61) 9286-6138 Monica Han

RIO DE JANEIRO
27/01 a 29/01 de 2017
Inscrições: (21) 98571-8080 Eduardo Molon
Confirme datas e outras informações em:
http://wcta.com.br
(datas sujeitas a alterações sem aviso prévio)
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CHEN ZIQIANG

RETIROS DE TREINAMENTO

C

D

uas vezes por ano, o mestre Jan Silberstorff recebe um
número limitado de alunos na sua casa, para retiros de
treinamento. Os retiros tem de 4 a 7 dias de duração, e a
alimentação é sempre vegetariana. Os alunos podem acampar
no próprio jardim da casa, ou hospedar-se na vizinhança.
O programa de treinamento varia com a ocasião, podendo ser
básico, ou incluir o aprendizado de armas tradicionais, meditação, ou
alquimia interna. Além da prática do Taijiquan, mestre Jan Silberstorff
ministra palestras diariamente, de acordo com os assuntos solicitados
pelos presentes, e faz a maioria das refeições com os alunos.
DATAS EM 2016

14 a 17 de Abril
Aberto a todos os membros da WCTA-Br
3 a 6 de Novembro
Somente instrutores certificados pela WCTA-Br
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hen Ziqiang nasceu em 1976, em
Chenjiagou, no distrito de Wen,
província de Henan, China. É o filho mais
velho do Grão-Mestre Chen Xiaoxing,
portanto um dos herdeiros da 20ª geração
da família Chen, e sobrinho de Chen
Xiaowang. Chen Ziqiang começou seu
treinamento aos quatro anos de idade,
e vem participando de torneios formais
de Taijiquan desde os dezenove anos,
conquistando medalhas de ouro em todas
as categorias em que competiu.
Chen Ziqiang tem especial predileção
pelo treinamento de Tuishou e Sanshou.
Com apenas 1,65m de altura e pesando
70kg, ele parece pequeno perto de seus
oponentes, mas seu enraizamento, força e
técnica superiores fazem com que ele seja
um exemplo do que o Taijiquan de alto
nível é capaz. Atualmente, Ziqiang auxilia
seu pai na direção da Escola de Taijiquan
de Chenjiagou, ocupando a posição
de Técnico-Chefe. Seu temperamento,
competitivo na juventude, hoje deu lugar
ao de um professor dedicado, que guia os
alunos com gentileza através da arte dos
seus ancestrais.

RIO DE JANEIRO
Maio / Junho de 2016
Inscrições: (21) 99280-0636 Paulo Motta ou
(21) 98571-8080 Eduardo Molon
Confirme datas e outras informações em:
http://wcta.com.br
(datas sujeitas a alterações sem aviso prévio)
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Jan SIlberstorff é o fundador e
Diretor Técnico da WCTA-Br.

O que é Taijiquan

T

aijiquan (Tai Chi Chuan) é uma das
artes marciais chinesas antigas. Serve
para o cuidado com a vida, a saúde, o
desenvolvimento holístico do corpo e da

mente, bem como para a auto-defesa. É
meditativo e fortalece o corpo, promove
o desenvolvimento da energia interna (Qi)
e, como tal, pode ser usado tanto para
fins terapêuticos quanto para a luta. Os
movimentos são suaves e fluidos, cheios de
beleza, expressão e energia.
Taijiquan vai, na sua maneira, muito
além dos programas de fitness normais,
e pode ser seguido pela sua filosofia
essencial como um caminho de vida, mas
também apenas como um passatempo.
Seu valor para a saúde é reconhecido, e
em todo o mundo companhias de seguros
de saúde cobrem parcialmente os custos
de aulas.
Como uma arte marcial, ele segue as
práticas tradicionais, e especialmente
no presente pode ser usado em todas as
situações. É provavelmente o estilo mais
amplamente usado de Gongfu (Kung Fu)
no mundo. Este sistema, que séculos atrás

surgiu na família Chen, utiliza a filosofia do
Yin e Yang e suas fases de mudança, e a
harmonização do corpo, mente e espírito.
Ele combina movimentos de auto-defesa
(Wushu), com a condução da energia
interna (Chi Kung) e é considerado arte
marcial interna.
Como a energia interna está no lugar
da força muscular, o Taijiquan pode ser
praticado do mesmo modo por jovens
e velhos, homens e mulheres, grandes e
pequenos, com sucesso. Desde meados
do século passado Taijiquan foi ensinado
também para interessados fora da família
Chen. A partir desta data se desenvolveram
os estilos mais diversos, tais como das
famílias Yang, Wu, Wuu e Sun.
O estilo Chen é a origem de todos os
sistemas familiares de Taijiquan, e desde
então se espalhou por todo o mundo. Taiji
descreve o homem como ligação entre o
céu e a terra e lhe dá sentido (Tao).

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

N

o treinamento profissional damos
particular atenção à seriedade e à
qualidade. Nossos professores crescem dentro
de nossa família, a qual representam mais
tarde. Não somos uma maquinaria comercial,
que treina e depois deixa rapidamente os
assim chamados “professores de Taijiquan”
com qualquer diploma. Nossos professores são
apoiados a todo tempo pela Associação e, por
sua vez, apoiam o desenvolvimento da própria
Associação. Em nosso nome, eles informam e
atestam nossa qualidade e compromisso.
Nós nos consideramos como uma grande
família tradicional, onde todos fazem sua
parte, e todos lucram com isso. O professor

mais um acordo e um treinamento avançado
particular adicional, cuja finalidade é
demarcar um novo estágio de sua carreira.
A filosofia da WCTA-Br é de Educação
Continuada, ou seja, os instrutores e
professores certificados devem manter sua
proficiência e atestá-la regularmente. Por
isto, os certificados emitidos têm a validade
de dois anos a contar da data do exame, e
devem ser renovados regularmente.
Os diferentes graus de treinamento são
descritos a seguir (o 5º nível de certificação
e de Sifu, ou Mestre, e é outorgado
exclusivamente pelo Grão-Mestre
Chen Xiaowang):

Nível de Treinamento

Período Requerido

Prerrogativas

Conteúdo Curricular

Instrutor

2 anos

Ensinar como assistente

Zhanzhuang; Chansijin (1º e 2º tipos)
Tuishou com uma mão
Forma de 19 movimentos

Instrutor Sênior

4 anos

Ministrar aulas regulares

Laojia Yilu; Tuishou (2º tipo)
Treinamento básico com armas
Treinamento básico de aplicações

Professor

8 anos

Iniciar sua própria escola

Espada, sabre, lança, bastão e alabarda; Tuishou dos tipos 3, 4 e 5;
Laojia Erlu; Forma de 38 movimentos; Aplicações e defesa pessoal;
Teoria conceitual do Taijiquan

a partir de 10 anos

Ministrar cursos e
seminários nacionais;
Examinar Instrutores
Assistentes

Xinjia Yilu e Erlu; Espada Dupla e Sabre Duplo;
Forma com a bola maciça;
Dagan (bastão de 3m)

Professor Sênior
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fornece para cada aluno não somente a
instrução qualificada, mas cria também a
ligação destes com os mestres, favorecendolhes o aprimoramento e a ascensão até a
conquista da maestria. Asseguramos, desse
modo, o melhor apoio ao aluno.
O treinamento ocorre individualmente na
estrutura das aulas regulares semanais, dos
seminários ou da instrução particular. Isso
é requerido até que o estágio seguinte seja
alcançado. Então ocorre um “exame”, apenas
para oficializar tal promoção. Uma vez que
o instrutor principal já conhece muito bem
o treinamento do aluno, ninguém falha
totalmente neste “exame”. Representa muito

WCTA-Br
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Jan Silbestorff, em
Chen Taijiquan Magazin 2009
Traduzido do original alemão por
Siegfried Elsner, instrutor certificado
no nível 1 pela WCTA-Br

As três fases da
meditação sentada
no Taijiquan estilo
Chen da WCTA

aijiquan representa o equilíbrio
entre calma (jing) e movimento
(dong), duro (gang) e macio (rou),
alto (gao) e baixo (di), rápido (kuai)
e lento (man) – todas são qualidades
que aparecem dentro do espaço
de movimentação da vida, e são
representadas e treinadas na Primeira
Forma. Mas existem ainda outras áreas
do sistema, nas quais determinadas
qualidades são realçadas, sempre,
porém, considerando todas as outras.
Assim, temos na Segunda Forma
um peso maior nos movimentos
explosivos, no Dalu, a quarta rotina do
Tui Shou, o praticante se concentra em
posturas muitos baixas, já uma forma
com armas toma a arma como ponto
de partida, etc. A meditação sentada
representa um meio extraordinário de
dedicar-se exclusivamente ao Espírito.
Isto, com a intenção de acalmá-lo
tanto, que aos pouco é possível fazer
experiências do Vazio. A última meta é
a experiência do Vazio autêntico como
essência e origem de todas as coisas.
Em vida, encontramo-nos no ambiente
do Ser, que por sua vez se origina no
ambiente do Não Ser. Por isso, escreve
Laozi no versículo 1 do Dao De Jing
(Tao Te King):
“Não Ser, eu chamo o início de Céu e
Terra. Ser, eu chamo a mãe dos seres
individuais”.
O Dao gera o Um. O Um gera o
Dois. O Dois gera o Três. O Três gera
as Dez Mil (todas) coisas, diz o Velho
Mestre no versículo 42. A origem, o
Nada, gera algo que existe. Assim o
Ser é oriundo do Não Ser, o Taiji do
Wuji. Da combinação de Céu e Terra
são gerados os seres individuais, diz
ainda no versículo 1 do Dao De Jing:
“Por isso, o direcionamento para
o Não Ser conduz à contemplação
dos Seres maravilhosos, enquanto o
direcionamento para o Ser leva ao ver
das limitações no espaço”.
No Não Ser está contido o Eterno,
o Indivisível, a Unidade e o não–
diferenciável, e por isso Imutável. É a
única manifestação existente por si
mesmo, o Vazio. Assim, diz no versículo
25 do Dao De Jing: “O homem é por
causa da (se orienta pela) Terra. A
Terra é por causa do (se orienta pelo)
Céu. O Céu existe pelo (se orienta
pelo) Dao. O Dao existe por si mesmo

(se orienta por si mesmo, ou seja,
naturalmente) (ren fa di, di fa tian,
tian fa dao, dao fa ziran). Por isto, o
direcionamento para o Não Ser leva à
união com o Dao, “à visão dos Seres
maravilhosos”. Esta visão é a razão e
a finalidade da meditação sentada. O
Ser traz a limitação dentro de si. Nada
que existe é livre de transformação.
Pois nada existe por si mesmo e por
isto encontra-se na dependência de
muitas causas, o que traz o efeito
correspondente. As causas ou as partes
componentes, que na sua totalidade
criaram um determinado estado de
existência, são por sua vez criadas por
uma abundância de causas. Lidamos
assim com uma quantidade infinita de
conexões e estados, e todas por sua
vez estão envolvidas nas suas próprias
dependências. Como no ambiente da
existência tudo está em movimento,
não pode ser criado um estado
manifesto imutável e assim fazemos
a experiência: tudo no dualismo é
perecível e por isso transitório. A
construção de um Eu, que como todo
o resto não existe por si mesmo, mas
é simplesmente o produto de diversos
fatores que se unem, cria em si, porém,
a imagem de existência própria e de
independência. Nós todos sabemos
que não é bem assim, mas mesmo
assim agimos como se fosse. Nosso
Ego tenta fazer surgir esta impressão,
e que nos consideremos como algo
manifesto. A partir deste sentimento
temos a inclinação que, por seu
criador, o Ego, é chamada de egoísta.
Esta visão da “limitação no espaço”
descreve assim a situação de um ser
individual que, por causa do seu Ego,
não é mais capaz de perceber a relação
total de sua criação, e por isso começa
a preferir a si mesmo que ao outro.
Como isto é baseado em um erro
fundamental e numa falsa valorização
da própria natureza, só poderá, no
final das contas, levar a ações penosas
e ignorância. As conseqüências são
guerras, destruição do Meio Ambiente
e a sensação de solidão e infelicidade.
Mas, como todo ser humano quer
ser feliz, todos têm em si o desejo
(mesmo que muitas vezes inconsciente)
de ser novamente conectados a este
processo da criação. E isto, por sua
vez, é o propósito da meditação.
Começamos assim uma viagem do
estado de dualismo desordenado,
primeiro para sua ordenação, ou seja,
harmonização de Yin e Yang, para
WCTA-Br
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depois continuarmos até seu lugar de
origem, a porta entre Ser e Não Ser, e
passarmos por ela para dentro do reino
do Não Ser. Resumindo: do caos para o
nível do Taiji e de lá para a dissolução,
ou seja, o surgimento deste, o Wuji.
Mas como acontece isto? Examinando
melhor o ideograma Dao (figura 2),
encontramos do lado esquerdo dois
pés, que simbolizam tanto o caminho
como o passar pelo caminho. No lado
direito encontramos uma cabeça com
olho(s), que estão direcionados para
uma meta, definida pelo caminho.
Encontramos um ditado: “O caminho
é a meta”. Uma interpretação mística
vê nos dois pontinhos ao lado direito
dois olhos que estão direcionados para
o Um, abaixo (um traço reto). Este
Um, isto é, a experiência da Unidade,
é encontrado no radical abaixo (zi),
descrevendo o Eu. Dao descreve, assim,
a visão da unificação direcionada para
o interior (para dentro de si mesmo), e
o caminho para lá. Como esta viagem
de conhecimento está escondida
dentro de nós, diz no versículo 47 do
Dao De Jing:
“Sem sair pela porta, a pessoa (o que
é chamado) conhece o mundo”.
No Evangelho de Tomás 3.3 está
escrito assim: “O Reino (de Deus) está
dentro de vós...“ Laozi descreve o
alcançar da percepção mais original
das profundezas da alma, como nós
dizemos na nossa cultura formada
pelo cristianismo, no sexto verso,
assim: “O Espírito do Vale não morre,
isto é a Mulher Escura. A porta da
10
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Mulher Escura é a raiz de Céu e Terra.
Sem esforço, age ininterruptamente e
constantemente”.
Sigmund Freud descreve nosso
consciente como sendo a minúscula
ponta de um Iceberg, que fica 95%
escondido em baixo da água, e lá
forma o subconsciente. Sendo assim,
só estamos conscientes da menor
parte da nossa consciência. A parte
principal fica escondida. Aos pés de
uma montanha encontra-se um vale, e
o espírito do vale é assim a real causa
do nosso Ser. Que este não morrerá,
deduz-se da sua natureza já descrita,
do seu vazio e por isto imutabilidade.
Por isto é o Eterno. É chamado
também de Mulher Escura, por estar
dando à luz (das origens, o “escuro”).
Do Nada origina-se a partícula e a
antipartícula, Yin e Yang. A interação
desta dualidade originada no Um é
o Três, e destes se originam as coisas
incontáveis (as Dez Mil coisas). Existe
uma Virgem que é ao mesmo tempo
Mulher, diz Meister Eckhart (Sermão
2). Chame isto o estar sem imagens,
a tranquilidade desapegada, e por
isto a pureza, da qual surge o fruto.
A origem (Virgem), da qual tudo se
produz (Mulher). Aqui nós temos o
portal (da Mulher Escura), do qual
saem Céu e Terra (Yin e Yang). Sempre
de novo o Velho Mestre (Laozi) nos
indica esta passagem da fronteira
entre o vazio original e as coisas
diferenciadas (seres diferenciados). Se
eu puder experimentar este espírito
do vale morando dentro de mim,
terei chegado ao ponto de origem
das coisas. Esta percepção do vazio

e o caminho para lá, que me conduz
ao longo de todas as estações mais
profundas da espiritualidade e das
origens das mais variadas formas, cria
em mim a real percepção das coisas
- como elas surgiram, como estão e
como acabarão. Isto (a experiência
do Vazio) é chamado no Budismo
de sabedoria. Desta “direta e real
percepção” (1) surge por sua vez o
“direto e real Saber”, (2) que leva
à “ação direta e real”. Na alquimia
Daoísta, que é o fundamento do
Taijiquan, o primeiro é chamado de
(1) verdadeiro chumbo, e o segundo
de (2) verdadeiro mercúrio. Assim
podemos entender a frase do
Mestre daoísta da alquimia interna,
Zhang Boduan, do século XII: “A
verdadeira Terra segura o chumbo
verdadeiro. O verdadeiro chumbo
controla o verdadeiro mercúrio.
Chumbo e mercúrio voltam para a
Terra verdadeira. Corpo e mente
permanecem tranquilos e calmos.”
A verdadeira Terra significa aqui a
intenção essencial do ser humano.
Um homem que fez a experiência
autêntica do Vazio, nunca mais poderá
esquecer esta sensação mais íntima.
Sua intenção a tomará e a carregará
consigo. Por isto, a Terra segura o
chumbo verdadeiro. Desta experiência
do original e de tudo que daí se
originou surge o Saber verdadeiro,
que nos pode levar à ação verdadeira.
Por isto o chumbo verdadeiro controla
o mercúrio verdadeiro. Quando
ambos juntos formarem uma unidade,
retornam para a intenção natural e o
homem vive em verdade e felicidade,
ditas unidade. Por isso, corpo e mente
permanecem tranquilos e calmos.
Também Laozi aponta para o Não
Ser e o Ser, com a próxima estrofe do
primeiro verso de seu Dao de Jing:
“Na sua unidade é chamado de
Segredo.” “O segredo ainda mais
profundo do segredo é o portal, do
qual surgem todos os milagres.”
A Unidade descreve a unidade de
Ser e Não Ser, isto é, a experiência
da mais alta realidade e do saber
dela nascido, de cujo portal (veja
acima) surgem todos os milagres. Da
união da experiência mística (Dao) e
do Saber dela nascido deverá surgir
a ação reta que corresponde a este
Saber. Esta “ação direta e real” é
chamada de “de”, virtude, por Laozi,

e se distingue absolutamente de
moral, por aquela (virtude) referirse à experiência da realidade e não
à imaginação social artificialmente
criada. Por isso diz no verso 38 do
Dao De Jing (versículo 1 parágrafo
“De”), no qual o conceito “virtude”
é traduzido por ”vida” e “moral”
por “costume”: “Se o Dao estiver
perdido, assim será também a vida.
Se a vida estiver perdida, assim será
o Amor. Se o Amor estiver perdido,
assim será a Justiça. Se a Justiça
estiver perdida, assim será a Moral.
“A Moral é escassez da Fidelidade
e da Fé, e o início da confusão.”
Examinando melhor o ideograma
“De”, encontramos à esquerda dois
pés, na forma antiga (hoje duas
pessoas), e à direita uma linha reta
contida na cruz com um olho e um
coração abaixo dele. O conhecido
calígrafo Wang Ning junta estes
radicais como “vendo diretamente
para frente a partir do coração”. Com
os dois pés, é então: “o Caminho de
olhar com o coração reto para frente”.
“De” representa, na visão de Laozi,
o complemento de “Dão”, pois é a
ação do nobre que o torna perfeito.
A experiência mística da Unidade é
assim somente um lado da medalha.
Somente pela ação direta e singela o
homem cresce e se torna perfeito no
interior e no exterior. Assim diz no
versículo 3.3 do Evangelho de Tomás,
acima mencionado: “O Reino de Deus
está dentro de vós e fora de vós”.
Laozi diz: “(Ser e Não Ser) ambos são
iguais e diferenciados somente no
nome”. (Dao De Jing verso 1) o Dao
engloba todas as esferas e assim o
Verdadeiro reconhece sua origem no
Um, e age, daí, pelo Múltiplo. “Dao”
e “De” confluem para uma Unidade,
da experiência nasce conhecimento,
e a esta deve seguir a ação. Somente
assim se pode alcançar a perfeição.
Por isto diz também Meister Eckhart,
que virgindade não é suficiente, é
preciso dela surgir a Mulher. Virgem é
o puro Não Ser não ilustrado, Mulher
é o Ser dele originado, que é capaz de
dar frutos. Virgem e Mulher devem
juntas formar uma Unidade. Assim o
conhecimento nascido da percepção
se transforma em ação virtuosa.
Assim segue, depois da introspecção
profunda, da viagem até as origens,
uma sabedoria que se expande deste
ponto, e que finalmente desemboca
numa ação virtuosa. Agora - esta

viagem ao interior não é algo que
deve ser conquistado. É mais um
deixar livre. É abandonar até a última
instância, até que nada mais sobre,
no verdadeiro sentido da palavra.
Só aí se pode experimentar o Vazio
real. Wuji e Taiji não são duas áreas
independentes entre si. É como
com o silêncio. Tomemos um lugar
silencioso, no qual nós agora fazemos
um barulho enorme. Nós chegamos
lá, mas ninguém foi embora. Também
não o silêncio. Continua estando lá,
mas não podemos percebê-lo mais por
causa do volume de nosso barulho.
Desistindo do nosso barulho, o silêncio
fica perceptível novamente, mesmo
que não seja necessário para o silêncio
voltar novamente para lá. É como o
antigo exemplo do sol coberto por
uma nuvem. Por causa da nuvem, o sol
não foi embora, só não podemos vêlo mais. A questão na meditação não
é criar algo, mas bem pelo contrário,
diminuir cada vez mais e deixar de
lado. Assim escreve Laozi:
“Quem exercita o Dao, diminui
diariamente. Ele diminui e diminui,
até finalmente chegar na não-ação. “
(Dao De Jing verso 48)
Somente pelo renunciar (deixar
de lado), renunciar a si mesmo,
alcançamos o estado “como éramos,
quando não éramos” (Eckhart). Tudo
a fazer deve ser deixado, isto é,
deve não ser feito. Neste caso, num
processo espiritual. E até o Não-Fazer
deve ser deixado de lado. Este é o
ponto central da meditação. Mas este
não-fazer-nada espiritual não significa
estar simplesmente sentado. Ele
significa um desapegar-se constante.
Um desfazer-se até que não sobra
realmente nada mais. Somente então
podemos falar de um não-fazer.
Aqui é importante distinguir entre
dois processos. O primeiro é o meu
desapegar quase ativo para alcançar
o nada. Parece ser paradoxo, mas
no início é necessário certo esforço
para deixar de lado, para chegar
num fluxo ao qual devemos nos
entregar sem resistência. Eu mesmo
preciso caminhar a primeira parte
do caminho, para então ser puxado.
Na nossa cultura dizemos, libertarse de si mesmo para abrir-se para
Deus, significa que, em conseqüência,
seremos elevados pela graça de
Deus. Quanto mais eu conseguir me

esvaziar no meu interior, tanto mais
será gerado em mim um fluir e uma
sucção que me puxa às profundezas
do Ser até chegar ao Não-ser, o
vazio autêntico. Pela visão Daoísta
precisamos descer até o silêncio mais
profundo, até a origem do Yin, o
que de certo modo significa nosso
esforço próprio, para que então, no
Yin extremo, possa surgir o Yang puro,
ao qual agora nos devemos entregar
totalmente; pois este processo
somente pode acontecer conosco,
mas nós não o podemos “fazer”.
Este processo de entrega é possível
somente através de um potencial
avançado de amor, confiança e de
capacidade de desapego. Nossa vida
externa tem um papel decisivo aqui
também, porque nós bloquearíamos
este processo de Wuwei em
desenvolvimento, o processo do não
agir, através de um agir negativo.
Por que é assim? Cada ação negativa
no exterior traz consigo, seja
consciente ou inconscientemente, uma
sobrecarga interna. Se eu tomar algo
de outra pessoa, minha consciência ou
o medo de ser pego se manifestará.
Se eu tratar os outros a meu redor de
forma egoísta, sempre terei conflitos
com o meu ambiente. Tudo que é
desagradável e que parte de mim,
aumenta o potencial de não conseguir
chegar à tranqüilidade na meditação
de maneira profunda. Mesmo que
eu tiver largado aparentemente
meus apegos superficiais a coisas
mundanas, os meus desejos e
apegos inconscientes nas esferas
mais profundas da meditação se
encarregarão de não me deixar
progredir. Aqui não se trata mais de
pensamentos e emoções aparentes
que me alertam para o problema. Nos
níveis mais profundos não existem
mais pensamentos neste sentido,
que me poderiam alertar. Percebe-se
simplesmente uma estagnação. Parece
existir um vazio, mas percebemos que,
por um lado, nem de longe chegamos
ao destino, e por outro lado, que não
avançamos mais; sem saber, porém,
o que fazer. Aqui é aconselhável
ter um mestre experiente ao nosso
lado, que poderá nos alertar para os
apegos ou dificuldades escondidas.
Dentro deste processo se reconhece
e percebe-se muito real o princípio
budista do Karma. Deve-se procurar
a chave para continuar o progresso
neste modo de ação do Karma. É por
WCTA-Br
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isto que um modo de vida direcionado
para a meditação é tão importante
quanto a própria meditação. Aqui
devemos entender novamente o
conceito de “De”, que contém em
si um agir que leva à tranqüilidade
de coração, tanto em mim mesmo
como nos outros, da mesma forma,
já que as duas coisas não podem ser
separadas. Inicialmente, chegamos
neste processo a uma tranqüilidade e
postura pacífica interna, que por sua
vez serão necessários para alcançar
progressos profundos na meditação.
Assim Zhuangzi escreve sobre “jejum
do coração”, deve acontecer após o
acalmar dos pensamentos. A “agitação
interna” (Meister Eckhart) deve ceder
a uma ausência de intenções. Por
isso, o sentar em profundidade é tão
necessário como uma vida externa
impecável, pois isto – tomado ao pé
da letra – dá um suporte enorme
ao processo de ficar sentado em
meditação. Então podemos também
entender as palavras de Buda, Laozi e
Meister Eckhart, quando eles chamam
atenção da mesma forma para evitar
extremos: ações más impedirão este
processo, mas a vontade de ser bom
de maneira eufórica também colocará
o espírito em inquietação. O mesmo
acontece nos processos de estar
sentado em meditação. Zhang Boduan
escreve a respeito:
“O fogo no forno de Jade está
quente”. “Da tigela sobe vapor roxo”.
O forno de Jade está aqui pela
maleabilidade da Terra; a serenidade
calma do trabalho que está sendo
feito sem pressa nem agitação. A
tigela por sua vez está pela firmeza
do Céu: a firmeza e inflexibilidade da
vontade que não se deixa perturbar.
Serenidade e disciplina devem agir
da mesma forma para alcançar o
sucesso. Novamente o texto deve
ser entendido de duas maneiras.
Por um lado, meramente técnico
durante a meditação. Permanecer
sereno e intuitivo, em combinação
com a intenção, aplicada de forma
correta, é o melhor método para
alcançar progresso rápido (chamado
de processo de ignição). Deixar
madurecer os resultados da meditação
na vida, precisa, por sua vez, tanto
da serenidade de deixar acontecer
lentamente, como da observação
disciplinada exata para não mais
12
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deixar o caminho. A geração do elixir
interno se compara muitas vezes com
o crescimento de um embrião, que
recebe uma gestação em serenidade
(permitindo seu próprio crescimento)
e disciplina (não permitindo que
se desvie de seu caminho), até que
aconteça o (re-) nascimento. Podemos
comparar também com a educação de
uma criança, até que se torne adulto.
Visto desta forma, somente um ser
espiritualmente maduro e plenamente
desenvolvido pode ser considerado
“adulto”, quer dizer independente,
existindo livremente em si mesmo.
Assim, a meditação chega a uma
fusão de “Dao” e “De”, isto é, à união
entre visão de sabedoria mística e sua
aplicação na vida. Isto por sua vez faz
surgir o homem verdadeiro no seu
potencial completo, o qual,
pela natureza de sua existência
divina, é bom.
A RESPEITO DA TÉCNICA
Todas as três fases ou graus dentro
da nossa meditação possuem um
efeito duplo. Por um lado, querem
preparar para o próximo grau e nível,
e conduzir com segurança o praticante
até as experiências profundas de vazio
autêntico. Os exercícios são, por outro
lado, concebidos de forma que são
desenvolvidos aspectos extremamente
pragmáticos e importantes dentro de
cada grau, importantes para todo o
sistema do Taijiquan do estilo Chen (e
de todos os outros estilos de Taijiquan).
Fase 1: O Relaxamento
A primeira fase serve, antes de
tudo, como preparação para “o
ficar sentado” simplesmente. Nossa
mente tem que ficar tranqüila, e
mesmo assim temos ainda algo para
fazer - movimentamo-nos enquanto
sentados, para que a mente inquieta
não precise rebelar-se tanto. Pessoas
ainda sem prática em meditação têm,
primeiramente, o problema de ficar
inquietos e incomodados enquanto
permanecem em silêncio, antes
de alcançar serenidade. Por isso a
primeira fase é projetada de modo a
corresponder plenamente aos critérios
do Qigong sentado. Semelhante
às formas, utilizamos o movimento
para alcançar a tranqüilidade.
Mas, como estamos sentados, e o
movimento de ambos os braços é de
circular e repete-se monotonamente,

o grau de serenidade aumenta
significativamente. Os movimentos
são feitos de modo muito similar
aos exercícios de Desenrolar a Seda
frontais. Como a consciência aqui
não tem que trabalhar com os
fluxos de energia, pode ficar quieta,
enquanto o corpo começa a reagir
aos exercícios de Desenrolar a Seda
independentemente, acostumandose a estes. Como isto, gera-se um alto
grau de bem-estar e conforto. O corpo
está sendo suavemente “energizado”.
Estamos sentados numa cadeira,
para que as pernas participem do
processo sem serem sobrecarregadas
pelo peso do corpo. Com esta prática,
percebemos um efeito terapêutico
muito alto para os joelhos, e por isto
utiliza-se estes exercícios há alguns
anos para pessoas com problemas
nos joelhos, com sucesso extremo.
Devido à postura sentada numa
cadeira, a conexão com as pernas
continua aberta (contrário na postura
de lótus), e é bem mais fácil para a
área do Dantian servir como ponto
de coleção de energia, por não existir
um espaço tão grande abaixo, como
é o caso na forma, nos Exercícios
de Seda ou na Meditação em Pé.
Exatamente por a postura ser sentada
é criada a possibilidade de melhorar
a capacidade de sensibilidade. Para a
maioria dos praticantes, é mais fácil
desenvolver o Dantian através deste
exercício. Por meio dos movimentos
executados, está sendo bombeada
energia de todo o corpo para a área
do baixo abdômen, e ela pode ser
facilmente coletada nesta posição.
Uma percepção profunda é assim
gerada. Muitas pessoas praticam
Taijiquan a vida inteira e mesmo
assim o Dantian continua sendo uma
mera imaginação, se considerado
sinceramente. Esta imaginação só
gera outra imaginação. Para alcançar
resultados reais, não se pode ficar
parado aqui, é preciso conseguir uma
percepção energética verdadeira
nesta área. De onde mais poderíamos
iniciar um movimento? Dantian é o
ponto de conexão entre pensamento
(yi) e do movimento (dong). Sendo
o Dantian porém somente uma
imaginação, nada mais além dela
acontecerá e o movimento corporal
continuará vazio. O desenvolvimento
efetivo do Dantian e uma boa
energização do corpo, assim como o
transporte desta para as formas do

Taijiquan, é o alvo “externo” desta
primeira fase de meditação. A meta
“interna” é o acostumar-se ao sentar
e o desenvolver do sentimento de
bem-estar e paz interior. É importante
uma prática ininterrupta de cem dias
durante uma hora para um executar
sério desta primeira fase. Para uma
prática amadora, vale aqui como para
as outras fases: quando e quanto
puder, toda prática é válida.

aprendemos agora concentrá-lo
num único ponto (ou assunto).
Conseguindo isto, todo desvio de
atenção desaparece, e torno-me
unidirecionado. Esta redução de
mil pensamentos para um único,
este unidirecionamento, é tarefa
da segunda fase da meditação, que
deveria outra vez ser praticada por
cem dias sem exceção, durante uma
hora, por pessoas de intenção séria.

Fase 2: A Concentração
Nesta fase abolimos qualquer
movimento externo. Estamos agora
sentados em tranqüilidade imóvel
e dirigimos toda nossa atenção
à percepção do Dantian que
desenvolvemos na primeira fase.
Nossa atenção (yi) é como o gás de um
fogão que mantém a chama ardendo.
Nossa mente agora está em condições
de perceber conscientemente o
Dantian sem precisarmos fazer algo
através de movimentos externos.
Tendo, na primeira fase, aprendido a
colocar o Dantian em ação, por meio
de movimentos externos, é agora
nossa mente que assume plenamente
esta tarefa. É como no fluxo da
energia interna. No início tentamos
iniciar esta energia pelo treino das
formas nos movimentos prescritos.
Mas num nível mais avançado, esta
movimentação não pode acontecer
de fora para dentro, ela deverá
desenvolver-se de dentro para fora.
Não é mais o movimento externo
que traz fluxo energético interno,
mas é o fluxo interno de energia
que produz o movimento externo.
Como mais poderia o Taijiquan ser
efetivo na luta e para a saúde? Nas
três conexões internas (Nei San He),
diz-se de forma resumida: a mente
conduz a energia, e a energia conduz
o corpo. Precisamos então aprender
assumir este processo a partir de
dentro, depois dos estímulos a partir
de fora. Como o Dantian é o centro do
movimento, é primeiramente a mente
que deve perceber o Dantian e agir a
partir dele. Este resultado nos será de
grande utilidade nas formas e deverá
ser levado para estas através da
meditação. Nós desenvolvemos esta
capacidade, de estarmos com a mente
“no Dantian”, nesta segunda fase,
como meta externa. A meta interna
é a capacidade para a concentração.
Como a mente comumente está
acostumada a pular entre mil coisas,

Fase 3: O Vazio
Tendo chegado a uma atividade
espiritual não dividida, à percepção do
Dantian, precisamos em teoria deixar
esta de lado, para penetrar passo a
passo dos estados iniciais de vazio
até uma percepção plena deste vazio.
Libertar-se disto na prática é um longo
caminho. Precisamos, primeiramente,
entender que esta última fase nos
acompanhará pelo resto da vida. Pois
esta “viagem” até um desapego total,
até o “espírito do vale”, até o vazio
autêntico final, levará à percepção
do Wuji. O potencial de iluminação
do Taijiquan está contido nestas
experiências, e toda prática dentro
do sistema deve ser afinada com esta
experiência. Quanto mais profunda
for minha experiência do Wuji, tanto
mais a mente conseguirá permanecer
na serenidade apesar do movimento
mental e físico. De acordo com o
grau de aprofundamento, alcançase um agir do Taiji dentro do Wuji,
o que representa a forma máxima
de “tranqüilidade em movimento”.
Uma prática diária de uma hora
durante cem dias será novamente um
bom fundamento, que poderá ser
transmitido em cursos. Depois disso
o aluno deverá ter construído um
bom fundamento para a meditação.
Quaisquer explicações e instruções
adicionais deveriam então ser
realizadas em conversas pessoais não
comerciais entre professor e aluno e
não mais em aulas públicas. Conversas
individuais com o professor são bem
mais eficazes para reconhecer os
progressos aparentemente pessoais,
que pareceriam sem importância e
seriam mal entendidos por aqueles
que não meditam com seriedade.
Acontece aqui um efeito realmente
transformador de experiências de
vazio, o que faz uma tal cooperação
íntima não só necessária, como
também de grande valor.
Concluindo

Enquanto para o praticante sério é
importante construir este fundamento
de trezentos dias consecutivamente,
para depois possivelmente poder
meditar mais e mais tempo, para o
amador uma excelente alternativa é
praticar as três fases em seqüência
numa sessão, após certo tempo de
acostumar-se à primeira fase. Daí
resultará um exercício compacto
excelente, independente do tempo
de meditar, e com certeza cada
minuto terá grande valor. Os três
exercícios descritos neste tratado
foram propositadamente explicados
de forma resumida. É minha
intenção alertar para a existência e
as possibilidades da meditação. Não
me parece, porém, haver sentido
e ser digno de ser estimulado o
aprendizado de meditação a partir
de um livro, pois instrução pessoal é
indispensável. Observação: todas as
citações de Laozi são da tradução de
Richard Wilhelm.
Perfil do autor de Jan Silberstorff
Nascido em 1967, Mestre do estilo
Chen de Taiji na 20ª geração, primeiro
discípulo ocidental do Mestre Chen
Xiaowang; diretor de formação e
fundador da WCTA na Alemanha
(WCTAG); autor especialista.
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Guten Tag!

A

prendi essa saudação no curso
de alemão antes da vinda para a
Alemanha. Quer dizer “Bom Dia”, mas
não como usamos, para desejar boa
manhã – para isso, eles usam Guten
Morgen. Guten Tag é uma saudação que
vale pelo seu dia inteiro. Pensei que
usaria essa saudação bastante, assim
como tinha outras idéias sobre o que
seria a vida na Alemanha. Prepareime para a diferença cultural, hábitos
e costumes, tendo em mente que
estaria aqui a trabalho, estudo e …
Taijiquan. Tinha como referência o
trabalho do Mestre Jan Silberstorff
e sabia da vinda do Grão Mestre
Chen Xiaowang. Meu foco era ter
aulas regulares com um professor da
WCTAG e acompanhar os seminários
desses mestres. Assim, trabalharia
na pesquisa na minha área de
atuação profissional e manteria meu
aprendizado no Taijiquan.
Ao chegar aqui me surpreendi,
com tudo. Adaptei meus planos
à realidade que encontrei. Nem
mesmo a saudação uso - prefiro as
que eles usam de fato na Bavária
(mais especificamente, em Munique,
onde estou). Tive até agora bem mais
auxílio, oportunidades e condições
do que esperava. Os alemães são
gentis, educados e, especialmente no
Taijiquan, encontrei pessoas que me
ajudaram, me ajudam e enriqueceram
muito minha experiência nas terras
germânicas e além.
Digo além, pois meu primeiro
contato “alemão” com Taijiquan se
deu na verdade na Espanha, com
o curso do Mestre Jan, de Dao De
Jing I, em Junho de 2015. O local é o
mosteiro de St. Honorat, em Mallorca.
Uma paisagem linda, onde parece
que o céu está mais perto de nossas
mãos, enquanto o verde das colinas

nos mantém na Terra e os olhos se
perdem no horizonte em direção
ao mar. Lembro quando comecei
a estudar Taijiquan, há cerca de
15 anos, e aprendi que Taiji podia
ser entendido como “Céu e Terra
unidos pelo Homem”. Esse lugar é
isso – naturalmente nos convida à
contemplação e a nos sentirmos parte
do Todo. Perfeito para a prática da
“Sitzmeditation” [1].
Para quem se pergunta como
um estudo Taoísta pode se dar num
mosteiro cristão, talvez tenha chegado
a hora de refletir um pouco sobre
o verdadeiro sentido das religiões.
Todas falam de respeito, amor e união
e St. Honorat e Na. Sra. de Cura são
lugares icônicos para essa reflexão.
Os símbolos das religiões mais antigas
estão por lá, e assim não se professa
uma fé, mas a espiritualidade. Quem
quiser saber mais sobre a região e
tudo mais que ela representa, sugiro
começar aprendendo sobre Ramon
Llull, idealizador do local.
Quanto ao curso de Dao De Jing,
com meu parco alemão achei que
seria interessante traduzir o livro do
Mestre Jan antes de ir. Usei internet
e dicionários, mas tinha algumas
dúvidas e deixei para esclarecê-las
por lá. Achei que não conversaria com
ninguém, porque embora pudesse
entender algo, não conseguia falar
muita coisa em alemão. Esperava
ter o silêncio e a observação como
meus únicos companheiros. Mas não
foi bem assim. Todos passávamos
a manhã em silêncio, até a hora da
aula teórica matinal. A rotina se dava
da seguinte forma: começavamos
com Zhanzhuang (das 8h às 9h, com
correções a partir das 8h30), seguido
pelo café da manhã e pausa até as
10h30, quando tínhamos aula teórica.
Seguíamos a teoria com prática,
tentando trazer conscientemente o

que havíamos aprendido para nossa
prática. Às 13h30 era o almoço, e
às 15h30 voltávamos para teoria
e prática. À noite praticavamos
“Sitzmeditation” , numa sala especial,
cuja parede frontal era de janelas para
o horizonte.
Mestre Jan havia pedido para que
uma aluna me ajudasse traduzindo
algo que eu precisasse. Agradeço a
ajuda dela e de todos os outros. Fosse
durante as refeições , durante ou
após as aulas, alguns vinham até mim
espontaneamente oferecer ajuda,
outros simplesmente começavam
a conversar, e me senti bastante
a vontade para perguntar o que
precisasse a quem estivesse à minha
volta. Foi lá que recebi preciosas dicas
de grupos de Taijiquan aos quais podia
me integrar para praticar, seminários
por vir, professores para aulas
regulares. A partir dessas dicas, o
Taijiquan se integrou completamente
ao meu dia a dia, ao meu final de
semana, à minha vida na Alemanha.
Comecei a frequentar seminários
com o grupo ao qual me integrei,
além do que havia planejado,
conhecendo professores, colegas e
lugares. É interessante como a mesma
coisa pode ser dita de forma diferente,
até que passamos a verdadeiramente
entender e perceber coisas que até
então achávamos que sabíamos. Daí
a importancia de ouvir várias vezes

a mesma coisa, em leituras e vozes
diferentes. As correções diferenciadas
do Zhanzhuang, e algumas
explicações, finalmente fizeram meu
corpo e minha mente entenderem e
se alinharem no que eu devo esperar,
e como devo fazer. Daqui e dali, como
um quebra-cabeça, as peças foram
se encaixando, e eu vi o quanto eu
achava que sabia e o quanto ainda
tenho a desenvolver.
Durante esse curso, Mestre Jan
me falou do final de semana em
Hamburgo, com seminário e exame,
para o que aqui eles chamam de
“Übungsleiter” - nosso primeiro
exame na WCTA do Brasil. Comecei
a estudar os nomes das posturas em
alemão, mas com curso de alemão,
trabalho e outras tarefas, vi que
não os guardaria os naquele idioma.
Concentrei-me no Inglês e fui. Na
noite anterior passei mal com algo que
comi. Dormi menos de 3h e sai às 4h
da madrugada para pegar o trem para
o aeroporto. Cheguei em Hamburgo
as 08h30, cansada, abatida, e ainda
não me sentindo muito bem. Cheguei
a pensar se deveria fazer mesmo o
exame. Ainda bem que decidi que
sim. Tive a impressão do exame ser
mais longo que no Brasil – talvez pela
tensão e cansaço. Graças a Koljia – um
dos professores, pude usar inglês para
me comunicar durante o exame.
Em Munique, onde resido, tivemos

excelentes seminários de professores
de outras cidades, como o próprio
Mestre Jan e Frank Marquatt, dentre
outros. Mas também fui a Hamburgo,
Áustria, Espanha e Itália. Agora, minha
agenda estava comprometida com o
Pós Doutorado e com o Taijiquan da
mesma forma e com o mesmo peso,
e comecei a me dividir entre os dois.
Com a vinda do Grão Mestre em
Novembro(*), circularei novamente
por Hamburgo e Karlsruhe.
Em setembro voltei a Mallorca, no
mesmo complexo de mosteiros (St.
Honorat e Na. Sra. de Cura) para o
retiro cujo tema era o Taijiquan sob a
ótica Cristã. Encontrei mais uma vez
pessoas que só tenho a agradecer por
ter conhecido. Dentre elas, Betina, que
fala Português fluentemente (parecia
até milagre uma ajuda tão especial), e
conhece o Brasil talvez melhor que eu.
WCTA-Br
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Histórias e estudos
do Luciano G. M.
Ferreira

E
Em síntese, tenho em média ido a dois
seminários por mês.
Minha aulas regulares, com
Alexandre Cornelius, são de duas
horas e meia, às segundas e/
ou quintas. Há tempo suficiente
para alongamento, Zhanzhuang,
Chansigong, Formas e Tuishou.
Depois do Zhanzhuang há uma
pequena pausa, e sempre ao finalizar
uma série de algo, abre-se um espaco
para eventuais dúvidas. Na execução
das formas, formam-se pequenos
grupos de acordo com o que o
praticante deseja treinar. O professor
circula pelos grupos, repetindo
alguns movimentos em conjunto,
fazendo correções e esclarecendo
dúvidas. Usa-se também, como nos
seminários, a execução da forma com
pausa nas posturas para correção,
ou a execução citando o nome da
próxima postura, numa pequena
pausa entre elas. Percebi como aulas
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regulares com tempos mais longos
valorizam o trabalho do professor, e
incentivam o empenho dos alunos.
Ensina-se e aprende-se de maneira
mais eficiente.
Em Dezembro retorno ao Brasil, e
não posso dizer que meu ciclo de
aprendizado aqui tenha se encerrado,
mas que talvez esteja no meio do
caminho. Talvez me divida no próximo
ano entre Brasil e Alemanha. Agora,
estou me preparando para no próximo
mês conhecer o Grão Mestre Chen
Xiaowang. Os estudos de Dao De
Jing I, que marcaram meu começo
por aqui, terminam em Junho do
próximo ano, e a última webaula
está marcada para o dia do meu
aniversário … sincronicidade perfeita
em fechamento de ciclos.

[1] http://www.wctag.de/index.
php?id=342

ssas histórias estão contadas por
mim como se estivesse falando da
vida de alguém cuja evolução estou
acompanhando... Vale aqui a prece do
Juan Jimenez: “Eu não sou eu, sou aquele
que caminha ao meu lado, sem eu vê-lo;
que visito frequentemente e que, às vezes,
esqueço. O que cala, sereno, quando falo. O
que docilmente perdoa quando eu odeio. O
que passeia por onde estou ausente. O que
estará de pé quando eu estiver morrendo.”
Sou conhecido por ser mineiramente
discreto, por certa sagacidade ímpar,
assim como ter um bocado de casos pra
contar de vivências pelo mundo.
Minha história é marcada por
incontáveis superações; sofri com
bronquite asmática nos primeiros anos
de vida, carreguei água de chafariz
para casa, no interior de Minas Gerais,
nos anos 50 e fugi de meninos que
muitas vezes queriam derramar o
leite que levava para meus irmãos. E
suportando o peso desses suprimentos
de água e leite, acostumei-me a
correr, a suportar a falta de fôlego e
fui ficando fortezinho até que vi meu
irmão menor cercado por uma turma;
não tive alternativa senão “colocar
aquelas crianças pra correr”, numa
época em que ainda não se divulgara
o diagnóstico: bullying.

A favor dos tempos antigos defendo
que os heróis eram admirados pela
coragem, ética impecável, discrição
e defesa dos oprimidos. Essas eram
as características e virtudes que eu
idealizava na fase mais tenra da infância,
quando minha imaginação era povoada
por alguns poucos heróis com quem
tinha contato no início da noite, pelo
rádio ou por alguns discos de aventura
tocados numa radiola. Traduzindo
para a turma jovem, esclareço como
engenheiro: radiola era um driver de
discos de vinil, que transduzia em sons a
vibração de um cristal ao deslizar pelos
sulcos dos discos.
Aos doze anos de idade fiz uma
longa viagem de carro com meu
pai, uma pessoa franzina e de baixa
estatura, e aconteceram dois eventos
de trânsito que me marcaram
para sempre. Nas duas ocasiões
os motoristas dos outros veículos
desceram dos carros e ameaçaram
meu pai, que não teve como reagir.
Episódios como esses constituíram
minhas feridas de infância e me
fizeram criar intimamente o raciocínio,
talvez equivocado, de que somente
através de algum desenvolvimento
especial poderia viver altaneiro como
meus heróis do rádio e dos livros.
Aos quatorze anos de idade
conheci uma academia de karatê, do
estilo Kenyu-Ryu Karate Kempo, recéminstalada em Belo Horizonte. Aprendi
um pouco dessa arte com o sensei Akio
Yokoyama, a quem inclusive substituía
ministrando aulas e de quem sorvi
aplicações e conceitos, entre os
quais ressalto: kime, tanden, deai, kiai
e outros. Dessa época advieram duas
constatações:

tinham uma postura corporal especial
e uma capacidade de desfechar golpes
com grande vigor. Isso me intrigava e
instigava a pesquisar sobre movimentos
integrados e de grande eficácia.

a ética que eu idealizava e, para meu
espanto, meus heróis fugiam de brigas
que teriam vencido.
Enquanto seguia um caminho de
amadurecimento da percepção de
melhores atitudes nas ruas, cheguei a
ganhar o campeonato de kumitê (luta)
do Estado de Minas Gerais em 1970.
Isso me valeu alguma notoriedade,

o que de certo modo foi positivo,
mas trouxe-me problemas como
convites para brigas de rua e até para
ministrar treino numa academia, o
que se mostrou uma armadilha: por
pouco deixei de ser todo quebrado,
pois os bravos anfitriões fizeram
fila para tentar mostrar que tinham
capacidade para chegar ao meu
título de campeão. Lembro-me que
o último, o mais robusto e senhor de
uma base especial, foi desmontando
minhas forças restantes até que num
momento de lucidez e de costas soltei
um chute certeiro - oshiro gyaku geri na boca do estômago do monstrinho,
que desabou.
Persisti na prática do karatê até
que, em 1997, conheci o Tai Chi Chuan
e a medicina chinesa, através de um
curso de formação, ao longo de um
ano, ministrado em módulos pelo
chinês radicado no Brasil, Liu Pai Lin.
Impressionei-me com a base desse
mestre e sua pujança física quando
já com mais de 90 anos de idade.
Com ele relembrei e aprimorei
conhecimentos sobre respiração e o
famoso Dantian ou Tan tien. Conheci o
Tai Chi como uma arte marcial capaz
de promover saúde e longevidade,
ao invés de outras que me causaram
um total de seis fraturas. Ao fim desse
ano, quando tive a ilusão de que sabia
alguma coisa, recebi desse mestre um
diploma simples, com o significado de
“iniciado no mistério” e o elogio verbal
de que eu estava pronto para começar
a aprender...
No ano seguinte conheci a Gláucia,
praticante do estilo Chung da escola
Wu de Tai Chi Chuan. Encantei-me com
a suavidade dos seus movimentos e
costumo dizer que essa foi uma das
razões pelas quais “decidi-me a levá-la
pra casa”. Casados, passei a auxiliá-la
em aulas de Tai Chi na Unipaz, em
Sergipe, de 2000 a 2012.
Nesse ínterim conheci um antigo
adepto do Tai Chi, o Paulo Roberto,
com quem passei a praticar vários
estilos, até que adotamos o Chen,
em 2006, a chamado da Liana Netto,
que estava empenhada, com o Jan
Silberstorff, na fundação do World Chen
Xiaowang Taijiquan Association - Brasil.
Desde então venho participando
de eventos de instrução pelo Jan
Silberstorff, que me sagrou professor
do nível 1 da WCTA-BR, estilo Chen,
conforme registro no http://wcta.com.br/
professores/.
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uma forma do Tai Chi Chen, veio
em direção ao meu rosto um soco
fortíssimo de um praticante de lutas
marciais, que teve o impulso de “fazer
uma experiência”, segundo ele disse
depois. Consegui defender-me com
veemência, a ponto do agressor pedir
clemência. Tive a felicidade de agir
no início do movimento do outro, o
taiji. Vale notar, ainda, que fui salvo
também por estar atento ao ambiente
à minha volta.

Faço questão de ressaltar do Jan
Silberstorff:

forma como ele preserva e difunde os
conhecimentos. Não entendia porque
não podia filmar as aulas. Vim a
perceber, depois, tratar-se de extremo
zelo na difusão do sistema do estilo da
família Chen na sua forma mais pura.

dos deslocamentos do tan tien e dos
fluxos de energia nos movimentos,
além da capacidade de apresentá-los e
dar exemplos práticos.

Chi, às tradições da família Chen e a
diversos estudos correlatos, tais como
o taoísmo, sendo autor de vários livros
de referência nesses temas.

curtos, short stick forms, que foram
aceitas e aprovadas pela família
Chen. Aliás, tive o privilégio de ser
o primeiro brasileiro a receber dele
ensinamentos sobre essas formas.

Chuan - Chen - também como uma
possibilidade de recurso e de lucidez
em caso de confronto, mas defende
sua concomitância com conceitos de
defesa pessoal, quando enfatiza o
não enfrentamento, se possível, como
a melhor forma de cuidar da própria
integridade física.

em nível profundo e em minúcias,
um pouco do Tai Chi. Certa vez, por
exemplo, o Jan comentou: “Com o
18
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passar do tempo vais deixar de considerar
importante aparecer um filme na internet
mostrando tua proficiência.” Esse
comentário, foi um convite à reflexão
em torno da realidade do nível de
Tai Chi que domino e da importância
de ter os mestres maiores como
referências.

com o Jan em que o mesmo treinou
os participantes na associação entre
meditação e o Tai Chi. Essa abordagem
merece ser destacada, pois pode
propiciar melhora na performance
dos praticantes e acaba sendo um
requisito para desempenho mais
avançado.
Recebi, também, instruções de
Chen Xiaowang, o grão-mestre do
estilo Chen, em Bariloche/ARG em
2007 e em Chenjiagou/CHN em 2011,
e foram experiências muito especiais.
Lembro-me da primeira impressão
que tive desse mestre: uma pessoa
calma e suave, forte e poderosa;
enfim, parecia um tigre livre,
confiante e amigo.
Além de participar de dois eventos
anuais, em média, incorporei a prática
do Tai Chi a ponto de comumente
fazer movimentos de chi kung e as
formas do estilo Chen em meio aos
afazeres do dia-a-dia. Exemplo: se
estiver sozinho num elevador ou
encontrar um canto discreto ou um
gramado, possivelmente estarei
fazendo algumas formas e o Zhan
Zhuang - um tipo de meditação em pé
em que a base é exercitada.
Passei por situações em que
acredito ter usado com maestria
alguns aprendizados do Tai Chi:

praça, um homem aproximou-se da
Gláucia para agarrá-la e, percebendo
que eu não permitiria, me atacou.
Desta vez agi no instante entre o
não movimento e o movimento
do oponente, o momento entre os
chamados wuji e o taiji. Apliquei três
golpes e em seguida relaxei, o que
provocou a descontração do outro.

deslocou-se para a praça onde eu
estava praticando Tai Chi. A visão
do senhor sendo jogado no chão
fez-me optar erroneamente (?) por
entrar em luta com o dito cujo e o
imobilizar; diga-se de passagem, sem
o machucar. Vali-me de movimentos
em que desfiz a estrutura do eixo do
oponente enquanto girei eficazmente
em torno da minha base. Com a ajuda
de transeuntes foram devolvidos os
pertences ao idoso e sai ileso; embora
não tenha conseguido escapar das
broncas posteriores da minha esposa.
As melhores referências para agir,
que conheço, são as Proibições e os
Requisitos de Caráter, constantes no
Código de Ética da família Chen. Vide
ambos, a seguir, em tradução livre.

1. Não afirme sua autoridade à custa
de outros.
2. Não se deixe intimidar por agressão
e não despreze os outros.
3. Não tenha receio por si mesmo,
auxilie outros em perigo.
4. Não faça algo ilegal.
5. Não use artes marciais para fins
inapropriados.
6. Não tire proveito de seu status para
se tornar arrogante.
7. Não mostre suas habilidades em um
ambiente inadequado.
8. Não procure más companhias.

9. Não chafurde em luxo nem viva
como um mendigo.
10. Não seja arrogante ou prepotente.
11. Não entre em discussão com uma
pessoa louca ou violenta.
12. Não discuta com ignorantes.
13. Não seja influenciado por outras
pessoas com base em suas posses.
14. Não cobice riqueza ilícita.
15. Não incorra em abuso de
substâncias ou em luxúria.
16. Não se recuse a pagar qualquer
obrigação pública ou privada.
17. Não use o cargo público para fins
pessoais.
18. Não se deixe seduzir pelo poder.
19. Não seja um traidor.
20. Não negligencie sua formação.

1. Duan: decoro, manter o eixo da
dignidade.
2. Gong: justiça, imparcialidade.
3. Ren: bondade, benevolência,
humanidade.
4. Hao: Nobreza, pensamento
abrangente.
5. Zhong: lealdade, fidelidade.
6. Cheng: Honestidade, sinceridade.
7. Jing: Respeito, estima pelos seus
professores e anciões.
8. Zheng: integridade, decência.
9. Ji: Sentido de justiça, buscar o que
é certo.
10. Yong: bravura, prontidão para
lutar por uma causa justa.
11. Xin: confiabilidade, boa-fé.
12. De: moralidade, conduta ética.
Voltando aos movimentos no
Tai Chi, gostaria de focar alguns
aspectos que considero relevantes nas
aplicações:

– os movimentos do outro, entender
as forças envolvidas e executar ações
de redirecionar as forças e acrescentar
sua própria força. Essa dinâmica é a
tradução dos termos: ting jin, dong jin,
hua jin e fa jin.

simplificações que fiz, a fim de não
perdermos adeptos:

é possível associá-las à dinâmica dos
deslocamentos. De início podemos
pensar em conclusões como:

e correção dos movimentos.

relacionada com força e velocidade.

num movimento de rotação está
fortemente relacionada à velocidade.
Da mesma forma, a energia e a
potência são fortemente relacionadas
à velocidade.

menor que a força de atrito estático.
Isso interessa porque, em princípio,
é mais fácil deslocar o que está em
movimento, do que o que está parado.

com a massa.
debruçar sobre conceitos tais
como: potência [p], força [f], força
centrípeta [fCP], velocidade [v],
energia [e], raio [r], massa [m],
atrito estático e atrito dinâmico.
E, se não for pedir demais, sugiro
que deem uma olhada em equações
que as correlacionam. Peço vênia
aos especialistas para admitirem as

O praticante precisa ser capaz de
executar as ações; daí serem essenciais:

estrutura, postura e mecânica
corporal.

o esconder seus movimentos e
intenções.

Bem, é fácil falar e escrever, mas
o importante é a prática constante,
para se chegar à excelência - gong
fu. Os maiores ícones dos esportes,
respeitando-se seus pendores
pessoais, são os que mais treinam.
Finalmente, após os casos relatados
e as diversas abordagens que ofereci,
ressalvo o tai chi como um recurso
que pode ajudar-nos a dirigir nossas
energias para a gentileza, a tolerância
e trabalhos sociais em prol dos menos
favorecidos. Reconheço os desafios
sociais dos tempos atuais e o tanto
que nós brasileiros precisamos cuidar
da nossa formação ética, aquisição
de conhecimentos e auxílio fraterno;
podendo o tai chi fazer parte dos
processos de melhoria.
Permitam-me brincar, também,
ao afirmar que, diante de tudo isso,
ainda tenho muito a aprimorar,
principalmente quanto às alternativas
de recuar e fugir.
Leiam esse caso extra:
Numa filmagem na internet aparece
meu neto, de seis anos de idade, com
uma linha amarrada a um dente. Ele
deveria puxar a linha para arrancar o
dente, mas quedava-se com aparência
de apavorado. Fiz, então, uma
pergunta desafiadora:
- Não tens coragem ?
- Não ! – respondeu o menino. Em
seguida ele arrancou o dente.
Moral da história: Pra mim ficou
evidente que a verdadeira coragem
não é não ter medo, mas fazer o
que deve ser feito, em meio ao
medo natural.
WCTA-Br
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PERFIL

AULAS REGULARES

Paulo Roberto Albuquerque de Lima
Instrutor certificado no Nível 2 pela WCTA-Br

C

omecei a praticar artes marciais com
cinco anos de idade, o judô, modalidade
que praticaria até os 23 anos. Em seguida
treinei boxe ocidental, Shaolin Norte, Karate
estilo Wado Ryu e Karate olímpico, passando
ao Karate Tradicional no ano de 2001. Obtive
também graduação em Jiujitsu e Iaido. No
ano de 2008 comecei a treinar Taijiquan
estilo Chen com o Professor Mario Gusmão
Neto, passando a frequentar os seminários
do Mestre Chen Yingjun e Jan Silberstorff.
Recentemente participei de seminário
na Argentina com o chefe da escola de
Chenjiagou, Chen Ziqiang.
Os Mestres que orientam tecnicamente
os associados da WCTA são as pessoas mais
fortes que já encontrei em toda a minha vida.
Impressionam pela força e pela serenidade.
Seus seminários regulares incrementam o
kung fu individual dos participantes e trazem
o sopro da ancestralidade chinesa para nossa
prática diária.
Cerca de dois meses depois de ter
começado a treinar o Taijiquan estilo Chen,
no ano de 2008, já fui ao meu primeiro
seminário, ministrado pelo Mestre Chen
Yingjun. Este primeiro seminário com tão
pouco tempo de treino foi vital para que eu
perseverasse no treino deste estilo. Conhecer
um Mestre de nível tão alto como o Mestre
Yingjun gerou um impacto sobre minha
prática e minha vida. Desde o ano de 2008,
venho participando de todos os seminários
ministrados por ele, exceto o de 2013.
A partir daí, quando a orientação e apoio
prestados pela WCTA já eram, por si só,
motivos mais do que suficientes para que
eu permanecesse no estilo, conheci, em
2011, o Mestre Jan Silberstorff, outro grande
impacto na minha vida. Altamente técnico,
poderoso e cartesiano, o Mestre Silberstorff
trouxe aquela pitada de ocidentalidade
ao treinamento, fazendo com que eu me
decidisse a prestar o exame para o Nível 1 no
ano de 2011, no Rio de Janeiro.

Aracaju
Luciano Gonzaga de Menezes Ferreira
(nivel 1)
(79) 9148-0039
Praça Dr. Joaquim Barbosa. Bairro São José

Brasília

Daniel Luz (nível 1)
(61) 9851-4690
Aulas particulares ou para grupos

Monica Han (nível 2)
(61) 9286-6138
Escola Classe 410 Norte: Centro de Ensino
Fundamental 410 Norte - SHCN, Asa Norte
Segundas e quartas de 19 às 20h

Elizabeth Cid de Alcântara (nível 1)
(61) 9274-2460
Aulas particulares

Robson Rodrigues da Silva (nível 2)
(61) 9554-0062
Aulas particulares ou para grupos
Fábio Augusto Furrier (nível 2)
(61) 9803-2009
Aulas particulares ou para grupos
Soraya Lacerda (nível 2)
(61) 98116-2133
Aulas particulares ou para grupos
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Antônio Francisco Moreira Neto (nível 1)
(61) 9161-1069
Minas Brasília Tênis Clube: Estrada Parque
das Nações (Via L4) - SCEN - Setor de Clubes
Norte, atrás da UnB
Sábados e domingos de 8:00 às 11:30h

Iêda Gomes Nícoli (nível 1)
(61) 8173-6675
Mansão Paraíso: SMLN, MI 07 Conj. 01, Casa
05 - Lago Norte
Segunda a sexta a partir de 18h,
sábados à tarde
Marcus Evandro (nível 1)
(61) 9954-7334
Entre as quadras 204/205 Sul (gramado
atrás da delegacia da mulher)
Segundas e quartas de 7 às 8h

Marli Cascão (nível 1)
(61) 9967-9846
Praça da Harmonia Universal: 104/105 Norte
Segundas de 19 às 20h, e aulas particulares
Shizue Naka (nível 1)
(61) 9645-5617
Espaço Cultural da união Planetária: SHIN QL13
Conjunto 5 Casa 19 - Lago Norte
Segundas, terças, quartas e quintas,
de 7:30 às 8:30h
Instituto Oca do Sol: SMLN trecho 1 chácara 66
Terças e quintas de 18 às 19h
Siegfried Elsner (nível 1)
(61) 9976-0703
Espaço Long Hu: SHIS QI 1 Conjunto 2 casa 19
Lago Sul
Aulas particulares, ou para grupos
Taolu Instituto de Cultura Oriental
Magno Bueno Silva (nível 2), Alexandre Rui
Baralho Bianco (nível 1), Clésia Isaura da Silva
Reis (nível 1), Marli Cascão (nível 1), Marise
Severo de Souza Pereira (nível 1), Rossano
Gambetta (nível 1)
(61) 3447-1795
WCTA-Br
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Lauro de Freitas
Segundas e quartas de 7 às 8h
Liana Netto (nível 2)
(71) 9968-5809
AKA Academia de Artes Marciais: Rua Érico
Veríssimo, 53 - Itaigara
Terças e quintas de 7 às 8h

A WCTA-Br parabeniza os recém-certificados Instrutores Sêniores Bruno Diniz
Teixeira e Paulo Lima, e os Instrutores Marisa da Silva Pinto e Paulo César C. Andrade.

Escola Classe da 303/304 Norte
Terças de 17:15 às 20:15h, e sábados de 9 às 12h
Praça da Harmonia Universal: EQN 104/104
Asa Norte
Segundas de 19 às 20h, e quartas de 7:30
às 8:30h
Parque da Cidade, Parque Olhos d’Água, e
Parque Águas Claras
Aula itinerante, todo 2º domingo do mês,
de 10 às 11h

Campina Grande
Eliabe Serafim Ferreira (nível 1)
(83) 9112-8846
Sírius Ginástica Adaptada: Rua Otilia Donato,
nº 57, Prata
Segundas e quartas a partir das 18h

Fortaleza
Flávio Pessoa (nível 2)
(85) 8732-8882
Pilates Point: Rua Tomás Acioli, 964 Dionísio Torres
Terças e quintas às 18h

Niterói

Rangel nº 71, Leblon
Terças e quintas de 19:20 às 20:50h
Parque Lage: Rua Jardim Botânico nº 414 atrás da Escola de Artes Visuais
Sábados de 8 às 9:45h
Mário Gusmão (nível 2)
(21) 97258-4415
Jardim Botânico: Rua Jardim Botânico nº 1008
Segundas, Quartas e Sextas de 7:30 às 9h
no Lago Frei Leandro
Terças e Quintas de 16:30 às 18h no Recanto
das Mangueiras
Bruno Diniz (nível 2)
(21) 99170-8675
Aulas particulares ou para grupos
Paulo Lima (nível 2)
(21) 97163-8120
Heiwa Terapias Orientais: Rua Barão do
Flamengo, 22
Segundas, quartas e sextas, de 8:30 às 9:45h
José Carlos Azevedo de Souza (nível 1)
(21) 99871-5018
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro:
Antiga estrada Rio-São Paulo, Seropédica
11:30 às 12:30h

Paulo Rogério da Motta (nível 1)
(21) 98240-7991
Aulas particulares

Roberto Barboza de Melo (nível 1)
(21) 98602-5319
Universidade Estadual do Rio de Janeiro
Segundas, quartas e sextas, de 18 às 19:30h
Sábados de 8 às 13h

Rio de Janeiro

Salvador

Eduardo Molon (nível 3)
(21) 98571-8080
Clube Campestre da Guanabara: Rua Alberto

Jucival Souza (nível 2)
(71) 9194-4600
Rua Marta Maria de Jesus, 264 - Miragem,
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Nilza dos Santos (nível 2)
(71) 9917-4736
Clube dos Empregados da Petrobrás: Rua
Missionário Otto Nelson, nº 640, Stella Maris
Terças e quintas de 9 às 10h
Centro Pastoral nas Dorotéias: Avenida
Leovigildo Filgueiras - Garcia (próximo
ao teatro Castro Alves)
Segundas e quartas de 9 às 10h

São Paulo
Flávio Pontes Octaviani (nível 2)
(11) 99906-7323
Parque Villa Lobos
Aulas mensais abertas, entre em
contato para agenda

Uruguaiana
Rui Seabra Machado (nível 2)
(55) 8401-3668
Oficina Estética do Corpo: Rua General
Canabarro, 2773 - Centro
Universidade Federal do Pampa
Atendimento terapêutico com Taijiquan:
Policlínica do Círculo Operário de
Uruguaiana, Hospital Santa Casa de
Caridade de Uruguaiana, Círculo Operário
de Uruguaiana, Associação de Apoio a
Pessoas com Câncer - Uruguaiana, Grupo
Girassol – Paróquia São Miguel, Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social
Trabalho e Cidadania – Barra do Quaraí.

Ilha das Crianças
A Ilha das Crianças é um centro educacional e recreativo para
crianças em situação de risco social no Brasil, que foi iniciado pela
WCTAG em março 2011. O objetivo é permitir que as crianças
tenham oportunidades para desenvolver suas habilidades e
competências em um ambiente saudável, natural e protegido.
Além dos cursos, tais como a Alfabetização, Inglês, Reforço
Escolar, Dança, Teatro, Atividades Desportivas, Meio Ambiente e
Artes, as 93 crianças recebem uma alimentação saudável, apoio
psicológico e carinho da equipe pedagógica. As atividades lúdicas
e recreativas fundamentadas na pedagogia do afeto, ajudam a
criança a desenvolver sua personalidade e elevar sua auto-estima e
auto-confiança.

Vitória da Conquista

Ajuda pessoal e afetiva

Jonathas Gomes (nível 2)
(77) 3421-2107
Clínica Viver: Rua México n°145, Recreio
Terças e quintas de 17 às 18h,
Sábados a partir de 11h

Manter contato pessoalmente com as crianças é muito importante
para nós. Conhecemos e acompanhamos cada criança e seu
desenvolvimento por um longo prazo. Nossos projetos são
construídos com parceiros e amigos qualificados e cuidados por
gerentes locais dos projetos de forma eficaz e eficiente.

CONSULTE

http://wcta.com.br/professores
para lista completa de
professores certificados

Sua doação ajuda 100%
A WCTAG (Associação Mundial Chen Taijiquan Alemanha) promove
com sucesso projetos sociais para crianças e adolescentes no
Brasil e no Sri Lanka desde 2004. Nosso objetivo é permitir às
crianças, vítimas mais vulneráveis dos males sociais que vivem em
ambientes extremamente precários, uma situação de vida melhor.
Cada Real doado vai diretamente para o projeto apoiando
as crianças nas suas dificuldades. Atualmente os custos da
organização são inteiramente financiados pela fundação
alemã Friedrich-Wilhelm e Brigitte Werner e o patrocinador Jan
Silberstorff. Teremos o compromisso de emitir um recibo da
contribuição para cada doador.
Ilha das Crianças - Associação Centro de Estudo e Apoio ao
Desenvolvimento da Educação e da Qualidade de Vidas
Banco: Bradesco SA | Conta: 13931-9 | Agência: 3604
CNPJ: 12.150.985\0001-10

Internet: www.ilhadascriancas.org
Email: info@ilhadascriancas.org
Contato: Marilene da Silva Santos
Telefone: (+55) 71 36312710
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TREINAMENTO NA CHINA ∙ AGOSTO DE 2016
Seminário em Chenjiagou com Chen Xiaoxing e Jan Silberstorff ∙ Torneio Internacional de
Taijiquan ∙ Visita e palestras no Templo Taoísta de Kundao, em Huashan ∙ Visita à montanha
de Huashan ∙ Taijiquan, meditação e estudo do Tao Te King em Louguantai ∙ Treinamento
diário com Jan Silberstorff em Louguantai ∙ Palestras sobre Taoísmo no mosteiro ∙ Visitas
guiadas por Jan Silberstorff

