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“Se atravessarmos a vida convencidos de que a nossa é a única maneira de

pensar que existe, vamos acabar perdendo todas as oportunidades que surgem a

cada dia”

(Akio Morita)
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EDITORIAL

Esta publicação é o 11° volume  da coletânea de textos e provérbios 

publicados na home-page do Centro Fi losófico do Kung Fu - Internacional ,  que 

visa a orientação e o aprimoramento cultural dos art istas marciais. 

É muito interessante para o leitor divulgá-la no meio das artes marciais; 

pois estará contribuindo para a formação de uma classe de art istas e praticantes 

de melhor nível que, com certeza, nosso meio estará se enriquecendo.

Bom trabalho !

Um abraço !
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CENTRO FILOSÓFICO DO KUNG FU - INTERNACIONAL

O CENTRO FILOSÓFICO DO KUNG FU - Internacional possui  uma coletânea de 

informações, minuciosamente elaboradas, que revive o grande espíri to das artes 

marciais e que agora está à sua disposição.

Esta coletânea é atualizada com frequência, procurando manter os estudantes 

das artes marciais sempre sintonizados com importantes informações sobre o seu

auto aperfeiçoamento. Ao mesmo tempo em que se exercitam, em busca de um 

corpo mais bem preparado, têm aqui a oportunidade para exercitar sua mente e 

seu espírito em busca do equi l íbrio, da renovação de conceitos e do crescimento 

moral e intelectual.

Mas aí vem uma pergunta: Como poderemos nos aprimorar moral e 

intelectualmente através de aposti las, textos e provérbios ?

Confúcio, um dos mais conhecidos sábios chineses foi int i tulado, em sua época, 

ha mais de 2.800 anos,  como O SÁBIO DE MIL GERAÇÕES. Confúcio foi um dos

Mestres que pautaram a "história das artes marciais chinesas"; o tempo tratou de

sedimentar seus conhecimentos sobre a conduta moral dos indivíduos, que hoje 

são respeitados mundialmente. Assim, o CENTRO FILOSÓFICO DO KUNG FU 

INTERNACIONAL vem com a proposta de relembrar grandes conceitos e 
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pensamentos, não só de Confúcio, mas também, de grandes sábios que já 

passaram pela humanidade. Cabe a cada um de nós t irar ou não proveito para o 

próprio crescimento.

Outra questão relevante é compreender qual a f inalidade suprema das artes 

marciais. - No templo de Shaolin, por exemplo, cada encontro dos mestres com 

outras pessoas era precedido da frase: "Que a paz de Buda esteja com você !" - 

Qual o significado disso? Na verdade, a cultura das artes marciais sempre teve 

sua maior batalha travada no próprio interior dos indivíduos, uma luta contínua 

contra as próprias fraquezas e imperfeições. É praticamente impossível  buscar 

um aprimoramento pessoal, seja nas artes marciais,  seja em outro esporte que 

exija maior domínio, sem antes se melhorar como pessoa.

Ao contrário do que se deduz, a arte de lutar é a arte da paz. O verdadeiro 

lutador treina mil dias mesmo sabendo que poderá uti l izar seus conhecimentos 

em um único dia; e talvez nunca uti l izá- los. Contudo, seu esforço maior é para o 

auto-aprimoramento, a melhoria de si mesmo e a consequente construção de um 

mundo melhor.  -  Mesmo o guerreiro ama os dias de paz. Assim, nós não 

poderíamos ter outro propósito, senão, o de contribuir  para a construção de um 

caminho de paz, harmonia, aprimoramento moral e contribuição para que o 

homem seja sempre diferente a cada dia, sempre diferente para melhor. Que 

uti l ize seus braços, suas pernas e, principalmente, sua visão, para alcançar as 

alturas em benefício de seu próximo. -  Pratique a arte marcial com um propósito; 

um propósito de paz, de crescimento e de auto-melhoria. Um propósito realmente

elevado...

Que a paz esteja com você !  
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O REINADO DO BEM

Discípulo :  O coração dos homens ainda está muito cruel, Mestre. Poderá, algum 

dia, implantar-se na Terra o reinado do bem? 

Mestre :  O bem reinará na Terra quando, entre os homens que a vêm habitar, os 

bons predominarem.

Discípulo :  Mas como Mestre?

Mestre :  Porque, quando em maior número, então, farão que aí reinem o amor e a

justiça, fonte do bem e da felicidade. 

Discípulo :  Como isso se concretizará, Mestre?

Mestre :  Por meio do progresso moral e praticando as leis do bem, é que o 

homem atrairá para a Terra as boas vibrações e dela afastará as mas. Estes, 

porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o 

egoísmo.

Discípulo :  Mas isso está longe de acontecer,  Mestre?
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Mestre :  Nossos antepassados já previam o momento de transformação da 

Humanidade e nós nos avizinhamos do momento em que isso se dará; momento 

cuja chegada apressam todos os homens que auxil iam o progresso. 

Discípulo :  Mas, Mestre, não consigo ver essa mudança para breve; pois parece 

que a humanidade está totalmente perdida pela violência e pela maldade.

Mestre :  Essa transformação se veri ficará de forma natural, por meio da chegada 

de Espíri tos melhores e da evolução de outros que aqui se encontram, que 

consti tuirão na Terra uma geração nova. Então, os maus, e todos os que tentem 

deter a marcha das coisas, que a morte vai ceifando dia a dia, serão daqui 

excluídos, uma vez que estariam deslocados entre os homens de bem, cuja 

fel icidade perturbariam. 

Discípulo :  E para onde irão esses homens maus, Mestre?

Mestre :  Irão para outros mundos, menos adiantados, desempenhar missões 

penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que 

trabalharão pelo progresso de seus irmãos mais atrasados.

Discípulo :  E como o homem que aqui habita fará para melhorar-se, Mestre?

Mestre :  Considerado do ponto de vista da natureza humana, sabe-se que o 

homem ainda é imperfeito; assim, só é responsável por si  mesmo, pelas suas 

próprias faltas e não pelas de seus pais. - Todos os homens de fé e de 

boa-vontade precisam trabalhar com ânimo e zelo na grande obra da 

regeneração, para colher, pelo cêntuplo, o grão que semear.
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Discípulo :  Mas se o homem não se alertar para isso, Mestre?

Mestre :  Ai dos que fecham os olhos à luz! Preparam para si mesmos longos 

séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte 

de todas as suas alegrias! Terão que sofrer privações muito mais numerosas do 

que os gozos de que desfrutaram! Ai, sobretudo, dos egoístas! Não acharão 

quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias.
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A GRADUAÇÃO DO HOMEM

Discípulo :  Alguns disseram estar habitando o céu e outros o inferno; o que  

querem dizer com isso, Mestre?

Mestre :  Aos que dizem habitar o céu e perguntando-lhes que céu habitam, eles, 

então, respondem de acordo com a sua l inguagem. Mas, por suas palavras, 

exprimem diferentes graus de evolução e, por conseguinte, de fel icidade. 

Discípulo :  E os que se dizem no inferno, Mestre?

Mestre :  É exatamente como quando se pergunta a alguém se está no inferno. Se 

for desgraçado, dirá - sim, porque, para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. 

Sabe, porém, muito bem que o inferno não é uma fornalha. O mesmo ocorre com 

outras expressões análogas, tais como: cidade das flores, cidade dos eleitos, 

primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que apenas são alegorias usadas 

como figuras, quer algumas vezes, por ignorância da realidade das coisas, e até 

das mais simples noções científicas, quer por não terem certeza de onde se 

encontram.

Discípulo :  Mas isso não é uma superstição, Mestre?
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Mestre :  De acordo com a ideia restri ta que se fazia outrora dos lugares das 

penas e das recompensas e, sobretudo, de acordo com a opinião de que a Terra 

era o centro do Universo, de que o f irmamento formava uma abóbada e que havia

uma região das estrelas, o céu era situado no alto e o inferno em baixo. Daí as 

expressões: subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos 

infernos. Hoje, que a Ciência demonstrou ser a Terra apenas, entre tantos 

milhões de outros, um dos menores mundos, sem importância especial; que 

traçou a história da sua formação e lhe descreveu a consti tuição; que provou ser 

inf ini to o espaço, não haver alto nem baixo no Universo, teve-se que renunciar, 

abandonar a ideia de situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares 

inferiores.

Discípulo :  Então esses lugares não existem, Mestre?

Mestre :  Muitas rel igiões se arriscam a dar respostas mais consoladoras a essas 

crenças dos homens; contudo, pode-se assim dizer que trazemos em nós 

mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. As provas e os sofrimentos achamos 

na vida corporal ou física, e os nossos esforços para melhorar é que 

determinarão a graduação em que nos encontramos na vida.

Discípulo :  Mas, Mestre, algumas religiões afirmam que a fel icidade não é desse 

mundo. O que querem dizer?

Mestre :  Falando assim, algumas rel igiões explicam que o reinado da fel icidade 

se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Está onde 

quer que domine o amor e o bem. 

Discípulo :  E porque os homens raramente alcançam tal felicidade, Mestre?
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Mestre :  Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da Terra, 

os homens com o reino da felicidade  não estão. A maioria, em condições 

normais, se esquece de olhar para dentro de si mesmos; de observar suas 

fraquezas e suas imperfeições e, principalmente, o potencial para o bem que 

pode ser fortalecido pela sua própria vontade.
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COMO SE APROXIMAR DOS MAIS SOFREDORES

Discípulo :  Como os homens mais esclarecidos se aproximam dos menos 

esclarecidos, Mestre?

Mestre :  Com a evolução do homem, esse aprende a se aproximar dos menos 

favorecidos através de uma l inguagem que possa ser compreendida pelas 

pessoas que os interrogam. 

Discípulo :  Mas o que falam é entendido pelos mais ignorantes, Mestre?

Mestre :  Os mais esclarecidos, quando se mostram imbuídos de certas ideias, 

eles evitam chocar as pessoas muito bruscamente com suas palavras, a fim de 

não lhes ferir as convicções. Concebe-se que assim procedam os que querem 

instruir para o bem.

Discípulo :  Mas o que responder aos que lamentam a situação em que se acham, 

e que sofrem as torturas do inferno interior, Mestre?

Mestre :  Quando são inferiores e ainda não completamente esclarecidos, os 

homens conservam imutáveis uma parte de suas ideias e, para dar suas 

impressões, se servem dos termos que lhes são famil iares. Acham-se num meio 

que só imperfeitamente lhes permite sondar um futuro melhor. Essa a causa de 

alguns indivíduos errantes falarem com tanta convicção sobre suas crenças e 

acreditarem que sua conduta é a mais correta.
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Discípulo :  Mas porque permacem assim, Mestre?

Mestre :  A crença de uma vida infernal pode ser traduzida por uma situação de 

provações, extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. -  

Quando experimentamos uma grande dor, não costumamos dizer que sofremos 

como um danado? Tudo isso são apenas palavras e sempre ditas em sentido 

figurado. -  O indivíduo que se encontra numa situação penosa necessita de uma 

mão acolhedora, que lhe seja capaz de retirar do abismo em que se encontra; 

mas que, muitas vezes, precisa ser conscientizado de que o maior esforço para 

não sucumbir deve part ir dele mesmo. -  Estando nas mãos de quem orienta a 

habil idade do despertar dessa consciência.

 
 www.centrofilosoficodokungfu.com.br        contato@centrofilosoficodokungfu.com.br      14

mailto:contato@centrofilosoficodokungfu.com.br
http://www.centrofilosoficodokungfu.com.br/


O DISCURSO E A PRÁTICA

Discípulo :  Porque as coisas parecem tão fáceis na nossa mente e, na verdade, 

são tão difíceis na prática, Mestre?

Mestre :  Nós lutamos pela prática do bem, que é escândalo e moralismo para 

alguns e loucura para outros. - A vida moderna, com suas real idades bri lhantes, 

vai ensinando às comunidades religiosas que pregar é revelar a grandeza dos 

princípios Divinos nas próprias ações diárias.

Discípulo :  E isto não está correto, Mestre?

Mestre :  O homem que se internou pelo terri tório estranho dos discursos, sem 

atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se, cada vez mais, ao 

ridículo e à negação.

Discípulo :  Mas o senhor não disse que precisamos orientar os menos 

esclarecidos, Mestre?

Mestre :  Há muitos séculos prevalece o movimento de fi losofias uti l i taristas. E, 

ainda agora, não escasseiam orientadores que cogitam da construção de 

palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e pessoas que ensinam 

publicamente a suti l  exploração das massas. -  É nesse quadro obscuro do 

desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do bem são expoentes 

da f i losofia edificante, revelando em suas obras isoladas a experiência divina e a

renuncia de um pacto com o mal.
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Discípulo :  Não entendi muito bem, Mestre?

Mestre :  Vários discípulos vão surgindo, além dos sistemas organizados. Irmãos 

dos sofredores, dos simples, dos necessitados, como guerreiros do bem  que 

encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espíri to 

uti l i tário das ideias comodistas.

Discípulo :  Mas nós, como aprendizes, podemos não ser aceitos pelos outros, 

Mestre?

 

Mestre :  Há vários milhares de anos, a história já aludia ao escândalo que a 

ati tude dos aprendizes espalhava entre os povos comuns e à falsa impressão de 

loucura que despertava nos ânimos de muitos. - Os tempos de agora são aqueles

mesmos que os sábios daquela época declaravam chegados ao Planeta; e os 

negocistas desonestos e os intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição

do inicio dos povos. Entre eles, surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhes 

os ensinamentos com o verbo santi f icado pelas ações testemunhais. -  Aparecem 

dif iculdades, sarcasmos e confl i tos. O aprendiz f iel ,  porém, não se atemoriza. O 

comercial ismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução 

envenenada demorar-se-á com os desequil íbrios que lhe são inerentes. Ele, 

contudo, seguirá adiante, amando, exempli f icando e educando com o bem 

libertador e imortal.
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MARCAS DO PASSADO

Discípulo :  O senhor disse que a história e o passado nos trazem muitas coisas 

boas, Mestre?

Mestre :  Todas as real izações humanas possuem marca própria. -  Casas, l ivros, 

artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identi f icação aos olhos atentos. - 

Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não 

se poderia subtrair  o mesmo princípio, na catalogação de tudo o que se refira à 

vida eterna e ao lado bom das coisas?

Discípulo :  Mas o senhor quer dizer isso dos grandes sábios que já passaram 

pela Terra, Mestre?

Mestre :  Os grandes Mestres e Sábios do passado possuem igualmente os seus 

sinais. As marcas deles não são apenas as do sacri f ício e do sofrimento, mas 

também as de suas atividades na experiência comum.

Discípulo :  E podemos perceber isso, Mestre?

Mestre :  Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do bem 

pregado pelos grandes sábios, que forneceram padrões educativos em todas as 

part icularidades da sua passagem pelo mundo. – As escri tas apresentam os mais

diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à 
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alegria, à dor, a glori f icação e ao martír io. Suas ati tudes, em cada posição da 

vida, assinalam um traço novo de conduta para os aprendizes.

Discípulo :  Então isso é aprendizado, Mestre?

Mestre :  Todos os dias o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas 

ações mais comuns com os registros dos sábios. - Quando termine cada dia, 

passa em revista as pequeninas experiências que parti lhaste na estrada vulgar.  

Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do 

sábio é, fundamentalmente, aquela do sacri f ício de si mesmo para o bem de 

todos.
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O SACRIFÍCIO DO CASTIGO

Discípulo :  É correto não reclamar do castigo, Mestre?

Mestre :  Na verdade, toda correção, no presente, não parece ser de gozo, senão 

de tr isteza, mas, depois, produz um fruto pacíf ico de justiça nos exercitados por 

ela. 

Discípulo :  Então significa que não é castigo, mas sim, uma forma de correção 

dos nossos erros, Mestre?

Mestre :  Observe a própria natureza das coisas:

A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se, no entanto, a 

breve tempo, de suas leiras reti f icadas brotam flores e frutos deliciosos. 

A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, 

desnutrindo-se e afeando-se, todavia, em semanas rápidas, cobre-se de 

nova robustez, habi l i tando-se à beleza e à fartura. 

A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do 

movimento, alcança o grande rio e, depois, part i lha a grandeza do mar.

Qual ocorre na esfera simples da Natureza, acontece no reino complexo da

alma. -  A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa; mas, naqueles 

que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, 
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conhecimento, compreensão e justiça. - A terra, a árvore e a água suportam-na, 

através de constrangimento, mas o Homem, campeão da inteligência no Planeta, 

é l ivre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração.

Discípulo :  Significa que precisamos aceitar a correção com humildade, Mestre?

Mestre :  O problema da fel icidade pessoal nunca será resolvido pela fuga ao 

processo reparador. - Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da 

Terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na 

maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e, quando levada aos 

lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge, revestida de acúleos ou 

misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. - Não percas, portanto, a 

tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e 

a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar para o próprio 

crescimento.
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CONHECENDO PELOS FRUTOS

Discípulo :  O que quer dizer conhecer a árvore pelos frutos ,  Mestre?

Mestre :  Observe bem o que vê em uma árvore:

• Nem pelo tamanho. 

• Nem pela configuração. 

• Nem pelas ramagens. 

• Nem pela imponência da copa. 

• Nem pelos rebentos verdes. 

• Nem pelas pontas ressequidas. 

• Nem pelo aspecto bri lhante. 

• Nem pela apresentação desagradável. 

• Nem pela antiguidade do tronco. 

• Nem pela fragi l idade das folhas. 

• Nem pela casca rústica ou delicada. 

• Nem pelas f lores perfumadas ou inodoras. 

• Nem pelo aroma atraente. 

• Nem pelas emanações repulsivas.

Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas
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sim pelos frutos, pela uti l idade, pela produção. -  Assim também nosso espíri to 

em plena jornada... - Ninguém que se consagre realmente à verdade dará 

testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficial idade de nossa vida, pela

epiderme de nossas ati tudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas

de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso 

comum, pela importância de nosso concurso no bem geral.

"Pelos frutos os conhecereis" — disse o Mestre.

"Pelas nossas ações seremos conhecidos" — repetiremos nós.
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LIBERDADE E DEVER

Discípulo :  Porque se diz que algumas pessoas não sabem aproveitar a 

l iberdade, Mestre?

Mestre :  Aquele que está atento para a lei perfeita da l iberdade e nisso 

persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal terá 

sucesso em seus feitos.

Discípulo :  Como assim, Mestre?

Mestre :  O discípulo que comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as 

obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de l iberdade, ciente 

de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. - Sabe 

que o juiz dará conta do tr ibunal, que o comandante responderá pela mordomia e 

que o servo se fará responsabil izado pelo trabalho que lhe foi conferido. 

Discípulo :  O senhor quer dizer que cada pessoa tem seu espaço e suas 

responsabil idades, Mestre?

Mestre :  Cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, deve ser 

respeitado no lugar que lhe é próprio, aproveitando as possibi l idades que
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recebe da Providência Divina, atento para com as l ições da verdade e apl icado 

às boas obras de que se sente encarregado pelos Poderes Superiores da Terra.

Discípulo :  Não importa a posição que ocupe, Mestre?

Mestre :  Quando se trata do aspecto evolutivo do indivíduo, independente da 

posição que se encontra, o colaborador do Mestre, seja estadista ou varredor,  

deverá estar integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir,  tão

naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. - Se dirige, não 

espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se 

obedece, não reclama instruções reiteradas, quanto às atribuições que lhe são 

deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não 

exige que o governo do seu distr i to lhe mande adubar a horta, nem aguarda 

decretos para instruir-se ou melhorar-se. - Fortalecendo a sua própria l iberdade 

de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos 

nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as 

suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e 

elevação da vida comum. - Semelhante seguidor dos bons princípios, de aprendiz

do Mestre passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso 

silêncio nas reservas subl imes do Celeste Apostolado.
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PESSOAS DIFERENTES

Discípulo :  As pessoas não são iguais. Como tratar cada uma, Mestre?

Mestre :  Em todos os lugares e posições da vida, cada pessoa pode revelar boas 

qualidades para a edif icação de outros que com ele convivem. - Aprender e 

ensinar consti tuem tarefas de cada hora, para que colaboremos no 

engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor.

 Quem comanda, mais frequentemente pode expressar a justiça e a 

magnanimidade. 

 Quem obedece, dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever 

bem cumprido.

 O rico, mais que os outros, pode multipl icar o trabalho e dividir  as bênçãos.

 O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da 

dignidade. 

 O forte, mais facilmente, pode ser generoso, a todo instante. 

 O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde, em quaisquer 

ocasiões. 

 O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o 

pensamento geral para o bem. 

 O aprendiz, com oportunidades mult ipl icadas, pode distr ibuir sempre a 

riqueza da boavontade. 
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 O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. 

 O doente, com mais segurança, pode plasmar as l ições da paciência no 

ânimo geral.

Discípulo :  Então significa que na essência todos nós temos um grande potencial,

Mestre?

Mestre :  Os dons diferem de pessoa para pessoa, a inteligência se caracteriza 

por diversos graus, o merecimento apresenta valores múltiplos, a capacidade é 

fruto do esforço de cada um, mas o Espíri to Divino que sustenta as criaturas é 

substancialmente o mesmo. 

Discípulo :  Isso signif ica que o esforço maior deve ser feito por nós, Mestre?

Mestre :  Todos somos suscetíveis de realizar muito, na esfera de trabalho em que

nos encontramos. Basta observar a posição em que te situas e atender aos 

imperativos do Infini to bem, colocando a Vontade Divina acima de teus próprios 

desejos.

 
 www.centrofilosoficodokungfu.com.br        contato@centrofilosoficodokungfu.com.br      26

mailto:contato@centrofilosoficodokungfu.com.br
http://www.centrofilosoficodokungfu.com.br/


BELAS PALAVRAS

Discípulo :  O grande sábio Confúcio dizia: “com belas palavras se pode ir à 

feira”. - O que ele quis dizer com isso, Mestre?

Mestre :  Observe: o discípulo escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas 

consolações. O doutrinador repete as sábias palavras para comunicar vibrações 

de conforto espiri tual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras de sabedoria, as 

quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem 

o regaço refrigerante... Contudo, se é fácil  ouvir e repetir as palavras do Mestre, 

quão difíci l  é coloca-las em prática.

Discípulo :  Então, muitas vezes, estamos na i lusão da sabedoria Mestre?

Mestre :  A sabedoria verdadeira só é alcançada quando as boas ações sugeridas 

são colocadas em prática. -  As palavras do Mestre se derramam por vital izante 

bálsamo, entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes; 

além, assinala-se o convite do sábio, entre promessas de renovação para a 

jornada redentora, todavia, o cárcere do desânimo nas pessoas isola o espíri to, 

através de grades resistentes; acolá, o chamamento do Alto ameniza as penas da

alma desi ludida, mas é quase impraticável a l ibertação dos impedimentos 

consti tuídos por pessoas e coisas, si tuações e interesses individuais, 

aparentemente inadiáveis. 
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Discípulo :  O senhor quer dizer que a fraqueza da caminhada está em nós 

mesmos, quando temos falsas i lusões de sabedoria, Mestre?

Mestre :  Todos registramos o apelo consolador dos sábios, mas raros de nós se 

revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscar a companhia. - É  muito 

doce escutar belas palavras, entretanto, para falar com verdade, já consegues 

praticá-las?
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ENTENDIMENTO

Discípulo :  Tenho alguma dificuldade em compreender as l ições de sabedoria, o 

que pode ser isso Mestre?

Mestre :  Considera o que te digo, porque o Divino Mestre te dará

entendimento em tudo.

Discípulo :  O que o senhor disse, Mestre?

Mestre :  Ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as 

luzes que recebes.  Quem fi ta o céu, de relance, sem contemplá-lo, não enxerga 

as estrelas; e quem ouve uma sinfonia, sem abrir- lhe a acústica da alma, não lhe

percebe as notas divinas.

Discípulo :  Mas Mestre, eu procuro sempre compreender os ensinamentos que 

recebo dia a dia.

Mestre :  Com certeza escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se 

não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade 

bendita nada entenderá.
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Discípulo :  Será que sou somente eu, Mestre?

Mestre :  Inúmeros seguidores dos bons princípios se queixam da incapacidade de

retenção dos ensinamentos de sabedoria, afirmando-se ineptos à frente das 

novas revelações, e isto porque não dispensam maior trato à l ição ouvida, 

demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade.

Discípulo :  Então precisamos fazer a nossa parte, Mestre?

Mestre :  Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desatamos o 

ferrolho da janela para que o sol nos visi te. - Dediquemos algum esforço à graça 

da l ição e a l ição nos responderá com as suas graças.

Discípulo :  O que o senhor quer dizer com esforço, Mestre?

Mestre :  Esforço significa considerar, examinar, atender, refletir e apreciar.

Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos

do Código da Vida Eterna, o Mestre Maior, em retribuição à nossa boavontade, 

dar-nos-á o entendimento em tudo.
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MODO DE FAZER

Discípulo :  Como saber se o que estou fazendo é correto, Mestre?

Mestre :  De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em 

nosso Mestre Maior...

Discípulo :  Como assim, Mestre? 

Mestre :  Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam atrás 

para desfazer os erros que cometeram. - Ainda mesmo a criatura ociosa, que 

passou o tempo entre a inuti l idade e a preguiça, é constrangida a tornar à luta, a 

fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma durante sua 

vida.

Discípulo :  Como são essas pessoas que não precisam voltar para reparar os 

próprios erros, Mestre?

Mestre :  Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele 

que se inspira em um padrão de conduta para criar o bem. - Fazer algo, 

amparado pelos bons princípios, é fazer sempre o melhor para todos:
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Sem expectativa de remuneração.

Sem exigências.

Sem mostrar-se.

Sem exibir superioridade.

Sem tributos de reconhecimento.

Sem perturbações.

Em todos os seus passos deve haver uma ação incessante em favor do indivíduo 

e da coletividade, sem prender-se às i lusões passageiras. -  Não te esqueças de 

agir para a felicidade comum, na l inha infini ta dos teus dias e das tuas horas. 

Todavia, para que a i lusão não te imponha o fel do desencanto, ajuda a todos, 

indist intamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser úti l .
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FACIL OU DIFÍCIL ?

Discípulo :  Mas essa jornada não é muito difíci l ,  Mestre?

Mestre :  Para alcançar a vitória, devemos erguer o coração e partir  com coragem.

- Ignoramos as estações de contato na caminhada enorme, mas estamos 

informados de que o nosso objetivo maior é o bem. 

Discípulo :  E como contornar as dif iculdades, Mestre?

Mestre :  Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da 

calúnia? - Quantas vezes transitaremos pelo tri lho escabroso da incompreensão?

- Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espíri to? - Quantas nuvens 

estarão interpostas, entre o nosso pensamento e o Céu, em largos trechos da 

caminhada? - Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre, no 

caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. -  Hoje, é o suor 

intensivo; amanhã, é a responsabil idade; depois, é o sofrimento e, em seguida, é

a sol idão... Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja 

possível  avançar dois passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos, 

alguns mil ímetros...

Discípulo :  Mas não corremos o risco de nos perder nessa caminhada, Mestre?
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Mestre :  Em nosso dia a dia abre-se a vanguarda em horizontes novos de 

entendimento e bondade, i luminação espiri tual e progresso na virtude. - 

Subamos, sem repouso, pela montanha escarpada:

Vencendo desertos...

Superando dificuldades...

Varando nevoeiros...

El iminando obstáculos...

Dessa forma, alcançaremos a vitória conforme nossas próprias ações.
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KUNG FU – UMA LONGA HISTÓRIA

Discípulo :  Porque o Kung Fu é uma necessidade de sobrevivência, Mestre?

Mestre:  O Kung Fu  é originário da China e nasceu da necessidade de 

sobrevivência dos antepassados na luta contra animais ferozes e contra inimigos.

- Conta a lenda que certa vez, um monge conhecido por Ta Mo, subiu numa 

montanha e se pôs a contemplar o movimento dos animais, as posições que 

tomavam para a luta e a maneira como se defendiam dos ataques. Observando 

tais movimentos, desenvolveu um trabalho de adaptação desses movimentos de 

animais para o homem, estruturando-os de acordo com as possibi l idades físicas 

humanas. Assim nasceu o Kung-Fu, como chamam os ocidentais esta luta 

chinesa.

Discípulo :  Mas qual a uti l idade do Kung Fu hoje, Mestre?
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Mestre :  Esta arte marcial milenar vem orientando as pessoas, bem como 

ajudando os jovens a se direcionarem em disciplina e respeito. - De um modo 

geral, estrutura o corpo físico, em combinação com a mente, extravasando as 

ansiedades, angústias e estresses acumulados no dia a dia, trazendo o homem 

ao equil íbrio psicofísico.

Discípulo :  Qualquer pessoa pode praticar o Kung Fu, Mestre?

Mestre :  O  Kung Fu Pode ser praticado por adultos e crianças de ambos os 

sexos. Combina-se ginástica completa de todo o corpo, bem como, movimentos, 

denominados Katis, onde compila-se, em sequências baseadas no movimento de 

animais, mãos e pernas. 

Discípulo :  Movimento de animais, Mestre?

Mestre :  As sequencias são decorrentes das observações dos ataques dos 

animais, de onde originou-se o Kung-fu. Daí surgiram vários esti los praticados no

mundo, consequentes das mutações e adaptações para o ocidente. 

Discípulo :  Então significa que o kung fu praticado no ocidente é um pouco 

diferente, Mestre?

Mestre :  Hoje a realidade ocidental mostra uma arte marcial chinesa (Kung-fu), 

voltada para o bem estar físico e mental do praticante. Não há para o seguidor, 

na medida em que passa a conhecer o fundamento da doutrina, aspirações de ser

um “lutador profissional”, seu treinamento é voltado para o relaxamento da mente

e o desenvolvimento corpóreo, atribuindo-lhe saúde e bem estar.
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Discípulo :  E qual é um desses esti los, Mestre?

Mestre :  Um dos esti los é o FEI HOK PHAI, que em chinês signif ica Esti lo da 

Garça em Voo. Este esti lo mescla movimentos de leopardo, garça, macaco, 

serpente, entre outros. Todos voltados, pela sequência de seus movimentos, para

a saúde física do praticante. 

Discípulo :  Como funcionam estes exercícios, Mestre?

Mestre :  O movimento do macaco fortalece os membros inferiores. O movimento 

da garça fortalece os punhos. -  Essa é a doutrina adotada pelo Kung-Fu no 

Ocidente: 

• Fortalecimento do corpo e da mente com disciplina e saúde;

• Controle Físico; 

• Desenvolvimento da coordenação motora, força, resistência f lexibil idade, 

velocidade, r i tmo, auxi l iando no crescimento e ainda controlando peso 

corporal; 

• Controle Emocional e Mental; 

• Proporciona maior segurança, tranquil idade e controle das ações; 

• Desenvolvimento do raciocínio, reflexos, maior atenção e concentração 

mental; 

• Defesa Pessoal; 

• Muito rico em técnicas de defesas diversas, incluindo variadas técnicas de 

ataque que por sua vez só deverá ser usada, em últ imo recurso.
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Discípulo :  Além do controle e desenvolvimento físico, há um desenvolvimento 

mental, Mestre?

Mestre :  Sim, a fi losofia a ser seguida pelos praticantes de Artes Marciais:

• CHI – Firmeza de caráter. -  Desenvolver responsabil idade, sinceridade, 

honestidade e serenidade para viver em paz, conhecer a si próprio, 

estabelecendo objetivos e prioridade;

• HEI – Desprendimento de valores. -  Ser f iel  e amigo, estando sempre 

disposto a ajudar os companheiros na amizade; 

• JUNG – Ser corajoso e heroico. -  Auxil iar os fracos e combater os abusos, 

com absoluta isenção de discriminação, ajudar sempre aos necessitados e 

oprimidos, através da justiça, em harmonia com a força; 

• WAI – Ser ativo em todos os empreendimentos. -  Usar da inteligência, 

raciocínio e disciplina para manter uma postura ativa, oportuna e 

responsável. Não se moldar aos aspectos das mentes de outras pessoas e 

estar sempre disposto ao aprimoramento do raciocínio, sendo sempre 

assíduo e pontual, não usar meios i l íci tos e nem abusar da ganância para 

obter a riqueza e valores morais,  visto que o essencial da vida é ter saúde,

amigos e felicidade.

Discípulo :  Mas tem outros esti los de Kung Fu criados no Templo de Shaolin, 

Mestre?

Mestre :  Originário do famoso Templo Shaolin na China, o Kung Fu  é a mais 

antiga e diversificada arte marcial. Seu treinamento possibi l i ta ao praticante o 
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desenvolvimento de reflexos rápidos, incrível coordenação, equi l íbrio e a 

consciência mental e física para a defesa pessoal. 

Discípulo :  É verdade que muitos desses esti los lembram os movimentos de 

animais, Mestre?

Mestre :  Sim.  O Garra de Águia do Norte (Ying Zhao Chuan) é um deles. 

Combina velocidade e força com graça e beleza, através de movimentos f luídicos

e circulares, permitindo a definição, tonificação e fortalecimento de todo o corpo.

Discípulo :  Mas quais as característ icas principais do esti lo Yin Zhao Chuan, 

Mestre?

Mestre :  A uti l ização de socos, golpes com palma, chutes e rasteiras é 

característ ica do esti lo, bem como saltos e acrobacias. O sistema Garra de Águia

é famoso por suas 108 técnicas de luta, que formam o seu coração. É baseado 

na técnica de chaves, agarramentos em pontos de pressão e imobil ização das 

articulações, uti l izando para este fim a teoria do Yin e Yang – força suave e dura.

Isto habil i ta o praticante a defender sua integridade física, independentemente do

tamanho ou força do oponente.

Discípulo :  Mas o esti lo Garra de Águia uti l iza armas também, Mestre?

Mestre :  É desenvolvido um extenso trabalho com armas tradicionais chinesas 

(bastão, espada, lança, entre outras).  Cada arma oferece uma contribuição 

diferente para a prática da defesa pessoal e para o desenvolvimento da 

coordenação corporal.
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Discípulo :  Muitos dizem que a história do Kung Fu tem muitas lendas, isto é 

verdade Mestre?

Mestre :  A História do Kung Fu é cheia de muitas lendas que torna qualquer 

tentativa de transmitir uma história compreensiva e puramente factual quase 

impossível. A principal razão para isto é que a história de um mestre é a lenda de

outro. 

Discípulo :  Mas os esti los não eram transmitidos de Pai para Fi lho, Mestre?

Mestre :  Pela Longa História do Kung Fu, mais de 4.500 anos, há muito poucas 

provas documentadas para sustentar qualquer história antiga do Kung Fu, já que 

a maioria dos esti los passou de pai para fi lho, de mestre para discípulo, 

oralmente, sem qualquer documentação escri ta.

Discípulo :  Mesmo com poucos registros, como eram feitos Mestre?

Mestre :  Os primeiros registros f iéis sobre o Kung Fu foram encontrados em 

ossos e cascos de tartarugas da dinastia Shang (1766-1122 a.C.). Embora se 

acredite que o Kung Fu se desenvolveu muito antes disso. Na verdade, Huang-Ti,

o terceiro dos Três Imperadores de Outono usava espadas de cobre para o 

combate.
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Ch’uan fa, ou esti lo do punho, como era chamado o Kung Fu no começo, 

tornou-se muito popular, quando os guerreiros de Chou da China Ocidental 

derrotaram o monarca da dinastia Shang em 1122 a.C. Durante o período Chou, 

uma espécie de luta romana chamada jiaoli  foi  l istada como um esporte mil i tar 

juntamente com o arco e f lecha e corrida de carruagens.

Discípulo :  Imperadores de Outono, Mestre?

Mestre :  O período de 770-481 a.C. foi chamado de Era da Primavera e do 

Outono. Durante esta época, o Kung Fu foi chamado de ch’uan yung, e a arte 

começou a f lorescer.

Discípulo :  Mas houveram outros períodos, Mestre?

Mestre :  O período dos Estados Guerreiros (480-221 a.C.) produziu muitos 

estrategistas que enfatizavam a importância do Kung Fu na construção de um 

forte exército. -  Conforme mencionado no Sun-tzu (Livro das Guerra), “Exercícios

de luta romana e ataque fortalecem o físico do guerreiro”. Dos notáveis mestres 

de Kung Fu em luta de espadas naquele tempo, muitos eram mulheres. Uma 

delas, Yuenu, foi convidada pelo Imperador Goujian, para expor suas teorias 

sobre a arte de esgrimista. O termo oficial para o Kung Fu naquela época era chi 

chi wu (os mesmos caracteres que os usados para o jujutsu japônes).

Discípulo :  Naquela época o Kung Fu ainda não tinha uma forma definida, 

Mestre? 

Mestre :  É bom lembrar que, naquela época, as artes marciais chinesas passavam

por grandes transformações. Sua uti l ização é basicamente para f ins bél icos. As 
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dinastias Ch’in (221-206 a.C.) e Han (206 a.C. – 220 d.C.) presenciaram o 

crescimento de artes marcias como o shoubo (luta romana) e o j iaodi, uma 

contenda na qual os part icipantes se defrontam com chifres de boi nas cabeças. 

O Kung Fu passou a se chamar chi ch’ iao. Várias novas armas foram 

incorporadas à arte, e o Taoísmo começou a influenciar a f i losofia de luta.

Discípulo :  O Taoísmo, Mestre?

Mestre :  Sim.  Na dinastia Chin (265-439 d.C.) e nas dinastias do Norte e do Sul 

(420-581 d.C.), um famoso médico e f i lósofo taoísta, integrou o Kung Fu com chi 

kung (execícios respiratórios, também chamados qigong). Suas teorias de poder 

interior e exterior ainda são respeitadas até hoje. - Ge Hong baseou-se muito na 

pesquisa de seu antecessor Hua T’o, que, durante o período dos Três Reinos 

(220-265 d.C.), criou um método de movimento e respiração chamado wu chien 

shi. Este incluía a imitação dos movimentos do pássaro, veado, urso, macaco e 

tigre. Dizia-se que Hua T’o recebeu ajuda de um sacerdote taoísta chamado Chin

Ch’ien. As obras de Hua T’o e Ge Hong foram um marco do desenvolvimento de 

exercícios de Kung Fu.
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O seguinte grande desenvolvimento da História do Kung Fu também veio durante 

as dinastias do Norte e do Sul: a chegada de Bodhidharma.

Discípulo :  Mas qual foi a influência de Bodhidharma, Mestre?

Mestre :  Durante as dinastias do Norte e do Sul, o principal regime começou a 

atacar a área central da China, e a ordem social foi  rompida. Isto criou um 

crescente interesse no estudo religioso. Em consequência, muitas f iguras 

rel igiosas entraram no país. Uma, em particular, foi  Bodhidharma. - Uma figura 

obscura na história do Budismo. As fontes mais fiéis são os l ivros: Biografias dos

Altos Sacerdotes, do Sacerdote Taoh-suan (654 d.C.) e Os Registros da 

Transmissão da Fonte de Luz Espiri tual, do Sacerdote Tao-yuan (1004 d.C.).

Apesar destas fontes aparentemente autênticas, os modernos estudiosos ou têm 

sido relutantes em aceitar qualquer versão da existência de Bodhidharma ou 

afirmam que Bodhidharma é uma lenda. Muitos historiadores budistas, contudo, 

denominaram Bodhidharma o 28º Patriarca do Budismo, dando provas de sua 

existência.
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Discípulo :  Mas a história não fala que Bodhidharma era indiano, Mestre?

Mestre :  Bodhidharma, também conhecido como Ta Mo, Dharuma e Daruma 

Taishi,  foi  o terceiro f i lho do Rei Sugandha do sul da Índia, foi um membro dos 

kshatriya, ou casta guerreira, e passou sua infância em Conjeeveram, conhecida 

também como Kanchipuram ou Kancheepuram, a pequena província budista do 

sul de Madras. Ele recebeu seu treinamento em meditação budista do mestre 

Prajnatara, que foi responsável pela mudança do nome do jovem discípulo de 

Bodhitara para Bodhidharma. -  Bodhidharma foi um excelente discípulo e logo se 

sobressaiu entre os colegas. Na meia-idade já era considerado um mestre 

budista. Quando Prajnatara morreu, Bodhidharma zarpou para a China.

Discípulo :  Mas porque ele foi para a China, Mestre?

Mestre :  Duas razões existem para isso: foi um desejo de seu mestre, Prajnatara, 

no leito de morte; ou Bodhidharma ouviu falar dos rel igiosos na China e se 

entristeceu com o declínio da verdadeira f i losofia budista lá.

Discípulo :  Então Bodhidharma também teve sua história na China, Mestre?

Mestre :  Os relatos das atividades de Bodhidharma na China variam 

consideravelmente. O l ivro Biografias dos Altos Sacerdotes, de Tao-hsuan, 

afirma que Bodhidharma chegou à China durante a dinastia Sung (420-479 d.C.) 

e as dinastias do Norte e do Sul (420-581 d.C.) e mais tarde viajou para o norte 

para o reino de Wei. Mas a data tradicional dada para a entrada de Bodhidharma,

segundo o l ivro Biografias dos Altos Sacerdotes de Tao-hsuan que foi preciso em

colocá-lo no templo Yung-ning em Lo-yang em 520 d.C. O l ivro ainda afirma 

posteriormente que um noviço budista chamado Seng-fu juntou-se aos seguidores

 
 www.centrofilosoficodokungfu.com.br        contato@centrofilosoficodokungfu.com.br      44

mailto:contato@centrofilosoficodokungfu.com.br
http://www.centrofilosoficodokungfu.com.br/


de Bodhidharma, foi ordenado por Bodhidharma e então viajou para o sul da 

China, onde morreu com a idade de 61 anos. Um simples cálculo matemático nos 

diz que se Seng-fu estava de fato com 61 anos em 524 d.C. e possuíra a idade 

mínima aceitável para ordenação (20 anos), teria estado com 20 anos em 483 

d.C., colocando o monge indiano na China mais cedo do que a data tradicional.

Discípulo :  Então a própria história tem algumas contradições, Mestre?

Mestre :  Uma variação no tema, encontrada em Os Resgistros da Transmissão da

Fonte de Luz Espiri tual, si tua Bodhidharma em Cantão em 527 d.C. Após passar 

algum tempo lá, ele viajou para o norte, encontrando o Imperador Wu da dinastia 

Liang (502-557 d.C.) em Ching-l ing.

Discípulo :  Mas se Bodhidharma foi encontrar-se com o imperador Wu, então ele 

era muito respeitado, Mestre?

Mestre :  Quando Wu viu Bodhidharma, ele lhe perguntou: “Eu trouxe as escri turas

de seu país para o meu. Construí templos de grande beleza e f iz com que todos 

abaixo de mim aprendessem as grandes doutrinas budistas. Que recompensas eu

receberei na próxima vida por isso?” - Bodhidharma replicou: “Nenhuma!” 
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Discípulo :  Mas Bodhidharma não foi rude com o imperador, Mestre?

Mestre :  Não. Bodhidharma referiu-se à crença budista de que se você f izer 

alguma coisa esperando recompensa, pode esperar nada.

Discípulo :  Mas, então o imperador f icou furioso com a resposta, Mestre?

Mestre :  Sim. O rei f icou tão furioso que baniu Bodhidharma do palácio.

Discípulo :  E para onde ele foi, Mestre?

Mestre :  Bodhidharma novamente se dir igiu para o norte. - Viajou para a província

Honan atravessando o rio Yuang-tse. Estabeleceu-se no Templo Shaolin, também

chamado Sil- lum, no monte Shao-shih nas mostanhas Sung.

Discípulo :  A lenda nos conta que Bodhidharma meditou por longos anos neste 

Templo, isto é verdade Mestre?

Mestre :  Depois de chegar ao templo Shaolin, ele meditou em frente a uma 

parede por nove anos. Em sua meditação, fundou o budismo ch’an. A lenda diz 

que além de formar o ch’an, Bodhidharma também fundou o Kung Fu. Contudo, 

vimos que o Kung Fu já existia com muitos nomes diferentes por toda a história 

da China. 

Discípulo :  Com esse estudo e meditação de Bodhidharma o Kung Fu foi 

enriquecido com estudos científ icos dos movimentos, Mestre?

Mestre :  Acredita-se que Bodhidharma tenha fundado uma série de exercícios que

ajudavam a unir a mente e o corpo – exercícios que os monges guerreiros 
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achavam benéficos a seu treinamento. Dois famosos clássicos, Sinew Change 

Classic e Washing Marrow são t idos como escri tos por Bodhidharma ou seus 

seguidores baseados em seus ensinamentos. Destes clássicos vieram empregos 

da luta na forma do punho de pedra e das 18 mãos de lohan. Durante esta época,

as artes marciais da China separaram-se em duas formas distintas: boxe interno 

(nei-chia) e boxe externo (wai-chia).

Discípulo :  E outros estudiosos também influenciaram o desenvolvimento do Kung

Fu, Mestre?

Mestre :  O esti lo Shaolin de Kung Fu começou sua segunda transição durante a 

dinastia Yuan (1206-1333 d.C.), quando um monge chamado Chueh Yuan 

(também chamado Hung Yun Szu) aperfeiçoou o sistema para reunir 72 formas 

ou técnicas. Mais tarde, os 72 movimentos foram estudados por Pai Yu-feng e Li 

Cheng da província Shansi. Além dos métodos de Chueh Yuan, eles também 

estudaram as 18 mãos de lohan de Bodhidharma e fundiram os métodos para 

desenvolver 170 outros. Estes 170 métodos formaram a base do atual esti lo 

Shaolin, um esti lo que é muito complexo. 

Discípulo :  Mesmo sendo muito complexo ele pode ser compreendido, Mestre?

Mestre :  Pai Yu-feng ensinou que um homem tem cinco príncipios: força, ossos, 

espírito, tendões e ch’ i  (energia interior).

Discípulo :  Se pode dizer, então, que esses cinco princípios são a essência do 

indivíduo?

Mestre :  Podemos dizer que sim.
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Discípulo :  Mas além do indivíduo, há uma essência para as técnicas, Mestre?

Mestre :  Observando-se com atenção podemos ver que sim. - Os 170 métodos 

continham a essência de cinco animais: serpente  (she), leopardo  (pao), garça 

azul  (hao), dragão  ( lung) e tigre  (hu). O t igre ensinou o método de força dos 

ossos; o dragão desenvolveu grande força do espíri to; a garça azul ensinou o 

treinamento dos tendões; o esti lo do leopardo representou extrema força e a 

serpente instruiu na capacidade de fluir  o ch’ i .

CORPO TÉCNICA

Força Leopardo

Ossos Tigre

Espíri to Dragão

Tendões Garça Azul

Ch'i Serpente

Discípulo :  Com o fortalecimento desses conhecimentos foram sendo criados os 

esti los, Mestre?

Mestre :  Na verdade é isso mesmo. O sistema Shaolin desmembrou-se em cinco 

esti los distintos. Isto porque haviam cinco templos Shaolin em vários distr i tos. O 

sistema original veio da província de Honan. Os outros sistemas foram 

conhecidos de acordo com as províncias em que se situavam os templos: O-mei, 

Wu-tang, Fukien e Kwang-tung. 

Discípulo :  E os esti los que foram conhecidos como esti los de família, Mestre?
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Mestre :  No sul (Cantão), as cinco variedades de Kung Fu Shaolin 

desenvolveram-se em sistemas famil iares: Hung, Lau, Choy, Li e Mo. - Cada uma

dessas cinco famíl ias desenvolveu suas próprias artes:

FAMÍLIA ESTILO

Hung Hung Gar: Fundado por Hung Hei Gung. Usa a força externa e

exercícios de tensão dinâminca e é excelente para desenvolver

músculos e posturas fortes.

Lau Lau Gar: Fundado por Lau Soam Ngan, é um excelente sistema

baseado em métodos manuais de médio alcance.

Choy Choy Gar: Fundado por Choy Gau Yee, este não é o sistema Choy

Li Fut que é tão popular hoje. Embora tenha algumas semelhanças,

a marca registrada de Choy Gar são seus métodos de ataque a

longo alcance.

Li Li Gar: Fundado por Li Yao San, este sistema usa ataques de

médio alcance com um soco poderoso de médio alcance.

Mok Mok Gar: Fundado por Mok Ching Giu, este sistema tem socos de

curto alcance e métodos de chute muito poderosos.

Discípulo :  E os esti los baseados nos animais, quais as característ icas deles, 

Mestre?

Mestre :  O mais fascinante aspecto dos 170 métodos de Pai é seu fundamento 

nos movimentos dos animais: t igre, dragão, garça azul, leopardo e serpente.
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ESTILO CARACTERÍSTICAS

Tigre O tigre (hu) desenvolve força por meio do uso de tensão dinâmica

e usa esta força para resgatar poderosas técnicas de mão de

posturas muito baixas. A técnica de mão básica que dist ingue este

esti lo dos outros é a garra do t igre. O esti lo do t igre geralmente

investe para cima. (Existem, contudo, exceções onde o esti lo do

tigre investe para fora horizontalmente.)

Dragão O dragão (lung), um animal mítico do folclore chinês, desenvolve

autoconfiança. Movimentos técnicos são apl icados com fortes

torções do corpo (como a torção e sacudidela violenta do corpo e

rabo do dragão). O esti lo do dragão também usa uma postura baixa

e potente do cavalo e desenvolve espíri to forte por meio da graça e

flexibi l idade. Muitos sistemas completos de Kung Fu se originaram

dos movimentos do dragão. A maioria se destaca por seus

movimentos fluentes, técnicas de mão abundantes (umas 12

danças do punho ou kuen), chutes fortes e rápidos, uma variedade

de movimentos circulares de perna e umas 28 séries de armas.

Garça Azul A garça azul (hao) é um esti lo baseado em métodos e técnicas

para fortalecer os tendões. Ele enfatiza o equil íbrio, o trabalho dos

pés complexo e rápido, e um único movimento do punho chamado o

bico da garça, no qual todos os dedos se unem na ponta para

aplicar ações de bicar. A marca registrada do esti lo garça azul é

sua postura de uma perna e um punho muito alongado (chang

ch’uan). Além destas técnicas, a garça azul também usa um punho

curto (tuan ch’uan), técnicas de armadilha com o pulso e uma

variedade de chutes.
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ESTILO CARACTERÍSTICAS

Leopardo O esti lo do leopardo (pao) desenvolve poder, velocidade e força,

especialmente na parte inferior do corpo. O método do leopardo

exibe golpes penetrantes e rápidos e uma ati tude mental feroz.

Serpente A serpente (she) é talvez o aspecto mais interpretado dos cinco 

animais (wu-chia ch’uan), já que desenvolve a misteriosa energia 

intrínseca chamada ch’ i .  O esti lo em si realça a elasticidade dos 

tendões e l igamentos, flexibi l idade, movimentos diagonais 

defensivos e ofensivos e ataques velozes com os dedos. A mão da 

serpente usa às vezes dois dedos (o do meio e o indicador) ou os 

quatro dedos (que é o mais usado). O ataque com os dedos são 

aplicados nas partes moles do corpo do adversário, com 

movimentos circulares que açoitam, golpeiam de leve e saltam.

Discípulo :  Mas o que significa esti los do Sul e esti los do Norte, Mestre?

Mestre :  Com o príncípio dos 170 métodos de Pai, o Kung Fu começou um novo 

período de crescimento. Contudo, o Kung Fu não começou no templo Shaolin, 

como muitos acreditam. Em vez disso, o Kung Fu começou a f lorescer através da

influência de Shaolin. Por volta desta época, o Kung Fu passou a ser 

categorizado como esti los (métodos) do Norte e do Sul. O rio Yuangtze é 

tradicionalmente a demarcação entre o Norte (mandarim) e o Sul (cantonense).

Discípulo :  E o que diferencia cada um deles, Mestre?

Mestre :  Os sistemas do Norte destacam-se por suas técnicas de perna e seus 

padrões muito elegantes e extremamente trabalhados. Os métodos são l igeiros e 

graciosos. As técnicas do Norte adotaram esta especial ização (de acordo com a 
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lenda) por causa do terreno montanhoso que desenvolvia pernas fortes. Outros 

acreditam que o tempo inclemente forçava as pessoas a usar roupas pesadas. 

Isto exigia pernas fortes, já que a parte superior do corpo era difíci l  de se mover 

com rapidez. - Os esti los do Sul, por sua vez, não usam os métodos acrobáticos 

do Norte, e por causa disto muitos acham que são mais fáceis de se aprender. 

Os esti los do Sul usam posturas baixas, técnicas de mão potentes e chutes 

baixos rápidos. O povo cantonense, que pronuncia Kung Fu como Gung Fu, é 

mais baixo e mais atarracado e prefere usar métodos de mão. A lenda diz que 

como o Sul da China tem mais pântanos e água, o povo sulista remava mais, o 

que desenvolvia seus braços para técnicas de mão. Os praticantes do Gung Fu 

baseiam-se na velocidade, força, agil idade e resistência para executar seus 

ataques e defesas.

Discípulo :  E com essas diferenças surgiram outros esti los, Mestre?

Mestre :  Sim. - Os dois esti los mais singulares que se originaram do Kung Fu 

Shaolin são a palma de ferro (t’ ieh chang) e a mão de veneno (dim mark).  A 

palma de ferro refere-se ao método de condicionar externamente a mão para 

torná-la dura. A idéia é ter uma arma sempre disponível que consiga atacar com 

a força da morte. Os praticantes da palma de ferro usam ungüento de ervas 

chamado dit da jow. Usando isto, as mãos não demonstram sinais da capacidade 

mortífera. - A mão de veneno refere-se à capacidade de atingir centros nervosos 

para causar um ferimento antagônico. Os praticantes da mão de veneno usam 

mais o ch’i  (energia interior) do que condicionamento físico. - Quando uti l izada, 

há poucos sinais de ferimentos externos; contudo, a energia destrutiva daníf ica 

os órgãos internos.
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O NASCIMENTO DO WU SHU

Discípulo :  Então pode-se dizer que cada esti lo era uma famíl ia, Mestre?

Mestre :  Com o Kung Fu Shaolin f i rmemente plantado no solo da China, a arte 

diversif icou-se em milhares de esti los familiares dist intos. - Durante a dinastia 

Sung (960-1279 d.C.), por exemplo, houve um grande aparecimento de 

sociedades de Kung Fu, nem todas promovendo boas ações. Sociedades tais 

como os Dragões Negros ou as Tríades eram muito fechadas – quase como 

famílias. Seus objetivos iniciais não são claros, mas com o poder vem a 

corrupção, e muitas sociedades de Kung Fu voltaram-se para o crime. Não era 

raro encontrar um mestre de Kung Fu de uma determinada escola (kwoon) ou 

província vagando de vi larejo em vi larejo, testando sua habi l idade. Muitas vezes 

havia duelos até a morte. Além de lutas mortais,  havia muitas demonstrações 

públicas para atrair novos praticantes. De acordo com a crônica da capital de 

Kaifeng, estes “shows de rua” eram muito populares.
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Discípulo :  Na verdade haviam esti los criados em Shaolin, como também, esti los 

criados fora do Templo, Mestre?

Mestre :  Na realidade o Kung Fu de Shaolin foi a maior concentração dessa arte; 

como também, teve a influência do poder das dinastias.

Discípulo :  Dinastias, Mestre?

Mestre :  Sim. Dinastias, ou famílias que detinham o poder ou o império. 

Discípulo :  Essa luta pelo poder, com certeza fez a arte marcial crescer por toda 

a China, não é mesmo Mestre?

Mestre :  Na dinastia Ming (1368-1644 d.C.), o Kung Fu era conhecido 

historicamente como chi yung e a arte floresceu, especialmente no Sul da China. 

Os esti los de Shaolin do Sul concentravam-se no templo Shaolin, na província 

Fukien. Wang Lang da província de Shang-tung criou o famoso esti lo 

Louva-a-Deus (Tang Lang), baseado nos movimentos do inseto de mesmo nome. 

- Os esti los da garça branca (pao-hoc) e do macaco (tsi tsing pi qua) surgiram 

também. Talvez, o maior evento internacional durante este período tenha sido a 

introdução do Kung Fu no Japão. Ch’en Yuan-ping viajou ao Japão e introduziu o 

ch’in-na, uma forma de manipulação das juntas que acrescentou muito ao Jujutsu

japonês. A maior documentação histórica desta era ocorreu quando Qi Jiguang, 

um conhecido general, compilou um livro tratando de 16 diferentes esti los de 

exercícios com as mãos desarmadas e aproximadamente 40 técnicas com lança e

bastões de três partes. Ele criou também uma série completa de teorias e 

métodos de treinamento, dando assim grandes contribuições ao Kung Fu.
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Discípulo :  Pode-se afirmar que enquanto dominava uma dinastia, aquele esti lo 

também prevalecia, Mestre?

Mestre :  Praticamente sim. -  Quando os Manchus derrubaram a dinastia Ming em 

1644, eles estabeleceram a dinastia Ch’ing, que caiu em 1911. O Kung Fu era 

chamado de pai ta, e 18 sistemas de armas para combate foram praticados. 

Sociedades secretas f loresceram, especialmente a Sociedade da Lótus Branca, 

que era enfatizada no taoísmo. As sociedades da dinastia Ch’ing eram 

organizações que desejavam derrubar os Manchus ou afastar as influências 

européias ocidentasis de seu país. - Muitas sociedades ensinavam a seus 

membros que suas técnicas de Kung Fu os tornariam invencíveis, mesmo para 

balas de armas de fogo. Isto provocou a Rebelião dos Boxers (chamados 

“boxers” pelos estrangeiros, porque os chineses enfrentavam as balas 

desarmados).  Naturalmente, mãos desarmadas não enfrentam balas, e a rebel ião

foi esmagada. Isto trouxe desrespeito para a val idade do Kung Fu. Durante esta 

era, os métodos de Kung Fu interno (nei-chia) começaram a se tornar populares.
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Discípulo :  A história do kung Fu foi escri ta com situações reais e também com 

lendas e coisas impossíveis,  Mestre?

Mestre :  A ânsia de poder de muitos imperadores e guerreiros os deixavam às 

margens da real idade e da f icção; e isso, recheou o kung fu de lendas e 

situações fantásticas. -  Assim, as transformações continuavam. A era comunista 

foi introduzida depois da queda dos Manchus. O Kung Fu agora passava a 

chamar-se wushu ou kwo su. Poderosos chefes guerreiros, como Feng Yu-hsiang,

treinavam seus soldados com Kung Fu, desenvolvendo muito respeito à arte. - 

Em 1949, a República Popular da China foi fundada, e muito tem sido feito desde

então para promover o Kung Fu como arte. Velhos métodos de luta voltaram a 

ser usados, e novos foram criados. Grupos de mestres foram formados para 

combinar e restabelecer vários métodos antigos, e o Wushu renasceu. -  Só no 

final da década de 1960 que o Kung Fu começou a ser ensinado para os 

ocidentais,  tornando a arte cada vez mais popular em todo o mundo.

Discípulo :  Encontrei esse pergaminho com a l ista de uma grande variedade de 

esti los, o Senhor pode me falar sobre alguns deles, Mestre?

Mestre :  Claro !

Discípulo :  Existe um esti lo chamado Garra de Águia, Mestre?

 

Mestre :  Haviam os esti los de Kung Fu Ying Zhao & Ying Kune (Faan Tzi Ying 

Chao). - Ó Fei é tido como fundador do esti lo, aprendeu com o Monge Chow do 

templo Shaolin a arte da Águia. Ó Fei aperfeiçoou o esti lo Garra de Águia e, 

como general, treinou seu exército acumulando com isso várias vitórias em 

batalhas até ser injustamente acusado de traição por um conselheiro da corte 
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chinesa, que influenciou o Imperador Sung a condená-lo a morte. - Após alguns 

anos um monge chamado Lai Tchin reiniciou a prática da águia como é conhecida

hoje, com diversas técnicas de chaves, pegadas e imobil izações. Por ser um 

esti lo do Norte possui uma grande quantidade de chutes e saltos exigindo 

bastante do seu praticante. - O esti lo é reconhecido pelas 108 técnicas de 

chaves e associado a isso o treinamento específico que visa fortalecimento das 

mãos, braços e pernas do praticante em conjunto com as técnicas de formas 

(Katis) existentes no esti lo. - Atualmente o esti lo Garra de Águia se divide em 

duas l inhagens básicas: - A árvore do mestre Lau Fat Man (Ying Zhao Chuan) e A

árvore do mestre Ng Wai Ngun (Ying Zhao Chuan).

Discípulo :  Existe, também um esti lo chamado “As 18 Mão de Lo Han”, Mestre?

Mestre :  Essa técnica compreende exercícios fundamentais de Chi Kung (Qi 

Gogng) que podem trazer incríveis benefícios para o praticante se praticado 

apenas como Chi Kong. No templo Shaolin o esti lo Lo han (Lohan Hands) 

aplicado ao Kung Fu (Lohan Fist) forma o que poderíamos classif icar como o 

protótipo dos diversos esti los de Kung Fu atuais treinados na China. No entanto, 

o Lo Han, como originalmente criado, continua sendo praticado como Chi Kung.

Esse esti lo,  desenvolvido dentro do Mosteiro de Shaolin, foi praticado durante 

muitos anos só por monges responsáveis pela proteção dos templos de 

meditação, e por este motivo tais monges eram chamados de Guardas de Luo 

Han. Em homenagem aos dezoito mestres budistas, ou arhats, que dominavam 

técnicas de luta e as uti l izavam para defender templos e monges indefesos; eram

os verdadeiros defensores do Dharma.

Discípulo :  E a técnica chamada Tan Tui, Mestre?
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Mestre :  O Tan Tui possui pelo menos 12 katis que são uti l izados dentro de 

diversos outros esti los como forma de fortalecimento de membros inferiores 

devido a sua postura extremamente baixa e forte. 

Discípulo :  Como surgiu, Mestre?

Mestre :  Chegou à China através dos muçulmanos para as regiões de pântanos e 

de plantação de arroz, sendo muito praticado por agricultores que, sempre ao 

final dos trabalhos na lavoura, treinavam durante o trajeto de volta para casa.

Discípulo :  Quais eram suas característ icas, Mestre?

Mestre :  O esti lo não possui grandes acrobacias e saltos, caracteriza-se pela 

repetição de uma pequena sequência de movimentos, socos, chutes e rasteiras 

executados para ambos os lados. Os chutes fortes e baixos são a principal 

característ ica deste esti lo, e por ter sido desenvolvido em regiões de rios e 

pântanos daí o surge seu nome: Tan Tui (Pés na Lagoa).

Discípulo :   Existe um esti lo chamado Xing Yi Quan (Liu He Quan), também, 

Mestre?

Mestre :  É um dos mais antigos e ortodoxos esti los internos de arte marcial 

chinesa (como Tai Chi e Ba Gua Zhang). Xing refere-se à forna e Yi, 

normalmente, a mente ou íntimo. Quan (punho) nos traz a denotação de um 

método de combate sem armas. Os exatos detalhes sobre as origens do Xing Yi 

Quan são desconhecidos.

Discípulo :   Mas há alguma referencia histórica sobre suas origens, Mestre?
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Mestre :  A criação desta arte é atribuída ao famoso general e grande patriota Yue

Fei (1103-1141) da dinastia Sung. Figura histórica de um guerreiro, Yue Fei tem 

o crédito da criação de muitos esti los de Wu Shu, no entanto não existe 

realmente alguma evidência histórica para dar suporte ao crédito de ter criado o 

Xing Yi Quan.

Discípulo :  E como era chamado esse esti lo, Mestre?

Mestre :  O esti lo era chamado originalmente de Xing Yi Liu He Quan (seis uniões,

ou seis harmonias),  embora alguns estudiosos ainda não estejam bem certos de 

que o Liu He tenha originado o Xing Yi ou se ambos esti los, embora muito 

semelhantes, tenham se desenvolvido separadamente… Diz-se que as hamonias 

referem-se às principais articulações do corpo humano: pulso, cotovelo, ombro, 

tornozelo, joelho e i l íaco-femural.

Discípulo :  E sobre o esti lo chamado de Cai Li Fo (Choy Lee Fat), Mestre?

Mestre :  É um esti lo bastante conhecido por sua velocidade e potência, combina 

técnicas de mãos potentes (característ ica dos esti los do Sul) e técnicas de 

chutes versáteis (característ ica dos esti los do norte). - O nome se deve a uma 

homenagem que Chang Heung fez ao seus mentores (Chan Yeun Wu, Lee Yau 

Shan e o monge Choy Fook) e a origem budista da arte.

Discípulo :  Qi Xing Tang Lang, realmente exist iu, Mestre?

Mestre :   Segundo a lenda, o esti lo Tan Lang Quan foi criado por Wong Long 

durante a últ ima dinastia Ming na província de Shantung. Wong Long, um lutador 

experiente em diferentes esti los, desafiou os monges de Shaolin diversas vezes 
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para provar se realmente eles eram tão bons quanto a fama afirmava. Porém, 

nunca obteve sucesso. - Após uma de suas derrotas, enquanto estava treinando 

numa montanha, observou a luta entre um louva-a-deus e uma cigarra. Surpreso 

por ver que o louva-a-deus venceu a contenda capturou-o e passou a observar 

seus movimentos para adaptá-los ao combate. Dessa forma surgia o esti lo 

Louva-a-Deus, com o qual Long conseguiu finalmente vencer o monge Shaolin.

Pek Siu Lum (Bei Shao Lin Men).

Discípulo :  Então os esti los de Shaolin realmente existiram, Mestre?

Mestre :  O Shao Lin do Norte foi criado a part ir das técnicas desenvolvidas dentro

do tão famoso Mosteiro de Shao Lin.  Um lugar mítico que seria um templo de 

treinamento físico e espiri tual do Extremo Oriente. Esse mosteiro ainda existe, 

junto a cidadezinha de Loyan, norte da China, ao Norte do Rio Amarelo, no 

mesmo lugar onde foi construído há mais de 1.500 anos.

Discípulo :  Shaolin foi a origem de muitos esti los, Mestre?

Mestre :  Foi sem dúvida o núcleo originário de uma grande quantidade de esti los 

ainda hoje transmitidos em todo mundo – o melhor exemplo é sem dúvida o esti lo

chamado Shaolin do Norte. Suas característ icas são ataques longos e curtos, de 

mãos, pés, cotovelos, rasteiras e quedas, sendo o mais completo de todos os 

esti los de arte marcial chinesa.

Discípulo :  Existe uma técnica chamada de Palma de Ferro, Mestre?
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Mestre :  Tie Sha Zhang é conhecida como Palma de Ferro e embora seja uma 

técnica de grande fama em toda a China, raramente é ensinada nas escolas 

tradicionais de arte marcial chinesa e é difíci l  encontrar bom material sobre o 

assunto. Com muita uti l ização de Chi Kug, exercícios respiratórios que visam 

desenvolver o cult ivo do Qi (energia vital),  pode-se uti l izá- lo para os mais 

diversos f ins. Através da canalização e do controle dessa energia o praticante 

busca fortalecer não somente as mãos, como o próprio nome diz, mas também 

outras áreas do corpo como: cabeça, tórax, abdomen, cotovelos, braços, pernas 

e pés. Tornando-se, por isso, mais fortes e protegidos de um impacto e ou de 

uma lesão.

Discípulo :  O Shuai Jiao é uma arte marcial antiga, Mestre?

Mestre :  Os primeiros registros do Shuai Jiao datam de 2697 A.C. sendo uti l izado 

pelo Imperador contra os rebeldes Chih-Yiu e seu exército. Além de ser uma das 

artes marciais mais antigas, acredita-se que tenha dado origem aos esti los 

modernos como Judô e Jiu Jitsu pois encontramos nelas os fundamentos básico 

como chutes, socos, técnicas de projeção e chaves de formas muito similares.

Assim como o moderno Judô (“caminho suave”) o Suai Jiao já há muito tempo é 

baseado no princípio da alavanca e oportunismo; dispensa grande esforço físico 

e a técnica permite que qualquer pessoa, independente de força física, possa 

pratícá-lo como defesa pessoal de maneira realmente eficiente. Shuai Jiao é 

uti l izado no treinamento de guarda costas do Imperador, academia de polícia da 

China e Taiwan.

Discípulo :  O Sr. falou de Chi Kung, o que seria realmente, Mestre?
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Mestre :   Chi Kung é um termo uti l izado para designar os exercícios 

respiratórios, que ajudam a desenvolver os centros, os canais e o campo 

energético. Este exercício é derivado da Alquimia Taoísta e foi introduzido em 

diversas artes marciais e na Medicina oriental como prática curativa e preventiva.

- O Chi Kung é um exercício que já vem sendo praticado há mais de 5000 anos e 

tem sua origem registrada no Nei-Ching (O Tratado Interior),  de autoria de Huang

Ti (O Imperador Amarelo), o primeiro l ivro da Medicina Chinesa.

Chi Kung
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Existem três t ipos de Chi Kung, com diferentes f inalidades:

TIPO DESCRIÇÃO

Chi Kung

terapêutico

Todo Chi Kung com fins terapêuticos tem a função de equil ibrar

corpo, mente e emoção. Qualquer distúrbio físico, pressão

emocional ou mental causa a formação de congestionamentos

energéticos que trazem mal-estar e provocam, ainda, reciclagem

de tal congestionamento, mesmo após o aparente alívio do

problema.

Forma-se, então, um ciclo vicioso. Para prevenção e tratamento

deste desequil íbrio, é importante que se tenha uma conduta

energética; daí a função do Chi Kung. Normalmente, o Chi Kung

terapêutico é mais suave e as técnicas são mais sutis em relação

ao Chi Kung das artes marciais. As respirações são mais profundas

e mais leves e a concentração não é demasiado tensa. Os

movimentos são mais lentos e relaxados e, algumas vezes, é

aplicado conjuntamente com técnicas da Medicina Tradicional

Chinesa (fi toterapia, massagem, acupuntura).

Tem como objetivos principais:

Relaxar e fortalecer músculos e art iculações 

Aumentar a agi l idade e a f lexibil idade, levando a um

desenvolvimento holíst ico do corpo

• Eliminar obstruções nos meridianos, captar, sentir e induzir o

fluxo do chi

Usar determinados exercícios para curar doenças específ icas.
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TIPO DESCRIÇÃO

Chi Kung

para arte

marcial

Baseia-se no fato que o corpo físico tem l imites, enquanto que o

corpo energético não. Um bom domínio do chi proporciona ao

guerreiro autoconfiança e domínio psicológico, dando-lhe a

vantagem de poder desestruturar a proteção psicológica do

adversário antes mesmo de atingi- lo f isicamente. Por essa razão, a

vitória de um autêntico guerreiro se afirma antes do confronto

físico.

Normalmente, o Chi Kung para as artes marciais apresenta as

seguintes propriedades: fortalecimento de músculos e ossos

desenvolvimento do poder de atenção aumento do poder de

regeneração física e psíquica aumento da capacidade de

percepção intuit iva para uma melhor adaptação ao ambiente

O Chi Kung para arte marcial, entretanto, deve ser treinado sob a

orientação de um profissional habi l i tado e conhecedor da matéria,

pois treinado sem orientação correta pode inclusive afetar a parte

mental e/ou física, tornando o praticante agressivo ou

desequil ibrado, causando lesões sérias a nível f ísico, podendo

levá-lo inclusive à morte.
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TIPO DESCRIÇÃO

Chi Kung

para arte

marcial com

finalidade

terapêutica

Trata-se do Chi Kung uti l izado nas artes marciais e que apresenta

efeitos terapêuticos. Nesse caso, jamais ultrapassa o conceito de

equil íbrio. É o caso do Chi Kung empregado no Tai Chi Chuan. É

uti l izado para harmonizar e atenuar os efeitos do treinamento

intenso da arte marcial. Trata-se de uma visão mais integral,

holíst ica.

IMPORTANTE:

Esta coletânea é o 11° volume  da série e é fornecida gratuitamente. 

Consulte nossa pagina na INTERNET com frequência.

www.centrofilosoficodokungfu.com.br

contato@centrofilosoficodokungfu.com.br
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