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气 - Qì – Respiração, energia, força natural que preenche

tudo e permite a vida

功 – Gōng – Trabalho, treino, cultivo, benefícios adquiridos

pela prática e perseverança

Qì Gōng = Arte e habilidade de treinar o Qì
Definição clássica



“o Qi Gong é o resultado de alguns milhares de anos de experiência

do homem no desenvolvimento do uso da energia vital para vários

propósitos definidos.

Os antigos mestres desenvolveram a arte da energia para curar

doenças, promover saúde, a longevidade, melhorar as habilidades de

luta, expandir a mente, alcançar níveis diferentes da consciência e

atingir a espiritualidade.

Desde a década de 1950, essas artes ficaram conhecidas como Qi

Gong, a arte da energia.

Mestre Gutembergue Livramento diz:



O Qi Gong foi desenvolvido nos primórdios da civilização, ao se

descobrir possibilidades de trabalhar a respiração de maneiras

diferentes, para propósitos específicos.

Esses conhecimentos foram adquiridos por um método de tentativas e

erros, mas aos poucos, se acumularam para formar um corpo de

conhecimento maior.

Os registros chineses mostram que por volta de 2700 a.C., o Qi Gong

tinha se tornado um aspecto importante da medicina chinesa.

É impossível precisar a época e o surgimento do Qi Gong devido à

sua antiguidade, porém sabe-se que recebeu profunda influência do

Budismo e da filosofia Taoista.”

Mestre Gutembergue Livramento diz:



Benefícios do Qi Gong

• Economia do Jing Qi inato

• regulariza o fluxo de Qi dos Canais

• Melhora o funcionamento fisiológico do corpo

• aumenta a imunidade



Benefícios do Qi Gong

• diminui o nível de stress

• auto-consciência

• aumenta a concentração

• vitalidade



Por que usar o Qi Gong

nos Atendimentos?

• Melhora a Postura Correta do profissional e do paciente

• Promover desbloqueio das articulações promovendo fluxo de Qi

• Melhorar sensibilidade do terapeuta e resposta do paciente

• Transformar o paciente num agente ativo do tratamento



Métodos de Atuação
Durante a sessão:

• Técnicas Meditativas

• Trabalho respiratório

• movimentos que atuam nos Canais

• movimentos que atuam nos Órgãos

Entre sessões:

• Indicar um movimento ou mais para o paciente executar em casa

diariamente.

• 3 vezes por dia.



Obrigado!!!

http://praticando-qi-gong8.webnode.com/
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