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Na eventualidade de não se reunirem as condições de segurança necessárias
para a realização das aulas presenciais, as mesmas passarão para o formato online
e serão divididas em sessões de 2h a 3h, nos dias antes, durante e depois do
ﬁm-de-semana de cada módulo.
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Torne-se um Instrutor na arte do cultivo da Energia Vital
No ano de 2012 tomei a decisão de utilizar o Chi Kung e a Alimentação Macrobiótica como abordagens principais na minha prática terapêutica.
Embora ensinasse já desde 2000, foi este um momento importante para mim: permitiu-me focar a minha atenção maioritariamente nestas duas disciplinas.
Esta decisão foi baseada no meu percurso pessoal e de como esta busca me levou a uma autonomia considerável em termos de vitalidade – comparativamente com a que tinha quando em 1998 comecei a estudar Medicina Tradicional Chinesa.
Deste então tenho ensinado centenas de alunos a transportarem o Chi Kung para as suas vidas. Isso traduz-se
na implementação da prática regular desta arte nas suas vidas, segundo os seus recursos pessoais de espaço e
de tempo – onde quer que estejam e para onde quer que vão.
Com milhares de anos de experiência acumulados, a Medicina Tradicional Chinesa tem como ponto forte a
prevenção e a capacidade de ensinar o paciente a criar um percurso de regeneração e prevenção sustentável
para o resto da sua vida.
Esta medicina não trata situações de emergência. No entanto, sabe-se hoje que a maioria das situações de
emergência graves relacionadas com o aparelho circulatório, e problemas agudos causados pelo excesso de
peso, podem ser prevenidas observando uma alimentação adequada e incluindo práticas diárias de movimento
e relaxamento.

As quedas que levam pessoas com mais de 65 anos às urgências e que são hoje a causa número um de mortes
a partir deste escalão etário, podem ser prevenidas com práticas como Chi Kung que fortalecem as pernas e
consequentemente o equilíbrio – reduzindo consideravelmente as probabilidades de queda.
As infecções agudas, ansiedade ou agitação mental extrema, que requerem tratamento urgente ou medicação
especíﬁca para tornar estes pacientes de novo funcionais, têm frequentemente na sua raiz um historial de
hábitos de vida pouco nutritivos com excesso de trabalho, stress, alimentação caótica e falta de repouso
adequado.
O Chi Kung juntamente com a alimentação têm sido as primeiras opções no que diz respeito à prevenção da
saúde humana na China há mais de 2000 anos.
A divulgação deste Curso de Instrutores de Chi Kung foi projectada na China, durante a minha estadia nas
imediações de Pequim. Onde o Chi Kung é utilizado para tratar os mais variados desequilíbrios, não existe a
adição de qualquer medicamento ou terapêutica – apenas alimentação “limpa” e seis horas de prática diária.
Depois da sua estadia os praticantes levam consigo não só recursos para prevenção e tratamento dos seus
desequilíbrios, mas também uma melhor compreensão sobre o seu corpo e a sua mente.
Acredita-se que o mais importante não é a adição de mais, mas sim eliminar o excesso para que o corpo possa
encontrar tempo e espaço para regenerar – segundo os recursos que tem disponíveis no momento presente.

SOBRE O CURSO
O Curso de Instrutores de Chi Kung é um curso destinado a quem quer ensinar esta arte. Baseia-se na minha
experiência de ensino em aulas e cursos desde 2000 e da experiência de co-criação em conjunto com a Paula
Madeira e a Ana Soﬁa Pacheco do Curso de Instrutores de Chi Kung da Escola Superior de Medicina Tradicional
Chinesa.
Decorre durante dois anos, cada ano com 10 ﬁns-de-semana – durante 9 meses – de Outubro a Junho e ainda
de treinos obrigatórias, ao longo de cada ano lectivo. Inclui o estudo e prática de Chi Kung Terapêutico, aulas
regulares, formação adicional e um estágio proﬁssionalizante de nove meses.
Para além das aulas presenciais, os participantes têm acesso a uma plataforma virtual de apoio ao estudo. Inclui
material exclusivo que permite um acompanhamento entre os seminários e que se destina a manter a motivação para a prática e para os hábitos saudáveis.

CERTIFICAÇÃO
O IMP é uma entidade certiﬁcada pela DGERT - Direcção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho, o que
representa um reconhecimento da qualidade da nossa formação especializada em três áreas de educação e
formação distintas: Desenvolvimento Pessoal, Saúde, Hotelaria e Restauração.
Confere aos nossos formandos um certiﬁcado de formação proﬁssional inserido no Sistema Nacional de Qualiﬁcações, através do SIGO - Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa.

Este reconhecimento permite também que os nossos formandos possam apresentar o investimento feito nos

nossos cursos como uma despesa dedutível no IRS.

A QUEM SE DESTINA
Porque a vontade de Regenerar é uma vontade universal e humana, este programa visa todos os participantes
que queiram fortalecer a sua Energia Vital criando uma prática de Chi Kung regular e consistente adaptada às
condições individuais de cada um.
Destina-se também a terapeutas que queiram utilizar o Chi Kung para alinhar e fortalecer o seu estado energético e reunir conhecimentos que possam ser úteis quando integrados na sua prática clínica.
Este curso destina-se ao seu fortalecimento e regeneração pessoal e para aplicações pontuais ou complementares a uma prática clínica existente.

SOBRE O PROGRAMA DO 1º ANO
Inclui o estudo mais detalhado das posturas e práticas relacionadas com o Zhan Zhuang Chi Kung e do sistema
de 18 movimentos de Tai Chi Chi Kung – um sistema estudado para reequilibrar a Energia Vital por meio de movimentos suaves e contínuos.
Neste ano são introduzidos os temas do estudo dos meridianos, ﬁsiologia energética, anatomia experimental,
psicologia oriental e diagnóstico prático adaptado ao Chi Kung.
Será dado um cuidado especial aos diversos métodos de preparação de aulas do ponto de vista dos três formadores principais deste curso.
O primeiro e segundo ano incluem no valor do curso aulas semanais a ser frequentadas durante o ano lectivo.

SOBRE O PROGRAMA DO 2º ANO
O segundo ano, engloba para além da consolidação do material estudado no ano anterior, 9 meses de estágio.
Inclui também o estudo detalhado da aplicação do Chi Kung em vários contextos: Chi Kung para crianças; séniores; doenças crónicas; condições especíﬁcas e a utilização do Chi Kung como terapia individual. Estes módulos
incluem um aprofundamento do diagnóstico, prescrição de Chi Kung e tratamentos caseiros.

ESTE PROGRAMA PERMITE-LHE:
• Aprofundar e integrar o estudo de práticas milenares que fortalecem a Energia Vital;
• Estudar práticas de diagnóstico especíﬁcas para instrutor de Chi Kung;
• Fortalecer a sua rotina de treino adaptando-a cada vez mais a si e às suas necessidades individuais;
• Complementar uma abordagem terapêutica previamente existente – como a Macrobiótica, Massagem,
Coaching, Psicoterapia ou Medicina Tradicional Chinesa, com exercícios que o podem beneﬁciar a si e aos
seus pacientes;
• Experienciar todos os efeitos que o Chi Kung Terapêutico lhe pode oferecer para que no futuro os possa
transmitir;
• Tornar-se um Instrutor/Terapeuta de Chi Kung.

CONDIÇÕES DE ACESSO
Todos os alunos que realizaram previamente o Curso de Chi Kung Terapêutico do IMP.
Alunos que tenham realizado pelo menos dois anos do Curso de Medicina Tradicional Chinesa da ESMTC com
aproveitamento à disciplina de Chi Kung.
Alunos que tenham realizado pelo menos 1 ano com aproveitamento no Curso de Instrutores de Chi Kung da
Escola Superior de Medicina Tradicional Chinesa.
Alunos que tenham realizado aulas regulares comigo – ou com outros alunos por mim certiﬁcados – durante
pelo menos 3 anos sem interrupção e que demonstrem uma prática regular e consistente durante este período
de tempo.
Excepto os alunos que realizaram o Curso de Chi Kung Terapêutico, a ingressão neste curso inclui uma entrevista vocacional e provas de que existe uma prática regular e consistente. Poderá ser pedido uma prova prática
e/ou teórica sobre teoria básica dos cinco elementos.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Terminados os dois anos, para além da certiﬁcação pela DGERT, este curso permite a inscrição na
Associação de Chi Kung e Tai Chi Terapêutico APTCKTT – http://www.chikung-terapeutico.com/apcktt.
A inscrição nesta associação só será possível caso no ﬁnal em conjunto com outras competências relacionadas
com o Chi Kung totalize mais de 500h.
Com esta formação consideramos que o aluno esteja apto a ensinar Chi Kung Terapêutico baseado nos princípios da Medicina Tradicional Chinesa, possa realizar aulas ou terapias tendo como base a utilização do Chi Kung.

A MINHA EXPERIÊNCIA
O que me agrada na utilização do Chi Kung como prática terapêutica é a sua versatilidade na aplicação em
todas as áreas da vida humana e em todos os seus possíveis contextos. Desde 2000 que me tem sido dada a
oportunidade de ensinar praticamente todos os escalões etários – já dei aulas a alunos com 3 anos e o mais
velho que já ensinei contava noventa e duas primaveras.
O Chi Kung tem sido uma prática que já foi integrada em proﬁssões tão diversas e tão extremas que vão desde
maratonistas de montanha, professores, hospedeiras, pilotos aviadores, advogados, CEO’s, bailarinos e coreógrafos, proﬁssões relacionadas com a saúde, terapeutas de terapias várias, educadoras de infância, surﬁstas,
desportistas, professores de yoga para crianças, pintores, escultores, administrativos, jornalistas, fabricantes
de gelados, empregados de restauração, estudantes, artistas marciais, escritores, proﬁssões de segurança
pública – a lista é extensa e demonstra as possibilidades ilimitadas desta arte.
Para os Chineses estamos imersos em Chi (Energia Vital) tal como peixes na água. Todos podemos melhorar de
uma forma ou outra essa relação com o ambiente que nos rodeia.
Cabe ao instrutor encontrar a universalidade daquilo que pratica e ensina e aplicar consoante o contexto
necessário.
Este caminho não tem ﬁm. Encontro-me frequentemente no contexto da prática do Chi Kung a consultar livros
de anatomia, história, massagem, geograﬁa, culinária, medicina chinesa, lingua chinesa ou equações matemáticas. Existe, se houver motivação e curiosidade por parte do instrutor, a possibilidade de existir material de
estudo para toda a sua vida.

O coordenador deste curso é membro desde 2004 da APAMTC (Associação Proﬁssional de Acupunctura e Medicina Tradicional Chinesa) e desde 2013 da APCKTT (Associação Proﬁssional de Chi Kung e Tai Chi terapêuticos). É
especialista de Medicina Tradicional Chinesa desde 2003 licenciado pela Escola Superior de Medicina Tradicional
Chinesa e praticante de Chi Kung desde 1997. As aulas que são leccionadas são exclusivamente terapêuticas e não
se encontram abrangidas pelo actual Decreto-Lei nº 248-A/2008 que regulamenta as actividades desportivas.

Por favor, consulte as Condições Gerais do IMP no nosso website (presentes na página
de cada curso) ou no link da ﬁcha de inscrição online.

INSTRUTORES DE CHI KUNG - NÍVEL II
DATAS
24 e 25
OUT.

21 e 22
NOV.

19 e 20
DEZ.

16 e 17
JAN.

HORÁRIO

MÓDULO

9H30 -18H

Mobilidade - Ombros
Anatomia e ﬁlologia energética dos ombros.
Estudo de exercícios de mobilização dos ombros
Revisão e aprofundamento das valências de diagnóstico

9H30 -18H

Desmistiﬁcar o Pelvis
Anatomia e ﬁsiologia do pélvis - abordagem teórica e
aplicação em exercícios de anatomia experiencial.
Exploração da funcionalidade estrutural do pélvis, relação
com as atividades do quotidiano e com a prática.

9H30 -18H

Mobilidade - Tronco
Anatomia e ﬁlologia energética dos do tronco e anca.
Estudo de exercícios de mobilização do tronco e anca.
Como aplicar o material até agora estudado a alunos
com condições especíﬁcas: gravidas, idosos, crianças.
18 Movimentos - Contacto e Sensibilidade

9H30 -18H

20 e 21
FEV.

9H30 -18H

20 e 21
MAR.

10H -17H30

1e2
MAI.

9H30 -18H

22 e 23
MAI.

9H30 -18H

Revisão e aprofundamento dos 18 movimentos.
Exploração de diferentes dinâmicas de
abordagem dos 18 movimentos no contexto do ensino.

Mobilidade - Pernas
Anatomia e ﬁlologia energética das pernas.
Estudo de exercícios de mobilização das pernas.
Como realizar aulas individuais.
Feng Shui Intuitivo
O que é Feng shui. Como nasce o feng shui.
Conceitos de metafísica chinesa aplicados ao espaço.
O Feng Shui Simbólico - 4 fundamentos. O Bagua exploração dos nove sectores. Prática de leitura emocional.
Impacto do Chi Kung na Fisiologia
Treino de habilidades - centramento e campo;
Cultivo da presença observadora; Sistema Nervoso, Autonomo, Cérebro Trino, Respostas. Respiração, vocalização, toque.
Chi Kung e Auto-regulação
Ferramentas somáticas de auto-regulação: felt, sense,
recursos somáticos e evitativos, rastreamento, pendulação,
descarga e estabilização.
Revisões e Exame Final

19 e 20
JUN.

26 JUN.

9H30 -18H

local e horário a deﬁnir

Continuação da exploração, aprofundamento e uso de
ferramentas somáticas no chi kung; Tempo, ritmos naturais/
ritmos fragmentados, e integração; Orientação, vínculo e
engajamento social

Entrega de certificados e festa final de curso
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