  
  
  
  
  
  
  
  

CURSO ANUAL DE FENG-SHUI
2017/2018 | Níveis I e II ‒ TURMA B
  

APRESENTAÇÃO
Para aplicar os princípios do feng shui preciso de ter uma casa extremamente arrumada? E que princípios são esses? De que trata efectivamente o feng shui? O que quer dizer? Para que serve? Como se
aplica? Preciso de saber uma série de receitas?
Antes de mais, feng shui não tem nada que ver com arrumação ou decoração.
Feng quer dizer vento e Shui quer literalmente dizer água. É uma arte chinesa milenar que observa e interpreta o espaço mas também o tempo. A sua função principal é a de encontrar o melhor local e a melhor altura para o viver. Originalmente vem da observação do exterior, da procura primordial de segurança para que os humanos de então pudessem viver em segurança e obter prosperidade.
Sendo uma arte cujo objectivo é analisar e categorizar o fluxo de energia Chi (energia vital presente em
tudo), é importante clarificar que há várias escolas, métodos e abordagens diferentes, seja na China, seja
no resto do mundo. Existem muitas formas de o praticar.
A prática do feng shui resume-se à experiência e observação do aqui e agora. Uma observação e análise
multi-dimensional (energética, emocional, psicológica e física) de uma casa ou de um terreno. Ao estudar e aplicar o conhecimento do feng shui no dia a dia aplicam-se conceitos universais presentes na metafísica chinesa. Alguns desses conceitos relacionam-se com uma visão cíclica da natureza, a mutação e
mudança como única constante do universo e a codificação de oito pontos fundamentais no espaço e
no tempo que representam pontos de transição.
Quando partimos destes conceitos universais para a prática de feng shui estamos realmente a observar
para além do físico, deixando de ficar centrados apenas na decoração ou arrumação de um espaço.
Uma das características mais evidentes da sociedade ocidental contemporânea é a urgência de respostas rápidas e absolutas, ou seja, completamente certas ou totalmente erradas. A falta de tempo de qualidade, de disponibilidade para observar e praticar de forma integrada e plena, conduz à necessidade de
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receitas ou prescrições desprovidas de individualidade e especificidade. A prática integrada, contudo,
requer tempo, disponibilidade, sensibilidade e conexão. Dela faz parte a vivência da casa como templo,
resgatando a sacralidade do espaço e honrando os seus ciclos.

NOVO CURSO ANUAL
Honrando todas as fases anteriores do curso de Feng Shui no IMP surge agora um novo ciclo. Um novo
ciclo que de alguma forma faz a síntese dos momentos passados, partindo da informação ancestral e terminando na adaptação e experiencia contemporânea.
Favorecendo a qualidade e profundidade dos conteúdos propõe-se uma viagem pelas várias abordagens desta ancestral arte oriental, iniciando a jornada nos alicerces metafísicos passando de seguida
para a Escola da Forma, a Escola das Oito Direcções (oito chiʼs ou bússola) e finalmente na abordagem
Simbólica. Matérias complementares à observação do espaço tempo são também abordadas tais como a
radiestesia ou a geometria sagrada.
É um curso com duração de dois anos, com uma forte intenção de promover a articulação entre os conceitos basilares milenares e as abordagens contemporâneas, focando a importância da origem desta ferramenta de espaço e tempo e propondo a experimentação além da receita.
Este novo curso pretende fornecer uma base dos fundamentos metafísicos e cosmológicos do Feng
Shui, conhecendo em profundidade os seus propósitos e âmbito de actuação. O novo curso de Feng
Shui do IMP fornece bases de acção do espaço que ultrapassam a natureza de receitas ou fórmulas abstractas. Ao longo dos dois anos de formação será experienciado um método de intervenção no espaço e
no tempo.
Os estudantes inscritos neste curso para além de receberem as ferramentas base para realizar consultas,
análises e interpretações sobre o espaço e os seus habitantes, também terão bases para uma análise vivêncial e profunda do seu próprio processo.
Os alunos usufruem de um programa residencial de um de fim-de-semana extra-curricular, que inclui
programa de actividades, alojamento e pensão completa no Hotel Golf Mar, no Vimeiro. O programa incidirá numa vertente mais lúdica e de convívio entre professores e alunos dos diferentes cursos do IMP.
O IMP é uma entidade formadora certificada pela DGERT, o organismo oficial responsável pelo sistema
de certificação e pelo incremento da qualidade da formação profissional em Portugal.

Coordenadora do curso: Sofia Batalha

OBJECTIVOS DO CURSO
Fornecer uma base dos fundamentos metafísicos e cosmológicos do Feng Shui. Conhecendo em profundidade os seus propósitos e âmbito de actuação.
O conteúdo do curso fornece bases de acção do espaço que ultrapassam a natureza de receitas ou fórmulas abstractas . Ao longo dos dois anos de formação será experienciado um método de intervenção
no espaço e no tempo.
Para além de fornecer as ferramentas base para realizar consultas, análises e interpretações sobre o espaço e os seus habitantes, este curso proporciona uma análise vivencial e profunda do processo individual de cada aluno.
Será encorajada a experiência na própria casa.
O curso procura instigar a criatividade e sentido crítico na aplicação e uso desta ferramenta milenar adaptar sem desvirtuar.
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DESTINATÁRIOS
Arquitectos, decoradores, psicólogos, coaches ou outro tipo de terapeutas e interessados na interpretação e equilíbrio através da casa. O público alvo são pessoas que queiram incorporar o feng shui como
uma ferramenta de auto-conhecimento para uso pessoal primeiro e para uso a terceiros posterior.
  
  

PROFESSORES
- Bill Tara
- Simon Brown
- Sofia Batalha
- Teresa Borges de Sousa
- Sílvia Oller
  

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Este curso é um complemento muito forte para qualquer área das nossas vidas/profissões e pode ser diretamente aplicado em várias áreas:
•  
•  
•  
•  

Decoração
Arquitetura
Psicologia
Terapias Complementares

Com este curso também é possível iniciar uma carreira como consultor de Feng Shui e implementar-se
no mercado com bastante sucesso.
Alguns dos melhores consultores portugueses são formados pelo IMP.

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 alunos um certificado de formação profissional inserida 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 alunos possam apresentar o investimento feito
nos nossos cursos como uma despesa dedutível no IRS.

Rua Anchieta, 5 ‒ 2º Esqº 1200-023 Lisboa

Tel.: 21 324 22 90

E-mail: info@institutomacrobiotico.com

www.institutomacrobiotico.com

  
  
  
  
  
  
  
  

PROGRAMA DO NÍVEL I ‒ 2017/2018
DATAS

Horário*

Formador

Módulo

21 e 22
Outubro

10h-17h30

Bill Tara

18 e 19
Novembro

10h-17h30

Sofia Batalha

9 e 10
Dezembro

10h-17h30

Teresa Borges de Sousa

13 e 14
Janeiro

10h-17h30

Sílvia Oller

Cristais na casa + Limpeza de Espaços.

20 e 21
Janeiro

Alexandre
10h-17h30

Astrologia do Ki das 9 Estrelas *3

3e4
Fevereiro

10h-17h30

Teresa Borges de Sousa

10 e 11
Março

10h-17h30

Sofia Batalha

21 e 22
Abril

10h-17h30

Simon Brown

Princípios Básicos da Filosofia Oriental - Energia Ki,
Yin e Yang.
A constituição energética do ser humano. *1 *2

O Bagua e as Cinco Transformações.

Forma Exterior e Interior + Prática.

Saldanha da Gama
Oito Sectores + Prática.

Simbólico (I)

Oito Sectores

Prática Integrada.
19 e 20
Maio

10h-17h30

Sofia Batalha

15, 16 e 17
Junho

Retiro

Vários

Apresentação de trabalhos e Avaliação Final.

Programa a anunciar.

* O horário de almoço será das 13h às 14h30, salvo outra combinação feita entre alunos e professor.
*1 O horário de almoço será das 13h às 14h30.
*2 Aula partilhada com os níveis 1 de todos os cursos anuais.
*3 Aula partilhada com Curso Anual de Macrobiótica e com o Curso Anual de Shiatsu.

Poderá consultar os resumos curriculares dos formadores no nosso site: www.institutomacrobiotico.com
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PROGRAMA DO NÍVEL II PARA 2018/2019
DATAS *2

Horário*

Formador

1º módulo

10h-17h30

Sofia Batalha

Módulo
Simbólico

Sofia Batalha
2º módulo

10h-17h30

Teresa Borges

Ferramentas de Feng Shui  

de Sousa
Teresa Borges
3º módulo

10h-17h30

de Sousa

Energia Celeste e Terreste
Introdução ao Calendário Lunar

Sofia Batalha

4º módulo

10h-17h30

Sílvia Oller

Radiestesia e Geobiologia

5º módulo

10h-17h30

Sílvia Oller

Cristais II + Geometria Sagrada  

Sofia Batalha
6º módulo

10h-17h30

Teresa Borges

Yijing Xamânico + Clássico

de Sousa

7º módulo

10h-17h30

Sofia Batalha

Simbólico 3

Sofia Batalha
8º módulo

10h-17h30

Teresa Borges

Práticas de Consulta + Portas Abertas*1

de Sousa
Ética em Consultas e Ética Profissional
9º módulo

10h-17h30

Sofia Batalha

10º módulo

Retiro

Vários

Apresentações de trabalhos
Programa a anunciar

* O horário de almoço será das 13h às 14h30, salvo outra combinação feita entre formandos e formador.
*1 Aula aberta ao público em geral.
*2 Ano Lectivo de 2018/2019 - Datas ainda por definir.

Poderá consultar os resumos curriculares dos formadores no nosso site: www.institutomacrobiotico.com
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CONDIÇÕES GERAIS
•  
•  

•  

•  

•  
•  

•  

•  

•  
•  

•  
•  

•  
•  
•  
•  
•  

•  

Os candidatos serão admitidos por ordem de inscrição, havendo número limitado de inscrições para cada curso.
As fichas de inscrição deverão de ser devidamente preenchidas e serão assinadas no primeiro
fim-de-semana de aulas. A vaga ficará garantida após o pagamento da inscrição no prazo de
24H, após a validação da mesma online.
Os formandos dos cursos anuais beneficiam de 10% de desconto nos workshops e cursosbreves realizados com professores nacionais, desde que a inscrição se realize até 10 dias antes. Têm também 10% de desconto sobre o valor da propina na segunda formação anual que
frequentem simultaneamente.
Beneficiam de 20% desconto nas Consultas de Orientação Alimentar para Bebés, Crianças e
Adolescentes, com Geninha Horta Varatojo e de 10% nas Consultas de Orientação Alimentar,
com Rosalina Silva e Isabel Estanislau.
O IMP reserva-se o direito de cancelar um curso, se não existir um número mínimo de inscrições. Nestes casos, o candidato será reembolsado da totalidade das quantias pagas.
O IMP reserva-se o direito de fazer alterações no programa, sem prejuízo da carga horária e
das matérias a lecionar. Estas alterações serão devidamente comunicadas aos formandos.
Nestes casos, não haverá lugar ao reembolso das quantias pagas.
O formando poderá compensar as aulas em falta, no ano letivo seguinte, solicitando-o por
escrito ao IMP e respeitando as seguintes regras: Até 2 fins-de-semana, o aluno pode compensar sem qualquer custo adicional; De 3 a 4 fins-de-semana, o aluno paga 300€; De 5 ou
mais fins-de-semana, o aluno paga a inscrição e 50% da propina do curso, do ano lectivo em
vigor. A autorização será concedida pelo IMP mediante a lotação prevista para cada aula.
As prestações mensais não correspondem proporcionalmente ao valor das aulas realizadas
em cada mês, mas sim a uma divisão ponderada do preço do curso, de forma a permitir aos
formandos um mais fácil pagamento parcial do mesmo.
A impossibilidade de cobrança por parte do IMP, dentro do prazo, da quantia imputada ao
formando, será acrescida de uma taxa de 10€.
Tendo em consideração os elevados investimentos necessários para o lançamento do curso,
o seu preço é uno, independentemente das normas e modalidades de pagamento e será
sempre devido na íntegra, mesmo em caso de desistência. Por esse motivo, a desistência do
curso não constitui o IMP na obrigação de devolver qualquer parte da quantia paga.
As aulas dos cursos apenas poderão ser frequentadas pelos próprios formandos inscritos.
Será entregue um certificado de participação aos formandos dos cursos anuais, que frequentem pelo menos 80% das aulas. O diploma de fim de curso será entregue aos formandos que,
mediante processo avaliativo estabelecido para cada formação, concluam com aproveitamento o último nível do curso.
O preço dos cursos contempla propinas, documentação de apoio e seguro.
Os formandos usufruem de um programa Residencial, um fim-de-semana extra curricular, em
Junho, que inclui programa de atividades, alojamento e pensão completa.
O Preço do Curso de Shiatsu não inclui os Tutoriais e Tratamentos realizados com terapeutas
do IMP.
O Exame Prático final do Nível II de Shiatsu tem um custo adicional de 148€.
A principal via de contacto com o formando será o e-mail, sendo o formando responsável
pela atualização da sua ficha de contactos, incluindo dados pessoais e bancários, a comunicar
por escrito ao IMP no prazo de 5 dias úteis.
A documentação de apoio ao curso será disponibilizada na área alunos do site do IMP. A impressão da documentação será da responsabilidade do aluno.
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