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Sobre a Yoga Taoista

Yoga Taoista ou Dao Yin Kunlun é uma ferramenta celestial para despertar e aplicar

o fogo que pode restaurar o corpo, realinhar suas estruturas e desenvolver

longevidade com bem-estar e foco mental através do treinamento de posturas e

respirações em séries pré-determinadas.

Utilizado desde tempos remotos pelos sábios do passado para reabilitação após

longas práticas de meditação em cavernas ou para minimizar os danos de

desgaste pelo tempo de vida, é também uma forma de “fisioterapia ancestral” e

de preparar o corpo para meditação similar ao Hatha Yoga onde cada série a ser

aprendida depende do treinamento realizado na anterior e que inclui um estudo

profundo das artes de descanso (shui gong) e de dormir e sonhar.

Além disto, é um completo sistema para perda de peso, reabilitação geral,

regulação das cadeias musculares, miofasciais e ósseas que seguem uma

sequência e um processo didático de autoconhecimento corporal. Pode ainda ser

potencializado utilizando recursos de dietoterapia e diversos sistemas da medicina

tradicional chinesa como suporte.



6
Mosteiro Taoista de Arraial d'Ajuda
Curso de Formação em Yoga Taoista

Sobre o Curso

Conteúdo

• Exercícios para regular o fluxo de qi (energia vital) e os centros energéticos

• Noções de anatomia, fisiologia e fisiologia energética

• Base de medicina tradicional chinesa e diagnose como pulsologia e iridologia

aplicadas

• Fundamentos de fitoterapia taoista e indicações de dietas terapêuticas de

limpeza dos órgãos

• Meditação, filosofia taoista de trabalho com o corpo e estudo de alquimia

interna

• Introdução a prática de descanso profundo e sonhos lúcidos (Zhen Ming)

• Introdução as ferramentas de orientação como oráculo (I Ching/Yi Jing),

astrologia chinesa (bazi) incluindo posologia de chás, alimentos e treinamentos

ligados as deficiências nos mapas

• Aplicação clínica das posturas além de instruções de organização delas para

isolar um certo grupamento muscular ou beneficiar um órgão ou articulação

enfraquecidos e adaptação de exercícios para pessoas obesas, idosos,

cadeirantes, mulheres grávidas e crianças

Modalidades de Certificação

É possível fazer o curso na modalidade professor (com avaliações) e na

modalidade praticante (sem avaliações).

Público-Alvo

Médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, enfermeiros, terapeutas de medicina

tradicional chinesa, terapeutas corporais, massoterapeutas, professores de artes
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marciais, professores de yoga, psicólogos e pessoas que buscam

autoconhecimento. Não é necessário nenhum conhecimento prévio.

Material de Apoio

Em todos os módulos, serão oferecidas referências de livros e artigos científicos

para maior aprofundamento dos temas e das atividades.

Duração

Opção I: 3 módulos de 3 meses cada com duas aulas em um fim de semana por

mês.

Opção II: Três intensivos de uma semana cada.

Carga Horária Total: 126 Horas + 24 horas de estágio = 150 Horas.



Sobre o Professor

Monge Tai Yin Yi (Carlos Gonzaga) é um dos guardiões da linhagem taoista dos 9

Dragões da Montanha Kunlun. Iniciou seus estudos aos 4 anos de idade, sendo

ordenado aos 14 anos pelo mestre Chan Zi Yi (68a geração Jiulong Kunlun) onde

foi treinado no método de cultivo de Yoga Taoista (Dao Yin Kunlun) entre outras

técnicas e austeridades. É graduado em Música e especialista em Fisiologia pela

University of Toronto, pesquisador na Universidade de São Paulo (USP), professor

convidado na pós-graduação no Brasil e no exterior. Estudou Hatha Yoga (método

Iyengar e Ashtanga Vinyasa), e ensinos tradicionais da linhagem de Patanjali e

Gheranda Samhita. É formado como instrutor de Tai Chi

Chuan, Kouk Sun Do (Sun Do Koreano), possui formação

internacional do Healing Tao, estuda o sistema de Chen Xi

Yi com Eva Wong. É iniciado na arte das Flautas e

escuridão sagradas do povo Quéchua, artes Maia-Tolteca

com o abuelo Don Carlos Castillejos e sob a supervisão do

juremeiro Filippo Garrone. Quiropraxista, iridólogo,

escolado em Tai Nei Zang (osteopatia taoista) e Qi Nei

Zang (Chi Nei Tsang – massagem nos órgãos

internos), especialista em Medicina Chinesa

Taoista da linhagem Kunlun. Tem formação

em curso livre de Body Maping, técnica

Alexander, fisioterapia desportiva, fisiologia

do exercício e indicação de exercícios para

idosos. Desde 2007 dedica a sua vida ao

ensino das artes taoistas de cura e de

alquimia interna.
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Introdução a Yoga Taoista (Dao Yin Kunlun)

Módulo I

Aula 1 - Conceitos Básicos

• Noções de anatomia e fisiologia da respiração

• Treinamento da respiração Dao Yin e suas aplicações clínicas

• Problemas acarretados pelas limitações respiratórias

• O caldeirão da alquimia e o fogo dourado

• O caminho de Dao Yin Kunlun

• A arte da observação e da contagem

• As quatro fazes da respiração

• Os três treinamentos de respiração

• A cura do sorriso e o segredo de guardar energia do sol e da lua

• Shui Gong: o caminho dos sonhos dentro de Dao Yin Kunlun

• Filosofia Dao Yin

• Preparando o espaço para a prática

• Série de respiração do corpo todo (treino de respiração plena)

• Série do Círculo de Fogo

• Série reduzida do Círculo de Fogo

• Série de alinhamento ósseo

• Divertimento: meditação do sorriso interior

• Shui Gong: posturas para dormir e tonificar os órgãos
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Aula 2 – Em Espiral Para o Centro

• O cultivo dos três tesouros

• A força crânio-sacral

• O períneo, os esfíncteres e suas forças

• Estudos dos centros energéticos do corpo (yao/cháckras)

• Estudo do balanceamento das estruturas vertebrais e seu fortalecimento

• Discussão especificadas para ciclo menstrual

• Série dos tendões

• Divertimento: Sons curativos, Risadas Curativas e três Dantien (campos de

energia)

• Divertimento: A arte das Cambalhotas

• Shui Gong: Quatro posturas de dormir para alinhar o campo energético

Aula 3 – Nutrindo a Essência da Vida

• Alquimia do amor: despertando o fluxo interior (Kundalini)

• Nutrindo e estimulando o cérebro e o sistema nervoso

• Água sagrada: elixir da longevidade

• Leitura de pulso no umbigo

• Anatomia e fisiologia do enervamento óptico

• Técnicas para fortalecer os olhos e diagnosticar compressão do nervo óptico

• Automassagem para aliviar tensão nos ombros

• Exercícios para fortalecimento dos rins e do sangue

• Introdução ao “Legado de Lavagem da Medula Óssea e do Cérebro”
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• Série reduzida dos tendões

• Série da Serpente

• Série do Urso

• Shui Gong: sonhando com as estrelas

Aula 4 – Dietoterapia e Nutrição Chinesa

• Os cinco elementos e sua aplicação na culinária

• Introdução a fitoterapia chinesa e adaptações necessárias pela ancestralidade

• As artes sagradas da pulsologia, iridologia, leitura facial e a observação dos

órgãos

• Chás e terapias para disfunções específicas dos órgãos e sua ligação com o

dao yin

• Dietas para limpeza, desintoxicação e o sistema porta do fígado

• Revisão, correções e aprofundamento das séries e avaliação para instrutores

Aula 5 – Abrindo os Mistérios Sutis do Corpo

• Os centros de reserva e armazenagem de energia do corpo

• Força vazia: nauli taoista e suas diferenças e semelhanças com o indiano

• Sistema digestivo e sua interação com o funcionamento geral do corpo

• Útero retrovertido e suas dificuldades

• Práticas para purificação do intestino e suas aplicações

• Trabalho com o alinhamento mandibular, bruxismo e papada

• Utilizando a técnica da força vazia para fortalecer a coluna

• Série do camelo
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• Encantamentos de base para a confecção da Joia dos Sonhos

• Ming Zhan: prática da estrela de relaxamento profundo

Aula 6 – O Arqueiro Zen

• Estudos de anátomo fisiologia dos braços

• Principais disfunções das articulações das mãos e dos braços e suas causas

• Práticas para fortalecimento dos dedos, pulso, cotovelo e ombro

• Desbloqueando, fortalecendo e mobilizando o manguito rotador

• Aprendendo a apoiar o peso do corpo nas mãos

• Introdução do Xiu Zhen Tu, o mapa do corpo ilusório

• Série do arqueiro

• Divertimento: circulação de Luz pelo corpo, respiração do testículo e do ovário,

respiração dos rins e respiração abdominal

• Ming Zhan: abrindo as três luzes do corpo para sonhar
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O Desabrochar do Corpo

Módulo II

Aula 1 – Florindo a Lótus

• Estudo do alinhamento dos pés, joelhos e quadril e seus efeitos na coluna

• A importância da harmonia entre as diferentes articulações

• Sistema espelhado de compensação do corpo e resposta-reflexo

• Fêmur e balanço dos tendões no corpo

• Como o desbalanceamento de um grupo muscular pode alterar o corpo

• A arte de ficar em pé: sistema de equilíbrio

• Oscilações do equilíbrio

• Alinhamento natural de cabeça, ombro e pescoço

• Série de lótus

• Série e ensinamentos de redução dos venenos

• Divertimento: limpeza dos venenos das articulações

• Ming Zhan: o horários de trabalho com a luz infinita do mundo dos sonhos

Aula 2 – O Desabrochar do Fogo Sanguíneo

• A arte de aquecer o corpo e liberar os bloqueios do sangue

• O caldeirão dourado e o caldeirão violeta

• Queimando os bloqueios das articulações

• Introdução ao Nei Jing Tu, o mapa da visão interna do corpo

• Aprofundamento dos centros energéticos e suas funções

• Energia tóxica dos nervos e músculos, sangue tóxico, muco, gordura e seus
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efeitos no corpo

• Lesão muscular, lesão articular e ligamentar, lesão óssea e lesão do sistema

nervoso

• Série do Dragão voando baixo

• Séria de Automassagem Yang

• Ming Zhan: a arte da entrega profunda

Aula 3 – Levando o Corpo ao Limite

• A arte de sublimar e sutilizar o corpo

• Alquimia: corpo físico, corpo energético e corpo espiritual

• A arte de subir os caldeirões e se abrir ao mistério

• Séria do Jogo do Tigre, do Dragão e do Pavão

• Prática do relaxamento profundo e o despir-se diante do mistério

• Ming Zhan: sonhar para se fundir ao infinito

Aula 4 – Revisando e Aprofundando o Caminho

• Revisão, aprofundamento das 11 séries centrais e avaliação para os instrutores

Aula 5 – Yoga da Voz e Fisiologia Energética do Descanso

• Vibrando o coração e utilizando a voz para refinar energia

• Joia dos sonhos

• A arte do relaxamento profundo

• Estudo dos seis tipos de cansaço e seus tratamentos

• As 28 posturas para dormir deitado (parte i) e suas aplicações clínicas



16
Mosteiro Taoista de Arraial d'Ajuda
Curso de Formação em Yoga Taoista

Aula 6 – Dormir para Acessar a Unidade e se Iluminar

• O povo de Anata-Sayanam e o povo Fangshi

• Introdução a Zhen Ming, a yoga taoista dos sonhos

• Ramus, a luz que sustenta o mundo dos sonhos

• As 28 posturas para dormir deitado (parte II) e suas aplicações clínicas
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Medicina Tradicional Chinesa e Aprofundamento de Aplicação Clínica

Módulo III

Aula 1 – Medicina e Alquimia

• A identificação dos 12 meridianos no corpo

• Estudo e aplicação das posturas que tonificam e sedam as circulações

• Sequências de posturas para isolar e trabalhar cada meridiano

• Pontos gatilho de dor no corpo

• Liberação miofascial com a mobilização através das posturas de dao yin

• Conceitos semiológicos das patologias mais frequentes

Aula 2 – Astrologia Chinesa e Dao Yin Kunlun

• Bases de leitura do mapa de astrologia chinesa dos quatro pilares do destino

(bazi)

• Conceituação das deficiências nos mapas e em como afetam a saúde

• Identificação dos padrões ativos e inativos na saúde e na postura do corpo

• Utilizando o mapa para compreender as dificuldades no caminho

• Dietas e posturas indicadas para suprir as deficiências no mapa astrológico

• As 8 posturas de dormir sentado

Aula 3 - I Ching (Oráculo Yi Jing) e Orientação de Caminho

• O jogo das moedas e o livro de Confúcio

• A força do Yin e do Yang e a essência da harmonização com a força do Céu

• Utilização das imagens do oráculo para analisar as energias das posturas no

Dao Yin
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• Estudo dos princípios do I Ching na filosofia e na prática de Dao Yin Kunlun

• Meditação Dao Yin sobre os oito trigramas do I Ching

Aula 4 – Feng Shui e Alinhamento com as Quatro Estações

• Si Ji Gong – estudo das quatro estações: suas facilidades e dificuldades

• Escolha das práticas para aliviar a dificuldade de cada estação e prevenir o

adoecimento

• Alinhando as séries com as estações para obter o melhor de cada estação

• Organizando o seu espaço de treinamento e sala de aula

• Escolhendo a direção da cabeceira de cama para dormir melhor

• Introdução ao estudo da escola da forma e informações básicas para saúde do

ambiente

• Analisando as energias nocivas da terra: rio subterrâneo e veio magnético

terrestre

• Série e história dos Oito Imortais

Aula 5 – Didática

• Montando suas próprias séries

• Desenvolvimento das compensações do corpo para harmonia muscular,

tendínea e óssea.

• Aprofundamento da utilização clínica das posturas e isolamentos musculares

• Adaptando as posturas para obesos, cadeirantes, idosos e crianças

• Séries especiais para mulheres grávidas e forma de trabalhar com elas

• Exercícios para lactantes

• As quatro instruções da alquimia interna Taoista
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Aula 6 – Nei Dan: Alquimia Interna do Tao

• Sentar e esquecer, a arte da liberação do sofrimento

• Limpando a história pessoal e purificando a energia do corpo

• Qi (energia vital) e a forma imaterial que conecta todos os seres

• Kan e li – reversão do fogo e da água e caldeirão de Nei Gong (energia interna)

• A arte de unir o amor do fogo do coração com o desejo da água dos rins

• Avaliação final para os instrutores

• Fusão dos Cinco elementos Dao Yin – organizando as energias internas

• Kan e Li Dao Yin

• Introdução a prática da Flor de Ouro
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