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Programação
Semana Brasil-China

“Sonho com um mundo que abrace
a sabedoria de todas as pessoas”

Associação Being Tao e Embaixada da China
se unem para comemorar 35 anos de Tai Chi
na praça e 60 anos da revolução chinesa

27/09- Domingo, na Praça da Harmonia Universal (EQN 104/105):
• de 6h às 7h - prática tradicional
do Tai Chi, Chi Kung, Meditação,
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Solar;
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Criadores do Dia Mundial do Tai Chi vão estar na Praça no dia 24 de abril
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si, com igual respeito pelos presentes que
receberam e ofertaram, então a humanidade completará o ciclo que resultará
no nosso equilíbrio. Muito temos que
aprender com nossos irmãos e irmãs indígenas ao redor do mundo, da mesma forma como temos muito que aprender com
os nossos irmãos e irmãs orientais. Sonho
com um mundo que abrace a sabedoria
de todas as pessoas que nele vivem, capazes de criar um mundo onde todos vivenciemos o amor, que nutre não somente os
seres humanos, mas toda uma cadeia receptora de vida, toda energia que nos sustenta. Escrevo sobre esta minha visão no
conto “O Despertar em 2012”. “Um Mundo... Uma respiração” se tornou um lema,
quando começamos a colecionar fotografias das comemorações do WTCQD em
todas as partes do planeta. Observamos o
“brilho nos olhos” nas faces das pessoas ao
se entregarem às ondas relaxantes do Tai
Chi & Chikung, a energia vital em expansão, sorriso aflorando por todo o corpo. É
uma imagem universal, não importa qual
seja sua raça, idioma, nacionalidade ou fé
professada... é um mesmo sentimento de

Semana Brasil-

realizar essa visita ao Brasil e encontrar as
pessoas encantadoras cujas faces aparecem nas fotos de muitos dos eventos do
WTCQD que você já me enviou. Também
estamos ansiosos, pois nosso parceiro de
Tai Chi, David Dorian Ross, está planejando gravar o evento e transmitir ao vivo via
internet, de modo que Angela e eu possamos, junto com vocês, saudar o mundo,
compartilhando com todos os festejos
dos 50 anos de Brasília e do WTCQD. Alegra-nos também saber que assim podeEstamos contentes e orgulhosos em re- mos participar por video do Congresso
ceber Angela e você, os fundadores do Mundial de Chikung, na bela São FrancisWTCQD, para juntar-se a nós em abril co, Califórnia, a ocorrer no final de semana
próximo. Como se sente a respeito des- do WTCQD 2010.
Estamos no rumo de dias melhores,
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BD - Angela e eu nos sentimos extre- o mundo caminhando junto. Para mim
mamente honrados e gratos aos pratican- e Angela, respirar em união com todos e
tes de Tai Chi no Brasil, por esta deferência. experenciar no Brasil o WTCQD em 2010,
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O Tai Chi é um presente Divino
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Visitas

Inspire-se
Semana
Brasil-

Associação
Outra Being
Praça Tao e Embaixada da
se unem para comemorar 35 anos de
na praça e 60 anos da revolução chine

Personalidades destacadas do mundo das artes marciais visitaram mestre Woo na Praça da
Antônio R. Prates
Harmonia Universal, e repassaram instruções práticas sobre saúde e o bem-viver.
São eles (da esquerda para direita) Dr. Zong Daw Tang, médico chinês residente em São
Paulo, especialista em controle da diabetes e da alimentação à base de soja; Mestres Dada
Inocalla e Shishir Inocalla (dos USA), mestria em Tai Chi, Wushu, Artes Marciais Filipinas e orientadores de Tai Chi Golf. O professor Hildo do Couto Honório fez o seguinte comentário sobre
Mestre Shishir:
No dia 27 de novembro de 2009 (sexta-feira), fomos honrados com a visita do mestre Shishir
Inocalla. Ele começou a praticar as artes marciais filipinas com oito anos de idade.Com doze
anos, tornou-se yogui na Índia. Desde 1972, tem viajado bastante, competindo e ensinando
artes marciais, tai chi chuan, yoga e meditação.
Ele fundou centros de artes marciais nos EUA, no Canadá, no Brasil e na sua terra natal FiDentro do princípio de difundir o Tai Chi para
lipinas. Já venceu 50 campeonatos. Em 1992, ele foi escolhido para representar a personagem
todos, como orienta mestre Woo, orientadores e
Michelangelo na série de TV Tartarugas Ninjas.
alunos da PHU estão todo segundo domingo do
Atualmente, está introduzindo o “chi golf”, que, como o nome já diz, aplica princípios tamês, das 17 às 18 h, na Praça dos Três Poderes –
oístas do tai chi no golfe.
em frente ao STF - exercitando práticas de Tai Chi
Teresinha Pereira
Criou também a “meditae Chi Kung, abertas à comunidade e visitantes de
ção mente tranquila, coBrasília. Exercícios fáceis são conduzidos por diração sorridente”, “sinawali
versos professores do Distrito Federal. Em seguikickbox” e “tai chi kung”. Já
da, lanche comunitário e outras demonstrações.
produziu diversos DVDs
Contato – 3365-5020.
e livros. Na PHU, ele fez
uma demonstração do
“chi golf”. Ele é irmão do
parceiro da PHU Dada
O Sítio Ecológico Nyubu, também conheciO mestre, orientadores e praticantes confraternizam no D
Inocalla, sobre cujas ativido como a A Pousada do Hirata, local agradável
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Pousada do Hirata

República Popular da China”, os “50
Shong Woo, po
na pagina http://www.phu.org.br/hirata/
Anos de sitada
Brasília
e o “Dia da Natureza”,
como Mestre W
index.html ou contatar 9959-3676.
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Após 33 ano
dia 3 para saudar mestre Woo na comemoração de seus 78 anos de idade. Foi um momento espemais sobre Tai Chi mãos livres e com espada,
104/105
Brasília.
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poemas e filosofia taoístas, história do Tai Chi
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a
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ativias
superquadras
e energia a transmitir o Tai Chi e os princípios filosóficos do Being Tao, que tem contribuído para
em Brasília, é imperdível a leitura do “Tai Chi –
dades sócio-culturais
serão realizadas,
Norte de Brasíl
o desenvolvimento, o bem estar e a saúde física, mental e emocional das muitas gerações que já
Saúde do Ser”, livro do professor José Milton de
com
exibição
de
filmes
e
documentários
obteve do gove
passaram pela PHU e de todos que continuam praticando sob sua orientação. (ARP)
acompanhado de DVD. Outras inforchineses;Oliveira,
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de fotos sobre civia confirmação d
Antônio R. Prates
mações 3365-5020.
lização chinesa,
multimídia de ideogracomo Praça da
mas chineses, apresentações artísticas e
sal (Lei 3.951, d
práticas orientais para a Paz; Orquestra
“batismo” signi
ArtBrasília-EMB, Coral da Fenabb/
oficial do local
Tratamento de acupuntura estética facial
Aabb, e Coral
Alegria.
em favor do equ
corporal, com terapeuta e professor de Tai
Para oe conselheiro
cultural da
mente e espírito
Chi e Chi Kung, Marcus Evandro. Informações:
embaixada
da China, Shu Jin Ping,
A cada dia, o
9954-7334.
esta é uma
oportunidade especial de
grande entusias
se divulgar a cultura chinesa: “Para
munidade do D
nós, chineses, os 60 anos completam
número cada ve
um grande ciclo, já que dividimos cada
na Praça da Ha
professor Siegfried Elsner, orientador da
ciclo em 12 O
anos.
E é através da cultura
conta, atualmen
PHU e professor do Instituto de Formação em
que se pode
conhecer melhor um outro
facilitadores vol
Tai Chi de Brasília, está abrindo uma nova turpovo e ficamos
felizes de comemorar
diversos horário
quem quer desenvolver a forma dos
este cicloma
dapara
República
da China com os de Brasília. Vár
24 movimentos, estilo Yang. Mais informações
35 anos de
prática do Tai Chi na Praça
DF também des
pelo email siegfried.elsner@gmail.com ou pelo
da Harmonia
Universal”, afirmou.
diárias e gratuit

Longa vida ao Mestre Woo

“Tai Chi – Saúde do Ser”

Acupuntura Estética

Aula de Tai Chi

tel: 9976-0703
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Semana Brasil-China

Programação
Semana Brasil-China

IFTB abre inscrições para fo

Associação Being Tao e Embaixada da China
se unem para comemorar 35 anos de Tai Chi
na praça e 60 anos da revolução chinesa

27/09- Domingo, na Praça da Harmonia Universal (EQN 104/105):
• de 6h às 7h - prática tradicional
do Tai Chi, Chi Kung, Meditação,
Automassagem e Energização
Soraya Lacerda
Solar;
nica instituição do DF credenciada tanto
• de 10h às 15h:
pela Confederação de Wushu da China
-Abertura oficial com a presença
(órgão do governo chinês que reguladas autoridades;
menta os torneios e reconhecimentos nas artes
-Exposição fotográfica sobre a
marciais daquele país) quanto pela WCTA (World
China: Paisagens, Vida do Povo,
Chen Taiji Association - é a organização fundada
Modernidade, entre outras;
pelo grão-mestre Chen Xiaowang, da 19ª gera- Salto de Paraquedas;- Apresentação da linhagem da família Chen, desde o criador
ções de danças e músicas orientais;do Tai Chi Chuan para a divulgação da arte-técCoral da FENABB/AABB;
nica em nível mundial), o Instituto de Formação
- Orquestra ArtBrasília da Escola
em Tai Chi de Brasília está com inscrições abertas
de Música de Brasília;
para nova turma em 2010. Responsável pela co- Práticas e demonstrações conjunordenação do curso, o dr. Aristein Woo é médico
tas do Tai Chi em diversos estilos
clínico e acupunturista, com formação em Ativie apresentação das artes marciais
dade Físico terapêutica em Ortopedia e Reumapara a paz;
tologia pelo Instituto Latino Americano de
- Lançamento do livro “Tai Chi a
Atividade Física Terapêutica. Ele é também o
Saúde do Ser”, de José Milton;
idealizador –e professor – do Curso de Capacitação
- Homenagem das crianças à PHU,
de Facilitadores de Tai Chi Chuan e Saúde do DistriAlunos e mestres praticam no Tai Chi Camp de encerramento
as futuras gerações;
do primeiro ano do Curso de Formação em Taijiquan [IFTB].simbolizando
A
to Federal. Nesta entrevista, ele fala sobre o IFTB, sua
O mestre, orientadores e praticantes confraternizam
Dia Terra
Mundial
reunião foi no
no Espaço
Viva. do Tai Chi
- Sorteio de brindes;
filosofia e objetivos.(ARP)
- Palestra sobre a cultura chinesa.
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Semana
BrasilA prática libertadora de
Padre Mira continua presente

J

quadras e, inclusive em Centros de Saúde, cujos
facilitadores foram formados pela nossa equipe.
Como foi a introdução do Tai Chi na rede
pública de saúde? Há planos para que a
prática também seja mais difundida na
rede pública de ensino?
AW - A introdução do Tai Chi na Secretaria de
Saúde contou com o apoio institucional do Numenati (Núcleo de Medina Natural e Terapias Integrativas), órgão da Secretaria coordenado pelo
Dr. Divaldo Mançano. Os funcionários da rede pública de saúde se candidataram e foram selecionados de acordo com o perfil necessário. Houve
um período inicial, a Oficina de Sensibilização,
seguido da Oficina de Capacitação de Facilitadores. Os funcionários são autorizados a dedicarem
parte da carga horária de trabalho para fazerem
a prática com a comunidade atendida pelo respectivo Centro de Saúde. Temos projetos de fazer
mais uma Capacitação na Secretaria de Saúde do
DF e de outros estados. Nada impede que haja
uma divulgação também na área Educacional.
O que um aluno que está se inscrevendo
pode esperar de sua formação no IFTB?
AW - Pode esperar uma formação abrangente, não sectária, abordando aspectos técnicos, práticos, filosóficos, históricos e metodológicos do Tai Chi Chuan, com o aprofundamento
necessário para ser mais um competente elemento de divulgação do Tai Chi Chuan.

Associação Being Tao e Embaixada da
se unem para comemorar 35 anos de
na praça e 60 anos da revolução chine

oão Manoel Lima Mira, o Padre Mira, como Karate Shotokan na PUC-RJ, Kendo estudou
era carinhosamente chamado por todos com o Mestre Comendador Moo Shong Woo
que o conheciam, nasceu em Pelotas-RS, em Brasília.
Padre Mira fez parte do grupo de estudos
e desde jovem se interessou pelas Artes Marciais
chinesas. Estudou e pesquisou com diversos de Budismo Esotérico Shingon do ramo Bumestres em diversas cidades brasileiras, como zan-ha. Foi o primeiro estrangeiro aceito como
Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis. Estudou Yamabushi no grupo Shintoista de Dewa San
teologia e se ordenou sacerdote na Ordem dos Zan, no grau 3, e participava há mais de dez
Jesuitas. Mesmo assim não perdeu seu interesse anos do Oedo Dai Kan Jin Yamabushi Kaigi em
Meiji Kinen Kan.
e seu amor pelas artes marciais.
Além disso, foi membro da Escola de Chá Dai
Um dia conheceu o Mestre Comendador
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Os orientadores:

Semana Brasil-China

Programação
Semana Brasil-China

a dedicação na prática

27/09- Domingo, na Praça da HarAssociação Being Tao e Embaixada da China
monia Universal (EQN 104/105):
se unem para comemorar 35 anos de Tai Chi
• de 6h às 7h - prática tradicional
do Tai Chi, Chi Kung, Meditação,
na praça
e 60 anos da revolução chinesa
O JPHU inicia com esta entrevista com Carlos Barreto - um dos mais antigos discípulos
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82Expressão
Praça
da Harmonia
Universal

Arquivo Carlos Barreto

Automassagem e Energização
de mestre Woo - uma série de perfis com os orientadores da praça, dedicados transmis- Solar;
sores da arte do Tai Chi e dos ensinamentos do Being Tao.
• de 10h às 15h:
Carlos Alberto Bastos Barreto tem 54 anos, é casado com Glicínia Mendes e pai de -Abertura oficial com a presença
Samanta Mendes Barreto. Ele reside em Brasília desde a fundação da cidade , é forma- das autoridades;
-Exposição fotográfica sobre a
do em engenharia e, desde 1976, é analista do Banco Central.
China: Paisagens, Vida do Povo,
Na palestra que ministrou no café comunitário do dia 7 de março, Carlos BarModernidade, entre outras;
reto falou com muito carinho e entusiasmo de sua trajetória como praticante
- Salto de Paraquedas;- Apresentado Tai Chi e de como iniciou o aprendizado com mestre Woo. Apesar de não
ções de danças e músicas orientais;estar atuando como orientador no momento, Carlos se emocionou – e emoCoral da FENABB/AABB;
cionou aos praticantes que assistiam sua palestra - ao afirmar que “meu coração
- Orquestra ArtBrasília da Escola
está sempre na praça”.
de Música de Brasília;
Ele lembrou diversos ensinamentos do mestre ao final da palestra (“todos
- Práticas e demonstrações conjundevem ser seus próprios médicos, buscando o equilíbrio nas emoções, na saúde
tas do Tai Chi em diversos estilos
e na mente”) e enfatizou a importância de algumas personalidade como o padre
e apresentação das artes marciais
Mira e Francisca no desenvolvimento de sua relação com o Tai Chi e o Being Tao.
para a paz;
Além disso, ele lembrou sua paixão e dedicação ao estudo da língua chinesa desde
- Lançamento do livro “Tai Chi a
Saúde do Ser”, de José Milton;
1987. Nesta entrevista ao JPHU, Barreto fala ainda dos benefícios que o caminho
- Homenagem das crianças à PHU,
tem trazido para a sua vida(ARP).
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