Folha Peng Lai
Editorial:
Um novo ano se inicia e com
ele a certeza de que, podemos
sonhar e construir caminhos
que sejam capazes de nos fazer
pessoas melhores e que juntos,
possamos criar espaços para
aprender e contribuir com o
desenvolvimento das artes
marciais chinesas.
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N

COM MESTRE SHI ZHENG ZHONG
ascido em 1949 em Tainan um condado de Taiwan, mestre Shi Zheng

Zhong iniciou na infância sua prática de
Kung Fu pelos estilos do Sul e aos dezes-

Seminário 2008

seis anos, após observar grandes mestres praticando o estilo Louva-a-Deus
percebeu e decidiu que esse seria o

aprimoramento e um entendimento único da

É com esse espírito que nasce a
Folha Peng Lai, um informativo
trimestral que trará muitas
informações sobre: benefícios
gerados com a prática constante das artes marciais chinesas,
cultura, filosofia, medicina tradicional chinesa e muito mais.

estilo que iria estudar e ensinar. Neste

arte marcial chinesa.

Com a revolução comunista e cultural,

tornar excelentes atletas das artes marciais. Sua

muitos mestres de Kung Fu tiveram que

jornada com a Peng Lai no mundo todo continua

O princípio norteador da Folha
Peng Lai é ser um espaço para
a divulgação e compartilhamento de idéias e informações,
que sejam geradoras de novos
conhecimentos e promova a
integração de todos os membros da família Peng Lai.

migrar para Taiwan, possibilitando ao

e em março de 2010, novamente Mestre Shi

Mestre Shi Zheng Zhong o acesso a mais

Zheng Zhong ministrará um Seminário no Brasil.

de trinta mestres e a diferentes estilos e

Uma experiência única!

Desejamos a você uma ótima
leitura e muita prosperidade
no ano do Tigre.
V Seminário Internacional
Peng Lai Brasil
Com Mestre Shi Zheng
Zhong
Inscrições abertas
Vagas Limitadas
II Curso de Instrutores de
Kung Fu da Peng Lai Brasil
Inscrições abertas para
turmas de 2010
Vagas limitadas
Inscrições somente nas
Unidades Peng Lai Brasil

período os estudantes que desejavam

O empenho e a dedicação de Mestre Shi Zheng

aprimorar suas técnicas, precisavam

Zhong em ensinar seus alunos e discípulos brasi-

viajar durante anos por diversas partes

leiros é evidente, pois para o mestre os pratican-

da China para encontrar os grandes

tes brasileiros são dedicados e persistentes e que

mestres.

com o devido ensinamento e esforço, podem se

métodos, que contribuíram para consolidação e aprimoramento da sua técnica. Já são mais de quarenta anos de

As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas.
Não perca este grande acontecimento!

estudo, prática e ensino do estilo Louvaa-Deus de Kung Fu e nessa caminhada o

Texto: Élen Natis e Gil Rodrigues

Mestre Shi Zheng Zhong, demonstra,

Referência: www.plumflowermantisboxing.com

que com treinamento, foi possível adquirir uma excelente habilidade física,
Concurso: Mascote da
Folha Peng Lai
Buscamos um mascote
com a “cara” da Peng Lai Brasil para fazer parte de todas
as edições. Participem enviando seus desenhos até o 01/04
para: folha@penglai.com.br,
com o assunto “Mascote”. O
ganhador terá sua foto estampada na segunda edição e
será premiado com uma espada chinesa.
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Kung Fu: Arte para a Vida

procura por uma escola de Kung
Fu, está relacionada a muitos motivos: ao aprendizado da autodefesa, ao condicionamento físico e saúde
corporal e psíquica.
Para que haja aprendizado marcial, outros
aspectos devem ser considerados, o praticante se desenvolverá de acordo com sua potencialidade. Para absorver as técnicas, é preciso trabalhar com concentração, atenção e
disciplina e tais qualidades são aprimoradas
naturalmente. A capacidade de raciocínio
rápido e memorização são melhorados com a
prática constante. Quanto à questão física, é
comum que as pessoas desistam de iniciar os
treinos, por acharem que se trata de uma
atividade direcionada à jovens e que possuem, talentos acrobáticos e ótimo condicionamento físico. Esta infelizmente é uma imagem errônea que o ocidental faz do Kung Fu,
tendo em vista a enorme variedade de exercícios e níveis de complexidade técnica existentes e que vão ao encontro de todos, mesmo àquelas que são sedentários ou nunca
praticaram.
Crianças, adolescentes, adultos, e terceira
idade, podem aprender muito através da
prática do Kung Fu, que respeita limitações e
direciona seus praticantes com base em seus
potenciais e qualidades, procurando fazer
com que superem suas dificuldades.

E

Shifu Kevin Brazier em visita ao
Brasil (Peng Lai EUA) e Phillip, 11
anos, aluno da Unidade Perdizes

Os principais benefícios físicos da prática freqüente são: melhora da resistência
física, flexibilidade, coordenação motora,
força muscular, amplitude de movimento
articular, da postura, equilíbrio e o controle do peso corporal. Além disso, leva à
alterações saudáveis nas funções fisiológicas do organismo, devido à prática das
técnicas energéticas chamadas de Chi
Kung, exercitadas durante as aulas.
Os benefícios psíquicos consistem no
aumento da auto-estima, combate ao
estresse, aos processos depressivos, aos
sentimentos de medo, raiva e ansiedade.
Promove auto-conhecimento e autocontrole, levando o praticante a agir com
mais tranquilidade e paciência.

O Kung Fu também influencia no desempenho escolar de crianças e jovens,
aprimorando os conceitos de responsabilidade e disciplina. Contribui também
para a socialização e nas relações com a
família, devido aos valores praticados
em aula que envolvem o respeito entre
professores, instrutores e alunos, num
ambiente familiar e harmonioso. Outro
fator importante é a melhora do senso
de organização, planejamento e equilíbrio entre o pensar e agir.
Desta forma, podemos perceber a
transposição da arte na vida social e
profissional de quem treina Kung Fu.
Na Peng Lai Brasil, temos exemplos
de pessoas que fizeram desta arte marcial sua profissão ou se apropriaram de
todos estes benefícios, para adquirir
melhor qualidade de vida e ampliar
suas capacidades profissionais.
É importante lembrar, que os resultados da prática surgem com a freqüência
e com o tempo, e precisam ser acompanhados da valorização, amor e dedicação pela arte. Os anos de treino levam a
adquirir hábitos saudáveis que surtirão
em realizações diárias, por isso, podemos dizer que o Kung Fu, não é apenas
uma arte marcial, mas uma arte para a
vida.
Texto: Élen Natis

Marcial e Social: Uma família chamada Peng Lai

m chinês a palavra Shifu significa “pai de treino”, devido à
conotação familiar que permeia a relação entre os alunos e seu professor. Assim, os praticantes utilizam pronomes de tratamento entre si e com seu
professor, os quais em português significam “irmão de treino”, “tio de treino”, “pai
de treino” e assim por diante.
Na Peng Lai Brasil, cultiva-se um sentimento muito próximo ao de uma família,
uma vez que os professores e alunos criam
um ambiente agradável e próspero, incentivando a interação e integração de todos
os alunos.

Existe uma relação de confiança entre o
professor e seus alunos, que envolve até
mesmo seus familiares. Isto se dá uma vez
que o papel da Peng Lai Brasil não se limita
em ensinar somente as técnicas de kung fu
e a cultura chinesa, mas também em contribuir no desenvolvimento do indivíduo,
transmitindo valores familiares de respeito, honestidade, disciplina atrelados os
benefícios físicos.
A Peng Lai Brasil assumiu o compromisso
de ensinar e honrar o Kung Fu, um patrimônio transmitido pelo mestre, assegurando os princípios tradicionais da cultura
chinesa.
Texto: Gustavo Capabianco

São irmãos de treino por idade e tempo de
treino (do mais velho para o mais novo):
Shifu Kevin Brazier (EUA), Shifu André, Shifu
Basílio, Shifu Márcio e Shifu Élen é a irmã
mais nova.
Shifu Kevin é tio de treino dos Shifus Eduardo, Douglas, Luiz, Cadu, Gustavo e Luciano.
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Cultura Oriental: Ano Novo Chinês

O

Gong Xi Fa Cai: Muita fortuna para

desta cor para assegurar a

gastronomia completam o cenário. No 1º dia

você no ano que entra. Diz a lenda

sorte e um bom ano. Além

da 1º lua, depois da meia-noite, começam a

que Buda, desejando comemorar o Ano No-

desta cor, outras cores da

ser lançados fogos-de-artifícios e iniciam as

vo, convidou todos os animais para uma fes-

sorte são o amarelo e o

felicitações entre os familiares e vizinhos.

ta, mas somente doze animais apareceram

roxo. As festas tradicionais

Votos de abundância de dinheiro (Gong Xi Fa

para comemorar a passagem do ano. Agrade-

chinesas são carregadas de forte simbolo-

Cai), boa saúde (Sheng Ti Jian Kan) e de reali-

cido, Buda transformou esses 12 animais em

gia, e o Ano Novo Chinês, conhecido co-

zações pessoais (Xin Xian Shi Cheng) são as

signos astrológicos, conforme sua ordem de

mo Festa da Primavera, é a mais impor-

expressões mais usuais.

chegada à festa: primeiro o Rato, depois o Boi

tante do calendário. Celebrada como uma

Depois destas atividades, mais uma refeição

ou Búfalo, o Tigre, o Coelho, o Dragão, a Co-

festa familiar, esse período é dedicado à

é servida, esta dedicada ao Ano Novo (Kai

bra ou Serpente, o Cavalo, a Cabra, o Maca-

reunião e agradecimentos aos deuses do

Nian Fan). Depois da ceia presta-se homena-

co, o Galo, o Cão e, por último, o Porco. Na

lar e aos ancestrais. Além disso, os amigos

gem aos deuses e pede-se a bênção. Algumas

China, há um dito popular que diz: "Todos os

visitam-se e cumprimentam-se com as

pessoas chegam a dirigir-se aos templos de-

planejamentos do ano se fazem na primave-

frases "Chun Jie Hao" ou "Gong Xi Fa Cai".

pois da meia-noite. Durante o dia de Ano No-

ra", pois a chegada do Ano Novo coincide

A primeira significa "Feliz Festival da Pri-

vo é organizado um almoço de família, apro-

com o início da primavera lá, sempre no final

mavera", equivalente a Feliz Ano Novo, e

veitado para trocar votos de felicidades com

de janeiro ou início de fevereiro. Não existe

a segunda quer dizer "Muita fortuna para

os membros que não estiveram presentes na

uma data certa, como aqui no ocidente, por-

você no ano que entra". Os mais velhos

noite anterior. Ao contrário da refeição da

que o calendário chinês é baseado no ciclo

costumam colocar certa quantia em di-

véspera, o almoço deste dia é, essencialmente

lunar. Na véspera do Ano Novo as pessoas

nheiro num envelope vermelho ("Hong

vegetariano, porque, sendo este o dia dedica-

fazem limpezas gerais: limpam e arrumam a

bao") e entregam aos jovens como símbo-

do a homenagear os Deuses do Céu e da Ter-

casa, cortam o cabelo, fecham as contas,

lo de sorte e prosperidade. Durante a

ra, não é auspicioso comer ou matar animais.

colocam oferendas aos Deuses que cuidam

festa, ruas, parques, lojas e casas são

da casa e preparam as roupas. A cor verme-

ornamentadas com as tradicionais lanter-

lha, por ser yang e vibrante é a cor predomi-

nas vermelhas, flores e fitas. Danças do

nante durante as comemorações. As mulhe-

dragão e do leão, fogos de artifício, acro-

res da família procuram usar um vestido novo

bacias, música, artes marciais e muita

2010 é o ano do Tigre

Texto Resumido por: Gil Rodrigues
Fonte: www.taichichuan.com.br
Equilibrius: Centro de Tai Chi Chuan, Acupuntura
e Cultura Oriental

“A bondade em palavras cria confiança; a bondade em pensamento cria profundidade; a bondade em dádiva cria amor.”
(Lao Tse)

Experiência é para compartilhar: Adriana e sua filha Beatriz de 12 anos.
“As artes marciais mudaram
as nossas vidas. Beatriz tem
10 anos e hoje é uma menina
doce, tira notas boas na escola, lida bem com provocações
e se adapta muito bem às
regras da sociedade. É concentrada e procura sempre
fazer o melhor. Mas nem sempre foi assim. Há mais ou
menos 1 ano e 2 meses ela era o oposto. Eu sempre era
chamada pela diretora da escola para ouvir reclamações.
Minha filha não tinha limites, passou por diversas escolas
por problemas de adaptação. Chegou a agredir outras
crianças, não se concentrava e por isso não aprendia,
gritava muito sem motivos e não aceitava regras. Foi
uma fase bem difícil. Conversando com um amigo psicólogo, ele me sugeriu que eu a matricula-se numa escola
de artes marciais. Num primeiro momento fiquei assus-

tada, pois entendi que minha filha ficaria mais agressiva fazendo
o kung fu. Eu estava equivocada! Aceitei o desafio e a matriculei
na Peng Lai. Nas primeiras semanas ela nem queria ir, mas eu a
convenci aos poucos. Nos primeiros meses a mudança foi modesta, mas hoje ela se preocupa em aprender, se concentrar e fazer
tudo com disciplina. Fico impressionada em como ela encontrou
tanta harmonia e controle em suas emoções. Agradeço sempre
aos professores pelo seu trabalho.”
(Depoimento publicado no site oficial da Peng Lai Brasil em
junho de 2008. Beatriz, aluna da Unidade Limão desde 2007,
continua treinando com muita dedicação.)
A cada trimestre, um depoimento enviado ao site será escolhido e publicado no jornal da Peng Lai.
Se você quer compartilhar sua experiência, envie um depoimento para: depoimentos@penglai.com.br com o assunto
“depoimento” e uma foto anexada.
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Curso de Instrutor 2010: Formação Profissional

stão abertas as inscrições para a segunda turma
do Curso de Instrutores de Kung Fu da Peng Lai
Brasil, que terá início no dia 25 de abril, domingo.
O curso ocorrerá um domingo por mês durante 1 ano e consiste na formação de Instrutor Certificado pela Peng Lai Brasil.
O objetivo do curso é formar instrutores qualificados, para
ministrar o sistema de ensino em outras localidades, de
acordo com os princípios éticos e tradicionais da arte marcial chinesa, ou até mesmo inaugurar uma Unidade Peng Lai
Brasil. Também
podem se candidatar,
alunos
que
queiram
aplicar os ensiTurma de 2009
namentos
do

curso para aprimorar
Jiaolian Gustavo
suas qualidades profisCapabianco,
sionais, tendo em vista
formado na 1ª
turma e
que o curso abrange
proprietário da
muitos aspectos que
Unidade
Lauzane
envolvem outros papéis
Paulista
cotidianos. O programa
consiste em: aprimoramento técnico, conceitos filosóficos,
profissionalismo e ética, administração, liderança, processo
pedagógico e didática, conhecimentos básicos sobre o corpo
humano, marketing e relacionamento.
As inscrições são para alunos maiores de 18 anos, a partir do
3° Jie (faixa azul).
Inscrições abertas até o dia 24 de Abril. Vagas limitadas.
Palestra Explicativa Gratuita: dia 27 de Fevereiro.
Informações e valores somente nas unidades Peng Lai Brasil.

Eventos e Datas Comemorativas: de Fevereiro a Maio de 2010
14/02: Ano Novo Chinês.

10/04: Exame de Graduação Unidade Lauzane, às 15:00 hs.

27/02: Palestra para interessados no “II Curso de Instrutor da
Peng Lai Brasil”. Gratuita. Local: Unidade Limão, às 16:00 hs.

11/04: Dia do Kung Fu - Lei 13573.

28/02: Exame de Graduação Unidade Limão, às 10:00 hs.
14/03: V Seminário Internacional Peng Lai Brasil, com Mestre
Shi Zheng Zhong.
27 e 28/03: Seletiva Paulista - 1ª Etapa - Região de São
Carlos. Cidade: Piracicaba

17 e 18/04: Seletiva Paulista - 2ª Etapa Campinas. Cidade: Valinhos.

Região de

25/04: Início do “II Curso de Instrutores da Peng Lai Brasil”
15 e 16/05: Seletiva Paulista - 3ª Etapa Capital/Litoral. Cidade: Barueri.

Região

História e Entretenimento: Red Cliff

A

história se baseia em
eventos dos anos 220 a
280 d.C. e conta uma passagem do Romance dos Três Reinos, livro escrito por volta do
ano 1350 por Luo Guanzhong.
Nele, os três feudos existentes
no território chinês entram em
conflito. A batalha climática,
que envolveu cerca de um milhão de combatentes, teve de
um lado dois senhores, Sun
Quan e Liu Bei, derrotando o
superior exército invasor de
Cao Cao. Pouco tempo depois, a dinastia Han terminou ofi-

cialmente e o país foi dividido entre os três reinos. Tornou-se a
maior bilheteria da história da China, batendo a marca de $300
milhões de yuan de arrecadação (o equivalente a cerca de US$
43,7 milhões). O recordista anterior era “A maldição da flor
dourada”, de Zhang Yimou, com US$ 37,5 milhões. “A Batalha
dos Três Reinos” é a primeira parte de uma saga de mais de
quatro horas. Depois de 16 anos em Hollywood, o realizador
John Woo voltou a filmar na China, dirigindo esta ambiciosa
epopéia histórica em duas partes. Ele espera atrair também o
público ocidental e quer provar ao mundo que a China tem
capacidade e talento para fazer uma super-produção ao estilo
de Hollywood.
Para saber mais sobre os personagens da época dos Três
Reinos, acesse www.penglai.com.br e leia o artigo: Kwan Kun.
Texto: Basílio Leandro
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