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Editorial
Ao final de cada ano é muito comum fazermos um balanço e uma reflexão sobre as conquistas,
desafios enfrentados e o que foi possível aprender durante os 365 dias do ano. E para nós da família
Peng Lai, temos certeza de que 2010, o ano do tigre na tradição chinesa, foi um ano de virtuosas
realizações, conquistas e aprendizados.
Foi neste ano que a família Peng Lai marcou presença de maneira singular nos campeonatos
Paulista, Brasileiro e Mundial, participando com um grande númer
número
o atletas e conquistando diversas
diversa
premiações. Além disso, professores e instrutores atuaram como árbitros durante os eventos, o que
demonstra o respeito, confiança e reconhecimento pelo trabalho desenv
desenvolvido.
A presença e os seminários conduzidos pelo Mestre Shi e Shifu Kevin foram
foram, sem dúvida alguns
dos grandes acontecimentos que contribuíram para o desenvolvimento de todos os alunos, instrutores e
professores e também possibilitou o fortalecimento da família Peng Lai e a certeza de que estamos
seguindo a passos firmes no ensino e preservação do Kung Fu Tradicional.
Outra conquista importante foi a reformulação do Curso de Formação de Instrutores, que
agregou novos conteúdos e cresceu em qualidade técn
técnica,
ica, teórica e prática. E como um dos objetivos do
CFI é disseminar o ensino do Kung Fu tradicional do mestre Shi, uma grande conquista também foi o
surgimento da Unidade-Pirituba,
Pirituba, prova de que este curso tem contribuído para o crescimento de todos.
Conquistamos,
stamos, realizamos e aprendemos muito em 2010 e queremos e podemos muitos mais.
Que neste novo ano que se aproxima possamos estar cada
ada vez mais próximos e verdadeiramente unidos
em prol do fortalecimento e crescimento da família Peng Lai Brasil.
Muito obrigado por acreditarem!
Equipe Folha Peng Lai
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VI Seminário Internacional Peng Lai Brasil
Por Shimo Élen Natis

C

om

a

direção

Brazier,

do

o

Shifu

VI

Kevin

Seminário

Internacional da Peng Lai Brasil ocorreu
em

novembro,

em

ensinamentos
ministradas
stradas
chamada

3

turmas,,

diferentes.
uma

Zhong

forma
Ji

Foram
de

Quan

com
mãos

para

dois

grupos distintos e um Dui Liang da
Forma

Ba

Bu

seminário
os

Huan

contou

ensinamentos
Dentre

Lian

Quan
Quan.

ainda

filosóficos
losóficos

e

ensinamentos,

O

com

culturais.
os

alunos

É um privilégio para cada aluno
Peng Lai Brasil fazer parte deste evento
e ter contato direto,, recebendo em seu
próprio país, um grande conhecedor da
arte tradicional Kung Fu. Há alguns anos
isso

era

algo

necessário

impossível
impossível,

buscar

pois

era

co
conhecimento

diretamente da fonte. Foi o que levou
Shifu Kevin Brazier a deixar tudo em
seu país e se mudar para Taiwan,
Taiwan em
busca

de

ensinamentos

realmente

tradicionais. Ele se tornou um grande
estudioso da arte, possuidor de antigos
aprenderam

a

pronunciar

algumas

frases e palavras em chinês que fazem

manuscritos que são traduzidos com
muito cuidado e dedicação.

parte do cotidiano nos treinamentos da
Peng Lai. Shifu Kevin, sempre
e muito
próximo dos alunos, trouxe um pouco
da cultura de Taiwan, onde viveu por 17
anos treinando com o Mestre Shi Zheng
Zhong. Seus costumes são permeados
pelos hábitos
bitos saudáveis do oriente
oriente, o
que, segundo ele, o torna mais forte e
ágil para os treinos diários.

Pensando
todos

os

no

crescimento

integrantes

de

(alunos,

professores e instrutores), a Peng Lai
Brasil

se

seminários,

dedica

à

buscando

realização

dos

oferecer

este

intercâmbio valioso dotado de prática,
funcionalidade

da

arte,

tradição

e

cultura.
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O Shuai Jiao
Por: Antonio William Sousa

S

huai Jiao ou Shuai Chiao é uma

Jiao continha socos e chutes, além das

arte marcial chinesa que utiliza

técnicas de queda. Na atualidade, os

técnicas e movimentações, tendo como

praticantes

objetivo

o

utilizam desses tipos de golpes, para

adversário ao chão. É considerada a

não machucar o oponente e para torná-

mais antiga das artes marciais de mãos

lo

nuas da China. Estima-se que tenha se

desportivo,

promovendo

originado há mais de 4000 anos e,

competitividade

–

durante todo esse tempo, passou por

contemporâneas são vencidas por quem

várias transformações e adquiriu esse

dá mais quedas no adversário.

principal

arremessar

uma

nome em tempos não tão remotos, mas
distantes dos dias atuais.
A

Mongólia

Shuai

atividade

Jiao

de

não

caráter

as

se

mais
a

competições

O treinamento do Shuai Jiao se
baseia em formas de mãos livres e

considerada

posturas para fortalecimento do corpo,

historicamente como o berço do Shuai

com a finalidade de desenvolver uma

Jiao.

pleno

execução perfeita das técnicas. São

desenvolvimento desta arte ocorreu em

usados objetos como sacos de areia e

território chinês, por meio da criação de

‘pesos’

diferentes estilos e um considerável

variáveis para o desenvolvimento das

aumento do número de praticantes. Na

pegadas e arremessos, além dos treinos

China

em

No

o

Shuai

é

de

entanto

Jiao

o

foi

fortemente

com

dupla,

dimensões

executados

e

de

massas

forma

influenciado por outras técnicas de luta,

cooperativa e não-cooperativa. Todos

sendo inclusive utilizado como método

esses exercícios visam desenvolver a

de treinamento nas tropas imperiais.

habilidade na execução das técnicas de

Nesses períodos mais remotos,
diferentemente dos dias atuais, o Shuai

queda

e

evitar

a

aplicação

dessas

mesmas técnicas no praticante.
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Treino cooperativo em dupla
O Shuai Jiao se baseia fortemente

de anular as suas pretensões de ataque

no conceito de retirar o equilíbrio do

ou

adversário através de técnicas de mãos

mesmo com o solo. Como este último

e

O

tipo de ataque é muito danoso ao

manter

adversário, o Shuai Jiao competitivo se

pés

trabalhando

praticante

deve

em

sempre

conjunto.
se

reação

através

contusão

restringe

como

articulações,

projeções e quedas que garantam a

agarradas de pernas e outros tipos de

integridade física dos competidores. No

imobilizações

comumente

entanto, essas técnicas são treinadas

executadas, seja como uma maneira de

para defesa pessoal, sendo por muitas

dominar o adversário ou de forçá-lo a

vezes

um posicionamento que seja favorável à

equipes

aplicação da queda ou da derrubada.

táticas,

É

de

são

importante

compreender

a

diferença, no contexto do Shuai Jiao,
entre uma queda e uma projeção. A
queda pode ser entendida como uma
ação que leva o oponente ao chão e

utilização

essenciais

treinamento

especializadas
como

dispensados
polícias

ao

de

ao

apenas

do

atento ao próprio equilíbrio. Técnicas
travamento

à

da

para

os

de

ações

treinamentos

exército

Taiwan

de

e

chinês,
do

às

Estado

americano do Texas, onde o Shuai Jiao
é utilizado como forma de preparação e
defesa pessoal das equipes.

coloca aquele que a executou em uma

Os métodos de defesa do Shuai

posição vantajosa. Já a projeção é uma

Jiao podem ser assimilados de forma

técnica que pode visar o chão como um

rápida e prática. As formas de mãos

objetivo ou como uma arma; quando se

livres são bem curtas e objetivas e

arremessa o adversário com a intenção
5
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podem facilmente ser executadas após

aprimoramento

um período de treino disciplinado e bem

mesma forma aplicada como meio de

dirigido. Abaixo um exemplo onde a

derrubar o adversário.

forma

é

executada

apenas

técnico,,

a

seguir,

a

para

Treino da forma de mão
mãos livres

Aplicação da mesma forma de mão
mãos livres, em dupla.
6
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As formas e suas aplicações são

complementarão a prática das quedas e

bastante variadas e dependem de uma

a execução das formas de mãos livres.

base forte, o que pode ser obtido por

Abaixo alguns treinamentos executados

meio de treinamentos auxiliares que

utilizando-se
se equipamentos básicos.

Treino utilizando saco de 5 kg – solo.

Treino utilizando as faixas

Treino utilizando saco de 5 kg – em dupla
7
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Todas essas variações de treinamentos
associados

aos

condicionamento

métodos

exigidos

pelo

de

No Brasil, o Shuai Jiao é a mais
nova

modalidade

de

Kung

Fu

Shuai

incorporada aos campeonatos regionais

Jiao tornam-lhe uma arte marcial de

e ao nacional de Wushu tradicional. Ele

valor inestimável, pois proporciona um

tem recebido novos praticantes a cada

condicionamento corporal excelente e

dia pelo seu valor e pela possibilidade

melhora de forma visível o trabalho de

de complementação que oferece aos

pernas e o comportamento em combate

demais estilos de Kung Fu praticados

dos praticantes.

em nosso país.

Aprenda com os Mestres

"Alguns ajudam os outros para receberem bênçãos e
admiração. Isto é simplesmente insignificante.
Alguns se desenvolvem em parte para servirem aos
outros, e em parte para servirem a seu próprio
orgulho. Eles compreenderão, no máximo, parte da
verdade. Mas aqueles que se aperfeiçoam para o
bem do mundo — para esses, toda a verdade do
universo será revelada." (Lao Tzu)
"Um homem enraivecido está sempre cheio de
veneno. Se não encontrar onde derramar, irá
derramar dentro de si mesmo." (Confúcio)
"Em planejamento, nunca uma proposição inútil; em
estratégia, nenhum passo dado em vão." (Sun Tzu)
8
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Inauguração da Unidade Pirituba
Por Shimo Élen Natis

N

O

dia

6

de

novembro

foi

realizado um treino aberto na

mais nova Unidade Peng Lai Brasil em
Pirituba.
A unidade é supervisionada pelo
Shifu André Azevedo e dirigida por
Jander

Camargo,

estudante

do

II

Curso de Formação de Instrutores de
Kung
ng Fu que será finalizado em março
de 2011.
Segundo Shifu André Azevedo, a
academia de Pirituba não podia ser

A nova escola
scola também recebeu a visita

melhor representada,, já que Jander

do Shifu Kevin que elogiou o ótimo

sempre

trabalho realizado por Jander
ander e pela

foi

responsável,

um

aluno

mostrando

dedicado
sua

e

ve
veia

equipe Peng Lai no Brasil.

profissional na
a área desde cedo nos
treinos.

A unidade Pirituba fica na:
Avenida Mutinga, 2980
Bairro de Pirituba
Telefone: 4301-1337
1337
Os horários das aulas já estão
disponíveis no site oficial em “Onde
Treinar”.

Shimo Élen,
len, Jander, Shifu Kevin,
Shifu André e Shifu Marcio
rcio
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Tai Chi Chuan: Autoconhecimento e Saúde Psíquica
Por Shimo Élen Natis
“Curar uma doença é como esperar ter
sede antes de cavar um poço”
1

cada

Li Shizhen (1518-1593)

É

instrumento para descobrir o mundo
Podemos,

constante,

com

encontrar

modificar

vez

mais

cotidianas,

possível fazer do Tai Chi Chuan um

interior.

nossos hábitos. Assim,
ssim, preocupamo-nos
preocupamo

a

pistas

pensamentos,

as

tarefas

responsabilidades

obrigações
mesmos.

com

e

esquecemos

Somente

e

de

quando

o

nós
corpo

prática

apresenta alguma debilidade ou surgem

para

as
s doenças é que nos lembramos de

resignificar

cuidar da saúde.

princípios e valores e lapidar nosso
corpo e a nossa personalidade.

2

Huang,

1979,

cita

que

“na

sociedade ocidental, tanto se acumula
na cabeça, tanto se fala e pensa sobre
as coisas, que podemos analisar tudo,
até a última partícula, no entanto, tudo
continua tão distante de nós, burlando a
nossa compreensão”, e assim, mais
uma vez, a saúde perde importância. O
homem

ocidental

transbordada

por

tem

a

mente

excesso

de

informações e busca soluções imediatas
Desde

o

nascimento,

relacionamentos
devemos

nos

nos

ensinam

comportar

e

nossos
como

para

os

existentes

problemas
(sejam

de
eles

saúde
físicos

já
ou

adquirir

psíquicos), ao invés de agir para evitar

convivência

que

sejam

tais questões. A solução está em manter

capazes

de

ge
gerar

e buscar o equilíbrio psíquico,
psíquico e o que

experiências significativas. No entanto
entanto,

precisamos fazer é primeiro dar ênfase

algumas

ficam

ao corpo no Tai Chi Chuan, seguindo

inconsciente,

para um trabalho de união com a mente

hábitos

de

saudáveis

e
dessas

registradas

em

experiências
nosso

fazendo com que, freqüentemente
freqüentemente, não
nos

lembremos

delas.

A

cultura

ocidental também contribui para moldar

e o espírito.
O corpo é o transporte para o
reconhecimento do mundo
do interno. Sua
10
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linguagem expressa o que pensamos e o

Durante a prática do Tai Chi, o Chi que

que

age sob o sistema
tema nervoso provoca um

somos.

Movendo-se
se

lentamente

temos tempo para perceber detalhes

impacto

sutis dos movimentos e estabelecer

sensação de
e bem estar, nos conduzindo

uma

suavemente

relação

singular

com

o

meio

positivo

e,

ao

portanto
portanto,

mundo

uma

interno,

ambiente. Com a prática do Tai Chi

realizando uma profunda autopercepção
au

Chuan,

sem

o

corpo

pode

buscar

ansiedade

e

medo.

Assim,

gradualmente
almente os ajustes necessários ao

permitimos uma reflexão gradual sobre

equilíbrio

dos

as mudanças que podemos realizar de

movimentos e sua alternância entre

dentro para fora, tal como eliminar e

cheio e vazio, expressam a passagem

modificar

pelos

prejudiciais.

psíquico.

pólos
los

A

cadência

opostos

(Yin

Yang),

esquemas

antigos

e

permitindo que o corpo entre num
consenso,

nos

fazendo

sentir

mais

confortáveis quando alcançamos o que
necessitamos.
movimento

com

Meditando
o

Tai

Chi

em
Chuan,

encontramos e mantemos a quietude e
tranquilidade. Neste momento paramos
para tomar consciência do “eu”, de
nossos

pensamentos

mais

comuns,
Tai Chi Chuan pode ser a chave

aqueles que nos afligem todos os di
dias
como

preocupações,

desejos,

para

um

saudável

autoconhecimento

insatisfações que nos perseguem há

natural e prazeroso, basta entrar num

muito e que ainda não resolvemos

estado de permissão e deixar que o

tomar controle.

tempo de prática conquiste--o.

Este processo de parar por algum tempo

“O
O bambu que se curva é mais forte que o

e

carvalho que resiste.” (Provérbio Chinês)

se

reconhecer

normalmente

é

bastante ameaçador, pois faz com que

1

mergulhemos numa crise interna, o q
que

Tradicional Chinesa e adepto da prevenção.

perturba e nos leva a fuga como solução

2

irreal.

Recolhimento. A essência do Tai Chi.

Shizhen, Li (1518-1593)
1593) Patriarca da Medicina

Huang, Al Chung-liang
liang (1979) Expansão e

11
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Dicas de Saúde
Hidratação e Kung Fu
Por Shimo Fabianna de Oliveira Ferreira

A

água é o principal constituinte do

corpo

em

peso

e

volume
volume,

A sudorese (produção de suor) é
uma resposta fisiológica para tentar

correspondendo a 60% do peso corporal

limitar

de um homem de 75 quilos. Durante a

central, através da secreção de água na

atividade física os músculos produzem

pele para a evaporação. Porém, nem

uma grande quantidade de calor que

sempre

deve ser dissipado para o ambiente para

compensada pela ingestão de líquidos e

que não haja aumento da temperatura

a

central.

assim os desafios para o organismo são:

o

aumento

esta

regulação

perda
da

da

temperatura

de

lí
líquido

temperatura.

é

Sendo

dissipar o calor para o ambiente e evitar
o

estado

de

hipohidratação

(desidratação).
Sempre

que

líquidos

forem

perdidos no suor mais rapidamente do
que são repostos, a pessoa estará em
processo de desidratação. Até mesmo
um pequeno grau de desidratação
idratação (1%
do peso corpóreo),, pode aumentar a
sobrecarga cardiovascular aumentando
a
a

freqüência

cardíaca

durante

o

exercício e limitar a capacidade do corpo
em transferir o calor dos músculos que
Parte da água perdida
rdida no suor

estão se contraindo para a superfície da

vem do plasma, podendo haver perda

pele, onde o calor é dissipado para o

de até 18% do volume plasmático. E
Essa

meio ambiente.

redução do volume de sangue
ngue associada
à

vasodilatação

retorno

venoso

periférica,
a,
com

reduz

o

É sabido que o rendimento do
exercício

é

prejudicado
o

quando

o

conseqüente

indivíduo está hipohidratado em 2% do

aumento da freqüência cardíaca, como

seu peso corporal e que perdas hídricas

forma de manter o débito cardíaco.

maiores de 5% do seu peso corporal
12
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podem diminuir a capacidade física em
30%.
O objetivo da hidratação durante
o exercício físico é evitar os distúrbios
hidroeletrolíticos (distúrbios de minerais
no organismo, como sódio, potássio,
magnésio)

e

as

conseqüências

da

hipertermia (aumento da temperatura
normal; o mesmo que febre).

manutenção da glicemia e retardam o

A ingestão de dois litros de água

início da fadiga.

por dia é indicada para os indivíduos em
geral, os atletas devem ter especial
atenção a sua hidratação.

Para

muito

bem

permitir

um

de

hidratação

rápido

deve

esvaziamento

para

isso

devem

ser

observados:

hidratados
hidratados.

volume, osmolalidade (concentração de

isso, recomenda-se
se a ingestão

partículas),, temperatura e composição

normal de água durante
e o dia, 500ml

de carboidratos.

duas horas antes e 250 a 500ml de 15
1530 minutos antes do exercício. Durante
a atividade deve haver a ingestão de
150 a 250ml a cada 15-20
20 minutos,
numa tentativa de repor as perdas que
ocorrem com a sudorese. Alguns fatores
podem afetar negativamente o estado
de

bebida

gástrico e rápida absorção intestinal,

Os atletas devem iniciar suas
competições

A

hidratação

do

atleta,

como:

diminuição da percepção da sede e
pouco acesso às
s bebidas de hidratação.
Para atividades de longa duração
ou alta intensidade recomenda
recomenda-se a
adição de carboidratos à bebida numa
proporção de 5-10%
10% antes e durante o
evento.

Os

carboidratos

ajudam

na

Bebidas

alcoólicas
ólicas

gaseificadas
gaseificadas,

chá mate, chá preto, verde, café, sucos
de frutas, não são recomendados para
hidratação durante o exercício físico, por
seus

efeitos

gastrointestinais

indesejados.
Após
s a competição o atleta deve
ingerir

líquidos

à

vontade,

de

preferência acrescidos de carboidratos
(1-2g/Kg
2g/Kg peso) para repor as perdas
hídricas e suas reservas de glicogênio.
É importante se hidratar durante
os períodos
eríodos de treinamento para evitar
transtornos durante a competição.
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Cultura e Entretenimento
Por Shifu Basílio Leandro
BESOURO VERDE (GREEN HORNET)

Foi divulgado o trailer do filme “Besouro Verde” (Green
Hornet), baseado no famoso herói de TV dos anos 60. O
personagem, que na época foi vivido por Al Hodges, será
interpretado por Seth Rogen. Ao lado do seu fiel ajudante
Kato, mestre em artes marciais, o Besouro Verde combatia os
criminosos. Nos anos 60, Bruce Lee começou a ganhar fama
após interpretar Kato. Na versão atual, o papel será do ator
Jay Chou. No elenco, também estão Cameron Diaz, Christoph
Waltz, Edward James Olmos, Tom Ilkinson e David Harbour. A
direção é de Michel Gondry e a produção, da Sony Pictures. O
longa contará com versões em 3D e tem estréia prevista para janeiro de 2011. É só
aguardar.
Fonte: http://www.divirta-se.uai.com.br
se.uai.com.br

GARRAS DE LOUVA-A-DEUS (SHAOLIN MANTIS)

Shaolin

Mantis foi relançado em DVD com título em

português “Garras de Louva-a-Deus
Deus”. O Filme tem como
pano de fundo a história da criação do estilo Louva
Louva-a-Deus.
Vale a pena ver pelas cenas de lutas protagonizad
protagonizadas pelos
astros dos Studios Shaw Brothers David Chiang e Gordon Liu.
Fonte: http://www.divirta-se.uai.com.br
se.uai.com.br
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Experiência é para Compartilhar
Por: Raquel Araújo

Tudo

começou no final do mês de janeiro de

2005, quando meu Pai me convidou para ir assistir
uma aula de Kung Fu. Chegando
hegando à academia, vi uma
menina treinando e fiquei deslumbrad
deslumbrada, então meu
pai fez minha matrícula
cula na hora. O Kung Fu me
ajudou muito, eu era uma pessoa muito “estourada”,
orgulhosa,

indisciplinada.

Cheguei

a

ter

comportamentos inadequados na academia que me deixaram em má situação com
meus colegas e meu Shifu.. Daquele dia em diante pensei bastante em minhas ações e
vi que estava completamente errada
errada. Pedi desculpas ao meu Shifu
hifu e aos meus irmãos
de treino e desde então melhorei bastante
bastante. Hoje sou uma pessoa mais paciente e
disciplinada, não só em sala de aula, mais no dia a dia.
Pratico Kung Fu há quase 6 anos e nunca pensei que ficaria tanto tempo assim.
assim
Já havia praticado outras artes marciais e nunca me interessei inteiramente.
inteiramente No Kung
Fu foi diferente, pois amo essa arte marcial
marcial! Hoje,, sou formada em Educação Física e
estou trabalhando com Kung Fu.. A
Adoro o que faço! Ensino para a educação infantil e
fundamental em um condomínio.. Meu objetivo é concluir o curso de instrutores e abrir
a minha própria Unidade Peng Lai Brasil.
Há três anos também comecei a competir em campeonatos da FPKF (Federação
Paulista de Kung Fu) e almejava ser campeã paulista e campeã brasileira.
brasileira Durante
esses

anos

eu

não

consegui

nem

ao

menos

ser

classificada para o brasileiro
brasileiro.. Mas nunca desisti. Treinei
T
mais, me dediquei e este ano realizei minha meta.
meta
Conquistei o título de Campeã Paulista e Brasileira em
forma
formas de mãos, foi uma emoção muito grande.
grande Agradeço
a torcida, familiares
familiares, aos meus irmãos de treino pelo
apoio
apoio, aos professores das outras unidades e ao meu
Shifu.
u. Consegui este mérito, pois ele me preparou com
paciência
aciência e dedicação.
O Kung Fu me ajuda todos os dias por sua filosofia que me auxilia física e
psiquicamente. Sinto-me uma pessoa muito melhor!
15
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Energia e Saúde
Benefícios da Soja
Fonte: http://www.dicasdenutricao.com

A

soja

era

utilizada

na

cozinha

funcionamento adequado do intestino e

chinesa desde o século XI a.C,

têm a capacidade de captar partículas

mas apenas no início do século XX

maiores

chegou ao Ocidente. É um grão da

passar direto pelo intestino, sem serem

família das leguminosas, assim como o

absorvidas.

feijão, lentilha, grão de bico e ervilha.
Sob o aspecto nutricional a soja é rica
em proteínas de boa qualidade (possui
de

35

a

de

gordura,

levando-as

A soja, além do próprio grão,
pode ser consumida de várias maneiras,
como extrato de soja, óleo de soja, tofu,

40%

missô,

proteínas de alto

lecitina

valor biológico –
contendo

os

teor

soja

metionina),

é

eliminadora

de

Muitos

possui

ácidos

fitoquímicos

como:

isoflavonas, saponinas, fitatos, dentre
outros. Também é uma excelente fonte
de minerais como: cobre, ferro, fósforo,
potássio, magnésio, manganês, enxofre,
e

estudos

de soja promovem benefícios, como:

linoléico – e ômega 3 – ácido linolênico)

cloro

soja.

produtos à base

antioxidantes,

compostos

de

e

que o consumo de

graxos poliinsaturados (ômega 6 – ácido
e

de

atuais comprovam

radicais livres por
conter

soja,

(PTS)

farinha

adequado,
a

de

texturizada

em

exceto

shoyo,
proteína

10

aminoácidos
essenciais

a

vitaminas

como

A,

C,

E,

complexo B. Além disso, possui fibras,
que são de extrema importância para o

[ Coração: a ingestão de 25 gramas
por dia de proteína de soja reduz o LDL,
o mau colesterol, cerca de 33% e
aumenta o HDL (colesterol bom).
[ Prevenção

do câncer:

o consumo

diário de soja e seus derivados diminui
a incidência de câncer de mama, cólon e
próstata.
[ Menopausa: a soja atenua os suores
noturnos e as ondas de calor.
16

Folha Peng Lai - Edição N 04 - Ano 01 - Nov - Jan de 2011

[ Osteoporose: o fitoestrogênio ajuda a

Bolonhesa de Soja

fixar o cálcio e fortalece a estrutura

Fonte: Soja e Companhia – 72 Receitas

óssea.

www.centrovegetariano.org

[ Diabetes: as fibras do grão de soja
agem como reguladores do nível de
glicose.
[ Arteriosclerose: a isoflavona torna as
artérias mais flexíveis e reduz o índice
da doença.
Consumo recomendado: 25 gramas
de proteína de soja, que correspondem
a 3 colheres de sopa de grão cozido, ou
1 xícara
cara de chá de PTS ou ½ xícara de
Tempo de preparação: 30min

tofu.
Importante: o consumo de soja ou
outros

alimentos

funcionais

não

garantem uma vida saudável se não
forem

incluídos

hábitos

no

saudáveis,

nosso

dia
dia-a-dia

como

uma

alimentação equilibrada e a prática de
atividade física regular.
A seguir, algumas receitas com
soja, fáceis e muito saborosas.

Grau de dificuldade: médio

Ingredientes (para 4 pessoas):
[ 2 xícaras de soja granulada
[ 2 cebolas grandes
[ 4 dentes de alho
[ 2 colheres de sopa de azeite
[ 6 colheres de sopa de molho de soja
[ 2 cenouras
[ 600ml de concentrado de tomate
[ Sal
[ Noz-moscada
[ 1 ramo de salsa
[ Espaguete integral
Preparação:
Colocar

o

granulado

de

soja

dentro da água,, durante cerca de 20
minutos, para que hidrate, inche e
aumente de volume. Picar a cebola e o
17
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alho

bem

fininhos

e

deixar

dourar

ligeiramente no azeite quente. Juntar
logo

em seguida o

concentrado de

tomate e um pouco da água para
aumentar

a

quantidade

de

molho.

Escorrer a água da soja através de um
escorredor. Regar a soja com o molho

[ 1 xícara de molho tomate ou tomate
bem picado
[ 100g cogumelos
[ 2 xícaras de legumes (ervilhas, feijão
verde, milho, etc)
Preparação:

minutos.

Colocar a soja de molho durante

Introduza a soja no molho de tomate e

cerca de meia-hora, sendo a água o

mistura bem. Junte a cenoura em cubos

dobro da soja. Num tacho fazer um

pequenos. Adicione o sal e a noz-

refogado com um pouco de azeite, a

moscada. Tampe e deixa cozer em fogo

cebola picada, alho picado e sal. Depois,

brando durante cerca de 20 minutos.

juntar o molho de tomate ou o tomate

Quando estiver pronto adicionar a salsa

picado

muito picadinha, e tampar novamente.

Acrescentar

Cozer

demolhados

de

soja,

o

e

aguardar

espaguete

2-3

integral

para

acompanhar a soja.

e

uma

folha

os

cubos

e

os

de
de

cogumelos.

louro.
soja
Em

seguida adicionar os legumes (escolha
os legumes de sua preferência - podem
ser

frescos

ou

congelados),

por

Soja com Verduras e Cogumelos

exemplo, ervilhas, milho, cenoura, etc.

Fonte: Soja e Companhia – 72 Receitas

Acrescentar água até cobrir os legumes

www.centrovegetariano.org

e, quando estiver fervendo, deixar em

Tempo de preparação: 30min

fogo brando cerca de 15 minutos.

Grau de dificuldade: médio

Ingredientes (para 4 pessoas):
[ 2 xícaras de soja em cubos
[ 4 xícaras de água
[ Azeite
[ 1 cebola grande
[ 2 dentes de alho
[ Sal
[ 1 folha de louro
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I Campeonato Interno Peng Lai Brasil
Por Shimo Élen Natis

N

o dia 19 de Setembro foi realizado
o I Campeonato Interno Peng Lai

Brasil.
O evento contou com mais de 200
participantes, constituídos por alunos
das unidades Peng Lai Brasil e o “Núcleo
Tome de Tai Chi Chuan” representado
por alunos das Unidades Santo André,
Vila

Carrão

e

Freguesia

do

Na abertura do evento o grupo de

Ó
Ó.

Taiko Mizuho Wadaiko de São Caetano
do Sul contagiou ao som de flautas e
tambores orientais.
Convidados de Honra

As modalidades de competições

Compareceram ao evento e foram
chamados

à

mesa

de

honra

os

foram Kung Fu tradicional sistema Peng
Lai Brasil de ensino, Tai Chi Chuan e

convidados: Mestre Chen Guo Suo Mestre de Bagua, Xing I, Tai Chii Chuan,
Qi Gong e Zhou Yi Quan e seus
eus alunos
mais

antigos::

Reinaldo

e

Sayuri
Sayuri;

Sensei Vagner Tome - Mestre de Tai Chi
Chuan e Aikido, e sua aluna Monica,
professora de Tai Chi Chuan;; Shifu
Agnaldo Almeida – Professor de Kung

Grupo de Taiko Mizuho Wadaiko

Fu, representante da Família Brendan

Sanshou. Além das medalhas de ouro,

Lai

prata

Tina

de
Myiamoto

Kung
-

Instrutora

Fu;
da

e

bronze,

cada

modalidade

premiou o atleta de destaque do evento

Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan -

e

Representantes Oficiais da Família Yang

medalhas

no Brasil.

premiada foi a do Bairro do Limão –

a

unidade
com

que

mais

troféus.

conquistou
A

unidade

dirigida pelos professores André

19
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Jander

Nathan

Azevedo, Basílio Leandro e Élen Natis. O

Stefano
O campeonato também ajudou na

destaque na modalidade Kung Fu foi o

preparação

atleta Jander Camargo; no Sanshou, o

competições da FPKF e da CBKW que

atleta Sfefano Torres e no Tai Chi Chuan

surtiu em ótimos resultados.

o atleta mirim Nathan Gamba Tonini
que recebeu seu troféu das mãos do
Mestre Chen Guo Suo.
Este

primeiro

evento

foi

do Sul, dirigida pelo professor Eduardo
Scucuglia. Foi um excelente trabalho
promoveu

grande

Aguardem

as

o

II

principais

Campeonato

Interno Peng Lai Brasil em 2011, que
agora será organizado pela Unidade

organizado pela unidade São Caetano

que

para

integração

e

Perdizes, dirigida pelo professor Carlos
Eduardo de Moraes.
Em

breve

divulgaremos

mais

informações
ções no site oficial da Peng Lai e
no jornal

entretenimento entre alunos de todas as
unidades

e

seus

familiares.

Unidade Limão foi a vencedora em
número de medalhas
20
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2010: Muito Ouro, Prata e Bronze para Peng Lai Brasil
Por Gil Rodrigues

E

xistem

diversas

maneiras de medir o

quanto
Peng
ganho

o

trabalho

Lai

da

Brasil

tem

vez

mais

cada

credibilidade, respeito e
reconhecimento. Este ano
foram

mais

de

vinte

alunos\atletas
participando, competindo

Mulheres Campeãs Brasileiras: Larissa,
Daniele e Raquel

e levando o nome da

Foi no Campeonato Paulista de

família Peng Lai Brasil nas competições
oficiais
Paulista

organizadas
de

Kung

pela
Fu,

Federação

Confederação

Kung Fu que a família Peng Lai esteve,
tanto

em

quantidade
bem

quanto

em

Brasileira de Kung Fu e International

qualidade,

representada,

Wushu Federation.

conseguindo o feito de ser coroada com
oito campeões paulistas e o prêmio de
terceiro

lugar

medalhas.

no

Outro

quadrro
ponto

geral

de

importante

destas conquistas está relacionado às
formas escolhidas para as competições.
São formas básicas de mãos e armas,
armas
ensinadas

nos

níveis

iniciantes

e

intermediários e que foram executadas
ex
pelos

alunos\atletas

alcançando

tais

colocações tão almejadas.
César, Campeão
ampeão Paulista

Já

no

Campeonato

Brasileiro

foram cinco os alunos\atletas
atletas que se
consagraram

como

campeões

Brasileiros, com um destaque para as
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Professores Douglas e Luiz: Mundial de Kung Fu

mulheres que conquistaram medalha de

com perseverança e determinação pelos

ouro nas
as categorias Mãos do Norte e

atletas

Mãos Louva-a-Deus.

(foto acima).

Seja ouro, prata ou bronze, o que

E para finalizar, a outra conquista

ficou

marcante
cante

nestas

conquistas,

marcante do ano, foi a consagração da

certamente foi à crença de todos os

Família

Peng

Lai

alunos

Mundial

de

Kung

no
Fu

Campeonato
Tradicional

realizado na China. Foram dois ouros,

no

trabalho

realizado

e

na

pratica, estudo e ensino do Kung Fu
Tradicional.

uma prata e um bronze conquistados
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Toque de Mestre

À seguir veremos a sequência da forma “Qi Shou Quan” (Sete Mãos) e os nomes de
cada postura em chinês com tradução para o inglês.
(Por Shifu Kevin Brazier)
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Sun Tzu
Por Gil Rodrigues

A

s descobertas arqueológicas de

Interpretações, organizada por Chi Tien

Yinqueshan

a

Po e revisada por Sun Hsin-Yen, da

teoria de que Sun Tzu (Sunzi) seja

Dinastia Song, com comentários de Cao

mesmo o autor do livro A Arte da

Cao, Meng Shi, Li Quan, Du Mu, Chen

Guerra (Sun Zi Bing Fa). No entanto, os

Hao, Jia Lin, Mei Yaochen, Wang Xi, Ho

especialistas chamam a atenção para

Yanxi e Zhang Yu. Alguns também se

certos anacronismos1 no texto e até no

referem

estilo geral da obra, na organização

Interpretações,

mais temática e linear, que sugerem

nome de Du You. Na edição encontrada

que a redação tenha sido feita ou

em 1972 nas escavações de Yinqueshan

corrigida em uma época posterior. Tudo

revelou a existência de um texto de

indica

transmitida

aproximadamente mil anos mais antigo.

oralmente a partir do Período Primavera

Os livros chineses dessa época eram

e Outono, a época de Sunzi, e depois

escritos em tiras de bambu, que depois

redigida por discípulos já no Período dos

eram costuradas formando rolos. Além

Estados Combatentes. Acredita-se que o

dos 13 capítulos conhecidos de A Arte

texto tenha sido fixado por volta do

da Guerra, foram encontradas mais 68

século II a. C., logo no início da Dinastia

tiras de bambu contendo 5 capítulos

Han.

adicionais. Estes trazem o diálogo entre

que

a

(1972)

obra

foi

reforçam

a

essa

edição

como

Onze

acrescentando-se

o

A edição mais antiga de que se

Sunzi e o rei do Estado de Wu e podem

dispunha de A Arte da Guerra de Sunzi,

ter servido de base para o registro

data da dinastia Song (960-1279). Estas

histórico de Si Ma Qian. Os

edições

principais conceitos da teoria de Sunzi

vários

vinham

acompanhadas

comentários,

sendo

a

de
mais

três

dos

são:

famosa conhecida como Dez

1

Anacronismo: Erros nas datas dos acontecimentos.
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O termo Shi, significa “poder,

se

dizer

que

o

posicionamento

força, influência, tendência, situação,

estratégico depende do aproveitamento

gesto”, e seu principal significado é

das

“força de autoridade”. O capítulo V de

discernimento das chances de vitória.

Sunzi intitula-se Bing shi, que significa

Na concepção de Sunzi, ambos possuem

literalmente

“formas”

“força

militar,

forças

vantagens

do

físicas

e

terreno

e

do

comportamentais

armadas, tropas”. Trata-se em última

indentificáveis.

análise de elevar a moral das tropas por

Capítulo IV: ”Assim sendo, um lutador

meio

de

uma

Assim,

lemos

habilidoso

no

põe-se

liderança ousada e

em posição tal que

carismática.

sua

Tal

derrota

se

liderança dotada de

torna impossível e

Shi converte-se em

não

vantagem

oportunidades

estratégica.

derrotar o inimigo”.

Quando

o

bom

combatente

utiliza

a

somada

perde

É

isso

que na guerra um

energia
de

por

de

estrategista

seus

vitorioso só procura

lutadores, estes se

a

parecem com toras

seus planos indicam

de

que

a possibilidade de

juntas

uma vitória. E é por

madeira

despencam

batalha

sobre o inimigo; ou

isso

com

destinado

pedras

que

rolam sobre ele.

fracasso

O termo Xing significa “força,
corpo, contorno, aparência, imagem,
comparar,

de

ter

ao
planos

cuidadosos, achando que a vitória pode
acontecer sem estratégias.
A expressão Xian Zhi significa

aparece no título dos Capítulos IV e X,

literalmente “conhecimento prévio ou

em

do

antecipado”. Ela aparece no Capítulo

exército” e a “forma do terreno”. Pode-

XIII, que fala do uso de espiões. Em

se

discutem

Este

antes

aquele

termo

que

contrastar”.

luta

que

quando

a

“forma

25
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termos

mais

do

lutar” envolve, na verdade uma grande

emprego da inteligência militar e da

luta nos bastidores da diplomacia e da

organização dos serviços de informação

política, assim como o domínio dos três

e contra informação. Portanto, Xian Zhi

conceitos

refere-se

anteriormente.

à

atuais,

obtenção,

espionagem,

trata-se

por

de

meio

da

chaves

descritos

informações

estratégicas relativas ao inimigo. Desse

Referência: A Arte da Guerra de Sun Tzu,

modo, lemos no Capítulo XIII:

tradução de Elvira Vigna.

“Assim, o que permite que um
soberano sábio e um bom general
consigam ataques e conquistas, e
consigam coisas além do alcance do
homem comum, é sua atenção ao
conhecimento prévio”.
É

nesse

inteligência

sentido,

militar,

do

que

uso
se

da

pode

entender a definição de Sunzi, que toda
luta é baseada em algum truque ou “A
guerra é a arte da dissimulação”.
Finalmente,

o

princípio

que

confere

grande originalidade à obra de Sunzi é o
conceito de “vencer sem lutar”:
“Assim sendo, lutar todas as
batalhas não é um comportamento
de excelência; a suprema excelência
consiste em quebrar a resistência
do inimigo, sem luta”.
Esta é, certamente, a lição mais
importante e mais difícil de Sunzi, que
aqui se dirige também ao estadista, e
não apenas ao militar, pois “vencer sem
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Dicas Literárias

JINGWU: THE SCHOOL THAT TRANSFORMED KUNG FU
Autores: Brian Kennedy e Elizabeth Guo

Apesar de estar em Inglês, vale a pena ler, pois retrata em uma
linha do tempo todo o universo Chin Woo, relatando a importância
da escola na transformação da Arte Marcial Chinesa, no modelo que
seguimos até os dias de hoje.
Onde encontrar: www.amazon.com

Dicas da Web
SITE: TAMPA KUNG FU - AUTOR: SHIFU KEVIN BRAZIER

Site oficial da escola Peng Lai EUA do Shifu Kevin Brazier. Dedicado à todos os
estudantes Peng Lai.
Veja em: www tampakungfu.com

SITE: PLUM FLOWER – MANTIS BOXING - AUTOR: SHIFU KEVIN BRAZIER

Este site do Shifu Kevin Brazier contém artigos sobre a história do Kung Fu, em

especial do Tang Lang Quan. Ótimo para quem gosta de aprofundar seus
conhecimentos sobre a arte e a linhagem Louva-a-Deus.
Veja em: www.plumflowermantisboxing.com
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Tao em Quadrinhos
Fonte: Tsai, C. C. Tao em Quadrinhos.
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