Movimentos dos cinco elementos

1. NANGMO CHU TUNG
Como o ganso tibetano bebe água

ELEMENTO
Espaço
BENEFÍCIOS FÍSICOS
Benéfico para todas as doenças, incluindo as
doenças da bílis, fleuma e sangue
BENEFÍCIOS MENTAIS
Qualidade deturpada: avareza
Antídoto: generosidade
Qualidade pura: equanimidade
BENEFÍCIOS ENERGÉTICOS
Abre os chacras do umbigo e do coração
RESPIRAÇÃO
• Comece por inspirar.
• Expire, enquanto baixa a cabeça até ao chão.
• Inspire ao regressar à posição vertical.
• Retenha a inspiração ao inclinar-se para
trás e ao regressar à posição vertical.

2. DRONGMO SUR DUNG
Como o iaque selvagem esfrega o ombro

ELEMENTO
Terra
BENEFÍCIOS FÍSICOS
Benéfico para as novas doenças de calor
BENEFÍCIOS MENTAIS
Qualidade deturpada: orgulho
Antídoto: devoção
Qualidade pura: calma
BENEFÍCIOS ENERGÉTICOS
Abre o chacra do umbigo
RESPIRAÇÃO
• Inspire ao rodar para o lado
e ao levar o ombro ao joelho.
• Retenha a inspiração ao torcer.
• Expire ao regressar ao centro.
• Repita para o outro lado.

3. KYANGMO NYEL TAB
Como o cavalo selvagem se deita

ELEMENTO
Vento
BENEFÍCIOS FÍSICOS
Benéfico para as doenças da bílis e fleuma
BENEFÍCIOS MENTAIS
Qualidade deturpada: ciúme
Antídoto: apreço e regozijo
Qualidade pura: amor
BENEFÍCIOS ENERGÉTICOS
Abre o chacra do coração
RESPIRAÇÃO
• Inspire ao rodar para o lado
e ao levar o cotovelo ao joelho.
• Retenha a inspiração ao torcer.
• Expire ao regressar ao centro.
• Repita para o outro lado.
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Movimentos dos cinco elementos

4. TRAYI LUNG ZIN
Como o falcão plana no vento

ELEMENTO
Fogo
BENEFÍCIOS FÍSICOS
Benéfico para as doenças de calor antigas
BENEFÍCIOS MENTAIS
Qualidade deturpada: raiva/ódio
Antídoto: paciência
Qualidade pura: compaixão
BENEFÍCIOS ENERGÉTICOS
Abre o chacra do umbigo
RESPIRAÇÃO
• Comece por inspirar.
• Expire ao dobrar-se para a frente.
• Inspire ao regressar à posição vertical.
• Retenha a inspiração ao inclinar-se
para trás e ao regressar à posição vertical.

5. LING SHI TA DRIL
Como uma nova montanha se nasce
entre quatro continentes

ELEMENTO
Água
BENEFÍCIOS FÍSICOS
Benéfico para as doenças do frio e fleuma
BENEFÍCIOS MENTAIS
Qualidade deturpada: apego
Antídoto: altruísmo
Qualidade pura: ausência de ego
BENEFÍCIOS ENERGÉTICOS
Abre o chacra do coração
RESPIRAÇÃO
• Inspire ao elevar os braços.
• Retenha momentaneamente a inspiração
durante o estiramento ascendente dos braços.
• Expire ao baixar os braços.

LUNG RO SEL
Expirar o ar viciado

POSIÇÃO DO CORPO E DAS MÃOS
• Fique de pé com os pés afastados a uma distância
confortável, sensivelmente alinhados com a anca.
• Coloque as mãos ao nível do umbigo, alguns centímetros
afastadas e com as palmas viradas para cima. (Algumas
pessoas preferem manter as palmas viradas para baixo,
o que também é aceitável)
INSPIRE
• Inspire longa e profundamente pelo
nariz, levando o ar até ao umbigo.
• Ao inspirar, eleve as mãos quase até aos ombros.
Tente não elevar os ombros.
EXPIRE
• Expire pelo nariz e boca, esvaziando
completamente os pulmões.
• Ao expirar, baixe novamente as mãos, com
as palmas para baixo, até ao nível do umbigo.
• Expire, exalando o mantra HA.
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Movimentos das cinco partes do corpo

1. GO YUGPA
Movendo a cabeça

BENEFÍCIOS
• Benéfico para os problemas da cabeça e do pescoço,
incluindo dores de cabeça
• Ajuda a alinhar os ossos da cabeça e pescoço
RESPIRAÇÃO
1ª PARTE
1ª Variação
		 • Inspire ao inclinar a cabeça para a frente.
		 • Expire ao regressar ao centro.
		 • Inspire ao inclinar a cabeça para trás.
		 • Expire ao regressar ao centro.
2ª Variação
		 • Comece por inspirar.
		 • Expire ao inclinar a cabeça para a frente.
		 • Inspire ao regressar ao centro.
		 • Retenha a inspiração ao inclinar a cabeça
para trás e ao regressar à posição vertical.
2ª PARTE
• Inspire ao inclinar a cabeça para o lado.
• Expire ao regressar ao centro.

2. JAGÖ DER ZIN
Como o abutre agarra

BENEFÍCIOS
• Benéfico para as articulações das mãos,
pulsos, cotovelos e ombros.
• Alivia a dor e inchaço nessas áreas e
é benéfico para a recuperação da sensibilidade.
• Benéfico para reumatismo e artrite
RESPIRAÇÃO
1ª PARTE
• Inspire ao elevar os braços.
• Retenha a inspiração ao elevar os cotovelos.
• Expire ao baixar os cotovelos.
2ª PARTE
• Não existe um padrão de respiração especial.

3. LING THANZE
Fazer um triângulo

BENEFÍCIOS
• Benéfico para a parte superior do corpo, para problemas
na parte superior das costas e em redor dos ombros
• Benéfico para problemas respiratórios, asma, tosse
e acumulação de muco nas vias respiratórias
• Útil para aumentar sensação de leveza e força geral
• Benéfico para abrir o apetite
RESPIRAÇÃO
• Inspire ao virar-se para o lado.
• Retenha a inspiração enquanto estiver totalmente torcido.
• Expire ao regressar ao centro.
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Movimentos das cinco partes do corpo

4. DORJE RANGKHOR
Rotação de Vajra

BENEFÍCIOS
• Benéfico para a zona lombar das costas,
particularmente para a 13ª e 14ª vértebras
RESPIRAÇÃO
• Inspire ao virar-se para o lado.
• Retenha a inspiração enquanto estiver totalmente torcido.
• Expire ao regressar ao centro.

5. NGAMONG DORTAB
Como o camelo se levanta

BENEFÍCIOS
• Benéfico para a parte inferior do corpo
e articulações da anca e pernas
• Benéfico para a artrite e artrose
• Benéfico para o reumatismo, dores e inchaço nas
articulações e perda de sensibilidade nestas áreas
RESPIRAÇÃO
1ª Variação
• Inspire ao fazer deslizar os pés para a frente
• Expire ao aproximar de novo os pés do corpo.
2ª Variação
• Inspire ao agarrar os dedos dos pés e ao rolar para trás.
• Retenha a inspiração na posição de costas.
• Expire ao impulsionar o corpo para a frente.

LUNG RO SEL
Expirar o ar viciado

POSIÇÃO DO CORPO E DAS MÃOS
• Mantenha-se sentado, com as costas direitas.
• Coloque as mãos ao nível do umbigo, alguns centímetros
afastadas e com as palmas viradas para cima. (Algumas
pessoas preferem manter as palmas viradas para baixo,
o que também é aceitável)
INSPIRE
• Inspire longa e profundamente pelo nariz,
levando o ar até ao umbigo.
• Ao inspirar, eleve as mãos quase até aos ombros.
Tente não elevar os ombros.
EXPIRE
• Expire pelo nariz e boca, esvaziando
completamente os pulmões.
• Ao expirar, baixe novamente as mãos, com
as palmas para baixo, até ao nível do umbigo.
• Expire, exalando o mantra HA.
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Movimentos dos cinco órgãos vitais

1. GEGMO GYEWA
Mostrar beleza

BENEFÍCIOS
• Benéfico para os rins
• Benéfico para abrir a anca
RESPIRAÇÃO
• Comece por inspirar.
• Expire ao dobrar-se para baixo.
• Inspire ao impulsionar o corpo para cima.
• Retenha a inspiração na posição totalmente vertical.

2. DRUGU KYANG WA
Fiar o fio

BENEFÍCIOS
• Benéfico para o coração e canais vitais
(principais artérias com origem no coração)
• Benéfico para aliviar dores no peito,
parte superior das costas e ombros
RESPIRAÇÃO
1ª PARTE
• Inspire inicialmente para a zona abaixo do umbigo.
• Retenha a inspiração ao efectuar os movimentos
alternados com os braços.
• Expire no final dos movimentos alternados dos braços.
• Use o mesmo padrão de respiração
ao mover os braços em simultâneo.
2ª PARTE
• Inspire ao esticar o braço para fora.
• Expire ao trazer as mãos de volta
ao centro para trocar de lado.

3. LINGBU BUPA
Tocar flauta

BENEFÍCIOS
• Benéfico para os pulmões
RESPIRAÇÃO
• Comece por inspirar.
• Expire ao levar o ombro ao joelho.
• Inspire ao regressar à posição inicial.
• Retenha a inspiração ao torcer.
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Movimentos dos cinco órgãos vitais

4. RIRAB LA CHARWA
Abraçar a montanha

BENEFÍCIOS
• Benéfico para o baço
RESPIRAÇÃO
A melhor opção:
• Inspire no início.
• Retenha a inspiração durante as sete repetições.
• Expire para mudar de lado.
ou:
• Inspire ao elevar os braços.
• Expire ao baixar os braços.

5. LURU DUPA
Atar o nó

BENEFÍCIOS
• Benéfico para o fígado
• Útil para os pulmões
• Útil para aliviar diarreia
RESPIRAÇÃO
• Inspire ao elevar os braços.
• Retenha a inspiração enquanto
os braços se mantiverem elevados.
• Expire ao baixar os braços.

LUNG RO SEL
Expirar o ar viciado

POSIÇÃO DO CORPO E DAS MÃOS
• Mantenha-se sentado, com as costas direitas.
• Coloque as mãos ao nível do umbigo, alguns centímetros
afastadas e com as palmas viradas para cima. (Algumas
pessoas preferem manter as palmas viradas para baixo,
o que também é aceitável)
INSPIRE
• Inspire longa e profundamente pelo nariz,
levando o ar até ao umbigo.
• Ao inspirar, eleve as mãos quase até aos ombros.
Tente não elevar os ombros.
EXPIRE
• Expire pelo nariz e boca, esvaziando
completamente os pulmões.
• Ao expirar, baixe novamente as mãos, com
as palmas para baixo, até ao nível do umbigo.
• Expire, exalando o mantra HA.
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Movimentos das seis condições

1. GYATSO TRIGPA
Mover o oceano

BENEFÍCIOS
• Benéfico para todas as perturbações digestivas
• Benéfico para problemas associados a inflamações,
como artrites, reumatismo, cancro e doenças do sangue
• Útil para: os que têm um peso corporal insuficiente,
ulcerações, retenção de líquidos, problemas de
pele e lepra.
RESPIRAÇÃO
A melhor opção:
• Inspire.
• Retenha a inspiração durante todo o movimento.
• Expire no final.
ou:
• Inspire.
• Retenha a inspiração ao rodar o estômago no sentido
dos ponteiros do relógio.
• Expire.
• Faça o mesmo durante o movimento
no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
Última parte:
• Inspire ao puxar o estômago para cima.
• Expire ao libertar o estômago.

2. SALA NENPA
Aumentando o celestial

BENEFÍCIOS
• Benéfico para reduzir tumores
• Útil para a incontinência, diarreia e problemas da próstata
• Útil para as mulheres no período pós-parto
RESPIRAÇÃO
• Inspire ao estirar-se para cima.
• Retenha a inspiração na posição estirada.
• Expire ao libertar.

3. BALDRO
Como se move a rã

BENEFÍCIOS
• Benéfico para reduzir a retenção de líquidos,
especialmente nas pernas e nos joelhos
RESPIRAÇÃO
Movimento principal e 1ª e 2ª variações:
• Respire naturalmente.
3ª variação:
• Inspire ao fazer deslizar os pés para a frente.
• Expire ao aproximar as nádegas dos pés.
• Inspire ao afastar as nádegas dos pés.
• Expire ao aproximar os pés das nádegas.
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Movimentos das seis condições

4. JÜN SHING DUPA
Árvores entrelaçadas

BENEFÍCIOS
• Benéfico para as doenças de frio
• Aumenta a temperatura baixa nos rins
• Aumenta a temperatura do corpo
• Aumenta a energia
• Aumenta a felicidade-êxtase
RESPIRAÇÃO
• Comece por inspirar.
• Retenha a inspiração ao contrair o corpo.
• Expire ao relaxar.

5. CHUMIG
A origem da nascente

BENEFÍCIOS
• Benéfico para reforçar os olhos e os sentidos
• Reduz as rugas e rejuvenesce
• Útil para Gota e aumentar a sensibilidade do paladar.
RESPIRAÇÃO
• Respire naturalmente durante o movimento.
• Expire no final do movimento.

6. NORBU LENPA
Recebendo a jóia que concede todos os desejos

BENEFÍCIOS
• Benéfico para a depressão
• Alivia a tristeza e a raiva
• Melhora imediatamente a disposição.
RESPIRAÇÃO
• Inspire ao afastar as mãos para o lado.
• Expire ao regressar ao centro.
• Respire naturalmente ao afastar as mãos,
mas inspire à sétima vez que as afastar.
• Respire naturalmente durante a meditação final.
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Dois movimentos adicionais

1. NYI MA KUG PA
Para problemas em adormecer

BENEFÍCIOS
• Útil para adormecer
RESPIRAÇÃO
• Respire lenta e calmamente

2. KALE KA PA
Para problemas de sonolência

BENEFÍCIOS
• Benéfico para permanecer mais desperto e alerta
RESPIRAÇÃO
• Inspire ao levantar a cabeça.
• Retenha a inspiração ao olhar para cima.
• Expire ao baixar a cabeça.
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Expirar o ar viciado

LUNG RO SEL
Expirar o ar viciado

POSIÇÃO DO CORPO E DAS MÃOS
• Fique de pé com os pés afastados a uma distância
confortável, sensivelmente alinhados com a anca.
• Coloque as mãos ao nível do umbigo, alguns centímetros
afastadas e com as palmas viradas para cima. (Algumas
pessoas preferem manter as palmas viradas para baixo,
o que também é aceitável)
INSPIRE
• Inspire longa e profundamente pelo nariz,
levando o ar até ao umbigo.
• Ao inspirar, eleve as mãos quase até
aos ombros. Tente não elevar os ombros.
EXPIRE
• Expire pelo nariz e boca, esvaziando
completamente os pulmões.
• Ao expirar, baixe novamente as mãos, com as
palmas para baixo, até ao nível do umbigo.
• Expire, exalando o mantra HA.

LUNG RO SEL
Expirar o ar viciado

POSIÇÃO DO CORPO E DAS MÃOS
• Mantenha-se sentado, com as costas direitas.
• Coloque as mãos ao nível do umbigo, alguns centímetros
afastadas e com as palmas viradas para cima. (Algumas
pessoas preferem manter as palmas viradas para baixo,
o que também é aceitável)
INSPIRE
• Inspire longa e profundamente
pelo nariz, levando o ar até ao umbigo.
• Ao inspirar, eleve as mãos quase até
aos ombros. Tente não elevar os ombros.
EXPIRE
• Expire pelo nariz e boca, esvaziando
completamente os pulmões.
• Ao expirar, baixe novamente as mãos, com
as palmas para baixo, até ao nível do umbigo.
• Expire, exalando o mantra HA.
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