
Des de 
l’esperit... 
el cos

Les dues flors  
-salut i llarga vida-  

i els tres fruits  
-riquesa, felicitat i camí espiritual. 

ELS MOVIMENTS  
DE LA FELICITAT

txi kung de la muntanya sagrada  
de Wu Dang 武當山 

Carles Amengual i Vicens,
metge homeòpata;  

certificat Kung Fu Federació Arts Marcials República de Xina

Santuari del Miracle, 
Del divendres 15 de setembre al  

diumenge 17 de setembre de 2017

Divendres 15 de setembre
17,30 Obertura de la Casa
20,00 [Vespres / temps de reflexió]
20,45 Sopar
21,30 Arts de la guerra o moviments per 

la pau? Una proposta de salut i 
felicitat en el camí espiritual 

Diumenge 17 de setembre
7,00 [Laudes / temps de reflexió o de 

descans]
 8,00 Esmorzar
 9,00 Els 15 moviments (III): voltejar 

cel i terra, el draci i el tigre, el mar 
ondula, pressionar els genolls, 
caminar cap al mar.

12,00 [Eucaristia / temps de reflexió o de 
descans]

13,00 Les 5 postures i els 15 moviments. 
Pràctica completa. Cloenda

14,00 Dinar

Dissabte 16 de setembre
7,00 [Laudes / temps de reflexió o de 

descans]
 8,00 Esmorzar
 9,00 Les cinc postures estàtiques.  

Els 15 moviments (I):  
el drac de les inundacions, 
l’oroneta  porpra, el tigre que 
esbuca la muntanya, el temple 
daurat, l’àguila obre les ales. 

[13,00 [Eucaristia / temps de reflexió o de 
descans]

14,00 Dinar
16,00 Els 15 moviments (II)  

la grua blanca, mirar a dreta i 
esquerra, el fènix obre les ales, 
drenar els tres Calentadors, drenar 
Du Mai i ren Mai.

20,00 [Vespres / temps de reflexió o de 
descans ]

20,45 Sopar
21,30 Històries dels immortals



Els pobles de l’Índia, Tibet, Xina i Japó ens han fet arribar 
un tresor de valor incalculable: les tècniques del benestar a 
través de la respiració, el ioga i les arts marcials. 

El Wu Dang txi kung (qi gong) és el treball de l’energia 
interior. La pràctica quotidiana d’aquests exercicis ens 
millora la salut i ens dona calma i serenitat. Forma part de 
l’entrenament regular dels monjos taoistes, juntament amb 
l’estudi, l’exercici físic, la pregària i la contemplació.

 D’aprenentatge senzill i ràpid, pot ser practicat des dels 15 
fins als 100 anys. 

Lloc:  Casa d’Espiritualitat
 Santuari del Miracle

Informació i inscripcions:
www.santuarielmiracle.com
casespi.miracle@gmail.com

Telèfons: 973 480 002
649 465 814

Places limitades

Preu de les jornades: 150 € (tot inclòs)
(per raons econòmiques, però, no deixeu de 

participar-hi; parleu-ne en inscriure-us)

Número de compte: 
IBAN ES83 2100 0081 9602 0023 0145

ANDORRA
LA SEU D’URGELL

PUIGCERDÀ
BERGA

MANRESA
BARCELONA

GUISSONA
LLEIDA
TARRAGONA


