
MANUAL DO LIAN GONGMANUAL DO LIAN GONGMANUAL DO LIAN GONGMANUAL DO LIAN GONG

Lian Gong, ginástica chinesa criada há mais de 40 anos, faz bem para o corpo e para a
saúde.
    

A ginástica Lian Gong (pronuncia-se "liam cum") foi desenvolvida na China, pelo Dr. Zhuang

Yuen Ming, médico ortopedista da Tradicional Medicina Chinesa (TMC), na década de 60.

Dr.  Zhuang atendia  com uma equipe  formada por  mais  25 médicos  em um hospital  de

Shangai.  Ele  notou  que  a  partir  dos  anos  60,  o  número  de  casos  de  dores  musculares  e

articulares em seus pacientes havia aumentado. Isso aconteceu em decorrência da situação

econômica  da  China,  que  deixava  de ser  uma sociedade  agrícola,  para  ser  uma sociedade

industrial. Esse processo trouxe novas complicações ergonômicas e outras agressões ao corpo

humano. 

Por isso, baseado no Tui Na, milenar arte fisioterápica chinesa, e na tradição dos trabalhos

corporais chineses, o Dr. Zhuang sintetizou, em um primeiro momento, um conjunto de 18

exercícios que atuassem no corpo humano, da coluna cervical aos dedos dos pés. 

Apenas 12 minutos por dia

Com a prática de 12 minutos diários desses 18 exercícios, uma pessoa pode se prevenir da
maioria dos problemas decorrentes de má postura ou de movimentos agressivos à lógica do

corpo humano. 

Posteriormente, foram elaboradas mais duas seqüências de 18 movimentos cada, ampliando

assim  as  possibilidades  terapêuticas  desta  prática,  com  exercícios  para  as  articulações  e

tendões e para o fortalecimento do coração e pulmão. Cada uma destas partes tem duração de

12 minutos também e são indicadas para pessoas que precisam de tratamento.

No Brasil, já existem experiências de sucesso com a prática. Na cidade paulista de Suzano,

uma lei  municipal  regulamentou o Liang Gong como terapia complementar aos tratamentos

oferecidos para casos de diabetes, hipertensão e reumatismo. Isso se deve aos bons resultados

obtidos com o programa de Liang Gong, implantado na cidade há seis anos e com mais de 15

mil pessoas, que praticam pelo menos uma vez por semana. 

Em pesquisa realizada com 2.100 praticantes, quase metade deles apresentou melhoras no
humor e no sono.  Além disso, um terço dos pesquisados, diminuiu a procura por assistência

médica e 23% reduziram o uso de medicações.

Como é a Ginástica
 

     Todos  os  exercícios  são  feitos  na  postura  em  pé,  acompanhados  por  uma  música

especialmente desenvolvida para a prática, sem necessidade de roupas especiais, e utilizando

uma respiração natural. A característica básica dos exercícios é a fusão de  movimentos de

alongamento com tração, controlado pelo praticante, dentro de seus próprios limites. Assim,

esta ginástica,  agindo de forma suave sobre os sistemas circulatório  e articular,  mobiliza o

tônus muscular, suaviza os enrijecimentos e estimula a “lubrificação” das articulações.

     A prática constante destes exercícios tem se revelado como um excelente instrumento na
correção postural dos praticantes, bem como na melhora geral do indivíduo, combatendo os

sintomas do stress, as ansiedades e irritabilidades além das ações positivas localizadas,

específicas de cada exercício.

     Por outro lado, tem-se notado nas práticas aplicadas junto a empresas, que o Lian Gong, por

não ter um caráter competitivo mas sim de aprimoramento individual, estimula sobremaneira

a integração entre aqueles que o praticam.



     Lian Gong em 18 Terapias não é uma panacéia para todos os males, mas com certeza é uma

prática que reúne conceitos ocidentais e orientais com uma simplicidade, eficácia e alegria não

encontradas em outras práticas.

1ª SÉRIE: PARA DORES NO PESCOÇO E NOS OMBROS

MOVIMENTO DO PESCOÇO

SENSAÇÃO NA EXECUÇÃO: alívio nos músculos do pescoço.
INDICAÇÃO TERAPÊURICA: torcicolos,  lesões  crônicas  dos tecidos moles  na região  do
pescoço (síndrome cervical).
OBJETIVO: fortalecer  os músculos  do  pescoço e  aumentar  a  mobilidade das diferentes
articulações da coluna cervical. Atua especialmente no músculo trapézio na região posteior
do pescoço. 

 

 



 

  

                                  

ARQUEAR AS MÃOS



SENSAÇÃO NA EXECUÇÃO:  ao expandir o peito e olhar para longe na lateral, há uma
sensação de alívio na musculatura do pescoço, ombros e costas, podendo irradiar para
ombros e braços. Simultaneamente há uma sensação prazerosa no peito.
INDICAÇÃO  TERAPÊUTICA: dores  e  enrijecimento  na  nuca,  ombros  e  costas.
Formigamento,  adormecimento  e  inchaço  nos  braços  e  nas  mãos.  Sensação  de  peito
congestionado e angústia.
OBJETIVO: fortalecer a função dos músculos do pescoço, ombros e região superior das
costas.  Melhorar  a  movimentação  da  cintura  escapular,  especialmente  a  função  dos
músculos rombóides.





  



ESTENDER AS PALMAS PARA CIMA

SENSAÇÃO NA EXECUÇÃO: ao erguer os braços, olhando para as mãos, sente-se um alívio
no pescoço e ombros.
INDICAÇÃO  TERAPÊUTICA: dores  no  pescoço,  ombros,  costas  e  disfunções  nas
articulações dos ombros (por exemplo, difuldade em elevar os braços).
OBJETIVO: fortalecer os músculos do pescoço , ombros e costas, tais quais os músculos
supra-espinhal,  trapézio  e  deltóide  por  meio  de  exercícios  de  contração  ativa  desses
músculos.

                                    







                               

EXPANDIR O PEITO



SENSAÇÃO NA EXECUÇÃO:  alívio no pescoço, ombros e cintura ao estender os braços
para cima.
INDICAÇÃO  TERAPÊUTICA: periartrite  ou  disfunção  da  articulação  dos  ombros,  dores
sensíveis do pescoço, torcicolo.
OBJETIVO:   melhorar  a movimentação da articulação do ombro, praticando a elevação,
abdução (movimento de afastar os membros da linha média do corpo) e rotação externa
dos braços, exercitando a função de movimentação dos músculos redondo maior e menor,
subescapular, coracobraquial, e outros da região do pescoço e ombros.







                                    

DESPREGAR AS ASAS



SENSAÇÃO NA EXECUÇÃO:  alívio no pescoço e costelas de ambos os lados das mamas.
Sensação de alívio na musculatura do pescoço, ombros e costas, podendo irradiar para
ambos os braços. 
INDICAÇÃO TERAPÊUTICA: rigidez nos ombros, braços e disfunção de movimentação das
extremidades superiores, como no caso de bursites, tendinites, ombro congelado, etc.
OBJETIVO: praticar o movimento circular da articulação do ombro.









                 

LEVANTAR O BRAÇO DE FERRO

SENSAÇÃO NA EXECUÇÃO: erguer o braço estendido até ficar com a palma da mão acima
da cabeça ; proporciona alívio no pescoço e ombros. Sensação agradável no peito. 
INDICAÇÃO  TERAPÊUTICA:  rigidez  e  dificuldade  de  movimentação  da  articulação  dos
ombros, dores no pescoço, ombros e cintura; sensação de gases na região abdominal.
OBJETIVO: Melhorar a movimentação da articulação dos ombros, aumentando a potência
dos músculos redondo maior e menor, grande dorsal entre outros. Melhorar a função da
extensão do braço, ao se colocar o dorso da palma da mão na linha média das costas. 
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