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Vejam aqui o passo-a-passo

https://youtu.be/pzS0ToWZ9DA
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Os nossos “Sukhas”…

Desafiamos-te a fazeres também um Sukha!

Pede aos teus pais para enviarem por e-mail 
e partilharem connosco!



A Lenda e a história dos Mil Tsurus

Tsuru é uma ave sagrada do Japão. É o símbolo da saúde, da boa sorte, felicidade,
longevidade e da fortuna.
Conta a lenda japonesa que o tsuru pode viver até mil anos. É considerado o pássaro companheiro dos eremitas
que se refugiavam nas montanhas para meditar, acreditando possuírem poderes sobrenaturais para não
envelhecer.

A lenda diz ainda que se a pessoa fizer 1000 tsurus, usando a técnica do origami – arte secular de dobrar o 
papel, com o pensamento voltado para um desejo, ele poder-se-á realizar.

Inicialmente o origami do tsuru tinha apenas uma função decorativa, era utilizado para decorar o quarto das
crianças. Mais tarde, o tsuru foi associado às orações, sendo oferecidos nos templos, acompanhados de pedidos
de proteção. Hoje é usado como enfeite nas festas de ano novo, batizados, casamentos, entre outras
comemorações.



Torre dos Tsurus

É um monumento erguido em 1958, em Hiroshima, no 
Parque da Paz. No topo do pedestal de granito, que 
simboliza a montanha lendária de Paraíso Monte 
Horai, está uma menina com os braços estendidos 
segurando um tsuru. Dentro do pedestal há um espaço 
para os milhares de tsurus feitos de papel colorido, 
enviado por pessoas de todas as partes do Japão e do 
mundo.

Obra de Yutaka Toyota, japonês nascido em 1931, pintor, escultor, desenhador,
gravador e cenógrafo.
Na sus obra transparecem elementos intangíveis como as suas crenças,
pensamentos e inspiração, através de materiais concretos e tangíveis como
madeira, aço e tinta revelados nas imagens formadas pela ilusão de ótica.

Fonte: http://www.revistaea.org/pf.php?idartigo=2039




