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“Aprofundar a transmissão da tradição do Yoga”
O seminário será realizado em Santarém a partir de Sexta-feira 15 a Domingo 17 de Novembro 2019.

Diretor de Estudos: Yogi Walter Thirak Ruta
Alojamento: Há sempre a disponibilidade de pernoitar gratuitamente na sede da Federação, sendo apenas necessário trazer saco-cama

pois poderão dormir sobre os tapetes de Aikido.
Alimentação: O almoço será partilhado (cada pessoa deverá trazer algo para partilhar). A FPY colocará à disposição chá e fruta.

Seminário de formação – 15 a 17 de Novembro 2019
As posturas invertidas - não há que ter pressa

Sexta-feira 21h-23h
Tema: Sarvāngāsana e śīrṣānana são as principais posturas invertidas do Hatha Yoga, denominam-se vīparitakarī-mudrā.
Quais são as práticas que as transformam num mudrā?
Quais as particularidades que devem de ser cumpridas, a fim de garantir uma progressão prática segura e eficaz?
Aprofundar os benefícios destas .sanas bem como identificar os cuidados a ter para as integrar, quer nas aulas semanais quer nos workshops de aperfeiçoamento.
Bibliografia: Gheraṇḍa-saṃhitā, Haṭhayoga-pradīpika, Yogayājñavalkya-saṃhitā, Ṣaṭcakranirūpaṇa, Gorakṣa-śataka.

Sábado 8h-12h
Canto de Mantra
Prática - Āsana, o período da manhã é a melhor fase do dia!
Teoria - Introdução aos aux vīparitakarī-mudrā tal como são descritos nos textos do Hatha Yoga.

Sábado 14h30-18h30
Canto de Mantra
Teoria / Estudo - prática das posturas invertidas de acordo com a herança espiritual de Sri Sri Sri Satchidananda Yogi.
Prática - Robustecer o corpo, estabilizar a mente, ouvir-se e escutar-se - afinar a percepção de si próprio.

Domingo, das 6h30 às 10h30
Meditação
Prática - Āsana e Respiração yóguica
Teoria - conhecer a mitologia / definição do termo Amṛta, a linguagem esotérica de candra rasa e sūrya rasa.
Qual a utilidade prática destes conhecimentos teóricos no nosso dia-a-dia - sādhanā.

Domingo 12h30-15h30
Teoria - Para comparar e integrar os conhecimentos da tradição à luz dos últimos progressos científicos (medicina, tecnologia, outras ciências) recorremos aos textos 
mais relevantes dos eminentes mestres de yoga contemporâneos, indianos e ocidentais.
Prática - Āsana e Respiração yóguica
Encerramento.

Federação Portuguesa de Yoga
Avenida 5 Outubro, nº 16
2000-102 Santarém
Tlf: 243 321 715
Fax: 243 321 717
federacaoportuguesayoga@gmail.com


