Norte Yoga
No próximo dia 19 de Março, vai‐se realizar um Fórumde Boas Práĕcas no auditório da Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto.
O Fórum pretende divulgar junto das insĕtuições patronais formas de aumentar a produĕvidade, melhorando o bem estar dos
seus colaboradores através de boas práĕcas no local de trabalho.
A parĕcipação no fórum é gratuita, no entanto está sujeito a parcação prévia devido ao limite da capacidade do auditório.

Férias da Páscoa com Yoga
Durante as férias da Páscoa, aproveite para ensinar coisas novas aos seus
ﬁlhos e caĕvá‐los para a práĕca do Yoga.
De 21 de Março a 1 de Abril inscreva os seus ﬁlhos na semana de férias
da Páscoa com aulas do Yoga, refeições vegetarianas e muitas
acĕvidades diverĕdas.

ÁSANA ‐ Posições Psicobioεsicas
Ásana ‐ Uma das 14 Disciplinas Técnicas do Yoga. A Disciplina Técnica mais
fácil de mostrar é também a mais conhecida pela sua espectacularidade,
domínio, e beleza εsica, tendo apesar disso uma grande componente
mental.
No Ásana (lê‐se "Ássana", pois não existe o som Z no Samkstra/Sânscrito, a
anĕquíssima língua Hindo‐Europeia, base no Yoga) a paragem, na fase de
máxima capacidade pessoal, consegue um desenvolvimento exarcebado,
uma concentração excepcional e uma evolução pessoal poderosa, própria
do Yoga; o movimento que se segue à paragem deve ser complementar
desta e integralmente harmonioso; em ambos dominando completamente
a Gravidade. No Ásana aprende‐se a relaxar em tensão, que é um segredo
do Yoga.
O Praĕcante é o responsável por escutar o seu corpo e nunca se lesionar.
Arĕgo extraído de:
hĥp://www.confederacaoportuguesadoyoga.com.pt/pt/asana

Semana Aberta
Na semana de 28 de Março a 1 de Abril, o Áshrama Porto / Bhárata, abre
as portas para uma aula livre do Yoga Sámkhya.
Contactenos para mais informações.

Principais diferenças entre yoga e ginásĕca
Na ginásĕca a respiração é muitas vezes feita pela boca e tem apenas 2
fases: inspiração e expiração.
No yoga a respiração é sempre nasal e dá ênfase a 4 fases: inspiração,
retenção da respiração com os pulmões cheios e retenção da respiração
sem ar nos pulmões. Desta forma, oĕmiza a quanĕdade de oxigénio que
passa para a corrente sanguínea em cada respiração.
Na ginásĕca há aquecimento dos músculos e ligamentos dando uma
falsa ideia ao nosso corpo da nossa ﬂexibilidade. Dá‐se atenção à

repeĕção dos exercícios e a beleza dos movimentos é uma consequência
não procurada.
No yoga, os exercícios são feitos sem aquecimento, permiĕndo um
ganho real de ﬂexibilidade e permiĕndo evoluir sem nos lesionarmos. Os
exercícios são feitos com a máxima permanência e repeĕção nula, para
escutarmos o nosso corpo e respeitar os nossos limites, expandindo‐os
sem os ultrapassar. A harmonia dos movimentos é procurada e
conquistada através do domínio da gravidade.

Receita vegetariana

Omolete a vapor
Para uma pessoa:
2 ovos
1/4 de cebola
Sal e pimenta a gosto
Ervas aromáĕcas: salsa, cebolinho, coentros, mangericão, etc.
25g Tofu fumado
25g queijo ralado
Começa‐se por picar a cebola e cortar o tofu em cubos e reservar.
Batem‐se os ovos numa taça. Junta‐se o sal, a pimenta e as ervas
aromáĕcas picadas. Envolve‐se tudo. Por ﬁm junta‐se a cebola e o tofu
mexendo bem.
Num tacho coloca‐se água a ferver. Passa‐se a mistura dos ovos para um
saco de plásĕco com fecho herméĕco. Coloca‐se o saco bem fechado no
tacho. Deixa‐se cozinhar por 10 a 15 minutos em lume brando.
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