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"Para um yogi, o corpo é o seu laboratório para a experimentação perpétua e a experiência." 

B.K.S. Iyengar 

Na prática de asanas, colocamos nosso corpo em posturas diferentes e incomuns, que não são 

realizadas em nossa rotina diária. Qual é o valor destas posturas não convencionais? Os asanas 

são posturas puramente físicas? Além de exercitar o físico, os asanas têm um papel? 

Prashant Iyengar observou que para uma postura ser um asana, deve haver uma certa atitude 

corporal, uma certa atitude na respiração e uma certa atitude mental (ver seu livro: The alfa and 

the omega of Trikonasana). Colocar o corpo na postura cria um estado de consciência único e 

incomum. A prática de asanas destina-se, principalmente, a experimentar esses estados de cons-

ciência ou modalidades de corpo-mente e explorar as profundas conexões que existem entre pos-

turas corporais, respiração, circulação sanguínea e linfática, sistema nervoso e assim por diante, 

e o estado mental que os acompanha. É essa exploração que faz a prática do yoga tão fascinante, 

renovadora e surpreendente. Se considerarmos a nossa prática como um mero exercício (isto é, 

apenas o aspecto físico), ela se torna mecânica, automática e, portanto, pode ser monótona. Em-

bora tal prática vá ter um efeito positivo sobre o corpo, o verdadeiro propósito do yoga não será 

realizado.  

Em última análise, todos os asanas apontam para um efeito similar: transcender as flutuações da 

consciência (ou, nas palavras de Patañjali: citta vritti nirodha). Nossa mente normalmente está 

preocupada com planos, pensamentos, preocupações, julgamentos, aborrecimentos, lembranças, 

etc. Quando todos estes vrittis cessam e a mente se torna serena, uma nova compostura de clareza 

e harmonia, de equilíbrio e alegria, surge. Isto permite uma observação neutra e clara de nós 

mesmos e da natureza da realidade. Este é o efeito de cada asana para o praticante maduro e 

qualificado. Mas para nós, que ainda estamos no caminho do yoga, os efeitos mentais dos asanas 
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são influenciados por vários fatores: 

• O tipo de asanas que praticamos: extensões para frente, extensões para trás, invertidas, postu-

ras de pé, etc. 

• O asana específico que praticamos: por exemplo, há uma diferença entre os efeitos de Vira-

bhadrasana I e os de Prasarita Padottanasana, embora ambas sejam posturas de pé. 

• As variações e a forma como usamos os suportes: todos os asanas têm inúmeras variações e 

podem ser realizados com suportes objetivando diferentes ações (todas essas variações dos 

asanas causam efeitos mentais diferentes). 

• O uso da respiração: a respiração pode ser usada de maneiras diferentes, podendo ser direcio-

nada para várias áreas do corpo, o que também afeta o nosso asana. 

Os efeitos dos asanas são experiências internas e sensações que podem ser difíceis de exprimir. 

Somente por meio da prática pessoal é possível entender estes efeitos em profundidade. É uma 

jornada na qual cada um está por si mesmo: uma exploração profunda do corpo, da respiração e 

da mente. Apesar desta dificuldade, vou tentar lançar alguma luz sobre o assunto e dar diversas 

ideias que podem ajudar à reflexão e exploração durante essa jornada. Esta visão panorâmica não 

pretende ser exaustiva, mas limitada a abordar vários asanas e descrever seus principais efeitos. 

A descrição é baseada (evidentemente) nas minhas próprias experiências, claramente derivadas 

da minha personalidade e da minha prática, e limitada pela minha (pouca) capacidade de descre-

ver o que experimento enquanto pratico. Assim, por favor, considere as descrições a seguir como 

sugestões que o incentivam a descobrir por si mesmo os efeitos dos asanas em seu sistema mente-

corpo. 

Como mencionei acima, cada família de posturas compartilha alguns efeitos psicofísicos centrais. 

No entanto, existem diferenças entre as posturas. Para demonstrar este ponto, discutiremos bre-

vemente duas posturas de cada uma das três famílias: posturas de pé, extensões para frente e 

invertidas. 

Posturas de pé 

As posturas de pé formam a base da prática de Iyengar Yoga. Elas desenvolvem força, flexibili-

dade, estabilidade, leveza, senso de direção e equilíbrio. Elas fortalecem as pernas, nos ensinam 

como estarmos aterrados sobre os pés e a estender o corpo a partir da base. Elas também abrem 

duas áreas críticas do corpo: a pélvis e a cintura escapular. 

A liberdade de movimento na região pélvica acarreta na leveza de movimento, o que impede que 

a coluna e a região inferior das costas sejam pressionadas. A liberdade de movimento dos ombros 

expande a caixa torácica e melhora a função respiratória. As posturas de pé formam a base para 

o aprendizado do alinhamento e da precisão — dois princípios fundamentais do método Iyengar. 

Todas as posturas de pé são desafiadoras, mas também recompensadoras. Elas desenvolvem a 

força de vontade, a força mental e a resistência. Por esta razão, a nossa exploração começa com 

essas posturas. 
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Enraizar os pés no chão fornece uma base sólida, não só fisicamente. Quando ficamos de pé 

firmes sobre pernas fortes, também fortalecemos nossa confiança e nossas interações com o 

mundo. Não é tão fácil nos abalar ou nos botar de lado. A estabilidade física e a mental desen-

volvem-se em conjunto. O sentido de tranquilidade e de conforto do movimento que se desen-

volve com a prática das posturas cria uma leveza mental que nos ajuda a saltar sobre as crises e 

as armadilhas que potencialmente podem criar peso e desânimo. Se somos leves e flexíveis tanto 

no corpo quanto na mente, isto pode ajudar-nos a contornar e a evitar as armadilhas que prova-

velmente cruzarão nosso caminho na vida. 

Esses efeitos derivam de todas as posturas de pé. No entanto, como observado, existem diferen-

ças entre os efeitos das diversas posturas desta família, e estas diferenças se tornam mais sutis na 

medida em que nos familiarizamos com as diferentes variações e as variadas opções para o uso 

dos suportes. 

Para ilustrar, vou comparar duas das posturas do herói (ou do guerreiro): Virabhadrasana I e 

Virabhadrasana II. 

Ambas as posturas são desafiadoras, ambas fortalecem as pernas, criam flexibilidade na região 

pélvica, estendem a coluna desde sua base (o cóccix) e energizam o sistema coronário-pulmonar. 

Diz-se que o Senhor Shiva deu essas posturas para que o yogi supere o medo. A característica 

mental do guerreiro é ver cada dificuldade, não como um obstáculo, mas como um desafio e uma 

oportunidade de se desenvolver e fortalecer. Esta qualidade é compartilhada por todas as posturas 

do guerreiro (I, II e III). Outra característica de um guerreiro é a capacidade de manter uma 

atitude equilibrada e estável em situações estressantes. Essa qualidade também se desenvolve 

com a prática dessas posturas. Juntamente com o esforço e desafio físicos que estimulam a res-

piração e desafiam os músculos, o praticante deve manter o fluxo da respiração e o rosto relaxado. 
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A principal diferença entre Virabhadrasana I e Virabhadrasana II é que esta última expande o 

corpo lateralmente, enquanto a primeira é uma postura de extensão vertical. Em Virabhadrasana 

II a coxa da perna de trás deve ser pressionada para trás enquanto o quadril e o joelho da perna 

da frente giram de dentro para fora. 

Foto 3: Em Virabhadrasana II — movendo a coxa da perna de trás para trás e girando o quadril 

e o joelho da perna da frente de dentro para fora. 

Essas ações produzem abertura na virilha e largura no quadril. Em contraste, em Virabhadrasana 

I, a pelve vira completamente de lado e o corpo é estendido para cima. A linha que conecta a 

perna de trás com as mãos se estende e se torna côncava. 

Iyengar dizia que o alongamento cria acuidade e agilidade intelectuais, enquanto a expansão de-

senvolve o aspecto emocional e aumenta a capacidade de conter as emoções. Um desenvolvi-

mento equilibrado fortalece tanto a inteligência intelectual quanto a emocional. Deve se desen-

volver tanto a inteligência do cérebro (intelecto) quanto a inteligência do coração (emoção). Vi-

rabhadrasana II expande o tórax e as cavidades abdominais e, consequentemente, pode desen-

volver o aspecto emocional associado a eles. A postura trabalha, principalmente, a área pélvica. 

Portanto, esta postura trabalha sobre a energia apana, estimulando-a e revigorando-a. 

De acordo com o yoga, o Prana (com P maiúsculo) é a energia vital cósmica que permeia todos 

os níveis do universo. Em humanos, as funções corporais são executadas por cinco tipos de ener-

gia vital (prana-vayus). São elas: prana (do tórax), apana, samana, udana e vyana. Estes são os 

cinco aspectos da força cósmica essencial. 

Em contraste, Virabhadrasana I trabalha intensamente sobre a coluna vertebral e a caixa torácica, 

consequentemente elevando o prana e o udana! A coluna se estende enquanto o tórax se eleva e 

se expande. Esta postura desenvolve a força, a perspicácia e a confiança de um guerreiro, 
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juntamente com uma profunda devoção resultante da completa rendição da perna da frente, do 

rolamento da cabeça para trás, virando o rosto para cima, ao mesmo tempo em que os olhos se 

recolhem em direção à parte de trás do crânio. Nesta postura o yogi se rende a Deus, não em 

razão de fraqueza, mas de uma posição de força e confiança. O poder desenvolvido não é usado 

para glorificar o ego, mas é entregue como uma oferenda ao Senhor. 

Extensões para a frente 

Nas extensões para a frente, o torso (ou tronco) se move para frente e se apoia sobre as pernas 

(ou perna). A cabeça se inclina para baixo e nossa visibilidade é limitada. Portanto, nossos sen-

tidos se voltam para dentro e o cérebro frontal (o cérebro ativo) é suportado pelas pernas (ou um 

cobertor dobrado colocado sobre as pernas) e relaxa. 

Isto parece ter efeitos fisiológicos que incluem a diminuição da pressão arterial e da frequência 

cardíaca, a tranquilização do sistema nervoso e do cérebro, a estimulação do sistema digestivo e 

das glândulas suprarrenais, o aumento do suprimento de sangue para a pelve, pernas e gônadas 

— o que melhora o funcionamento dos órgãos reprodutivos. 

Estes efeitos fisiológicos estão estreitamente relacionados com e acompanhados de efeitos men-

tais. Extensões para a frente proporcionam uma experiência de tranquilidade, relaxamento, ren-

dição, devoção, renúncia, humildade e interiorização. A respiração torna-se calma e estável e 

nossa tagarelice mental em constante movimentação, desacelera. As extensões para a frente, mais 

do que qualquer outra família de posturas, demonstra a afirmação de BKS Iyengar: "O objetivo 

do yoga é acalmar o caos dos impulsos conflitantes. " Estes asanas exigem permanência prolon-

gada para provocar relaxamento e tranquilidade. 

Ao praticar flexões para a frente, frequentemente me estendo a um ponto em que posso perma-

necer confortavelmente e então fico ali sem tentar avançar além deste ponto. Este tipo de perma-

nência no asana proporciona uma espécie de prazer e doçura que acompanham o abandono da 

motivação para se destacar ou para impressionar. Muitas vezes esse alívio interno se manifesta 

com um suspiro de alívio verdadeiro que elimina as pressões e preocupações dos afazeres da 

vida. Na verdade, posso sentir o funcionamento do meu cérebro mudando do desempenho e do 

planejamento para a observação passiva. 

Os comentários acima a respeito da família inteira de asanas de extensão para a frente inteira são 

gerais. No entanto, existem diferenças significativas entre os efeitos dos vários asanas desta fa-

mília. Aqui comparo Paschimottanasana com Janu Sirsasana. 
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Sendo um asana simétrico, Paschimottanasana estende ambas as pernas e os dois lados do corpo 

uniformemente. Essa igualdade de ação de ambos os lados do corpo cria harmonia e alinhamento. 

A ação de estender para a frente deste asana pode ser fisicamente mais desafiadora, na medida 

em que temos que superar a resistência de ambas as pernas. Mas o asana não cria uma sensação 

de luta porque o movimento flui em uma direção. Todo o tronco, da metade das nádegas para a 

coluna vertebral e a cabeça, está avançando. Não há necessidade de reconciliar forças opostas; 

todas as fibras musculares e a consciência estão fluindo uniformemente, como um carro andando 

em uma rodovia. 

Janu Sirsasana, no entanto, é um asana mais complexo. Quando você o executar com a perna 

direita flexionada, a coxa direita vai estar atrás e não vai participar do movimento para a frente. 

Ao contrário, ela deve rolar para trás. Ela puxa o lado direito do corpo para trás e para a direita e 

o desafio é equilibrar os dois lados do torso. O lado direito tende a arquear e curvar, movendo o 

estômago para a direita. Portanto, além do movimento para a frente, você deve deslocar lateral-

mente o tronco e torcê-lo da direita para a esquerda.  
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Frequentemente na vida encontramos o grande desafio de ter que conciliar duas forças opostas. 

E a prática de Janu Sirsasana permite-nos examinar o modo como lidamos com esses obstáculos. 

Este é um exemplo de como aprender a fazer uma postura complexa pode destinar-se à obtenção 

de efeitos que se estendem para além da prática imediata. Ensina-nos, na prática, a usar nossos 

próprios poderes e habilidades de formas muito sutis e complexas. É muito fácil deixar o joelho 

direito deslizar para frente, mas a postura exige mantê-lo formando um ângulo obtuso entre as 

coxas. 

Isso cria movimento na vital articulação do quadril. Se cumprirmos esta exigência, o asana cons-

titui um verdadeiro desafio e, portanto, um terreno fértil para a prática e a exploração. 

INVERTIDAS 

Invertidas são um precioso presente dado pelo yoga à humanidade! Elas causam profundos efei-

tos nos níveis anatômico, fisiológico e mental. De fato, a fronteira entre o fisiológico e o mental 

fica turvada em uma posição invertida. 

O efeito sobre os sistemas de controle do corpo — o cérebro, os sistemas nervoso e hormonal — 

é tão profundo, que é difícil separar os efeitos fisiológicos da experiência mental de concentração, 

atenção, relaxamento e alegria. 

Ficar em uma posição invertida altera o 

fluxo dos fluidos corporais (fluidos do 

sangue e da linfa), desde que a gravidade 

os puxa em direção à cabeça, ao invés das 

pernas. Os órgãos da cabeça, especial-

mente o cérebro e os sentidos, recebem 

um maior suprimento de sangue arterial, 

o qual é acompanhado por um marcado 

deslocamento da nossa sensação interna. 

Nossa orientação no espaço é virada ao 

contrário porque vemos o mundo a partir 

de uma perspectiva nova e desconhecida. 

Este efeito é particularmente perceptível 

quando se pratica Sirsasana ao ar livre. 

Frequentemente pratico na praia. Vendo 

o mar e, especialmente, o pôr do sol en-

quanto permaneço em Sirsasana: é uma 

experiência única. Recomendo-o enfati-

camente a todos! Mudar o nosso ângulo 

de visão provoca a flexibilidade de pen-

samento e a capacidade de examinar 

questões cotidianas e desafios de diferen-

tes perspectivas. 
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Você pode ler mais sobre a experiência das invertidas aqui: http://eyalshifroni.com/about-inver-

sions/l, ou na introdução do livro Props for Yoga vol. 3, https://www.amazon.com/Props-Yoga-

III- (o foco do livro são as invertidas). 

Ao mesmo tempo, as invertidas fazem aflorar os medos e as inseguranças profundamente assen-

tados, escondidos nas profundezas da nossa consciência. Os alunos muitas vezes experimentam 

barreiras psicológicas para entrar em Sirsasana ou em Adho Mukha Vrksasana (parada de mãos). 

Essas ligações psicológicas fazem com que seja difícil para eles entrar no asana; e é só quando 

eles conseguem superá-las é que são capazes de permanecer no asana confortavelmente, redu-

zindo o esforço necessário. É possível atravessar essas barreiras mentais quando esses medos e 

ansiedades profundamente enraizados são superados, o que por sua vez traz uma sensação de 

segurança, confiança e equilíbrio que desenvolve a nossa personalidade. Ser capaz de lidar com 

ansiedades profundamente enraizadas é de enorme importância. A confiança adquirida nos en-

sina a lidar com outras ansiedades que surgem na vida. 

Os praticantes avançados permanecem nas invertidas por um tempo relativamente longo (15 a 

30 minutos em cada asana). A permanência longa também desenvolve a paciência, a resistência, 

a concentração e o foco. Temos que aprender a manter a ação do asana sem permitir que nossa 

consciência vibre. Isso desenvolve a concentração e a estabilidade mental. Depois de permanecer 

longamente nos asanas, o corpo e a mente se renovam e frequentemente os problemas, os abor-

recimentos e outras preocupações com os quais estamos envolvidos em nossa vida cotidiana pa-

recem menos graves (por pelo menos um tempo...). 

Mesmo nos raros dias em que não tenho tempo suficiente para praticar, tento não abandonar a 

prática das invertidas porque sei que meia hora de inversões é suficiente para trazer paz de espí-

rito, mudar o curso do meu dia e o modo como enfrento os desafios que o dia apresenta. Às vezes 

gosto tanto de ficar nas invertidas que é muito difícil para mim sair da postura — mais de uma 

vez tinha que terminar a prática para pegar um trem, mas preferi ficar em Sirsasana e, conse-

quentemente, perder o trem. 

As duas principais invertidas são Sirsasana e Sarvangasana. Estes dois asanas são contraditórios 

e complementares como Yin e Yang ou, em uma terminologia yogi: Surya (sol) e Chandra (lua). 

Sirsasana o estimula, desperta e proporciona concentração, enquanto Sarvangasana o acalma e 

dirige para dentro de si. Na minha experiência, a visão domina em Sirsasana, enquanto a audição 

domina em Sarvangasana. Em Sirsasana, o campo de visão é amplo e olhamos para a frente, no 

nível dos olhos. Isto estimula os olhos e torna a visão clara. No entanto, em Sarvangasana nosso 

campo de visão é limitado, mas ao mesmo tempo o ouvido interno e canal auditivo estão abertos. 

Este asana aumenta o fluxo sanguíneo para os ouvidos e melhora o desempenho deles. Em Sar-

vangasana e suas variações, há um forte senso de interiorização e reflexão, assim como uma 

tendência para fechar os olhos. Nosso sentido da visão é a nossa fonte de informação principal, 

enquanto a audição abre um amplo espaço de estímulos menos específicos. No yoga, o elemento 

espacial (éter) está relacionado ao som. Talvez este efeito em nosso sistema auditivo abra um 

espaço interno que cria um efeito relaxante e calmante. 

Em Sirsasana (quando praticado corretamente) a cabeça é mantida na vertical e alinhada; todas 
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as partes da cabeça recebem as mesmas quantidades de fluxo sanguíneo e, consequentemente, 

todos os órgãos da cabeça são estimulados. Especialmente quando as partes traseira e frontal do 

cérebro estão equilibradas. Sarvangasana, ao contrário, desenvolve o rombencéfalo. 

De acordo com BKS Iyengar, o prosencéfalo [cérebro frontal] é considerado a parte responsável 

pelas capacidades lógica, analítica e de cálculo (vitarka), enquanto o rombencéfalo [cérebro pos-

terior] é considerado o cérebro criativo e intuitivo (vichara) (veja o sutra 1.17 e também a Tabela 

5 no Light on the Yoga Sutras of Patanjali, de Iyengar). Portanto, os dois asanas diferem signi-

ficativamente em seus efeitos psicofísicos e ainda complementam um ao outro. 

Sirsasana também difere de Sarvangasana nos padrões de respiração e de ativação dos diafrag-

mas. Em Sirsasana, mover o cóccix para dentro e firmar as nádegas ativa o diafragma pélvico 

(os músculos do assoalho pélvico). Isso cria um mula kriya (sucção e elevação do assoalho pél-

vico). Além disso, quando aprendemos a relaxar a área abdominal, os órgãos abdominais auto-

maticamente se recolhem em direção à coluna baixa e ao diafragma respiratório (a base do tórax). 

Isso cria um uddiyana kriya (sucção do abdômen e do diafragma respiratório). Em Sarvangasana, 

quando aprendemos a relaxar a garganta, o diafragma vocal (na base da garganta) é estimulado, 

criando um jalandhara bandha (o selamento da garganta) — isso tem o efeito de internalizar e 

aproximar. Em Sirsasana o diafragma respiratório tem uma maior liberdade de movimento e a 

respiração é samânica, principalmente, isto é, a respiração se dá na e através da parte superior do 

abdômen e costelas inferiores. Em Sarvangasana, no entanto, dá-se uma abertura da parte supe-

rior do tórax e a respiração é prânica e udânica, isto é, a respiração se dá para e através da parte 

superior do tórax e cintura escapular. 

Conclusão 

Em seu Yoga in Action — Preliminary Course (p. 24-5), Geeta Iyengar escreve: "há outros 'efei-

tos' específicos, derivados da prática de asanas que devem ser observados na prática dos asanas. 

Essa 'observação' precisa ser aprendida e cultivada como qualquer outra habilidade. Não re-

quer nenhum talento especial na execução dos asanas estando, portanto, disponível para todos. 

Na medida em que a correção e a precisão na execução se desenvolvem, os asanas têm eficácia 

sobre o corpo e a mente. 

A percepção aguçada e a observação que advém desta prática gera estabilidade para o corpo e 

clareza para a consciência do praticante de yoga, o que enriquece a pessoa como um todo ". 

Na introdução à Light on the Yoga Sutras of Patanjali, BKS Iyengar escreve: 

"No início, o esforço é necessário para dominar os asanas. O esforço envolve horas, dias, meses, 

anos e até mesmo várias vidas de trabalho. Quando ‘esforço esforçado’ em um asana se torna 

‘esforço sem esforço’, esse asana foi dominado. Desta forma, cada asana tem de tornar-se sem 

esforço. Ao executar os asanas, é preciso relaxar as células do cérebro e ativar as células dos 

órgãos vitais e do corpo estrutural e esquelético. Então, a inteligência e a consciência podem se 

espalhar para todas as células. 

A conjunção do esforço, da concentração e do equilíbrio no asana obrigam-nos a viver 
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intensamente o momento presente, uma experiência rara na vida moderna. Essa realidade, ou 

estar no presente, tem tanto um efeito fortalecedor quanto um efeito purificador: afasta a doença 

do corpo; livra a nossa mente de pensamentos estagnados ou preconceitos; e em um nível muito 

mais alto, no qual a percepção e a ação se tornam uníssonas, ensinam-nos a ação correta instan-

tânea, isto é, a ação que não produz reação. Nesse nível, também é possível expurgar os efeitos 

residuais das ações do passado." 

Lembre-se de que a representação externa do asana não reflete sua verdadeira essência. Quando 

quem os demonstra é um mestre (como BKS Iyengar, nas fotos da Luz sobre o Yoga) a manifes-

tação expressa alguma da verdadeira beleza e das características mental-energéticas do asana. 

Mas mesmo neste caso, a imagem externa não revela tudo o que se passa nos bastidores. Os 

efeitos reais são sempre internos. A afirmação feita por Prashant Iyengar sobre esta questão vem 

à mente: "um asana nunca deveria ser fotografado", porque na imagem sempre se perde a ver-

dadeira essência do asana e não se transmite a experiência mental, que é uma parte essencial da 

prática do asana. 

Os asanas requerem que coloquemos o corpo em algumas posturas desafiadoras que podem até 

parecer, a princípio, antinaturais. Frequentemente exigem que o praticante lide com as dificulda-

des e as pressões. O praticante muitas vezes experimenta o esforço e o estresse. Este esforço 

provoca contração, tensão, pressão nas mandíbulas ou nos dentes e o bloqueio da respiração. 

Mesmo os praticantes qualificados experimentam tensão muscular e tensão nos sistemas respira-

tório e nervoso, quando tentam realizar asanas mais avançados. O campo dos asanas é tão vasto: 

mesmo uma olhadela nas fotos da Luz sobre o Yoga nos mostra que ainda depois de trinta anos 

de prática podemos enfrentar novos desafios. Somos sempre iniciantes! Mas a maturidade em 

nossa prática não é necessariamente expressa em nossa capacidade de realizar os asanas avança-

dos, mas sim em nossa atitude enquanto permanecemos em um asana. Quando, apesar da tensão 

e do esforço, aprendemos a manter a face descontraída, a garganta suave e a respiração fluindo, 

a experiência do asana muda e cria-se o espaço interno. O esforço físico não cria mais estresse 

psicológico. A capacidade de direcionar a respiração e relaxar o cérebro e os órgãos dos sentidos 

nos permite permanecer com observação e reflexão no asana. Aprendemos a não reagir à tensão 

bloqueando e contraindo, mas mantendo a calma mesmo diante de situações desafiadoras e pos-

sivelmente estressantes. 

Na vida cotidiana somos continuamente confrontados com tensões, dificuldades e desafios. Mas 

se não reagirmos automaticamente e formos capazes de manter a compostura, conseguiremos 

descobrir qual é a resposta adequada para cada situação. Como resultado, nossas ações terão uma 

qualidade diferente: maior equanimidade e equilíbrio. A prática de yoga ajuda a nos libertarmos 

dos hábitos automatizados e dos comportamentos condicionados que resultam da falta de cons-

ciência, os quais geralmente não são benéficos para nós e nem para aqueles que nos rodeiam. 

Quando aprendemos a manter a paz interior, temos a liberdade de escolha. Vamos parar de res-

ponder automaticamente e instintivamente. Tornamo-nos capazes de exercitar mais paz, equilí-

brio e equanimidade nas situações em que a vida nos coloca. Quando aprendemos a agir dessa 

maneira, nossas ações se tornam qualificadas. Agir desta forma pode provocar uma mudança 

radical na nossa qualidade de vida e daqueles que nos cercam, aumentando a alegria e a paz que 
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experimentamos em nossa vida! 


