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A LIBERDADE ATRAVÉS DA ARTE DE VIVER COM A PRÁTICA DO YOGA. 

  
1
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RESUMO 

O objetivo do artigo é apresentar ao indivíduo um caminho de liberdade através da presença, com a 
prática do Yoga, onde a arte de viver, consiste em deixar fluir o que está dentro da essência de cada 
um, livre de padrões, de  julgamentos e de uma mente presa na racionalidade. E quando se está livre 
descobre-se que sempre se esteve livre. E assim é possível viver uma vida mais plena, saudável e 
feliz. 
 

 

PALAVRAS CHAVES: YOGA, LIBERDADE, PRESENÇA 
 

ABSTRACT  

The purpose of the article is to present the individual with a path of freedom through the presence, 
with the practice of Yoga, where the art of living consists in letting flow what is within the essence of 
each one, free from standards, judgments and A mind trapped in rationality. And when one is free one 
discovers that one has always been free. And so it is possible to live a fuller, healthier and happier life. 
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INTRODUÇÃO 

 

Muitas pessoas procuram o Yoga, geralmente quando já possuem uma 

queixa, que são dores nas costas, depressão, estresse, problemas de concentração, 

ganho de peso, etc. O aluno quando chega para a aula de Yoga, costuma relatar 

que já fez vários tratamentos médicos, terapias de todos os tipos, mas nada teve 

muito sucesso. Alguns chegam curvados, sem energia, muito acelerados, rosto 

triste, muita resistência e um olhar desconfiado. No começo, entrar em contato com 

as aflições internas e externas não é muito confortável. Olhar para si não é fácil, às 

vezes dói e incomoda aceitar o que se é, e como se está. Porém, à medida que o 

praticante entrega-se às práticas, vai aprendendo a reconhecer a si mesmo, com 

mais aceitação, sem se cobrar tanto, a respeitar o próprio tempo, e aceitar-se assim 

como é. Nota-se, primeiramente a mudança do olhar e da pele, começam a ganhar 

brilho, os pensamentos se acalmam e todo o corpo responde positivamente com um 

bem-estar, com isso o praticante estimula-se a progredir na prática. E isso já é 

perceptível nas primeiras aulas. 

 Os ensinamentos durante a aula são apenas uma referência básica para a 

mudança de comportamento na vida, o Yoga ensina que a vida deve ser vivida com 

amor, respeito, e com presença. Yoga significa União. A integração de todas as 

partes. Praticar Yoga exige disciplina e dedicação, não se limita apenas a sala de 

aula. Conforme o praticante progride na prática, é possível que perceba as 

impressões do passado, a ansiedade do futuro, e as aflições do presente, intervindo 

na fluidez da vida e nos movimentos do seu corpo. Como já foi dito, não é um 

trabalho fácil, é comum o aluno se auto sabotar pela preguiça, dúvida, medo, etc. 

Portanto, se não se deixar levar pelo negativismo, ter responsabilidades de manter o 

foco, sustentar o comprometimento consigo mesmo, perceberá significativas 

mudanças no processo e os benefícios surgirão gradualmente. Só é possível dar 

conta das limitações, apenas quando se está pronto para enfrentá-las, que nada 

mais é, que integrar tudo o que foi, como foi, o que é, como é. Sem excluir nada, 

nem ninguém. Depois de algum tempo é possível perceber que não existe 

limitações, que eram apenas ilusões criadas a partir do ego. O caminho para a 

libertação é o amor, o processo é individual, e todos tem o livre-arbítrio para escolher 

o que é melhor para si, arcando com a responsabilidade das próprias escolhas. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Atualmente, percebe-se que a maioria das pessoas estão divididas no seu 

interior, a falta de congruência entre corpo, mente e alma, promove um 

emaranhamento psicológico, promovendo uma desorganização no nível individual e 

nos relacionamentos interpessoais. Existem muitos discursos que podem propor 

algumas reflexões e respostas, mas são muitas vezes incompletas, causando 

grande insatisfação, e ainda há questões que nem se quer foram consideradas ou 

reconhecidas como problemas. No contexto dos pressupostos presentes, o 

problema existe, mas ainda para a grande maioria não foi se quer percebido. Muitos 

estão tão alienados, tão dependentes do sistema que alegarão que mudar é difícil, 

serão resistentes e de certa forma até defenderão. 

Estas interpretações sobre o bem e o mal, certo ou errado, e muitas outras crenças 

impostas pelo sistema, são aceitas sem se quer ser contestadas, e estas irão 

predominar, serão seguidas e defendidas. Elas têm como base no exterior, e são 

inseridas no homem ao longo da vida, mas servem apenas, como um ponto de 

partida para desenvolver conhecimentos e percepções. Porque apenas o 

conhecimento não liberta, somente através das experiências individuais, reflexões e 

compreensões, pode-se manifestar a essência do indivíduo. E com todos os 

esforços e técnicas da psicologia moderna, com mecanismos de interpretações 

científicas, muitas vezes, não atinge além do conhecimento empírico com base no 

passado. É preciso compreender a essência do indivíduo que é a totalidade de todas 

as partes, e com isso somente pode-se ser experimentada no presente, neste 

momento. 

Dentro da sociedade contemporânea percebe-se que o indivíduo esqueceu-se de si 

mesmo. Este ser, é sustentado em múltiplas ocupações, o ser que aparece no 

âmbito profissional, na vida familiar, religiosa, social, etc. E este ser somente 

ambiciona ter. Um indivíduo que adquiriu um estilo de vida com valores de fora para 

dentro. E nem se quer lembra que é um ser espiritual tendo uma experiência 

humana na terra. A problemática aparece na necessidade de reconhecimento, na 

dependência e necessidade de aprovação, dentro das relações. Todos os problemas 

e condições absurdas que se vive são impostos pela sociedade que, agravam e 

distanciam a cada dia mais. Os meios de comunicação, que influenciam a grande 

massa da população, não favorecem a sociedade com referencial positivo, levando 
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as pessoas a desacreditarem nas condutas de ética e moralidade, nos direitos e 

deveres dos cidadãos, e a impunidade e desrespeito com as pessoas, com a vida e 

com o planeta, prevalece. Percebe-se que tudo isso, fez com que a sociedade se 

perdesse nos valores humanos, distanciando cada vez mais o homem de sua 

natureza humana bondosa.  

Este estado de alienação e de fuga desta natureza amorosa reflete num vazio 

que ainda é sentido em seu próprio mundo, isso decorre da ausência de si mesmo, 

no sentido de identidade, o medo de ser quem realmente é. E mesmo sofrendo com 

a ausência de sentido em sua vida, o indivíduo justifica-se, alegando que a 

sociedade obriga-o a manter estes padrões de pensamentos, comportamentos, 

porque pode ser ridicularizado, parecer um louco, então a melhor alternativa 

encontrada é negar a si mesmo e seguir este mundo sem consciência, e com isso a 

vida vai passando e nem se quer se dá conta que ele está vivo, e assim vão 

surgindo doenças, ansiedades, depressão, síndromes do pânico, neuroses, etc. Ou 

então, o indivíduo busca refúgio em anestesiar este sofrimento sentido e que 

aparentemente não tem explicações, nos vícios como, bebidas, drogas, medicações, 

etc. E com isso vai desencadear mais problemas. Nem as ciências conseguem 

suprir ou oferecer condições de respostas adequadas que amenizem o sofrimento e 

os danos causados por esta alienação, e com isso promovem ainda mais a 

inquietação, e todas as soluções encontradas são paliativas, porque é de fora para 

dentro. Não se pode negar que as pessoas perderam-se nos valores humanos 

essenciais e fundamentais para uma vida mais equilibrada, serena e feliz. 

 

1- O yoga 

 

Existe uma organização das diferentes práticas do Yoga em etapas, divididas 

da mais densa até a mais sutil, ou seja, a partir das experiências do corpo físico, de 

como se porta no mundo dentro das relações, até a mais sutil onde encontra 

liberdade e plenitude na meditação. E esta técnica é milenar e permanece atual.  

“O modelo de sugestão de prática está inspirado no 

saptasadhana, a prática em sete etapas ensinada num artigo 

texto de HATHA YOGA chamado Gheranda Samhita, do 

século XV. Certamente, o esquema da prática da Gheranda 
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Samhita está baseado no Astanga Yoga compilado pelo sábio 

Patanjali, do século IV ou III A.C., que já é certamente bem 

familiar para o leitor, cujas partes são as seguinte: 

Yama/Niyama: prescrição de conduta; Asana: posturas 

físicas; Pranayama: respiratório; Pratyahara: abstração 

sensorial: Dharana: concentração; Dhyana: meditação; 

Samadhi: iluminação.”  (KUPFER 2013) 

 

Na visão do Yoga, somente com o entendimento da natureza da alma que 

sempre vive, pode-se transcender o sofrimento e parar com as ações inconscientes 

que criam problemas, ou seja, uma mente mais refinada é capaz de discriminar 

melhor o real do ilusório. Através da prática do Yoga o indivíduo aprende a descobrir 

o ponto de partida para ter ações corretas. O sistema do Yoga inclui e unifica os 

preceitos de duas filosofias a do Samkhya e Vedanta. Os Sutras de Patanjali são 

195 aforismos ou pensamentos, que permanece atual no trabalho do Yoga. E 

identificou oito aspectos inter-relacionados da prática do Yoga em algum período 

entre 200 à 600 AC. As oito partes são igualmente necessárias para um progresso 

estável do praticante, na purificação da mente e em discriminar o real do ilusório. Na 

prática é recomendado trabalhar as duas partes para não causar desequilíbrios 

físicos ou emocionais. É necessário o desenvolvimento da mente e do corpo como 

um sistema completo. 

 Estes são os oito ramos de Patanjali: 

1-YAMAS são os mandamentos morais e universais. Não causar danos, compaixão, 

amor pelo outro, paciência, perdão, honestidade, não julgamento, uso correto dos 

recursos, controle das emoções e da possessividade. 

2-NIYAMAS é a autopurificação pela disciplina. Pureza do corpo, gratidão, 

aceitação, purificação, disposição para as práticas, reflexão, meditação, expansão 

de conhecimentos, fé e dedicação. 

3-ASANAS são as posturas. 

4-PRANAYAMA controle rítmico das respirações. 

5-PRATIAHARA remoção e emancipação da mente do domínio dos sentidos e de 

objetos externos. 

6-DHARANA concentração. 

7-DHYANA meditação. 
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8-SAMADHI estado de supraconsciência alcançado através da meditação profunda. 

 

A mente negativa é aperfeiçoada pelos Yamas/Nyamas 

A mente positiva é aperfeiçoada pelos Asanas e Pranayamas 

A mente neutra é dominada com Pratyaha, Dharana, Dhyana e Samadi 

A mente está em constante transformação, desde os aspectos mais sutis até os 

mais densos. O Yoga trabalha no controle das modificações da mente. 

 

 “A mente é considerada a conexão entre o corpo e o espírito 

ou consciência. São os hábitos da mente que nos ligam aos 

apegos e dualidade e, por sua vez , ao sofrimento. É também 

o hábito da mente que leva ao não-apego e à prática de 

fundir-se com o que é real. A mente é uma ferramenta 

sofisticada que pode nos dar a libertação e a transcendência 

de condições vividas, ou pode nos trazer confusão, ignorância 

e escravidão.” (YOGI BHAJAN, 2003, pg.45) 

 

2-yamas/nyamas 

 

 O yoga é capaz de ampliar as percepções, as possibilidades compreender de 

forma mais ampla a vida. Um dos caminhos para o homem se libertar do estresse, 

tensões da vida moderna, e curar-se de conflitos internos que o prejudicam de ter 

uma vida feliz, saudável, harmônica e próspera, é somente tendo uma nova 

compreensão sobre a vida, através do Yoga, este caminho se torna capaz de 

atender o que a sociedade já não dá conta de responder as questões essenciais. O 

Yoga oferece ideias, argumentos que fundamentam a prática. Esta sabedoria 

milenar e muito atual, onde ensina que o homem pode curar-se a si mesmo. As 

pessoas não percebem que têm o poder, e todos nascem com este poder, e 

possuem o livre arbítrio para poder decidir e escolher o que é melhor para si, e estas 

escolhas tem haver com o tempo, a mais lamentável de todas as perdas, a vida é 

tão curta, tudo está tão acelerado. Não se pode viver como um robô. Triste é 

perceber que deixou tanta coisa para trás, ficou preso em reclamações, 

lamentações, desculpas, deixou de realizar sonhos e talvez nem tenha descoberto 

qual era a sua missão de vida. As práticas de Yoga funcionam porque trabalha sobre 

todas as estruturas energéticas, corporal e psíquica em cada indivíduo. 
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 Esta estrutura humana carrega em si o discurso racional, moralista e 

alienado de si, em formas de crenças, valores, padrões mentais e emocionais, 

chakras, fluxo energético dos meridianos, padrões respiratórios, tensões musculares 

e emocionais crônicas (em forma de couraças) que sustentam e são sustentadas 

pelo ego, o eu temporal. O Yoga trabalha na desconstrução desse ego, e atinge 

profundamente quase cirurgicamente nessas estruturas, e promove significativas 

mudanças de percepção de si e do mundo a sua volta. Ocorrendo em seguida uma 

reconstrução de dentro para fora, em uma base sólida, segura, ampliando as 

percepções com relação ao mundo, e abrindo o olhar para si mesmo, permitindo-se 

ser o que é, encontrando a integração com o todo. 

 

 “Quando a inquietude da mente, do intelecto e do ego é 

imobilizada pela prática do Yoga, o iogue, por meio da graça do 

espírito que está dentro dele mesmo, encontra realização. Então ele 

conhece a alegria eterna que está além da paliçada dos sentidos, que 

sua razão não pode alcançar. Ele se conforma com esta realidade e 

não foge a ela. Descobriu o tesouro que está acima de todos. Quem o 

atingiu não será abalada pela mais intensa dor. Este é o significado 

real do Yoga – uma libertação do contato com a dor e a tristeza.” 

(B.K.S. IYENGAR, 1980, pag. 18). 

 

O Yoga é um método que acalma as mentes incansáveis, e a energia é dirigida para 

canais construtivos, promovendo paz, alegria e equilíbrio, beneficiando a 

humanidade. 

 Para controlar a mente é necessário um grande esforço, conforme o diálogo do 

sexto capítulo do Bhagavad- Gita. 

 

 Arjuna pergunta a Sri Krishna:  

“Krishna, falaste-me do Yoga como de uma comunhão com Brahman 

(O Espírito Universal), que é sempre uno. Mas como pode isso ser 

permanente, já que a mente é tão inquieta e contraditória? A mente é 

impetuosa e obstinada, forte e voluntariosa, tão difícil de dominar 

quanto o vento”. 

 Sri Krishna replica: “Sem dúvidas, a mente é incansável e 

difícil de controlar. Mas pode ser treinada pela prática constante 

(abhiasa) e pela liberdade do desejo (vairagia). Um homem incapaz 

de controlar a sua mente achará difícil atingir essa comunhão com o 
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divino; mas o homem que se controla pode atingi-la se se esforçar e 

dirigir sua energia pelos meios adequados.” (B.K.S. IYENGAR, 1980, 

pag. 19).  

 

3- As modificações da mente 

 

O Yoga está a serviço da vida para o crescimento e evolução do homem, com 

o objetivo de resolver o problema do homem, que é o sofrimento, seja qual for à 

forma que ele se manifesta. E o primeiro passo, é reconhecer a sua existência na 

terra, é respeitar a vida, o que é como é na sua essência. Quando a pessoa nega a 

olhar a si mesmo, perde-se a força, se vê como alguém limitado pelos próprios 

condicionamentos, presos em respostas automatizadas. E isso promove confusão 

mental, porque se olha apenas com o olhar de uma mente racional, cheia de 

certezas nos achismos, perde-se a oportunidade de ampliar as suas percepções e 

ver a verdade como é. Muitas pessoas percebem a mente dissociada do corpo 

físico, como algo possível de se separar, e não percebem se quer que ocupam um 

corpo, estão tão presas nos pensamentos que não chegam a ocupar o corpo e com 

isso abre caminho para outras influências dominar. E quanto mais distante do corpo, 

mais a mente vaga inquietamente, e com isso corpo, mente e alma, sofrem. 

Quando há respeito por si mesmo, renuncia-se a construir uma imagem de como se 

deveria ser, não existe um julgamento do que seria melhor, não é necessário 

construir um personagem, apenas com o intuito para agradar os outros e ser aceito, 

porque desta forma não se tem consistência. Nenhuma imagem construída pode-se 

interpor a essência, a realidade tal como é, deve-se amar o real, tal qual como se 

mostra, ama-se a si mesmo como aos outros, tal como é com isso há respeito sem 

invasão e domínio do outro, para que cada um viva o seu processo aqui na terra 

mesmo com as diferenças. Somente assim percebe-se que esta é a verdadeira 

liberdade. 

 

4- asanas/pranayamas 

 

O corpo sofre com pensamentos e emoções negativas, como raiva, ódio, 

inveja, resistências. E também com maus hábitos, vida sedentária, alimentação 

incorreta, vícios e demais agressões. O corpo produz reações químicas que 
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danificam todo o organismo causando doenças. A lei do Karma é de causa e efeito, 

que determina que cada ação gera uma reação, e inclui tudo isso. 

Do contrário, quando o indivíduo começa a se aceitar, começa a ter emoções 

positivas, como amor, compaixão, paz, gratidão, agregando bons hábitos, prática de 

exercícios, alimentação saudável, ou seja, uma disciplina interior e exterior.  O corpo 

é beneficiado, sente-se melhor, com mais disposição, menos dores, tudo começa a 

funcionar melhor internamente e externamente. Quando este aprendizado é 

assimilado, liberta-se das reações e pode-se seguir em frente. A cada dia estamos 

ficando mais velhos, e o corpo começa a sofrer as consequências dos maus hábitos, 

o corpo fica mais rígido, as juntas reclamam, e assim vamos perdendo os 

movimentos. Assim como o corpo, a mente também precisa de bons hábitos. Com o 

Yoga é possível saber envelhecer saudavelmente, identificando e neutralizando os 

efeitos negativos através da prática, tendo uma vida com mais saúde, aceitação e 

paz. Percebe-se que grande parte das pessoas sente grande dificuldade de ver as 

coisas como são e lidar com elas, então logo entram em conflito, e encontram a fuga 

ou a distração em ilusões e fantasias para aliviar a dor, mas com isso somente vai 

procrastinar o momento de olhar de verdade para o que deve ser visto e aprender 

com a questão. 

“Patanjali enumera cinco causas de chita vrtti, que criam dor 

(klesa). São elas: 

-avidya (ignorância) 

-asmita (sensação de individualidade que caracteriza uma 

pessoa e a distingue de um grupo e pode ser física, mental, 

intelectual, ou emocional). 

-raga (apego ou paixão) 

-dvesa (aversão ou repugnância) 

-abhinivesa (amor ou ânsia pela vida o apegar-se instintivo à 

vida mundana e aos prazeres físicos, o temor de ser afastado 

de tudo isso pela morte). 

Enquanto não forem estudados, controlados e erradicados, 

não haverá paz”. (B.K.S. IYENGAR, 1980, pg. 22) 

 

Deve-se estar atento ao corpo, porque questões de saúde física impedem o 

desenvolvimento mental, que depende do sistema nervoso. E quando afetado, a 

mente torna-se inquieta, promovendo distrações, dúvidas, indecisões, dificuldade de 

concentração, ansiedade, depressão, não tem entusiasmo pela vida, preguiça, 
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humildade, apego a tudo, e assim o corpo sofre com a instabilidade dele e a 

respiração irregular, pioram o sofrimento. 

 Segundo Patanjali, o caminho para atingir o equilíbrio mental, a paz de espírito e a 

cura dos males, é necessário trabalhar o saber, asanas e pranayamas. E todos os 

textos importantes de Yoga enfatizam que para se ter sucesso será apenas com a 

prática constante (sadhana), o caminho para a liberdade, e com isso faz-se 

necessária uma mudança de atitude  perante a vida, esforçando-se para se 

aperfeiçoar consigo e com os demais, com atitudes de respeito e compaixão. 

Os asanas evoluíram com o tempo, e se adequaram ao mundo Ocidental, com 

adaptações para facilitar e garantir o trabalho de cada músculo, nervo e glândulas, 

promovendo um corpo forte, resistente, flexível e livre de doenças. A saúde deve ser 

conquistada com muitos esforços, ter uma boa saúde é questão de mérito, para se 

chegar a um estado de perfeito equilíbrio entre corpo, mente e alma. O corpo é a 

morada do espírito, e deve ter muito zelo por ele. “Uma alma sem um corpo é como 

um pássaro sem seu poder de voar”. (B.K.S.IYENGAR, 1990, pg.42) 

O próximo passo são os pranayamas o sopro cósmico da vida, a energia vital que 

mantem tudo vivo na terra, é a ciência da respiração, estimula-se as narinas, as 

membranas, traqueias, pulmões e diafragma. E é possível curar ou se livrar de 

doenças. Possuem padrões rítmicos que reforçam o sistema respiratório, acalma o 

sistema nervos, os desejos são controlados e a mente é acalmada. 

Para se conquistar um espírito calmo e presente, o primeiro passo é aprender a 

controlar conscientemente a respiração, é um processo lento e um pouco difícil para 

o aprendiz, mas com a prática percebe-se os benefícios com controle dos sentidos, 

da mente mais focada, acalmando assim o coração, e a pessoa torna-se mais 

serena. Do contrário, quando a respiração é irregular, o coração e a mente ficam 

perturbados causando estados eufóricos, pensamentos equivocados, os desejos 

dominam o indivíduo, e assim sofrem o corpo, a mente e a alma.  

Os sinais de progresso no caminho do Yoga são a saúde, a sensação de leveza, e 

de bem-estar do corpo, a mente tranquila, mais concentração, mais clareza de 

pensamentos, e assim uma pessoa consideravelmente mais equilibrada e feliz, que 

ressoará no seu meio positivamente. Chegando a inspirar a mudança em outras 

pessoas. 
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5- Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi 

 

Com a prática da meditação, surge um estado de consciência em que a 

mente se aquieta, este trabalho é de auto-observação que trata apenas de 

constatar, sem racionalizar. Então a pessoa é o observador e o observado ao 

mesmo tempo. E sente-se a si mesmo integrado no todo. No silêncio a mente 

amplia-se, aumenta à intuição, lucidez, discernimentos, afetuosidade, senso de 

liberdade, autonomia e paz. 

A prática meditativa leva a um desenvolvimento pessoal que ajuda na vida 

profissional e nas relações de modo geral. Equilibra e melhora todo o organismo, 

aumenta a energia física, diminui de forma considerável níveis de ansiedade, 

depressão e estresse, etc. 

A respiração colabora muito na condução do estado meditativo, através dela 

revitaliza-se todo o corpo e mente, com isso torna-se possível desacelerar a mente, 

as emoções, os desejos, facilitando a meditação. Pratyahara é o estado concentrado 

da mente onde há o controle dos sentidos pela vontade interna. De forma que com a 

prática é possível unir a mente individual com a mente universal. Existe uma 

segunda forma de atingir este estado, através de mantras aliados com uma 

respiração, seguindo um ritmo, chama-se Laya Yoga.  

Dharana é o primeiro passo dentro das disciplinas espirituais, a concentração leva 

ao estado meditativo. O trabalho é domar os pensamentos, trazendo incessantes 

vezes de volta para o objeto em concentração, podendo ser interno como a 

respiração, ponto entre as sobrancelhas, ponta do nariz, ou o foco em algum ponto 

externo, como a chama de uma vela. O propósito é acalmar a mente, e não 

desperdiçar energias sem necessidade. 

Dhyana é a meditação que alcança o equilíbrio entre as duas mentes, positiva e 

negativa, de forma que a mente neutra predomine. Com isso surgem processos 

intuitivos, insights, mensagens de mentores, recordações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Agora é uma nova era, em que já não se pode perder mais tempo. A era do 

isolamento, do consumismo, do individualismo não irá predominar futuramente. A 

humanidade está sofrendo com os resultados, e logo perceberam que não há 

solução para os sofrimentos, se não cuidar do corpo, da alma, da vida no  planeta. É 

perceptível que todos sentem que algo de errado está acontecendo com a 

humanidade, e que não está indo para o caminho certo. Pessoas que estão mais 

abertas, ou mais sensíveis estão buscando esta conexão de volta com a sua 

essência que é divina. E com isso conseguem acompanhar estas mudanças com 

mais presença, sabedoria, compreensão e paz. E quem percebe este fluxo pulsando 

que é essencialmente vida, percebe-se que todos são UM. O amor incondicional. A 

sensação de pertencimento e de integração com o todo. O Yoga tem o papel 

fundamental neste processo de expansão do ser como um todo. 

Há uma ciência empírica que o Yoga desenvolveu nestes anos, na cura psicológica, 

emocional e física da humanidade. A autora do artigo, praticante de yoga há dez 

anos, incessante na busca de conhecimentos, percebe o quanto mudou neste 

período de prática, e com muita convicção pode afirmar que todos os méritos se 

devem ao Yoga. Foi através da própria mudança, que se sentiu inspirada a começar 

a dar os primeiros passos no ensino do Yoga. Com isso, tem acompanhado a 

mudança significativa dos próprios alunos, que praticam as aulas de yoga que 

ministra. E certamente quando começam a tomar consciência dos ensinamentos 

fundamentais do Yoga, aliada a prática constante. Acontece uma transformação 

perceptível no físico, bem como, na postura de empoderamento diante da vida, isso 

conforme o tempo que o aluno pratica. E os relatos dos alunos com as conquistas e 

melhoras dos problemas de saúde, e das dificuldades ocorrem a cada dia, 

gradualmente. Porque o Yoga ensina a ver as coisas como são, na prática o aluno 

se depara com a realidade, e aprende a se aceitar e se amar do jeito que se é. E 

este é o caminho para se estar presente e livre. 

Com isso, sinto-me mais confiante do caminho maravilhoso que o Yoga proporciona, 

e entendo que posso dividir os conhecimentos e contribuir servindo ao próximo. 
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