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A ANSIEDADE À
LUZ DO YOGA

VAMOS JUNTOS
É um grande desafio cultivar
uma vida mais leve, mas cada
pequeno passo nesse sentido é
um importante gesto de amor
próprio que fundamentará
nosso programa.
Contar com a sua confiança
nessa iniciativa é uma honra e
com as bênçãos dos mestres
vamos juntos passo a passo
nessa direção.

Ponto de
Partida

A fronteira entre ansiedade
enquanto um sentimento normal e
um transtorno é uma linha tão tênue
quanto a classificação entre seus
tipos:
TAG – Transtorno da Ansiedade
Generalizada
Síndrome do Pânico
Fobia social
Transtorno Obsessivo-Compulsivo
Estresse Pós Traumático

No nosso programa vamos focar no
que há de comum entre eles e no que
o yoga oferece num sentido prático e
filosófico para aliviar sintomas e
atenuar possíveis causas.
Lembrando que a proposta do
programa é complementar aos
tratamentos que estejam em curso
não sugerindo interrupção nem
substituição.

A
ansiedade
na visão do
yoga e seus
princípios

A
ANSIEDADE
NA
VISÃO
DO
YOGA
Segundos os textos do yoga a
origem de todo sofrimento
psíquico é avidyá, ignorância a
respeito da nossa natureza que
tem por consequência uma
confusão entre quem realmente
somos e as flutuações da mente
e das emoções.
Essas flutuações são produzidas
com base nas impressões
captadas pelos sentidos e pelas
capacidades cognitivas como
memória, lógica e imaginação.

A inabilidade no uso dessas
capacidades, sobretudo a
imaginativa, cria um terreno
fértil para todos os tipos de
ansiedade.
Imaginar os piores cenários é
uma tendência natural do ser
humano, pois dessa forma
somos capazes de nos antecipar
aos problemas.
Mas quando isso foge ao
controle, hiperdimensionamos
os riscos e consequências.
Além disso, no contexto
cosmológico dessa tradição
somos regidos por três atributos:
rajas, dinamismo, tamas, inércia
e sattva luz ou pureza.
.

Esses atributos permeiam mente e corpo e
são estimulados de diferentes maneiras:
através da nossa alimentação, dos
conteúdos que consumimos, das nossas
relações, ações e pensamentos.
Quando se encontram em desequilíbrio
podem nos levar a estados eufóricos e
depressivos.
Ou seja, estamos todos sujeitos a uma
bipolaridade, não enquanto uma doença
mas sim, enquanto uma condição
humana.

existem outros fatores que interferem no equilíbrio da mente como
carência de vitaminas, sensibilidade ao CO2, entre outros que são
importantes mas fogem do alcance desse programa

PRINCÍPIOS DA
YOGATERAPIA

Na minha visão, a base do yoga
enquanto terapia gira em torno
de aprendermos sobre como
funciona nosso corpo, nossa
fisiologia, nossa mente e nossas
emoções em relação ao
ambiente que nos cerca e como
ele nos afeta.
E a partir desse entendimento
aplicar estratégias que nos
levam a assumir níveis de
gerência e condução da nossa
vida de forma mais deliberativa,
através de escolhas conscientes.

Dessa forma vamos explorar técnicas e
conhecimentos numa trajetória que
começa numa abordagem global
voltada para aliviar a ansiedade e se
encaminha para uma compreensão
cada vez mais particular sobre o que
podemos fazer para que ela não atinja
níveis desproporcionais e não
comprometa nossa saúde e o nosso
bem-estar.
E para começar...

3
Estratégias
iniciais para além da
prática
01 Experimente todos os dias ao longo de 1

mês ao acordar beber 1 copo de água de
forma bem lenta e consciente. Saboreie a
experiência do contato com a água.

02 Faça diariamente por 7 dias consecutivos a

sequência respiratória conduzida em áudio
disponibilizada na plataforma de aulas.

03 Escolha um dia da semana para fazer uma

caminhada sem um destino utilitário. O
que significa que não conta ir na padaria
comprar pão. Estabeleça um destino ou
um tempo para a caminhada.

Você tem a liberdade de
adaptar todas as propostas
sugeridas aqui bem como
nas aulas e desafios
semanais que serão
propostos.
Sempre lembre-se que o
aprendizado deve se dar
através de um diálogo
harmonioso entre o que é
sugerido, suas características
e suas condições atuais.

SOBRE AS
AULAS DO
PROGRAMA
O método de ensino que venho
desenvolvendo desde que
comecei a assumir esse papel há
mais de 10 anos tem como
essência conduzir o aluno a essa
autonomia no uso dos
conhecimentos e técnicas.
Essa característica possibilita
que as aulas online sejam
divididas entre aulas que chamo
de interativas onde vejo o aluno
em tempo real e as nãointerativas.

Esse programa tem como base
as aulas não-interativas que
você não precisa ligar sua
câmera e pode fazer ao vivo ou
pela gravação.
Através desse formato você tem
um momento mais intimista e
mais consciente da sua
responsabilidade de fazer o que
é passado com entendimento.
Para complementar oferecemos
a opção de atendimento
individual àqueles que sentem a
necessidade de ajustes ou de
orientações individualizadas..

Em cada semana você
encontrará um PDF e um áudio
complementar às aulas nesse
processo de terapia por meio do
autoconhecimento.
Namaste
Gilberto Schulz

Chegou aqui pela aula
inicial gratuita e gostaria de
vivenciar
o
programa
completo?
ESCOLHER PLANO DE ACESSO

