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Yoga como
modo de
vida



O fato do yoga ser um modo de vida
não significa apenas aprender a usar
as técnicas posturais e respiratórias
no dia-a-dia.

Esse é um estágio importante que
será abordado na aula mas vamos
aproveitar para ir um pouco além
das técnicas.
 
A essência do yoga como um modo
de vida consiste, a meu ver, em dois
pilares:



Viver através de escolhas
conscientes baseadas num
exercício de discernimento
sobre objetivos e valores ao
invés de meramente seguir
gostos e aversões no modo

automático. 



Cultivar uma atitude diante
das ações e dos seus

resultados de modo a tirar o
peso de uma autocobrança

excessiva e descobrir o
brilho e o milagre presente

em cada momento.

Esse segundo pilar também é
conhecido como Karma Yoga que
vamos desdobrar um pouco mais

aqui e na aula.



Nem
sucesso
nem
fracasso



Essa estrada que estamos
construindo com práticas,
conhecimentos e desafios se
consolida com karma yoga.

Karma yoga é chamado de yoga da
ação. No entanto, considero mais
apropriado dizer que é o yoga da
atitude com a qual fazemos as ações
e lidamos com seus resultados.

Você sabe que toda ação gera um
resultado e que nós, como seres
inteligentes, agimos com base na
busca por entender essas relações de
causa e efeito.



   Normalmente nos sentimos 100%
responsáveis por conseguir ou não

alcançar algum objetivo. Ficamos, com
isso, entre o sucesso e o fracasso.

 
Karma Yoga mostra uma saída

destacando o fato que existem muitas
variáveis fora do nosso alcance que

fazem parte de uma Ordem Macro e
Micro Cósmica.



Agir ciente que fazemos parte de
algo maior que nos abençoa com
as capacidades e limitações que

temos. 

Essa Ordem rege a órbita dos planetas,
se faz presente na composição dos
elementos químicos e é a base do

processo evolutivo humano do qual
somos resultado.

 
Com esse entendimento nasce a

possibilidade de duas atitudes que
representam o Karma Yoga.

 

 
 



Receber os resultados sejam eles
como gostaríamos ou não, doces

ou azedos, reconhecendo-os como
um presente dessa Ordem.

 
Essas atitudes tiram o peso de uma

autocobrança exagerada
proporcionando uma visão mais

objetiva e honesta diante de qualquer
circunstância.

 
 



Estratégias para o
Karma Yoga

Busque a conexão entre sua fé, sua
espiritualidade e a vida concreta com seus
altos e baixos.
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Exercite uma visão além do bem e mal,
certo e errado, esse olhar  favorece uma
compressão mais profunda sobre o mundo
e sobre si.

Estude a bíblia, os Vedas, a Torá, os filósofos
e os poetas, a verdade é uma e os sábios as
dizem de diferentes formas.
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"Gosto de caminhar pelas
trilhas do campo pisando

conscientemente o solo
maravilhoso. 

 
Nessas horas, a existência se

torna uma realidade
miraculosa e misteriosa. 

 
Normalmente, as pessoas

considerariam um milagre
caminhar sobre a água ou no

ar. 



Eu acho que o verdadeiro
milagre é caminhar no chão. 

Todos os dias nos envolvemos
em milagres que sequer
reconhecemos: 

o céu azul, as nuvens brancas,
as folhas verdes, os olhos
curiosos de uma criança -
nossos próprios olhos. 

Tudo é um milagre." 

Thich Nhat Hanh



Em cada semana você
encontrará um PDF e um áudio
complementar às aulas nesse

processo de terapia por meio do
autoconhecimento.

Namaste
 

Gilberto Schulz

Recebeu o PDF mas não
conhece o programa de
práticas Yoga para
Ansiosos?

CONFIRA O PROGRAMA

https://yogaemcasa.online/programa-yoga-para-ansiosos/

