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 Bueno, se você chegou até aqui, significa que quer entender (ou revisar) qual é o 
epicentro das transformações do Yoga. Ou seja, qual é o ponto central que desenca-
deia todos benefícios que você busca dentro da prática, como por exemplo….

 melhora do seu sono;
 mais energia e disposição;
 diminuição de compulsão alimentar e ansiedade;
 menos estresse e preocupação com o futuro;
 rejuvenescimento (até diminuição dos cabelos brancos).
 ….entre vários outros! 

 Então, o que faremos através dessa ferramenta (que você logo descobrirá) é 
justamente zerar o seu corpo, deixando-o em harmonia. Será um trabalho espiritual de 
aprimorar o que JÁ É natural. Levar você à sua condição natural (estaca zero) para 
evoluir através dentro do Yoga. 

 Como falei ali em cima, considere que há um benefício central e vários outros 
que são “benefícios satélites”, atrelados ao principal. Para deixar mais claro como eles 
se dão na prática, vou separar os efeitos do Yoga em duas seções: “aspecto físicos” x 
“aspecto mental”.

ASPECTO FÍSICO: RELAXAMENTO

 O próprio título já adianta: no seu corpo, o benefício epicentral que você deve 
buscar é o relaxamento! Esse simples ato já fará você ter mais alongamento e flexibili-
dade, por exemplo. Sim, isso mesmo! Afinal, quando você relaxa, você alivia as tensões 
do corpo, ganhando mais espaço no movimento. 

 A partir do relaxamento, 03 coisas acontecem no Yoga: você explora, avança e 
desfruta muito mais a prática. 

 Se antes você gastava 95% da energia contraindo seus músculos, com o relaxa-
mento você passará a gastar apenas 5% - pois não haverá mais tensão, nem contra-
ção. Entenda que as posturas do Yoga são justamente uma forma de escavar os seus 
pontos de tensões, de te ajudar a identificá-los. Aliás, elas te desafiam e te forçam a 
relaxar. Caso contrário, você sua, cansa, sente dores. 
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 Ao ficar tenso, você impede sua respiração de aprofundar, pois seu pulmão fica 
como um balão de aço: impossível de expandir. E é aí que está o segredo: a sua atitude 
de relaxamento - guiada pela consciência respiratória - fará você ganhar mais movi-
mento. 

 Agora você entende porque toda aula inicia com exercícios que expandem sua 
respiração, não é mesmo? Afinal, a nível físico, o relaxamento é guiado pela respiração. 
É o seu poder de relaxamento que vai ampliar a sua capacidade de explorar as postu-
ras do yoga.
Relaxamento = menos contração = mais energia  

HORA DO EXERCÍCIO 

 Vamos experienciar isso um pouco? Então quero que você siga 03 simples 
passos abaixo:

 solte os ombros e os maxilares (não morda a boca!);
 desfaça suas tensões na testa;
 relaxe seu abdômen.
Só ao fazer isso, você já vivenciará uma sensação corporal de relaxamento. 

 Essa mesma ferramenta é a que te permitirá usufruir do “benefício” do rejuve-
nescimento, que falamos no início da leitura. Sim, relaxar irá aumentar seu sistema 
imunológico e garantir que seu corpo trabalhe em prol da sua saúde! Afinal,  o estres-
se faz justamente o contrário. Para deixar isso mais claro, vou te explicar como o seu 
corpo lê o “estresse” que você sente.

 A sensação de estresse é desencadeada justamente para que você se proteja 
de ameaças externas. É o que chamamos de “estado de luta ou fuga”, que te possibilita 
escapar de perigos reais, como um leão ou um assalto, por exemplo. O problema é que, 
atualmente, o principal gerador de estresse são seus pensamentos - os mesmos que 
te acompanham 24h. 

 Em outras palavras... são perigos meramente fabricados na sua cachola!

 Perceba que, enquanto você deixar a sua mente como protagonista, o estresse 
será inevitável; e isso resultará em perda da sua saúde física. Portanto, chegou a hora 
de entender como a meditação irá te ajudar nisso. 
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ASPECTO MENTAL: MEDITAÇÃO 

 Você acabou de ver um exemplo prático de como os seus pensamentos atuam 
“inventando problemas” para você. Independentemente de não haver nenhum perigo 
externo, a sua mente te metralha de estímulos estressantes que te prejudicam. 

 O Yoga, nesse contexto, vem justamente para que você seja cada vez menos 
possuído pelos seus pensamentos impulsivos. Para que você possa se libertar dessa 
nuvem mental que embaça a sua visão da vida real, do outro e de si mesmo.

 Quando a mente silencia aquilo que está fazendo você perder saúde (problemas 
que você mesmo inventa), tudo fica mais leve. De uma hora para outra, você passa a 
enxergar os perigos existentes, e os não existentes. Essa é a magia da meditação.

 Portanto, o ato de meditar ajuda muito mais do que na compreensão da realida-
de: te ajuda a identificar os problemas e atuar neles. Afinal, o que te prejudica não é 
apenas a “não ação”, e sim a sua energia sendo canalizada para problemas que nem 
sequer existem no mundo real. 

MILHARES DE ANOS DEPOIS...

 É importante entender, nesse cenário, o motivo do Yoga ter vindo à tona em 
nossas vidas novamente, mesmo 5 mil anos após ser criado. O Yoga não está aqui para 
te deixar menos ansioso ou estressado, nem para te dar mais alongamento ou equilí-
brio - embora você colha esses frutos também.

 O Yoga está aqui para fazer apenas uma coisa que irá desencadear todo o resto: 
silenciar a mente. Então, para usufruir de todos os benefícios que falamos lá em cima, 
lembre-se…

 

Tudo acontecerá espontaneamente a partir 
do momento que você conquistar o que a 
meditação te proporciona: PRESENÇA.
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CONVITE PARA FESTA

 Todo esse conteúdo é incrível e transformador, eu sei! Não à toa, chamei de “A 
Cereja do Bolo”, porém...a festa está só começando! Considere esse material apenas 
uma amostra de tudo que veremos no nosso Curso de Yoga para Praticantes, Profes-
sores, Leigos & Curiosos. Serão 04 Aulas Mestras inéditas que darei ao vivo, iniciando 
02/08, domingo! Então, já fica o convite: bora entrar em contato com a sabedoria mais 
sagrada da Índia, e conhecer verdadeiramente a essência do Yoga. 

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER DE FORMA GRATUITA

 E, se você lembrou de algum amigo ou amiga que está em busca de explorar e 
vivenciar todos os benefícios proporcionados pelo Yoga, já envia esse material gratui-
to pra eles!

ENVIE O LINK DE ACESSO À CEREJA DO BOLO A QUEM QUISER
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https://www.carloguaragna.cc/formacao-2020
https://www.carloguaragna.cc/resumo-a-cereja-do-bolo

