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O QUE ESPERAR DESSA LEITURA
Suponho que você tenha baixado esse E-book por 02 motivos: 

1. querer entender mais sobre a real essência do Yoga 
2. querer um conteúdo profundo, mas direto e reto, sem encheção de 

linguiça ou enrolação.

Fique tranquila(o), que essas expectativas serão atendidas ao longo da 
sua leitura. Escrevi tendo isso em mente! Vamos lá então?

O QUE O YOGA É, E O QUE NÃO É
Em primeiro lugar, é muito importante esclarecer que o yoga é uma 
sadhana (prática) espiritual: não se reduz a um exercício físico, e muito 
menos a uma prática que serve ao seu desejo de “se achar um(a) yogi”. 
Muito pelo contrário... 

Vai soar filosófico o que eu vou dizer agora. Tá preparada(o)? 
O objetivo da prática do Yoga é botar o praticante em contato profundo 
com a sua própria essência, de forma que a sua manifestação no mundo 
se dará no ápice da sua autenticidade espiritual. Fará você agir e se 
expressar com a sua alma e coração.

O Yoga busca remover as características e conceitos que a sua mente inventa 
para te descrever a você mesma(o).
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Ou você achava que a espiritualidade sagrada da Índia teria como objetivo plantar 
bananeira e colocar o pé atrás da cabeça?

Esse é o objetivo do yoga: fazer com que você seja iluminado pela consciência 
onipresente, iluminando também o seu coração e permitindo que seu corpo e 
mente sejam veículos de expressão daquilo que há de mais nobre neste mundo.
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A técnica física -  que falaremos logo adiante - é apenas uma montaria 
para a consciência transcender, e não o objetivo final. A sua individuali-
dade, por definição, não está na sua mente. A expressão dessa individua-
lidade é como uma luz que passa através de um vitral de igreja: embora 
tenha um formato específico, ela brilha do outro lado com cores e com for-
matos diferentes. 

Da mesma forma, a luz do espírito passa pela alma, pelo corpo e pela 
mente - que têm seus relevos e suas cores próprias - e brilha do outro lado 
com características diferentes. Em uma analogia, a luz que existe fora e 
que ilumina a alma é o espírito divino, e essa alma deve ser transparente 
para poder se manifestar e se expressar.

Assim, ambos acabam sendo canais de expressão e de inteligência para a 
individualidade da sua alma.



4

O CORPO DENTRO DO YOGA
Dentro dessa educação espiritual, tanto o desenvolvimento corporal 
quanto o intelectual - que, geralmente, são consideradas o foco de tudo 
- na verdade, tornam-se apenas o veículo para transparecer a sua indi-
vidualidade e o seu propósito. Sim, é claro que o corpo deve ser lapida-
do. Mas, se ele for lapidado, trabalhado, desenvolvido e esse for o 
centro e objetivo da sua vida, você vai se apegar demasiadamente a 
ele. E isso é ilusão.

POR QUE O YOGA TE TORNA “MENOS”
E NÃO “MAIS”
Para conseguir expressar a sua individualidade, você precisa, antes, 
remover todos os obstáculos que impedem com que ela flua. Afinal, você 
não precisa fazer esforço para ser você.

Isso explica porque você precisa deixar tantas coisas pelo caminho duran-
te a busca desse “eu” que já está aí dentro. Este é o objetivo da nossa des-
construção. Nesse processo, é importante perceber que o corpo e a mente 
não são os guias: eles apenas devem refletir e expressar aquilo que já 
existe dentro de você. O que é o seu natural.

A expressão autêntica da alma é algo natural. Muito por isso, a maioria dos gurus 
ou sábios, afirma que o siddha (paranormal) é menos, e não mais.



Você não é o seu corpo - ele é apenas um veículo de manifestação da sua essên-
cia, e não o epicentro da sua existência.

É necessário encontrar o sopro da alma (assim como o vento dos mares) que é 
infinito. Esse sopro existe, e sopra constantemente: é você quem o está abafando.
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O autoconhecimento te ajudará justamente a encontrar esse epicentro 
através do contato com o fundo da sua alma. Afinal, de nada adianta 
construir um barco (corpo) maravilhoso, tecnológico, mas que não 
navega na direção na qual sopram os ventos. Nessa metáfora, esse é um 
barco que não encontrou o fluxo para navegar. Então, de que adianta 
esse barco ter muitas potencialidades, se ele não identificou a força natu-
ral que o move para ele cumprir sua missão de navegar? 

Aí você até pode me dizer: "é só ligar o motor!". E eu afirmo: nenhuma ga-
solina ou equipamento externo pode te mover a vida inteira.

Aplicando a analogia ao seu corpo e alma, podemos pensar assim: você 
pode ter vários atributos corporais, mas eles não vão ajudar na realização 
do seu propósito e na manifestação da sua essência se você não souber 
quem você é não se expor ao seu vento (alma). Aqui, chegamos ao ponto 
central. É para isso que serve uma prática espiritual:  para encontrar o seu 
caminho e a sua individualidade, enquanto o seu corpo é apenas o alvo.



A MENTE DENTRO DO YOGA
Observando a mente ao longo da prática, a primeira coisa que percebe-
mos é que ela é responsável por criar muitos dos problemas que temos. 
Embora as condições naturais da espécie humana despertem a preguiça, 
inveja, luxúria, insegurança, medo, etc, é importante ressaltar que são 
fomentados e maximizados pela mente. Assim, tornam-se presentes cons-
tantemente na sua vida. 

Perceba que você não está olhando para a realidade, e sim para a sombra 
- vide Mito da Caverna de Platão. Até os problemas que temos com nós 
mesmos são criação de nossa mente. Ironicamente, da mesma mente que 
tenta resolvê-los. Quando começamos a praticar yoga, reparamos que 
existe um monólogo interno, um teatro. Como um enredo psicológico que 
nos aterroriza e alegra, irreal e ilusório, e que deve ser transcendido. 

É esse processo que chamamos de viés tântrico: a utilização do corpo como ferra-
menta para conhecer algo que você não conhece - por tanto o corpo não é o fim, 
é o meio.
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A sua mente, com instinto de sobrevivência, enxerga a sombra de um cachorro 
como sendo um leão, e o que era apenas um dócil cão se torna um leão em fúria 
na interpretação da mente.



O SILÊNCIO QUE LAPIDA A PERCEPÇÃO
Como você pôde perceber no tópico anterior, a mente é como se fosse uma 
espécie de névoa que não permite que você enxergue as coisas em sua 
volta - e nem que você enxergue a si mesmo. É como uma mancha num 
espelho: você tenta se observar, mas não consegue, porque existe algo na 
frente que impede você de se enxergar.

Assim, você vai se tornando melhor em identificar a sua própria essên-
cia e também em modificar a sua própria essência, deixando que ela se 
expresse através do corpo e da mente. Sim, vamos utilizar a mente e o 
corpo, mas vamos usá-los para transcender a eles mesmos. Esse processo 
inicia com o silenciamento. Com a diminuição da importância que você 
dá aos seus pensamentos, opiniões, certezas e aspirações. Yoga é silêncio,. 
Meditação é silêncio. Aí você vai me dizer: “como posso ter silêncio com 
os barulhos externos que me cercam? A obra do vizinho, cachorros 
latindo, etc”

Pense comigo…

Dentro do yoga, a mente passa a ser apenas mais uma coisa, e não mais aquele 
elemento central no qual todas as pessoas acham que as certezas universais 
se concentram. 
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O yoga visa silenciar a mente justamente para permitir que você veja o que existe 
por trás dessas névoas e manchas. 



Tornar o ego (corpo-mente) cada vez menor e a percepção da realidade 
cada vez maior é o nosso objetivo nesta jornada. O yoga tira de campo todos 
adjetivos e opiniões, e passa a entrar em contato com as coisas como elas real-
mente são. Como eu disse em uma das edições do MUDA anteriormente:

Esse processo todo começa por você mesmo. Pela auto observação do seu 
corpo e pensamentos. Quando você para de tentar criar uma ideia 
mental sobre quem você é, consegue passar a perceber quem você 
realmente é. Diminua o falatório mental, a criação de problemas e a ten-
tativa de resolver esses problemas, que, em 95% dos casos, foi você mesmo 
criou. Eles vêm desse discurso interno e é por isso que é tão importante 
tentar reduzi-lo - os problemas diminuem quando os pensamentos dimi-
nuem, neste aspecto o início do yoga já vai trazer paz para a sua vida.
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"quando um yogi fala sobre algo, ele não está emitindo a sua opinião, ele está 
dando voz a realidade que não têm a capacidade verbal".

Você não pode silenciar o mundo para perceber algo, mas pode silenciar tudo em 
você e perceber o que resta aí dentro: restará você.

VOCÊ  vs. VOCÊ: ESSE É O JOGO
E este é o meu papel aqui: colocar você de frente com você mesma(o). 
Minhas palavras, aulas, meditações e cursos não falam sobre mim. Não 
falam sobre o yoga. O tema central aqui é você.



quero que você

do que leu e
interseccione

internalize
esta primeira

isto com a sua
vida pessoal

parte



Lentamente, você vai percebendo que o cabo de guerra existente entre 
você e a negação da sua própria condição humana é, na verdade, algo 
natural. Apenas observe. O ser humano está sempre insatisfeito consigo 
mesmo. Sente preguiça, gula, inveja e sentimentos que provocam descon-
fortos morais. Além do mais, sabemos que isso não é algo bom na esfera 
prática da vida. Assim, você briga o tempo todo com a própria vida, com 
a sua condição vital concreta, com a sua condição existencial humana. 

A grande questão é que isso deve ser observado sem que a mente julgue 
como “problema”. 

A partir do momento em que observamos que todas essas limitações, obs-
táculos e movimentos internos (que muitas vezes julgamos negativos), 
enxergamos que são coisas normais que fazem parte da vida de todas as 
pessoas. Elas são inerentes a sua condição concreta. 

Então, uma das resoluções que a experiência do yoga traz é que, ao acei-
tar a sua condição humana, a dificuldade em lidar com ela diminui brus-
camente. Ao admitir essa condição,  você admite também que vão existir 
momentos difíceis e conturbados na vida. Que essa vida também é uma 
dualidade, assim como a personalidade de todos nós - boa por um lado, 
ruim por outro. Aos poucos, você aprende a conviver e ficar tranquilo 
com toda essa situação. No entanto, é crucial saber que esse processo não 
é passivo e inerte, mas sim algo que transcende à observação.
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Observe e aceite estes espasmos de movimentos internos que desagradam 
o seu ego e, sob uma postura de aceitação, trabalhe para melhorar como 
ser humano.



Quando essa hora chegar, lembre-se: existe uma grande diferença entre 
agir e ficar bravo com as circunstâncias da vida! Você não deve se irritar 
por ter gula ou ciúme, nem ficar chateado por estar passando por um mo-
mento difícil. Aceite a realidade e atue para melhorá-la. Parece simples, 
e é simples mesmo - o que não quer dizer que seja fácil.
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Ao diminuir a sua identificação com o ego através dessa nova perspectiva, você 
passa a ser o que realmente é: consciência e presença. 

O SEU “EU” E O SEU “NÃO EU”
No yoga, você começa a observar a condição humana através da consciên-
cia observadora ("eu real") e não mais através do seu ego (o seu “não eu”).

Isso acontece quando, por exemplo, você consegue perceber o seu corpo em 
choque na fase inicial de um banho gelado em pleno inverno. Aí você se 
conecta com a respiração, conduz ela amplamente e segue observando o 
corpo se acostumar com a situação do banho gelado. Você já sabia exata-
mente o que ia acontecer ao adentrar à ducha, então apenas observa o 
processo como um terceiro, de fora.

Você observa todos os movimentos acontecendo e, na medida do possível, atua 
para melhorar a situação.



A sua identificação deixa de ser com uma montanha-russa de emoções e 
impulsos corporais, e passa a ser com a percepção da presença. Esse exercí-
cio, realizado em outro nível mais sutil, é o mecanismo de distinção entre 
o “eu e o ‘não eu’”, que também se experimenta no silêncio na meditação.

Através da desidentificação com os seus pensamentos e corpo (ao que é 
externo a você), a presença vai perfilando a sua percepção sem você nem 
perceber. Esse é o resultado da prática do Yoga. Como já diria o grande 
mestre Nisargadatta Maharaj:

HATHA YOGA: POTENCIALIZANDO SEU
AUTOCONHECIMENTO
A essa altura, você já entendeu que o Hatha Yoga não é aquilo que você 
conhece como yoga (posturas, respiratórios etc); e sim um procedimento 
sensorial, corporal, físico e mental que busca potencializar esse processo de 
autoconhecimento. Ou seja...
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"Conheça a si mesmo como sendo a testemunha imutável da mente mutável. Isto 
é suficiente".

A base para você encontrar seu propósito e começar a se expressar com seu 
coração é, primeiramente, você saber quem você é de verdade.

Sabendo disso tudo que acabou de ler, você está, agora, preparada(o) 
para assimilar o último tópico dessa nossa “conversa”.



Somente assim você saberá se está vivendo uma vida de mentiras - 
agindo como os outros querem que você aja e como você acha que deve-
ria agir - ou se expressando pela sua essência. Afinal, não há como fazer 
essas duas coisas juntas. Primeiro, você precisa entrar em contato com o 
fundo da sua alma. Conhecer a sua condição concreta e sutil são parte do 
processo. E é aqui que entra o papel do Hatha Yoga: acelerar e potenciali-
zar esse processo de autoconhecimento.

A nossa realidade de mundo torna esse procedimento ainda mais impor-
tante. Se há três mil anos já era complicado diminuir o discurso da mente 
e realizar o autoconhecimento... imagine hoje! Com toda essa carga de 
informações que recebemos diariamente, com a turbulência em que con-
vivemos, com estímulos constantes...a conexão com você mesmo se torna 
bem mais difícil. Pelos mesmos motivos, esse processo se faz muito mais 
necessário para uma evolução espiritual hoje em dia. 

O lado bom é que o Yoga funciona bem com todas as pessoas, porque uti-
liza uma coisa que todos temos: o corpo e a sensibilidade. Esse procedimen-
to alquímico não exige nada além daquilo que todo ser humano já tem ao 
seu dispor. De tudo isso, o resultado mais nobre que você pode - e vai ter - 
é o autoconhecimento: saber quem você é, situar-se na realidade, tocar o 
seu coração, iluminar sua consciência com o silêncio da meditação. Depois 
disto, você viverá com autenticidade e propósito no fluxo da sua natureza.
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Mas antes de tudo, você deve
responder à pergunta: 
Quem é Você?



DÊ O PRÓXIMO PASSO: CURSO DE YOGA GRATUITO
Se você curtiu o que leu até agora, se prepare: isso é apenas o começo! 
Você já deve estar sentindo o quão libertador e positivo é esse contato 
com a sabedoria REAL do Yoga. Foi igual para mim. Desde então, busco 
levar essa espiritualidade sagrada da Índia por onde passo, e é por isso 
que tenho um convite pra te fazer. 
Dia 02 de Agosto, começarei uma série de 04 Aulas Mestras que com-
põem o meu Curso de Yoga para Professores, Praticantes, Leigos & Curio-
sos. Será ao vivo e gratuito, e não ficará gravado. Portanto, se programe 
para acompanhar as Aulas, inscrevendo-se no link abaixo:

Provavelmente, durante a sua leitura, você lembrou de várias pessoas 
que poderiam se beneficiar muito desse contato com o Yoga! Então, 
agora é a hora de você compartilhar esse conhecimento com elas, 
também de graça. Basta enviar o Link abaixo para que elas tenham 
acesso ao E-book!

Carlo Guaragna é mestre de yoga pela Natha 
Sampradaya, tradição de yoga mais antiga e res-
peitada no mundo, e, como professor, busca demo-
cratizar radicalmente o acesso a temas relaciona-
dos ao autoconhecimento e à prática do Yoga.

QUERO ME INSCREVER
DE GRAÇA NO CURSO

ENVIE O LINK DO E-BOOK
PARA OS SEUS AMIGOS!

https://www.carloguaragna.cc/formacao-2020
https://www.carloguaragna.cc/ebook-alem-do-yoga

