


Para todas as pessoas que já pisaram um tapete de yoga.

E para todas aquelas que nunca o f izeram… especialmente para essas.
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I N T R O D U Ç Ã O

B
em-vindos a uma vida com o yoga! O yoga é para todos e para cada um, 

e estou aqui para partilhar convosco o grande segredo para alcançarem o 

êxito e o equilíbrio na vossa vida, ao estilo yogi. E o segredo é que não 

existe segredo. Não há nenhuma receita especial para uma vida perfeita. Na 

sociedade acelerada em que vivemos, procuramos muitas vezes um remédio 

rápido, a próxima solução que nos faça sentir melhor, e é por isso que vemos, 

quase dia sim, dia não, surgirem novas tendências em dietas e bem-estar em 

todo o mundo. Não estou aqui para anunciar a mais recente técnica para perder 

peso, nem para vos dizer se devem comer menos ou mais hidratos, ou nenhuns 

hidratos, nem para vos falar da novidade que hoje inunda a Internet. Não 

estou aqui para vos dizer que mudem a vossa vida para poderem ser melhores.

Estou aqui para vos dizer que já são sufi cientemente bons tal como são. 

É chocante, eu sei. Embora já estejamos no século XXI há uma década e meia, 

vendendo férias na Lua ou ligando virtualmente as pessoas de formas nunca 

antes imaginadas, continua a haver uma falha fundamental na forma como nos 

relacionamos uns com os outros e, sobretudo, na forma como nos relacionamos 

com nós próprios. Não nos amamos o sufi ciente. Andamos ocupados a tentar 

encontrar formas de modifi car o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa vida 

amorosa, o nosso trabalho — tudo o que possa fazer-nos sentir mais felizes e 

preenchidos. No entanto, quanto mais depressa nos movemos, mais depressa 

nos afastamos do essencial. O equilíbrio surge quando abrandamos, quando 

respiramos fundo, quando conhecemos o nosso corpo e do que ele precisa. 

O equilíbrio consegue-se quando aceitamos quem somos e nos amamos ao 

longo de todo o percurso.

O yoga foi a minha forma de chegar lá. Embora já exista há mais de 5000 

anos, adapta-se perfeitamente à cultura em que vivemos, tendo-se tornado 

cada vez mais popular. Atualmente, o mundo do yoga está cheio de diferentes 

estilos, professores, aulas, vídeos online, acessórios, e pode tornar-se compli-

cado entrar nele. O meu objetivo é dar-vos uma ideia do que implica a vida 

como yogi e ajudar-vos a regressarem às raízes desta prática, ou seja, a criarem 

momentos de silêncio. É nestes momentos que se conseguem os verdadeiros 

avanços, é quando voltamos às nossas prioridades, ao nosso foco e ao amor 

que temos por nós próprios e por aqueles que nos rodeiam. O yoga envolve 

muito mais do que posturas físicas num tapete próprio. Na verdade, existem 

maneiras maravilhosas de usarmos e de partilharmos com o mundo aquilo 

que aprendemos com esta prática. Espero inspirar-vos a serem o melhor que 

podem ser e a aceitarem e amarem tudo o que isso signifi ca. 

Introdução
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A
credito fi rmemente que a verdadeira mudança e a verdadeira feli-
cidade nascem da aceitação. A aceitação do nosso corpo, de quem 
somos e da situação em que nos encontramos. Muitas das insegu-

ranças com que nos debatemos diariamente devem-se ao facto de acharmos 
que as coisas deviam ser diferentes do que são. 

Vivemos numa sociedade que insiste constantemente em tudo o que temos 
de mudar nas nossas vidas. Temos de progredir, de fazer melhor, de parecer 
melhor, de nos sentirmos melhor. Temos de perder peso, de ganhar músculo, 
de comer de forma mais saudável, de ter um emprego melhor, de ter roupa 
mais gira e cabelo mais brilhante, de ganhar mais dinheiro. Raramente nos 
dizem que já somos ótimos da maneira que somos.

Há uma grande diferença entre querer genuinamente mudar alguma 
coisa na nossa vida e sentir que temos de mudar, porque temos de ser dife-
rentes do que somos para sermos aceites ou para nos integrarmos. Qual 
é o vosso lugar neste espetro? E o que procuram mudar? Se forem como 
a maioria das pessoas, haverá provavelmente muitas coisas que gostariam 
que fossem diferentes na vossa vida. Mas eu pergunto, porquê? Ao longo 
da vossa vida, quem vos disse que não eram sufi cientemente bons? De onde 
tiraram essa ideia? Na maioria das vezes, o julgamento que sentimos não 
vem senão de nós próprios. Ninguém nos julga como nós mesmos. Para 
criar uma vida mais saudável e mais feliz, há que começar do sítio certo. 
Seja o que for que queiram mudar na vossa vida — perder peso, ter mais 
calma, construir uma nova carreira — tem de vir de uma intenção genuína.

As mudanças na nossa vida podem basear-se no amor ou no medo. 
Queremos perder peso porque isso será benéfi co para o nosso coração e 
vamos sentir-nos muito melhor? Ou queremos perder peso para cabermos 
nuns jeans justos e fi carmos melhor em biquini?  Talvez a resposta seja as 
duas coisas juntas, mas há uma real diferença entre elas. A mudança verda-
deira, duradoura e sem sacrifício nasce de uma decisão tomada por amor. 
Do fundo do coração. O nosso coração importa-se com o nosso aspeto em 
biquini? Duvido muito. No entanto, provavelmente importa-se com a nossa 
capacidade de nos movermos facilmente, de sermos fortes e de nos sentir-
mos saudáveis.

Cuidar do nosso bem-estar tem de começar por dentro, e esta é tam-
bém uma das bases mais importantes da prática do yoga. Temos de dirigir a 
nossa atenção para dentro e de nos ligarmos à respiração. Concentrarmo-nos 
na nossa respiração mantém-nos presentes, acalma a mente e permite-nos 
desenvolvermos a consciência do corpo, essencial para o praticarmos com 

«Cuidar do nosso bem-estar tem de começar por dentro, 
e esta é também uma das bases mais importantes 

da prática do yoga.»
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Antes ou depois de praticar, reserve algum tempo para fi car em silêncio. Defi na as suas 

intenções para o dia, respire profundamente, e dedique um minuto a agradecer todas as coisas 

maravilhosas que tem na vida. Incline a cabeça em direção à terra. Este é um pequeno gesto 

de reverência e gratidão que nos ajuda a olhar para dentro e a concentrar a nossa atenção 

no que temos de bom na vida. Depois de praticar, bebo sempre um grande smoothie ou sumo 

verde, antes de sair e receber aquilo que a vida tem guardado para mim nesse dia.
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cuidado e compreensão. Se não estivermos totalmente presentes, não esta-
mos a praticar yoga mas, simplesmente, a realizar exercícios e alongamentos 
num tapete de yoga.

Cultivar esta consciência começa com a respiração e virá, no futuro, a 
transformar a nossa mente barulhenta num lugar sossegado, de contempla-
ção e aceitação.

Isto pode parecer complicado, mas não é. Na verdade, é tão simples que 
a nossa mente gosta de o tornar complexo! É uma coisa que a nossa mente 
gosta de fazer, acreditem. O ego gosta de pegar naquilo que é simples e 
transformá-lo num problema a resolver para assim se manter ocupado. Uma 
pergunta que me fazem muitas vezes é «Como posso tornar-me yogi? Não 
consigo estar sentada quieta!», ou «Não posso praticar yoga, gosto de comer 
carne!».

Se pensam que praticar yoga signifi ca levantarem-se todos os dias às 
4h da manhã, comerem apenas legumes e arroz, e passarem a maior parte 
do dia sentados na posição de lótus, murmurando «om», então pensem de 
novo. (No entanto, quando praticarem há tempo sufi ciente, poderão vir a 
sentir que fi car na posição de lótus durante algum tempo pode ser bastante 
recompensador. Mas também aprenderão que as posturas praticadas não 
são o princípio e o fi m de tudo aquilo que fazemos). Como yogis, procu-
ramos simplesmente o equilíbrio — de corpo, mente e alma. Reparem na 
palavra procuramos, que signifi ca que nos esforçamos e desejamos continua-
mente o equilíbrio. O equilíbrio não é algo que aparece um dia de repente e 
vem para fi car; é o resultado da criação de momentos de concentração e de 
gratidão ao longo do dia. É por isso que se diz que é uma prática — porque 
nunca acaba.

Não têm de mudar nada na vossa vida para começarem a praticar yoga. 
Integrar o yoga na vossa vida não signifi ca que precisam de mudar tudo no 
vosso dia a dia. Podemos ser yogis e continuar a gostar de acompanhar a 
refeição com vinho. Podemos praticar yoga e ter um emprego numa grande 
empresa. Podemos fazer yoga e, num dia muito ocupado, esquecermo-nos de 
reciclar o lixo. A defi nição de um verdadeiro yogi não é aquele que cumpri-
menta toda a gente com um sorriso e uma vénia, mas antes aquele que segue 
a corrente da vida e recebe cada momento como ele se lhe apresenta. Um 
verdadeiro yogi tem altos e baixos como qualquer um. Um verdadeiro yogi 
dá o seu melhor para cumprimentar toda a gente com um sorriso, sim, mas 
um verdadeiro yogi também compreende a montanha-russa que a vida é, 
e deixa as suas emoções virem ao de cima quando é preciso. O verdadeiro 

«Não têm de mudar nada na vossa vida 
para começarem a praticar yoga.»
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yogi é simplesmente aquele que vive bem, ao fazer o melhor que pode com 
aquilo que tem. Dentro ou fora do tapete de yoga.

O equilíbrio é fundamental em tudo o que fazemos. Por isso, dancem 
toda a noite e pratiquem yoga no dia seguinte. Bebam vinho, mas não se 
esqueçam do vosso sumo verde. Comam chocolate quando o vosso coração 
pede e salada quando o vosso corpo precisa. Usem saltos altos no sábado e 
andem descalças no domingo. Façam compras no centro comercial e depois 
sentem-se no vosso quarto e meditem. Vivam depressa e devagar. Movam-se 
e parem. Aceitem todas as partes do vosso ser e vivam a vossa verdade autên-
tica! Sejam corajosos e ousados, espontâneos e extrovertidos, e deixem que 
isso complemente a vossa capacidade para encontrar silêncio e paciência, 
modéstia e paz. Procurem o equilíbrio. Defi nam as vossas próprias regras e 
não deixem que outros vos digam para viver de acordo com as regras deles.

Quando começarem, lembrem-se de que somos todos diferentes, com 
diferentes passados, corpos e circunstâncias. Devem começar a partir de onde 
estão. Concentrem-se no que está a acontecer com o vosso corpo e mante-
nham-se tão atentos quanto possível enquanto praticam. Sejam pacientes. 
Quando a mente começar a interferir — Eu devia estar a fazer isto melhor; 
A pessoa ao meu lado é muito mais fl exível do que eu; Não tenho jeito para isto 
(todos estes pensamentos são muito comuns quando se começa) — façam 
apenas um esforço para se concentrarem de novo na respiração. Comecem 
onde estão. Usem o que têm. Concentrem-se na prática e tentem não pensar 
no resultado fi nal.

Com o tempo, notarão mudanças no corpo, na mente e na respiração. 
O yoga torna-nos fortes e fl exíveis. O yoga cria espaço onde dantes nos sen-
tíamos atulhados. O yoga cultiva uma mente calma e inspira concentração. 
O yoga ajuda a respiração a tornar-se mais profunda. O yoga é um espaço 
em que, com a prática, podemos tornar-nos mais presentes no nosso dia a 
dia. E quanto mais longe formos na nossa prática, mais natural se tornará 
transportar o yoga do tapete em que praticamos para o resto da nossa vida.

A mente tem tendência a procurar os piores cenários. Quando estamos 
imersos em refl exões, muitas vezes sentimo-nos presos a pensamentos repe-
titivos, a julgamentos, categorizações e negatividade. A mente pode ser uma 
ótima ferramenta quando usada da forma certa. É quando a mente assume o 
controlo e deixamos de mandar no que se passa dentro da nossa cabeça, que 
surge a ansiedade e o arrependimento. Mover o corpo ao ritmo da respiração 
e cultivar momentos de presença profunda são formas de acalmar a mente, 
e é exatamente isso que o yoga é. Movimento. Respiração. Unir o corpo e 

«O yoga cria espaço onde dantes nos sentíamos atulhados.»
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a mente e criar um lugar de silêncio. Quando vivemos só através da mente, 
damos por nós a reagir constantemente àquilo que acontece à nossa volta, 
muitas vezes com medo ou preocupação. Todos tivemos experiências nega-
tivas no nosso passado, grandes ou pequenas, e para nos proteger do sofri-
mento, a mente faz o que pode para evitar que elas se repitam. Digamos que, 
uma vez, fomos magoados ou abandonados por alguém que amávamos. Da 
próxima vez que conhecermos alguém por quem podemos apaixonar-nos, 
é possível que tratemos essa pessoa de uma forma que não teríamos usado 
anteriormente. Reagir à vida desta forma signifi ca viver através do passado.

O yoga dá-nos as ferramentas para recebermos cada momento da vida 
com a frescura do olhar presente. Só porque um amor anterior nos magoou, 
não signifi ca que o próximo também o faça. Caminharmos pela vida com as 
mãos estendidas, à procura de obstáculos, signifi ca que perderemos grande 
parte da sua beleza. Amar signifi ca correr riscos. E há amor por todo o lado! 
Se conhecermos pessoas com a mente aberta em vez de termos medo, é pro-
vável que a experiência com elas seja bastante diferente. 

Esta foi uma das maiores lições que aprendi com o yoga: agir em vez de 
reagir. O yoga ajudou-me a criar espaço em relação às situações; já não tenho 
de reagir de imediato. Consigo sentar-me, absorver tudo e ver a situação tal 
como ela é. Atualmente, há muito menos drama na minha vida. Costumava 
confrontar as pessoas para provocar grandes discussões. Agora vejo a con-
frontação como forma de chegar a um entendimento e, possivelmente, de 
corrigir equívocos.

Não é preciso alterarem os vossos hábitos para terem espaço para a prática 
do yoga. Comecem a praticar a partir do ponto onde estão hoje e deixem que 
a prática vos altere. Quanto mais frequentemente usarem o tapete, sozinhos 
ou em aula, mais fácil se tornará tomarem decisões saudáveis durante o resto 
do vosso dia. Quando ouvirem mais o vosso corpo, verão que não é assim tão 
difícil comer saudavelmente. Tendo consciência do vosso corpo, será mais 
fácil manterem-se afastados do açúcar ou do álcool, ou de qualquer outra 
coisa que estejam a tentar retirar da vossa alimentação. Ou então, talvez 
percebam que aquilo que comem está bem assim e que não há razão para 
obsessões! O que interessa é que se tornarão mais conscientes de como o 
vosso corpo se sente e do quanto é sensível a tudo aquilo que lhe fornecem. 
Talvez aquela repetição do prato não vos tenha feito sentir assim tão bem. 
Quando vivemos mais o corpo e menos a mente, aquelas escolhas que antes 
pareciam tão complicadas, afi nal tornam-se mais fáceis de fazer. Eu sei que, 
quando ouço genuinamente o meu corpo, ele raramente me pede que repita 
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um prato cheio de comida. Se o fi zer, é provavelmente porque estou distraída 
a conviver e a conversar ou porque me sinto emotiva. Porém, se estiver cons-
ciente do corpo,  saberei dizer quando me sinto cheia. Muito do que come-
mos ao longo do dia é apenas resultado do aborrecimento! Não prometo que 
vão deixar de querer uma sobremesa ou vinho ou todas as coisas boas que 
a vida tem (ou que as sextas à noite têm), só porque começaram a praticar 
yoga. Simplesmente, vão tornar-se mais recetivos àquilo que o vosso corpo 
quer e precisa. Este é o primeiro passo para se ser mais saudável.

Como yogis, vão aprender que podem ter o vosso bolo e comê-lo; não 
têm de sentir-se culpados pela vossa dieta nem pelo vosso corpo. A vida é 
a procura da felicidade. Do equilíbrio. Do amor. O yoga é uma ferramenta 
maravilhosa para vos ajudar a encontrar aquilo que buscam, e a altura de 
começar é agora mesmo.

A forma como acordam de manhã dá o mote para o resto do vosso dia. 
Se decidiram fazer do yoga uma parte da vossa vida, porque não começar já? 
Pensem na primeira coisa que costumam fazer quando acordam de manhã. 
Consultam o e-mail? Bebem café? Ligam a televisão? Para conferir o tom 
para um dia pacífi co, tentem criar um momento de paz assim que acordam. 
Gosto de começar o meu dia com um copo de água quente com limão. Põe 
o organismo em funcionamento e também é bom para o aparelho digestivo. 
É igualmente ótimo para o metabolismo e é fantástico para a pele! Levo a 
minha água com limão para junto do meu tapete de yoga e começo a partir 
daí.

Quando já estamos habituados à nossa prática de yoga, sabemos o que 
fazer; tem tudo a ver com seguirmos a respiração e trabalharmos aquilo 
de que o corpo precisa naquele momento. Se sentem as ancas presas, con-
centrem-se nelas. Ombros doridos? Façam deles o centro da prática da 
manhã. Podem sentir um pouco de frio e rigidez quando saem da cama, 
pelo que uma boa ideia é começar sempre a prática com uma sequência 
que traga calor ao corpo. Depois de aquecer, o corpo responderá com mais 
facilidade. 

«A vida é a procura da felicidade. 
Do equilíbrio. Do amor.»
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O GRANDE SMOOTHIE 
VERDE
1 banana 9 1 pêssego 9 200 g de couve 9 200 g 

de  morangos congelados 9 250 ml de água de 

coco 9 superalimentos à escolha 

Coloque todos os ingredientes na centrifugadora 

e misture na velocidade máxima. No fi nal,  

acrescente algumas pedras de gelo para manter 

o smoothie fresco e delicioso.  Os superalimentos 

sugeridos são a proteína de cânhamo, sementes de 

chia e maca em pó (uma colher de chá de cada um). 

Escolha aqueles de que gosta mais!

SUMO VERDE
1 pepino 9 450 g de espinafres 9 200 g de couve 

9 2 maçãs sem caroço 9 1 laranja descascada 

e partida 9 1 limão descascado e partido 

9 1 c. de sopa de raiz de gengibre fresca picada

Coloque os ingredientes, um de cada vez, numa 

centrifugadora. Comece com o pepino e junte 

os legumes verdes antes das maçãs, para ter 

a certeza de que não fi cam restos dos legumes 

na centrifugadora.

Uma misturadora funciona muito bem para 

sumos mas, se puder, invista antes numa 

centrifugadora. Não faz tanto barulho e é 

bastante mais efi caz, especialmente a centri-

fugar verduras como couves e espinafres. As 

misturadoras também aquecem ligeiramente 

os alimentos quando estão a funcionar, assim 

podem retirar-lhes algum valor nutricional.
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QUANDO COMEÇAR A PRATICAR YOGA REGULARMENTE, VAI 

APERCEBER-SE DE ALGUMAS COISAS IMPORTANTES: 

1. Isto é muito mais difícil do que eu pensava.

2. Também sabe muito melhor do que eu pensava.

3.  Por vezes — ou quase sempre — o meu corpo e a minha 
mente estão em total desacordo e as duas metades do 
meu corpo são muito diferentes.

4.  Como é que passei toda a vida sem saber respirar 
corretamente?

5. Quero fazer mais disto.

E SE VIER A PRATICAR POR TEMPO SUFICIENTE, PODERÁ ATÉ 

APERCEBER-SE DE MAIS COISAS:

6.  A roupa que visto tem pouca ou nenhuma infl uência 
naquilo que consigo fazer no tapete.

7.  O meu corpo está ligado às minhas emoções. As minhas 
emoções estão ligadas aos meus pensamentos. Os meus 
pensamentos estão ligados à minha capacidade de estar 
presente. E a minha capacidade de estar presente está 
ligada ao meu corpo.

8.  As posturas que pratico não são o objetivo mas o 
caminho.

9. Quanto mais avanço na minha prática, mais me 
apercebo de que não avancei nada.

10. Quero fazer mais disto.
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