4

YOGA PARA TI

Respira fundo
Que semana esta! Sobes os degraus do estúdio
de yoga do teu bairro com o peso do mundo às costas.
Entre o teste de matemática na segunda-feira e a montanha
de trabalhos de casa na quinta, sentes-te exausto. O stress
do trabalho escolar e a discussão que tiveste com a tua irmã
esta manhã deixaram a tua mente confusa e distraída.

ESTÚDIO DE YOGA

É HORA DE RELAXAR

E

mbora ir da escola diretamente
para o sofá seja uma ideia
tentadora, sabes que uma aula
de yoga vai ajudar-te a desanuviar
a cabeça e a sentires-te revigorado.

Depois de tirares as botas
e pousares a mochila, entras
no estúdio. O espaço está quente
e à meia-luz. Já há pessoas
sentadas em silêncio ou deitadas
em tapetes. Vais até ao teu sítio
preferido ao fundo da sala
e desenrolas o teu tapete.
Já te sentes melhor.

SE

EST

IVER

ES A STRESSAR
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RESPIRA FUNDO

A AULA COMEÇA
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QUAL É A TUA MOTIVAÇÃO?

O professor chega e pede para se
deitarem de costas e respirarem
profundamente. Fechas os olhos
e escutas a sua voz. Pouco depois,
estás entregue à tua prática.
Moves-te devagar em cada postura,
trabalhando os músculos em todo
o corpo. Estás suado e focado na tua
respiração. Tentas fazer o pino — em
que trabalhas há meses — e consegues
mantê-lo durante várias respirações!

As pessoas costumam ir para o yoga
por motivos físicos — para ganhar
flexibilidade e força. Mas um estudo
recente revela que, passado um tempo,
a maioria aprende a gostar de outros
aspetos da prática. Mais de dois terços
fazem yoga regularmente porque
as ajuda a lidar com o stress
e a melhorar a sua disposição.

ALIVIAR O STRESS

Pouco depois, a aula termina com uma
longa meditação. Quando o professor
liga lentamente as luzes, reparas que
não pensaste na escola nem na tua
irmã durante uma hora. Que alívio!
Quando arrumas as tuas coisas
e agradeces ao professor, sentes-te
relaxado e feliz. Como pode uma hora
de yoga mudar drasticamente o teu
dia? Depois de saíres do estúdio
de yoga, pegas no telemóvel e ligas
à tua irmã. Será que ela quer fazer
pizza logo à noite?

…
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YOGA PARA TI

O que é o yoga?
Já ouviste as pessoas falarem sobre yoga? Poderão ter usado palavras
estranhas como «guru» ou «asana». Ou já viste pessoas a andarem
por aí com tapetes de borracha enrolados? Poderás perguntar-te
que tipo de atividade misteriosa envolve uma
outra língua e adereços bizarros!

YOGA EM TODO O LADO

H

oje, o yoga é, sem dúvida, uma atividade popular.
O yoga é praticado em escolas, igrejas, ginásios
e estúdios de yoga. Existem mais de 30 milhões
de praticantes em todo o mundo. Tens curiosidade
em saber o que é o yoga e porque é que tantas pessoas
adoram esta prática?
O yoga é uma atividade que pode ajudar a melhorar
a saúde física, mental e emocional. Praticar yoga
implica trabalhar para unir a mente, o corpo e o
espírito. Ajuda as pessoas a compreenderem como
a sua saúde mental ou emocional afeta o seu corpo
físico e vice-versa. No yoga, o corpo, a mente
e o espírito têm a mesma importância
para o bem-estar da pessoa.
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O QUE É O YOGA?

COMO ASSIM?
O sânscrito é uma língua indiana antiga,
muitas vezes usada para descrever
posturas de yoga, movimentos e ideias.
Não te preocupes, não tens de ser fluente
em sânscrito para praticar yoga!
Quase tudo o que vais ouvir na aula
de yoga será na tua língua. Mas poderás
querer saber alguns termos essenciais:
ASANA: postura de yoga
GURU: professor
YOGI: praticante masculino de yoga
YOGINI: praticante feminina de yoga
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Uma breve história

O yoga começou a ser praticado há
milhares de anos, na antiga Índia.
Fazia parte de uma tradição espiritual
que ajudava a alcançar a paz e a
autoconsciência. O yoga antigo
focava-se sobretudo na meditação
e na respiração controlada.

Passemos à prática

Com o tempo, os professores de yoga,
ou gurus, passaram a focar-se mais
na parte atlética do yoga. Ensinavam
posturas diferentes, ou asanas, além
da respiração e meditação, e começaram
a viajar para fora da Índia, para
espalhar a sua filosofia e prática.
Em 1947, a professora de yoga Indra
Devi começou a ensinar yoga a estrelas
de cinema de Hollywood, nos EUA.
Em pouco tempo, o yoga tornou-se
uma forma glamorosa e popular
para se ficar em forma.

A palav ra «yoga»
vem da palav ra
em sânscrito «yu j»,
que significa u nir.
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YOGA PARA TI

Porquê praticar yoga?
O yoga é divertido, relaxante e faz bem.
Podes praticar sozinho ou com amigos. Até podes ir a uma
aula de yoga para conhecer pessoas novas e interessantes.
O yoga também traz benefícios incríveis à tua mente,
corpo e espírito.

FAZ BEM AO CORPO

A

maioria das pessoas vai para
o yoga devido aos benefícios físicos.
O yoga é considerado um modo seguro
de fortalecer os músculos, aumentar
a flexibilidade e melhorar a saúde
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em geral. As asanas desafiam a manter
posturas exigentes durante várias
respirações. Numa prática de yoga,
é habitual juntar sequências longas
de asanas para trabalhar músculos
de todo o corpo.
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YOGA PARA TI

FAZ BEM À MENTE

O yoga faz bem à mente e ao corpo.
O yoga ajuda-nos a relaxar e a sentir
menos stress. Pode melhorar a tua
disposição e dar-te mais energia.
Até ficou provado que o yoga melhora
o desempenho em testes académicos!
Como é que uma hora de atividade
consegue obter tudo isto? O segredo
está nos três principais elementos
do yoga.
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O YOGA É COMPOSTO
POR TRÊS PARTES:

* Postu ras físicas
* Respiração controlada
* Meditação

Quando conjugados,
estes três elementos são
excelentes para o cérebro.
Cada postura de yoga
é composta por muitas
ações diferentes e fazê-la
corretamente requer muita
concentração. Conciliar
todas as sensações de uma
postura difícil enquanto
tentas manter a posição
correta é um exercício
espetacular para o cérebro.
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PORQUÊ PRATICAR YOGA?

É hora de destressar

O yoga implica concentração. Fazer yoga faz
com que deixes de pensar nas tuas preocupações
para garantires que estás na posição correta.
Muitas vezes, uma aula de yoga serve para
fazeres uma pausa das coisas que te causam
stress. Com o tempo, pode melhorar muito a tua
disposição. Os praticantes regulares de yoga
dizem-se mais felizes e menos preocupados.

Inspira… e expira

Já disseste a um amigo preocupado para
«respirar fundo»? A respiração controlada,
ou pranayama, é uma parte crucial do yoga.
Envolve fazer respirações longas e profundas,
ligadas a diferentes asanas. Às vezes, implica
suster a respiração durante alguns segundos.
Isto pode parecer simples, mas requer
concentração e autocontrolo. É um bom
exercício para estimular a capacidade
de concentração do cérebro.
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A MEDITAÇÃO IMPORTA
Quase todos os tipos de yoga
envolvem meditação. É uma
prática silenciosa e focada
que implica pensares numa
coisa — ou em nada. Meditar
pode ser difícil, mas pode
melhorar a saúde cardíaca,
reduzir o stress, melhorar
a qualidade do sono, dar
energia e fazer com que as
pessoas se sintam mais jovens.
Alguns professores pedem
aos alunos para meditarem
durante cinco ou dez minutos
no início da aula. Outros dão
apenas um minuto ou dois
no final da aula para uma
reflexão silenciosa.

MINDFULNESS
Uma componente essencial do yoga é aprender a focar
a mente, algo a que se costuma chamar mindfulness.
Praticar mindfulness significa só pensares nas coisas
que acontecem no momento, em vez de te preocupares
com acontecimentos no futuro ou no passado. No yoga,
isto significa pensares no teu alinhamento numa
postura de yoga, no ar nos teus pulmões e nas sensações
que estás a ter.
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Os cientistas
descobriram
que meditar, mesmo
que por pouco tempo,
pode ser benéfico
para o cérebro.

7/5/2016 12:47 PM

