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É com grande entusiasmo que
apresento este guia para ajudar a

melhorar a sua saúde e bem-
estar, a encontrar a felicidade e o

seu equilíbrio. 
Através dos meus conhecimentos

e experiência enquanto
praticante e professora

certificada de Yoga, entusiasta
dos Óleos Essenciais e consultora

do bem-estar doTERRA.

- Teresa Cana-Verde
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Acredito que a nossa felicidade está no equilíbrio,

tudo o que é exagero é prejudicial ao nosso bem-

estar e à nossa qualidade de vida. 

Mas como conseguir essa felicidade? Como conseguir

esse equilíbrio? Como conseguir isso, neste mundo

moderno tão agitado, exigente e stressante?

H T T P S : / / U N I S E R - C E N T R O D E Y O G A . P T / T E R E S A - C A N A - V E R D E /
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Encontrei esse caminho

através do Yoga, trouxe

tantos benefícios para a

minha vida,  desde a não

me sentir com dores

lombares,  dores na

coluna, problemas

digestivos,  adquiri  mais

autoconfiança, a sentir-

me bem comigo

própria.  

Sê
Feliz
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“O Yoga não muda apenas a forma como
vemos as coisas, transforma a pessoa

que vê"
B.K.S. Iyengar

“Cada dia que passava sentia-me mais equilibrada e consciente dos meus

objetivos, estava completamente absorvida por esta ciência milenar??

Filosofia de vida??  Na minha definição é uma energia maravilhosa que sinto

dentro de mim e controlo a praticar asanas, respiração, meditação,

concentração. Sim é uma ciência, pois representa todo um conhecimento

destas práticas e o seu relacionamento com o bem-estar físico e psicológico

do corpo. E sim é uma filosofia de vida, um estilo de vida, pois torna-se uma

prática diária, uma forma de viver...

Só sei que cada vez mais compreendo que o Yoga sempre existiu dentro de

mim, sou uma pessoa feliz comigo própria e com os outros. 

Através do Yoga compreendi qual a razão da minha existência: ajudar o

próximo com a prática do Yoga.

“
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Apenas
SER

Teresa Cana-Verde

O Yoga não nos impede de envelhecer, 

mas pode ajudar-nos  a enfrentar o 

nosso caminho neste mundo, de forma 

mais leve, com mais agilidade, com 

mais firmeza...

“ “
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Foi durante a minha formação como
professora de Yoga que entrei em
contato com outro grande
aliado ao meu bem-estar – os Óleos
Essenciais.

Yoga Óleos Essenciais

O Yoga transforma as nossas vidas a
nível físico, espiritual e emocional,
enquanto que os óleos essenciais têm
vindo a ser utilizados através da
história para dar suporte e curar essas
mesmas conexões.
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?
O  Q U E  É  O  Y O G A ?



 A palavra “Yoga” vem da palavra em sânscrito “yuj” que
significa unir, juntar, reunir; o corpo, a mente e o espírito.
 
O sânscrito é uma língua indiana antiga, muitas vezes usada
para descrever posturas de Yoga e outras ideias, não é
necessário ser fluente em sânscrito para praticar Yoga. 
 
De acordo com as escrituras do Yoga, a prática do Yoga leva à
união da consciência individual com a da Consciência Universal,
indicando uma harmonia perfeita entre a mente e o corpo, o
Homem e a Natureza.
 
Diz-se que aquele que experimenta essa unidade de existência
está em Yoga e é denominado como um yogui, tendo atingido
um estado de liberdade conhecido como mukti, nirvana ou
moksha.

Assim, o objetivo do Yoga é a autorrealização, para superar
todos os tipos de sofrimentos que levam ao 'estado de
libertação' (Moksha) ou 'liberdade' (Kaivalya). Viver com
liberdade em todas as esferas da vida, saúde e harmonia devem
ser os principais objetivos da prática do Yoga.

"Yoga" também se refere a uma ciência interior que
compreende uma variedade de métodos pelos quais os seres
humanos podem realizar essa união e obter domínio sobre o
seu destino. O Yoga, sendo amplamente considerado como um
'resultado cultural imortal' da civilização do Vale do Indo -
datando de 2700 a.C., provou ser suficiente para a elevação
material e espiritual da humanidade. 
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B R E V E  H I S T Ó R I A  D O  Y O G A



O Yoga é tão antigo que ninguém sabe exatamente quando
começou. Mas, tudo começou há muito tempo, quando as
pessoas começaram a tentar entender o que era a vida.

O que sabemos sobre as origens e o desenvolvimento do Yoga
chega até nós de uma variedade de fontes, incluindo textos
antigos, transmissão oral por meio de certas linhagens
espirituais ou Yoguicas, iconografia, danças e canções.

Acredita-se que a prática do Yoga tenha começado no início da
civilização. A ciência do Yoga teve a sua origem há milhares de
anos, muito antes do nascimento das primeiras religiões ou
sistemas de crenças. Na tradição yoguica, Shiva é visto como o
primeiro yogui ou Adiyogi, e o primeiro Guru ou Adi Guru.

Confirmado por pesquisas arqueológicas, estudiosos de
linguística e cientistas que trabalham com tecnologia de
satélite: o Yoga tem mais de 5.000 anos.

A Civilização do Vale do Indo, também conhecida como
Civilização Harappan ou Civilização Indus Sarasvati, floresceu a
partir de 3300 a.C. a 1800 a.C. No seu auge, essa civilização
estendeu-se do Baluquistão na fronteira iraniana no Paquistão
para além de Nova Deli, Índia no leste, do Afeganistão e
Himalaia no norte até Mumbai, Índia no sul. Esta é a maior e
mais desenvolvida civilização urbana da Idade do Bronze
conhecida até hoje.
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Pesquisas arqueológicas, realizadas em 1921-22, na outra antiga
cidade da Civilização do Vale do Indo que floresceu entre 2600
e 1900 a.C. Mohenjo-daro “Monte dos Mortos” no que hoje é o
Paquistão, forneceram evidências dos primórdios do Yoga.

Um dos seus selos mais famosos é o de uma figura masculina
sentada em posição de lótus cercada por animais. As
evidências sugerem que este era Lord Pashupati, senhor dos
animais, uma forma de Shiva adorada na Índia e no Nepal até
hoje.

Essas e muitas outras descobertas mostram a incrível
continuidade entre a civilização do Vale do Indo, a sociedade e
cultura hindu atuais.
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A HISTÓRIA DO YOGA É DIVIDIDA EM 5

GRANDES CATEGORIAS:

01

04

02

03

PERÍODO
VÉDICO

PERÍODO
PRÉ-CLÁSSICO

PERÍODO
CLÁSSICO

PERÍODO
PÓS-CLÁSSICO

05
PERÍODO

MODERNO
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Período Védico

Embora a história do Yoga possa ter vários milhares de anos, os
primeiros escritos conhecidos sobre Yoga são encontrados em
antigos textos espirituais hindus conhecidos como Vedas,
textos indo-europeus em sânscrito. A palavra Veda significa
sabedoria, conhecimento ou visão, considerados por muitos
como sendo de origem divina.
 
Compostos como poemas por líderes espirituais (videntes)
numa cultura onde a maioria das práticas espirituais se
conectava direta e imediatamente com a natureza na busca por
significado e bem-estar, esses hinos refletem a exploração
mística da consciência, do ser e da conexão com o divino.
 
Os Vedas são a forma de literatura mais antiga da Índia e da
Humanidade: As leis dos Vedas determinaram os costumes
sociais, legislativos, domésticos e religiosos dos hindus até aqui.
Todos os deveres obrigatórios dos hindus no nascimento, no
casamento, na morte, etc., são guiados por rituais védicos.
 
Os Vedas são classificados em quatro volumes: Rigveda,
Samaveda, Yajurveda e Atarvaveda, sendo o primeiro o mais
importante.
 
Estima-se que as partes mais novas dos Vedas datam
aproximadamente 1000 a.C.; o texto mais antigo (Rigveda)
encontrado é, atualmente, datado a aproximadamente 1500 a.C.
ou 2000 a.C., mas a maioria dos indólogos concordam com a
possibilidade de que uma longa tradição oral existiu antes disso.
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Período Védico

É aqui que o Yoga, que significa "jugo", é mencionado pela
primeira vez. O jugo era uma prática usada para conectar e
atrelar dois animais. Eles seriam “amarrados” juntos
(normalmente nos seus pescoços) para, então, serem capazes
de realizar tarefas (como arar um campo). Então,
essencialmente, jugo é criar uma união, e é normalmente assim
que ouvimos Yoga definida hoje. 
 
O jugo pretendido é o da mente e do divino, uma qualidade
autotranscendente que cria um estado puro de consciência no
qual a perceção do "Eu" desaparece num senso de essência
divina.
 
A meditação é a principal ferramenta que os videntes védicos
descrevem no Rig Veda para atingir esse estado de consciência
e unidade. A forma primária de meditação é através do mantra,
o canto repetitivo de certos sons que criam uma ressonância
interior com a essência divina.

No final do período védico, outro conjunto de escritos antigos
sobre yoga apareceu na Índia. – Os Upanishads, também são
chamados Vedantas (o fim dos Vedas).
 
Upanishad é uma palavra sânscrita que significa “sentar aos pés
de” ou “sentar perto de”. Isso ilustra a posição de receber
sabedoria e orientação humildemente de um professor ou guru.
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“ A luz que brilha acima do
céu e acima deste mundo, a

luz que brilha no mundo
mais elevado, além do qual
não existem outros - essa é

a luz que brilha nos
corações dos homens. ”

- Chandogya Upanishad
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Período Védico
 
Considerados por alguns como parte dos Vedas, os primeiros
Upanishads foram escritos no primeiro milénio a.C. como parte
de um movimento espiritual no qual a confiança em rituais
elaborados e secretos deu lugar a práticas mais puramente
internas.

Aqui, encontramos primeiro explicações completas sobre a
prática de Yoga, embora ainda se concentrem na meditação,
particularmente nos Upanishads posteriores no primeiro
milênio d.C..
 
Nenhuma definição de Yoga pode ser mais perfeita do que a
encontrada nos Upanishads: "Segure o arco das escrituras,
coloque nele a grande flecha da devoção; tencione a corda da
meditação e acerte o alvo, o Ser. O mantra é o arco, o aspirante
a flecha, o ser o objetivo. Estique agora a corda da meditação,
e atingindo o alvo, seja uno com ele."
 
Existem várias estimativas do número de Upanishads, variando
entre cinquenta e trezentos, cada um apresentado na forma de
diálogo filosófico sobre a natureza do ser e o destino da alma.
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Período Pré-clássico
 

Alguns dos Upanishads descrevem em detalhes as práticas
meditativas e contemplativas para encontrar a unidade.
Considerado parte do movimento Upanishadico, o Bhagavad
Gita, ou Canção de Deus, é uma escritura da filosofia do Yoga
escrita entre 400 a.C. e 200 d.C, explora o mistério da mente,
fornecendo um conjunto de princípios orientadores para uma
vida de ação consciente.
 
Embora possa ser baseado num evento histórico, o simbolismo
do Bhagavad Gita é um guia para a libertação espiritual. A
chama do desejo e as manifestações do ego criam conflitos
internos que nos impedem da iluminação ou da
autorrealização. As práticas descritas no Bhagavad Gita
oferecem um caminho para a "paz interior" por meio da
conexão com o divino. A paz interior reside dentro de nós, mas o
ruído constante e divagante da mente - o "Eu" - impede-nos de
ter essa consciência.
 
A história se desenrola no meio do épico Mahabharata como
uma conversa entre o príncipe guerreiro Arjuna e o seu
cocheiro, Krishna. Olhando através do campo de batalha, Arjuna
vê aqueles que conhece e ama.

Eles tentaram destruí-lo e tornaram a sua vida miserável, mas
ele acha errado lutar na guerra e matá-los para reconquistar o
reino.
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Período Pré-clássico
 

Ele volta-se para Krishna em busca de conselhos. Krishna expõe
a ideia do Dharma, ou dever destinado. Ao nos identificarmos
com o eu imortal, com Brahman, o único, a consciência divina
última, podemos transcender a nossa mortalidade, o nosso
apego ao mundo material e viver no amor do infinito.
 
Com Arjuna querendo abster-se de ação, Krishna avisa que é
por meio da ação que o dever destinado e a natureza divina de
alguém se manifestam. Para esclarecer o seu ponto, Krishna
explica os três caminhos do Yoga correspondentes aos dharmas
associados às variadas naturezas das pessoas.

Uma estátua do deus hindu Krishna e seu devoto Arjuna
em Parmarth Niketan em Rishikesh, norte da Índia
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OS CAMINHOS DO YOGA

KARMA YOGA

JNANA YOGA

BHAKTI YOGA

1

2

3

S E G U N D O  K R I S H N A

O Yoga do serviço. Traduzido literalmente como o caminho da "união por meio da ação", o
Karma Yoga envolve agir sem levar em consideração o desejo ou a necessidade egoísta. Isso, diz
Krishna, purifica a mente e torna mais clara a natureza divina da existência de uma pessoa: "A
libertação da atividade nunca é alcançada pela abstenção de ação. Ninguém pode ser perfeito
simplesmente deixando de agir. O mundo está aprisionado na sua própria atividade, exceto
quando as ações são realizadas como adoração a Deus."

O Yoga do conhecimento. Exercendo as faculdades de discriminação e desapego, é possível
transcender as limitações temporais que ocupam a mente “Eu”. Krishna explica que o Jnana
Yoga produz um intelecto que se livrou das ilusões e criou uma consciência da diferença. A
recompensa de toda ação deve ser encontrada na iluminação entre o corpo e a alma. Nessa
consciência, a pessoa se torna indiferente aos resultados de toda ação por meio do
conhecimento do absoluto.

O Yoga da devoção. Permanecendo constantemente em contato com Deus, o Bhakti yogi, nas
palavras de Krishna, é guiado pelo amor e pura inocência na vida espiritual: "Envolva a sua
mente em sempre pensar em Mim, torne-se meu devoto. Ofereça reverências a Mim e adore-
Me. Sendo completamente absorvido em Mim, certamente você virá a ser Eu. "  As atividades
primárias dessa prática são cantar os nomes de Deus e as histórias das escrituras, meditar em
Deus, prestar serviço altruísta, oferecer oração e outros meios de estar sempre num estado de
ser puramente devotado e amoroso.
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Como podemos relacionar esses três caminhos do yoga à nossa
atualidade:

 
Envolver-se com alegria em qualquer atividade, sem nenhum
esforço, com satisfação e total libertação, de forma desinteressada
e sem a expectativa de uma recompensa, isso é Karma Yoga. 
 
Jnana yoga é um caminho mais difícil: é o Yoga do verdadeiro
conhecimento, propõe-se um processo profundo, rigoroso, mas
compassivo, de autoexame, dando clareza à mente e ao coração.
 
A pessoa que vive o seu dia-a- dia de trabalho de forma tranquila,
com total devoção e amor pelo que faz, pode facilmente envolver-
se em Bhakti Yoga.

O Yoga da nossa atualidade não é exatamente a mesma coisa que
era naquela época.

?
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Período Pré-clássico
  

É importante lembrar que o Yoga é muito mais do que a prática
feita em sala de aula, a vida do Yoga estende-se bem fora do
tapete e para o mundo a cada dia. Por isso, não faz sentido dizer
“eu faço Yoga”, pois, na realidade, nós não fazemos Yoga. Ele já
esta feito! Entramos em Yoga (união) em certos momentos,
através da concentração e da conexão connosco próprios. Isto
tem a ver com o viver, com o estar plenamente cientes do
momento presente, como o ar que entra pelas nossas narinas
enquanto lemos isto. Se não usarmos o Yoga como ferramenta
para o crescimento, não faz muito sentido querer sequer
estuda-lo.
 
Depois do Bhagavad Gita muitos outros textos sagrados
surgiram da tradição do Yoga, sofrendo numerosas evoluções.
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Período Clássico
 

Entre 400 a.C e 200 d.C. o Yoga acabou por ser codificado por
Patanjali, com a escrita dos Yoga Sutras. Foi a primeira vez na
história do Yoga que o conhecimento dessa prática foi
compilado e organizado num sistema abrangente. Um texto
que atualmente ainda é considerado uma referência.
 
Os Yoga Sutras (ou Aforismos do Yoga) contêm 196 Sutras (Sutra
significa um fio, linha, cordão, etc. em sânscrito) divididos em
quatro capítulos que tratam dos objetivos e prática do Yoga, o
desenvolvimento dos poderes yóguicos e finalmente a
libertação. Como uma mão gentil e guiadora, os Yoga Sutras
alertam sobre as armadilhas da caminhada espiritual e oferecem
os meios para superá-las.  

O assunto é apresentado de forma linear, em que cada aforismo
decorre naturalmente do anterior, levando o raciocínio a um
encadeamento necessário com a frase que se segue, facilitando
o esforço de memorização.

O primeiro capítulo – Samadhi Pada, é o que traz a maior
variedade de assuntos, uma vez que trata de apresentar
resumidamente todos os requisitos à prática do Yoga.
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Quem foi Patañjali?
 
 

"Muito pouco se sabe sobre a vida e a obra de Patañjali. Existem três obras que vão
assinadas por esse nome, mas que provavelmente foram criadas por autores
distintos – ainda que homônimos. Uma dessas obras é um tratado de medicina,
outra é um comentário sobre a gramática sânscrita de Panini, e o terceiro são os
Sutras do Yoga. A poesia popular, no entanto, estabeleceu para ele uma biografia
mítica que reproduzimos abaixo.

Há variações diversas dessa lenda, mas o núcleo da história permanece sempre
igual. Uma yoguini chamada Gonika, que vivia no noroeste da Índia antiga (território
hoje pertencente ao Afeganistão), era uma grande mestra do Yoga. Seu maior
desejo era poder transmitir sua sabedoria para um filho, mas não havia se casado e
estava muito idosa para sonhar em ter um marido. Todos os dias ela elevava preces
aos deuses pedindo por um filho para que se cumprisse seu papel na vida. Enquanto
isso, nos céus, o deus serpente que encarna o infinito, chamado Ananta, o mesma
que serve de apoio para o deus Narayana, meditava sobre seu imenso poder, mas
num certo momento sentiu-se incapaz de sustentar o peso de Narayana, enquanto
este assistia à dança mística de Shiva Nataraja. Narayana explicou a Ananta que se
tornara mais poderoso e mais difícil de se carregar em razão de estar praticando
Yoga naquele momento. Ananta ficou impressionado, mas também ficou triste por
jamais ter encontrado um mestre que lhe ministrasse os segredos do Yoga. A partir
de então Ananta ansiava por nascer como ser humano para desfrutar da felicidade
de ser iniciado no Yoga. Compadecido do sofrimento de Ananta e de Gonika, o
grande deus Brahma extraiu uma centelha de Ananta, com o formato de uma
serpente de fogo, que caiu do céu diretamente dentro das mãos de Gonika,
convertendo-se instantaneamente em um belo rapaz que se prostrou aos pés da
velha senhora, pedindo por sua iniciação. Gonika deu a ele o nome Patañjali, porque
o verbo “pat” significa cair, como ele havia caido do céu. E “anjali” é o nome da
mudra em que as mãos juntas em concha acompanham as preces, representando a
súplica humilde, como ela mesma as tinha para receber o miraculoso filho."  

- Yoga Sutras de Patanjali -
traduzidos do sânscrito e comentados por Carlos Eduardo G. Barbosa:
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Quem foi Patañjali?
 
 

A iconografia representa Patañjali com a metade
inferior do corpo em formato de serpente enrolada
com três voltas, e dotado de quatro braços, dos quais
dois estão com as mãos juntas na mudra “anjali” e as
outras duas mãos seguram uma concha (mão
esquerda) e um disco (o chakram - na mão direita).
Acima da sua cabeça, e saindo da sua coluna
vertebral, uma serpente de sete cabeças posiciona-se
como um dossel protetor.

Variações dessa história apresentam o famoso
gramático Panini (cuja obra definiu o que se conhece
como Sânscrito Clássico) como sendo o seu pai
terrestre, talvez para conciliar o yogui com o
gramático de mesmo nome (Patañjali) que alguns
autores acreditam ser a mesma pessoa. Patañjali é
muito reverenciado no sul da Índia, onde se acredita
que passou a maior parte da sua vida.

Link para a versão completa dos Yoga Sutras de
Patanjali -traduzidos do sânscrito e comentados por
Carlos Eduardo G. Barbosa: 

- 27 -

https://teresacanaverde.pt/wp-content/uploads/2020/10/Os_Yogasutras_de_Patanjali.pdf


Período Clássico
  

“Yoga é o estabelecimento progressivo da mente no silêncio.
Quando a mente está assenta, estamos estabelecidos no nosso
próprio estado essencial, que é a consciência ilimitada. A nossa
natureza essencial geralmente é ofuscada pela atividade da
mente”
 
Isso significa que a prática espiritual deve ser olhar para dentro. O
verdadeiro Eu está escondido no silêncio entre os pensamentos,
além de todas as limitações. No entanto, as dúvidas, o caos e a
confusão dos nossos pensamentos fazem com que nos
esqueçamos de quem realmente somos.

O obstáculo ao progresso espiritual é o stresse, que gera fadiga,
leva a dúvidas e causa preguiça, que traz apegos sensoriais que se
manifestam como delírios, que fazem com que nos esqueçamos
de quem somos. Ao nos comprometermos com as suas práticas,
podemos superar tudo isso.
 
Para termos uma mente pacífica, devemos cultivar atitudes de
amizade sem ciúme para com os alegres; ter compaixão pelos
que são infelizes e menos afortunados; deliciar-nos e apoiar os
atos dos virtuosos; sermos imparciais e evitar os dramas dos
impuros.
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Esquecimento de quem realmente somos.
Viver do ego. 
Apego ao prazer e à dor.
Temer a morte.

Período Clássico
  

O fruto da ação errada é a tristeza, o fruto da ação certa é a
alegria. Devemos assumir a responsabilidade pelos nossos
pensamentos, palavras e ações vivendo conscientemente. Os
Yoga Sutras são um caminho de purificação, refinamento e
entrega.

As causas do sofrimento são as seguintes:
 

 
Tudo isso é resolvido por meio da meditação, quando nos
lembramos da nossa natureza essencial de consciência ilimitada.
 
Todos esses requisitos são observados no segundo capítulo –
Sadhana Pada- sob uma ótica mais prática. O objetivo é dar uma
indicação ao praticante sobre o que deve fazer para avançar em
direção ao Samadhi.
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Período Clássico
 

Esse processo é feito através da prática dos oito componentes do
Yoga, os muito conhecidos - 8 limbos do Yoga – Ashtanga Yoga:
Yamas, Niyamas, Asanas, Pranayama, Pratyahara, Dharana,
Dhyana e Samadhi.

Os primeiros dois ramos dos Sutras tratam da moralidade e da
ética. Os próximos três focam a disciplina do corpo e dos sentidos.
Juntos, eles formam uma base externa. Os últimos três ramos são
internos e dizem respeito à função da mente.

Os 8 limbos (partes ou Angas) do yoga 

2
NIYAMAS
Normas de

aperfeiçoamento
pessoal

1
YAMAS

Normas de
convivência

3
ASANAS

Posturas de
assentamento

4
PRANAYAMA

Prática de
controle das
forças sutis

5
PRATYAHARA

Retração dos
sentidos

6
DHARANA

Concentração 

7
DHYANA

Meditação 

8
SAMADHI
Unidade,
felicidade
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YAMAS  Restrições morais que controlam não só as
nossas ações, mas também o nosso discurso
e pensamentos. São cinco as restrições
mencionadas nos Yoga Sutras:

A

S

A

B

A

Ahimsa

Não violência, não ferir, não causar dano ou
sofrimento. Compaixão ou consideração por
todos os seres vivos e inclui o tratamento do
próprio corpo.

Veracidade, sermos verdadeiros connosco e

com os outros, autenticidade, honestidade. Agir

de acordo com as nossas crenças.

Não roubar. Evitar qualquer espécie de

avareza. Cultivar uma visão menos materialista

da vida e controlar os desejos por coisas que

não se destinam a nós.

Abstinência. Substituir a indulgência dos

sentidos pela escolha cuidadosa dos parceiros

sexuais, a fim de que a sexualidade se baseie

no amor e não no flirt ou manipulação.

A não possessividade. Medir o êxito pelo que

somos e não pelo que possuímos. Em vez de

ansiar sempre por mais, devemos arranjar

tempo para apreciar o ar puro, as boas

recordações, a comida saudável...

Satya

Asteya 

Brahmacarya

Aparigraha 

- 31 -



NIYAMAS  Significa "regra" ou "lei". Incentivo à
disciplina na ação, no
comportamento e na nossa atitude
em relação a nós próprios. Patanjali
enumera cinco regras:

S

S

T

S

I

Saucha

Pureza, limpeza. Além da limpeza física e da
limpeza do que nos rodeia, inclui a
alimentação saudável e a pureza de
pensamento.

Contentamento. Ficarmos satisfeitos e

apreciarmos o que temos. Adotar uma atitude

positiva, alegre, tranquila independentemente

das circunstâncias externas.

Austeridade, disciplina, purificação. É o esforço

consciente para atingir o objetivo último do

Samadhi e superar todos os obstáculos

encontrados pelo caminho.

A busca do saber interior. Svadhyaya

demonstra que o divino existe dentro de cada

um de nós, e que a energia que nos move é a

mesma energia que move o universo.

Entrega, devoção, confiança. Para uma força

superior que se encontra à nossa volta, bem

como dentro de nós, de forma a que este

conhecimento confira significado à vida.

Santosha

Tapas 

Svadhyaya

Isvara
pranidhana 
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ASANAS  
A postura do corpo, que deve ser confortável e estável, a tal ponto
que seja possível meditar por um bom tempo, sem sentir
desconforto (dores, fadigas…). Só assim no conforto e na estabilidade,
a mente ou o espírito é capaz de permanecer focalizado no seu
objeto sem se distrair. Ao existir esta união, o praticante experimenta
uma paz e uma alegria incomensurável.

PRANAYAMA  
"Prana" significa respiração, vida, vitalidade, vento, energia ou força. 

"Ayama" significa duração, expansão, ampliar ou restringir. 

Pranayama refere-se ao desenvolvimento e controlo respiratório. 

Este controlo abrange todos os estágios da respiração que consistem
na inalação ou inspiração (puraka), exalação ou expiração (rechaka), e
retenção ou o suster da respiração (kumbhaka). 

A prática de pranayama baseia-se em padrões rítmicos de respiração
que reforçam o sistema respiratório, equilibram o sistema nervoso e
apaziguam a mente eliminando a confusão mental criada pelo
desejo e ansiedade. 

Da mesma forma que as emoções agitam a nossa mente e
desregulam a respiração, também a prática de pranayama age sobre
o nosso corpo, controlando os sentidos, regulando a respiração e
libertando a mente da agitação e confusão mental, preenchendo o
nosso ser com serenidade e harmonia. 

Uma mente pura está completamente livre do desejo e do apego aos
objetos exteriores, permanece sem distrações, tranquila e serena,
num perfeito estado de samadhi.

PRATYAHARA
O recolhimento dos sentidos. A natureza da mente é instável, quer
isto dizer, saltita de um pensamento a outro, reagindo a todos os
estímulos que os sentidos captam do exterior. 

O fluxo constante de informações que recebemos são percebidos
pelos nossos cinco sentidos. São estes sentidos, determinados pelos
instintos que, normalmente dizem o que a mente deve fazer. Sem
controlá-los, seremos escravos deles.
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DHYANA  
Surge como a evolução natural de dharana, pois quando o yogi
alcançou a capacidade de manter a sua mente perfeitamente
concentrada, livre de todas as distrações, ele estabeleceu
firmemente a sua mente num estado de meditação (dhyana). 

A diferença entre dharana e dhyana reside no facto de que na
primeira ainda persiste uma separação entre o objeto da meditação,
de quem medita, e do ato de meditar, ao passo que no estado de
dhyana a consciência do ato de meditar desaparece, permanecendo
apenas a consciência do ser e do objeto de meditação.

SAMADHI
O objetivo final do yogi, refere-se a um estado iluminado de ligação
com o absoluto. 

No samadhi todos os conceitos de dualidade são destruídos, a
mente-ego finalmente dissolve-se na consciência cósmica.

Os pensamentos param ou são neutralizados, o yogi adquire
controlo sobre a mente, ficando a mesma num estado de quietude. 

A verdadeira e definitiva realização do Yoga não pode ser descrita
por palavras, pois é algo que transcende o intelecto.

DHARANA  
Concentração da mente - este termo está relacionado com a
capacidade do yogi manter a sua mente focada ou concentrada
num só ponto ou objectivo, livre de todas as distrações do discurso
mental
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Período Clássico 

O terceiro capítulo – Vibhuti Pada - tem por tema a prática da
meditação profunda (samyama) e os resultados que ela produz.

O último capítulo – Kaivalya Pada -  trata do objetivo final do Yoga,
o estado de identificação do praticante com todo o Universo,
produzindo o isolamento (Kaivalyam).

O Yoga ensinado nos Sutras é conhecido como Raja Yoga, Yoga
clássico ou Yoga Samkhya.

Os Yoga Sutras evidenciam o facto de que o Yoga é para qualquer
tipo de pessoa, esteja  fisicamente incapacitado como apto,
devido à utilização de técnicas mentais recorrendo ao corpo
apenas como ferramenta adicional para o correto desempenho
prático, desde que o praticante esteja disposto a esta disciplina do
pensamento e comportamento.
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Período Clássico 

Os ensinamentos de Patanjali têm como objetivo dar-nos as
ferramentas certas para alcançar um estado de consciência pura,
sem influências materiais, estarmos presentes no mundo, mas
não sermos influenciados por ele, alcançar o Kaivalyam.
 
Foi neste período que o Yoga também encontrou o seu caminho
para o Budismo, Buda foi o primeiro budista a estudar Yoga. As
escrituras budistas enfatizam a meditação e as posturas físicas,
que são processos do Yoga.

Buda, que em hindu quer dizer
“Iluminado”, foi o nome dado a
Siddhartha Gautama, líder religioso
que viveu na Índia, cuja bondade e
sabedoria lhe valeram esse título. É
considerado pelos budistas o
“Supremo Buda”, o fundador do
budismo.
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Período Pós-clássico 

Muitos séculos depois dos Yoga Sutras, surge na história do Yoga
– O Tantrismo, cujo significado é continuidade ou rede, em
sânscrito, Tantra significa urdidura, a trama do tecido, a trama de
uma tapeçaria que se estende. Na sua origem, o Tantra nada tem
a ver com sexualidade ou sexo. Representa a ideia de que todas
as coisas do universo estão conectadas, entrelaçadas, unidas
entre si, através de uma espécie de fio invisível que forma essa
união íntima de todas as coisas.
 
Tantra trata de equilibrar as nossas energias: masculina e
feminina, quente e fria, interna e externa. Na verdade, é uma das
formas mais próximas de Yoga que a maioria de nós pratica hoje.
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Período Pós-clássico 

O tantra negou a crença de longa data na filosofia yogi de que o
corpo era um obstáculo para a vida espiritual, sendo "mau", "sujo"
e "perverso". Os yogis tântricos acreditavam que os nossos corpos
eram os vasos supremos, sagrados e últimos para a iluminação,
portanto, deveriam ser apreciados tão altamente quanto Deus.

Na verdade, os yogis tântricos eliminaram a ideia de que éramos
até separados de Deus. Portanto, essa ideia um tanto Nova Era de
que todos somos um tem as suas raízes no Yoga Tântrico. Além
disso, as ideias de “corpos de energia” (como os chakras )
surgiram do Tantra.
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Período Pós-clássico 

Por causa do ênfase do Tantra no corpo como um recipiente
sagrado, surgiu a arte de cuidar do corpo. Os yogis tântricos
estavam tendo dificuldade para tentar meditar mais de 10 horas
por dia, então eles tinham que encontrar uma solução.
 
Eles começaram a observar os movimentos dos animais e da
natureza. E começaram a imitá-los: esticando as costas como um
gato ou um cão, ficando em pé como uma árvore, e assim por
diante. E assim nasceu o Hatha Yoga. Uma vez que o corpo
estivesse mais forte e saudável, eles poderiam ir muito mais
fundo.

Hatha Yoga é a prática física do Yoga, a palavra hatha (que
literalmente significa  “esforço físico violento”) deriva das sílabas
ha – sol e tha – lua, donde percebemos a visão do Tantra. A
integração das forças solar e lunar, masculina e feminina, é o
objetivo deste Yoga.
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Período Pós-clássico 

E este é definitivamente o ramo mais próximo do que a maioria
de nós pratica  no nosso mundo moderno. Por volta do século XIV
foi escrita pelo sábio indiano Swami Swatmarama, a primeira
obra influente e substancial sobre Hatha Yoga – O Hatha Yoga
Pradipika. 

Esta obra acaba por ser o manual mais detalhado sobre a ciência
do Hatha Yoga que chegou até nós. Composto por 4 capítulos,
com um total de 389 versos (por ser um texto muito antigo
existem versões com mais ou menos versos, sendo este número
uma média).

Este período também ficou conhecido pelos ensinamentos de
outras grandes personalidades como: Matsyendranātha,
Gorakhnath, Cauranginatha, Gheranda, Shrinivasa.
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“Qualquer pessoa que pratique
ativamente Yoga, seja ela jovem,

velha ou mesmo muito velha,
enfermiça e débil, pode

conseguir a perfeição se praticar
diligentemente”

- Svatmarama (Hatha Yoga Pradipika)
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Período Moderno 

O período entre 1700 e 1900 d.C é considerado o período moderno
em que grandes Mestres contribuíram para o desenvolvimento
do Raja Yoga, a partir daqui o Yoga vai adquirir influencias destes
Mestres que irão dar nomes diferentes aos vários estilos de Yoga. 

É geralmente aceite que o início do Yoga moderno começou em
1893 quando Swami Vivekananda foi ao Congresso das Religiões
nos Estados Unidos em Chicago. Antes de Vivekananda houve
outros yogis que atravessaram o oceano na direção da Europa,
mas a sua influência em termos de divulgação do Yoga foi
limitada. A participação de Vivekananda no Congresso das
Religiões abriu portas para outros yogis que começaram a vir
para o ocidente. 

Após Vivekananda, o yogi com mais evidência, foi Paramahansa
Yogananda que chegou a Boston em 1920 onde cinco anos mais
tarde abriu a Self-Realization Fellowship.
 
Agora nos tempos contemporâneos, todos têm convicção sobre
as práticas de Yoga voltadas para a preservação, manutenção e
promoção da saúde. O Yoga espalhou-se por todo o mundo pelos
ensinamentos de grandes personalidades como Sri Tirumalai
Krishnamacharya, Swami Sivananda, K. Pattabhi Jois, B.K.S.
Iyengar, Swami Satyananda Saraswati, Maharishi Mahesh…
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B E N E F Í C I O S  D O  Y O G A



UMA OFERTA ESPECIAL
PARA SI

1 AULA DE YOGA

relax
você merece

código: 1yoga2020



Para muitos, a prática de Yoga é restrita a Hatha Yoga e Asanas
(posturas). Entretanto, entre os Yoga Sutras, apenas três sutras
são dedicados aos asanas. Fundamentalmente, hatha yoga é um
processo preparatório para que o corpo possa sustentar níveis
mais elevados de energia. O processo começa com o corpo,
depois a respiração, a mente e o eu interior.

O Yoga também é frequentemente entendido como uma
terapia ou sistema de exercícios para a saúde e a boa forma.
Embora a saúde física e mental sejam consequências naturais
do Yoga, o seu objetivo é mais abrangente. "Yoga é sobre se
harmonizar com o universo. É a tecnologia de alinhar a
geometria individual com a cósmica, para atingir o mais alto
nível de perceção e harmonia."

O Yoga não adere a nenhuma religião, sistema de crenças ou
comunidade em particular; sempre foi abordado como uma
tecnologia para o bem-estar interior. 

Qualquer pessoa que pratique Yoga com envolvimento pode
colher os seus benefícios, independentemente da sua fé, etnia
ou cultura.
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Yoga não é uma panaceia, mas é um remédio poderoso para o corpo, a
mente e o espírito. Acima de tudo, o Yoga é um caminho. Quanto mais
tempo você ficar com ele e quanto mais empenho no caminho, mais
longe ele poderá levá-lo.

mas deseja aprender mais, provavelmente já conhece um
pouco do potencial do Yoga na mudança de vida.

cansado o tempo todo ou incomodado pela dor lombar, o
Yoga pode colocá-lo no caminho da recuperação.

como artrite, diabetes ou esclerose múltipla, a prática
regular de Yoga pode ajudá-lo a viver melhor e com toda a
probabilidade, por mais tempo.

– como dores de cabeça provocadas por tensão, ondas de
calor ou pressão sinusal – posturas de Yoga específicas,
técnicas respiratórias, e outras práticas podem trazer alívio.

SE VOCÊ É NOVO NO YOGA, BEM-VINDO
O Yoga pode modificar a sua vida.

SE VOCÊ ATUALMENTE PRATICA YOGA,

o Yoga pode ajudá-lo a sentir-se melhor.
SE VOCÊ ESTIVER DOENTE,

SE VOCÊ ESTÁ DEPRIMIDO OU ANSIOSO,

PARA PROBLEMAS CRÓNICOS DE SAÚDE,

PESSOAS QUE SOFREM DE SINTOMAS TEMPORÁRIOS,
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r e d u z i r  s t r e s s ,  

a u m e n t a r  a  f l e x i b i l i d a d e ,  

m e l h o r a r  o  e q u i l í b r i o ,  

p r o m o v e r  f o r ç a ,  

a u m e n t a r  o  c o n d i c i o n a m e n t o  c a r d i o v a s c u l a r ,  

b a i x a r  a  p r e s s ã o  a r t e r i a l ,  

r e d u z i r  o  e x c e s s o  d e  p e s o ,  

f o r t a l e c e r  o s s o s ,  

p r e v e n i r  l e s õ e s ,  

e l e v a r  o  h u m o r ,  

m e l h o r a r  a  f u n ç ã o  i m u n i t á r i a ,  

a u m e n t a r  o  s u p r i m e n t o  d e  o x i g é n i o  p a r a  o s

t e c i d o s ,  

a u m e n t a r  o  f u n c i o n a m e n t o  e  a  s a t i s f a ç ã o  s e x u a l ,  

n u t r i r  a  e q u a n i m i d a d e  p s i c o l ó g i c a ,  

p r o m o v e r  b e m - e s t a r  e s p i r i t u a l

…  

e  i s t o  é  a p e n a s  u m a  l i s t a  p a r c i a l .

Yoga é dos melhores investimentos como medicina
preventiva. Este sistema único e abrangente pode:
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Você faz trabalho espiritual e isso afeta o corpo.

Você alonga e fortalece os seus músculos e isso afeta o seu
sistema circulatório, digestivo e respiratório. 

Você acalma e fortalece o sistema nervoso e isso afeta a
mente.   

Você cultiva paz de espírito e isso afeta o sistema nervoso, o
sistema imunológico e o sistema cardiovascular.

Uma grande variedade de fatores pode afetar o nosso bem-estar,
por exemplo, o caso das doenças cardíacas, temos que ter em
consideração o colesterol e a pressão arterial, o stress e o papel da
mente em perpetuá-lo, o temperamento emocional, as conexões
com outras pessoas, a forma como se vive… 
 
Uma maneira mais eficiente de solucionar problemas de saúde é
trabalhar em várias áreas simultâneas. E é exatamente isso que o
Yoga faz.
 
No Yoga: 

 
O Yoga diz que, se você olhar com clareza, verá que tudo sobre
você está conectado a tudo o resto.
 
Do ponto de vista terapêutico, isso fornece a perceção de que
você melhora o funcionamento de qualquer órgão ou sistema,
tentando melhorar tudo. O Yoga pode complementar os cuidados
médicos da medicina convencional.
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Y O G A  C O M O  M E D I C I N A  



E Q U Í V O C O S  C O M U N S  S O B R E

Y O G A  E  Y O G A  T E R A P I A

 Yoga não é só para f lexiveis e f it

Algumas pessoas evitam o Yoga porque pensam que é apenas para
pessoas jovens,  fortes e atléticas.  Ficam com essa impressão quando
olham para algumas imagens em revistas ou experimentam algumas
aulas mais vigorosas.

Curiosamente,  se você acha que não pode fazer Yoga, então Yoga pode
ser especialmente úti l  para si .

São aquelas pessoas com nenhuma experiência de Yoga, que consideram
o Yoga mais desafiador,  que pensam que são terríveis nisso e parece que
não conseguem acalmar as mentes que têm mais a ganhar.

 Yoga não é apenas para quem tenha boa saúde

Yoga tem sido usado para ajudar muitas doenças,  desde pacientes com
cancro,  pessoas com doenças cardíacas,  artrite reumatoide,  diabetes tipo
2,  entre outras.  

Para aquelas pessoas que são obrigadas a estar numa cama ou cadeira de
rodas,  podem fazer Yoga modificado de acordo com as suas necessidades
e habil idades.

É claro que esta não é a experiência de todos,  mas mostra o que pode ser
possível  ao abraçar a prática do Yoga. As probabil idades de chegar até tão
longe e sentindo-se bem quando lá chegar.
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E Q U Í V O C O S  C O M U N S  S O B R E

Y O G A  E  Y O G A  T E R A P I A

 Yoga não é uma religião

Embora o Yoga tenha saído da Índia antiga,  não é uma forma de
Hinduísmo. De fato o Yoga é praticado  por Cristãos,  Budistas,  Judeus,
Muçulmanos,  Ateus e Agnósticos.  Certamente existe um lado espiritual
no Yoga, mas não precisa de subscrever nenhuma crença específ ica
para se beneficiar dele.  

O Yoga tem uma dimensão espiritual na qual você pode concentrar-se
ou ignorar totalmente,  dependendo do que for mais úti l  para si .

O Yoga é compatível  com qualquer rel igião ou nenhuma, se essa for a
sua preferência.  Permite uma abordagem "pegue o que você pode usar
e ignore o resto".

A meditação,  que muitas pessoas consideram eficaz para uma
variedade de problemas,  teve a sua origem no Yoga e continua sendo
parte integrante do mesmo. (Embora a meditação seja
frequentemente considerada uma prática Budista,  o próprio Buda era
um yogi) .  Mas se a meditação parecer-lhe estranha demais,  não faça
isso.

Se cantar OM parecer estranho, cante outra coisa ou não cante nada.

Esta é a uma das belezas do Yoga. Existem tantas práticas e tantas
maneiras de modificar essas práticas que as necessidades de
praticamente qualquer pessoa podem ser atendidas.
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Com a prática, você está fortalecendo e acalmando o sistema
nervoso.

Está aumentando o fluxo sanguíneo para os órgãos internos e
trazendo mais oxigénio para as células.

Está limpando a desordem mental que pode destruir a sua
vida, permitindo que veja as coisas com mais clareza.

Está cultivando os músculos espirituais de uma maneira que
pode torná-lo mais feliz, menos ansioso, mais em paz.

O QUE É O YOGA?

O Yoga é uma tecnologia sistemática para melhorar o corpo,
entender a mente e libertar o espírito. Os yogis tendem a ser
mais flexíveis, mais fortes, mais energéticos e mais jovens do que
as pessoas que não praticam Yoga. E o que está acontecendo do
lado de fora é um reflexo do que está acontecendo com todos os
sistemas do corpo.

O Yoga tem várias ferramentas que podem ajudar a superar um
dos principais fatores que comprometem a saúde e o bem-estar
de muitos no mundo moderno: um sistema desequilibrado de
resposta ao stress. 
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O QUE É O YOGA?

Com uma prática sustentada e regular, particularmente os
exercícios de alongamento e fortalecimento conhecidos como
"asana" e as técnicas respiratórias conhecidas como "pranayama",
o corpo e a respiração ficam mais fortes. A postura e a capacidade
pulmonar melhoram, assim como a função intestinal, a drenagem
linfática e o funcionamento do sistema imunológico. 

Gradualmente sente-se mais equilibrado, mais capaz de suportar e
ultrapassar todas as dificuldades que vão surgindo no seu
caminho.

Muitas pessoas têm a impressão de que a prática física do Yoga é
sobre ser flexível, mas a flexibilidade física não é o objetivo principal
da prática do asana: é o equilíbrio.

Algumas pessoas que praticam Yoga, particularmente algumas
mulheres são muito flexíveis, o que elas precisam é de força.

Outras pessoas, incluíndo homens, são muito fortes quando
chegam ao Yoga,  mas não têm flexibilidade.

Alguns praticantes são debilitados pelo medo, outros têm
dificuldades em permanecer motivados, algumas pessoas não
conseguem relaxar.
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O QUE É O YOGA?

O que a prática do Yoga faz é desafiá-lo onde quer que você
precise, transformar deficiências em pontos fortes, tornando-o
uma pessoa mais equilibrada.

A própria prática de asana é equilibrada porque envolve fazer
poses diferentes de cada uma das principais categorias.
Idealmente se a sua condição permitir, a sua prática incluirá
algumas poses mais vigorosas que são equilibradas com
relaxamento. Esta é uma das razões pelas quais as aulas de Yoga
quase sempre terminam em Savasana, a postura de
relaxamento intenso. 

Yoga é uma série de práticas que permite obter constantemente
disciplina, força e autocontrole, enquanto se cultiva relaxamento,
consciência e equanimidade.

Embora não tenha sido originalmente inventado para melhorar a
saúde ou facilitar a recuperação de doenças, era e ainda é, para
aqueles que escolherem usá-lo dessa maneira, um caminho
espiritual, uma maneira de encontrar felicidade e significado num
mundo caótico e fora de controle - há um crescente corpo de
evidências científicas sugerindo que o Yoga tem um sério valor
terapêutico. 

Savasana - Postura de relaxamento
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AS RAÍZES DO YOGA COMO MEDICINA

Os antigos yogis não tinham máquinas sofisticadas ou tecnologia
avançada para estudar os órgãos internos ou o sistema nervoso.
Em vez disso, eles usaram os poderes observacionais do próprio
corpo. Eles manipularam o corpo de todas as maneiras que
puderam pensar e experimentaram várias técnicas para canalizar
a respiração e, ao fazer isso eles exploravam os efeitos.

Eles acreditavam que o que aprendiam sobre si mesmos, os
ajudava a entender melhor o mundo a seu redor, quanto mais
eles exploravam e observavam, mais sofisticada era a sua
capacidade de perceber diferentes aspetos e subtilezas do corpo. 

Sentados em cavernas nos Himalaias, escondidos na floresta e
ashrams no campo, guiados pelas descobertas das gerações que
os procederam, aspirantes cantavam, meditavam e
experimentavam com o corpo de uma maneira dedicada e
sistemática por séculos. Eles aprenderam a esticar os músculos,
abrir as articulações, alinhar os ossos em várias configurações e
observavam o que acontecia como resultado. Eles ficavam de
cabeça para baixo e curvavam-se para trás. Eles imitaram a
postura dos animais (até hoje muitas posturas de Yoga carregam
os nomes dos animais). Eles moveram as articulações, criando
uma série de posturas projetadas para trabalhar
sistematicamente todas as partes do corpo e criar consciência
onde não havia nenhuma.
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AS RAÍZES DO YOGA COMO MEDICINA

Ao experimentar com a respiração, os antigos notaram que certas
práticas podiam trazer uma sensação de energia e calor,
enquanto outras acalmavam e equilibravam o sistema nervoso.

Eles descobriram maneiras de aumentar ou diminuir a
temperatura das suas mãos. Eles desenvolveram técnicas de
meditação que lhes permitiam sentar nus do lado de fora do ar
gelado do inverno e gerar tanto calor que poderiam secar lençóis
molhados sobre eles. Com maior consciência, eles perceberam
que os humanos tendem a respirar primariamente através de
uma narina de cada vez ao longo do dia.

Os yogis aprenderam a controlar a inspiração. a expiração e as
pausas entre elas, e através das suas experiências passaram a
acreditar que, quando você controla a respiração controla a
mente.

Eles inventaram maneiras de limpar o corpo, como engolir longos
pedaços de pano e depois extraí-los lentamente do intestino.

Eles viam o Yoga como um caminho para a iluminação espiritual.
A doença era vista como um obstáculo para atingir essa
iluminação espiritual então fortalecer o corpo e livrá-lo da
enfermidade fazia parte desse caminho.
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O  Q U E  S Ã O  Ó L E O S  E S S E N C I A I S  

?



Provavelmente já ouviu falar de óleos essenciais, e sabe que eles
estão realmente ao nosso redor? Podem ser encontrados em
produtos que usamos diariamente, como perfumes e champôs.
Dão sabor a doces e a pasta de dentes. Eles estão escondidos na
casca dos limões, nas agulhas de pinheiros e nas pétalas de rosas.
Óleos essenciais são a essência de uma planta, destilada num
óleo utilizável.

Cientificamente, os óleos essenciais são misturas de produtos
químicos naturais que dão às plantas os seus cheiros. Chamamos
a essas moléculas químicas de compostos aromáticos voláteis.
Obviamente, há muitos produtos químicos em tudo, então o que
torna os compostos aromáticos voláteis diferentes? 

Parece complicado, mas não se preocupe - o conceito é simples.
Os compostos voláteis são pequenas moléculas orgânicas com
cheiros distintos que mudam facilmente do seu estado sólido ou
líquido para um gás à temperatura ambiente.

Esta capacidade de rapidamente mudar para um gás dá a um
óleo essencial o seu poderoso odor. Quando uma garrafa é
aberta, pode-se cheirar quase imediatamente, graças ao
movimento rápido das moléculas alcançando o nariz.
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Os óleos essenciais podem ser um mecanismo de defesa contra
infeções e predadores, como insetos e animais. As plantas
libertam mais compostos aromáticos quando as suas folhas ou
caules são danificados. Elas fazem isso para deter ameaças e
evitar mais danos, permitindo que a planta se cure.

Uma planta também usa óleos essenciais para se comunicar
com outras plantas, retardando o crescimento de competidores
nas espécies próximas. Este pequeno truque é chamado de
alelopatia. 

Outra forma de os óleos essenciais ajudarem as plantas, é
atraindo polinizadores como abelhas, borboletas e beija-flores.
Outros animais são atraídos para a planta e ajudam a dispersar
as suas sementes. 

Os óleos essenciais são extraídos das plantas, mas nem toda
planta produz um óleo essencial. Na verdade, do enorme
número de espécies de plantas da Terra, menos de 5% são
conhecidas por fazê-lo.
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O uso dos óleos essenciais pode parecer uma moda do século 21
mas assim como o Yoga ele remonta há séculos. Mais
precisamente até ao século 3 a.C. e aos antigos egípcios com a
descoberta de pequenas lágrimas de incenso e mirra encontradas
nas escavações de tumbas no Vale dos Reis. Muito mais tarde, a
Bíblia fala-nos dos Reis Magos que levam esses dois extratos
preciosos para um bebé numa manjedoura: o incenso mais valioso
do que ouro, e mirra, o óleo de embalsamento dos reis.

Ao longo da história, pessoas de todo o mundo utilizaram o poder
dos extratos de plantas para coisas como práticas de saúde,
cerimónias religiosas, rituais culturais e alimentos.

O material vegetal do óleo essencial, como a resina de incenso, foi
usado até como uma forma de moeda em determinados
momentos. Um dos seus usos mais famosos era como perfume.
Se quiser ter o cheiro de Cleópatra, uma aposta segura seria rosa,
mirra e cardamomo ou canela, pois esses aromas eram populares
no Egito antigo. As civilizações egípcia, indu, chinesa e grega
contribuíram para o que sabemos hoje sobre os poderosos usos
dos óleos essenciais.
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Foi em 1926 que o termo "aromaterapia" ficou conhecido pela
primeira vez, num artigo científico de Réné-Maurice Gattefosse.
Químico no ramo de perfumaria da sua família. Gattefosse ficou
intrigado em saber como as qualidades antissépticas das
essências naturais das plantas eram mais eficazes do que os seus
homólogos químicos. Durante uma experiência, Gattefosse
queimou gravemente a mão, então, procurando alívio da dor, ele
mergulhou a mão no tanque de fluido mais próximo. O óleo de
lavanda reduziu instantaneamente a ardência e, nos dias
seguintes, ele sentiu o aumento da taxa de cicatrização da sua
pele.

Os produtos naturais são utilizados pelo homem desde tempos
antigos, com o objetivo de procurar alívio e a cura de doenças
através do uso de plantas. 
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O nosso entendimento científico dos óleos essenciais
percorreu um longo caminho desde então. Atualmente,
existem milhares de estudos revistos por pares que
contribuem para o nosso entendimento e uso dos óleos
essenciais. O século 21 trouxe os óleos essenciais de grupos
periféricos para a sociedade popular, perpetuando os seus
estudos. Com os avanços da tecnologia e anos de pesquisa,
podemos finalmente aproveitar todo o poder dos óleos
essenciais.

Quando usados apropriadamente, os óleos essenciais podem
tornar-se muito literalmente uma parte “essencial” da sua
rotina diária. Quer você se importe profundamente com o uso
de soluções naturais no lar, deseje produtos que proporcionem
suporte aos seus esforços de levar um estilo de vida saudável
ou simplesmente queira um modo poderoso e eficaz de apoiar
o bem-estar da sua família, os óleos essenciais podem ajudá-lo
a satisfazer as suas necessidades.
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Os óleos essenciais trabalham em vários níveis do organismo, por este
motivo os seus efeitos podem ser profundos.

Eles podem ser usados de várias formas para ajudar no alívio 
de:

dores de cabeça

alergias

insónias

acnes

disfunções 

digestivas

dores em geral

gripes e constipações

Entre outras doenças que afetam o corpo, geralmente provocadas por
situações de stress e tensão.
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Os seus efeitos na mente também têm sido amplamente estudados e a
sua eficácia comprovada pela sua capacidade de:

acalmar a mente agitada

auxil iar no tratamento da 

ansiedade

melhoria na concentração e foco

auxil iar no tratamento da 

depressão

Reduzir o stress

elevar o humor

estabil izar 

comportamentos

Como agentes de cura natural os óleos essenciais são excelentes
antissépticos, anti-inflamatórios, analgésicos, equilibradores hormonais,
germicidas, entre muitas outras propriedades.
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UMA OFERTA ESPECIAL
PARA SI

Na compra de 2 óleos à sua
escolha - *oferta de 1 óleo Wild

Orange  5 ml*

relax
você merece

código:
1wildorange2020



C O M O  U S A R  Ó L E O S  E S S E N C I A I S  

?



USO AROMÁTICO

Quando uma pessoa inala um óleo

essencial, imediatamente uma região

do cérebro ligada ao processamento

das emoções, chamada de Sistema

Límbico é ativada. As nossas

memórias, alegrias, medos, sonhos,

crenças são imediatamente

influenciadas por esse aroma,  as

moléculas presentes nos óleos

essenciais também são recebidas

através dos alvéolos dos pulmões e, a

partir daí, para a corrente sanguínea,

atuando no corpo e levando os

benefícios do óleo utilizado. 

Podemos explorar várias formas de

utilização dos óleos essenciais,

inalando com as mãos, difusores,

pingar na roupa, borrifadores.
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Os óleos essenciais são lipossolúveis.

Por causa dos seus compostos

químicos, eles são facilmente

absorvidos e entram na corrente

sanguínea quando são aplicados

diretamente. Esta é uma das razões

pelas quais a qualidade dos óleos é

importante. Alguns óleos essenciais

devem ser diluídos com um óleo-base

antes de colocá-los na pele a fim de

evitar sensibilidade, devido às suas

fortes propriedades químicas. Por

exemplo: Oregano, clove, lemongrass.

Podemos utilizar os óleos essenciais,

durante o banho, que funciona como

um método tópico e aromático,

adicioná-los ao champô, ao creme

hidratante, aplicar nos pontos de

reflexologia nos pés e nas mãos, entre

outras aplicações. 

USO TÓPICO
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Assim como as plantas são

consumidas frescas, secas para ervas,

usadas em chá, tomadas

internamente para benefícios

terapêuticos e usadas na culinária, os

óleos essenciais podem ser tomados

internamente para esses mesmos

usos. 

Quando as plantas são destiladas para

a extração dos seus óleos essenciais,

as propriedades são concentradas,

devendo-se usar pequenas

quantidades, de acordo com a

dosagem recomendada no rótulo e

outras diretrizes profissionais para

evitar o uso excessivo ou a toxicidade

desnecessária.  

USO INTERNO
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Antes de usar óleos essenciais internamente, certifique-se
sempre de que o óleo foi aprovado para uso interno.

Toda vez que aplicar óleos essenciais tópica ou internamente,
certifique-se de seguir as diretrizes de dosagem sugeridas
para evitar irritação ou efeitos adversos.

Sempre dilua os óleos fortes antes da ingestão ou da aplicação
tópica.

DIRETRIZES DE SEGURANÇA

Antes de começar a usar óleos essenciais como parte de um estilo
de vida saudável, é importante estar ciente de importantes
diretrizes de aplicação e segurança. Quando usados de modo
inadequado, os óleos essenciais não serão tão eficazes ou seguros.
Aqui estão algumas diretrizes de segurança que devemos
conhecer antes de adicionar o uso dos óleos essenciais à rotina
diária de bem-estar:
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No caso de alguns óleos, especialmente os óleos cítricos, evite
a exposição ao sol ou aos raios UV por até 12 horas após a
aplicação tópica.

Consulte o médico antes de usar óleos essenciais (ou
suplementos à base de óleos essenciais), principalmente se
tiver questões de saúde específicas ou circunstâncias
especiais, como a gravidez.

Assegure a aplicação apropriada, e armazene os óleos em um
local seguro para evitar a ingestão acidental por crianças.

Ao promover um estilo de vida saudável, os óleos essenciais
devem ser usados junto com outras práticas, como
alimentação nutritiva e exercícios regulares.

DIRETRIZES DE SEGURANÇA
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“ A mente vive no passado e
no futuro; os óleos trazem
você de volta ao presente”

- Jeri McDowell (Yoga instructor)
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Sequência para
 ajudar 

a dormir melhor 

6 7

8
9

Ujjayi em simultâneo com os Asanas

10 minutos
 em Savasana

Bhramari Pranayama
Respiração da Abelha

Colocar no difusor 1 gota de Vetiver + 5 gotas de Lavender +  4 gotas de Cedarwood

 Respiração Abdominal

Om Shanti Shanti Shanti

1 2Joelhos ao peito Ponte 3 Torção da Coluna
(ambos os lados)

4

5 Torção ligeira
(ambos os lados)

Flexão lateral fácil
(ambos os lados)

Movimento do gato
 

Cão de cabeça para baixo
 

Guerreiro I 10 Guerreiro II 11 Árvore

Repetir os passos 8 a 11 para o outro lado 

12 Peixe 13 Criança 14
15



para fins de limpeza reduzindo os níveis de toxicidade, 
para cozinhar, 
nas minhas práticas de Yoga, 
com os meus gatos 
e em todos os lugares que eu vou.

Quando fui apresentada aos óleos essenciais, não sabia o quanto
eles iriam fazer parte da minha vida ...

Também os apresentei à minha prática e ensinamentos diários de
Yoga, combinando os benefícios do Yoga com os óleos essenciais.

Recebi um feedback muito positivo na maneira como eles ajudam
os meus alunos (e eu) a tornarem-se mais presentes e centrados,
aumentando a capacidade respiratória, concentração e foco,
enquanto efetivamente acalma e relaxa o sistema nervoso
parassimpático. Uma enorme fonte de relaxamento profundo e
revitalização, com os poderosos benefícios destas dádivas da Terra.

Agora, eles têm um lugar essencial na minha vida diária. Eu os uso
em casa:

Se estiver interessado em transformar o seu estilo de vida e
começar a viver o estilo de vida do óleo essencial, clique aqui para
visitar o meu site de óleos essenciais DoTERRA ou sinta-se à
vontade para entrar em contato comigo para que eu possa dar-lhe
uma aula de demonstração gratuita!
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Desde que iniciei o meu caminho no Yoga e nos Óleos Essenciais
que já assisti a muitos cursos, formações, estudei vários livros
técnicos e informativos, enriqueci ainda mais a minha
compreensão sobre estas duas áreas. Adquiri um conjunto de
ferramentas para uma vida mais saudável, mais pacifica, mais
equilibrada.

Inspirada pelos seus resultados e benefícios, tanto a nível físico
como mental, criei  a página https://magia-aromatica.pt/ para que
possa compartilhá-los com o maior número de pessoas.

Porque eu acredito, apaixonadamente, que também você pode
banir esses sofrimentos e dores, aumentar a sua energia vital e ter
melhor qualidade de vida. 

Eu ficaria muito feliz se tirasse alguns minutos para clicar na
minha página e ver como posso mudar a sua vida. 

Deixe-me mostrar como pode recuperar a sua saúde e energia,
não importa o quão ocupada possa ser a sua agenda, você merece
todo o carinho do Universo. 

Do meu        para o seu
Teresa Cana-Verde
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Esse é o 
sentimento.

 
Hoje só queremos 

agradecer.

Uni  Ser
C E N T R O  D E  Y O G A  E  B E M - E S T A R


