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O alongamento produz um
estímulo profundo nos músculos
e gera relaxamento muscular.

Dores nas costas ou pescoço,
geradas por tensão, costumam
diminuir após o início da prática
de yoga.

A prática de yoga produz inúmeros efeitos positivos.

Confira 5 benefícios da yoga, que auxiliam corpo e mente:

Com o passar dos anos, as
articulações liberam cálcio,
reduzindo a nossa mobilidade.

A prática de yoga com
movimentos articulares, libera o
cálcio acumulado e melhora o
funcionamento das articulações.

A prática das posturas de yoga
facilita a meditação. As posturas
deixam o corpo mais estável e
evitam distrações externas,
levando à concentração máxima.

Além disso, a yoga proporciona a
respiração de maneira consciente.



Ao executar a prática de yoga e as
posturas com longa permanência
e auto-observação, você passa a
entender melhor o diálogo interno
com seu corpo e a comandar
melhor seus músculos.

O aumento dessa consciência
corporal contribui para o ganho de
performance em qualquer outra
atividade física.

A força feita na prática de yoga
utiliza um sistema natural: a
isometria. Os músculos contraem
e relaxam diversas vezes para
sustentar determinada posição.

A isometria atua profundamente
nos músculos gerando resistência
para os momentos necessários.

A prática de yoga produz inúmeros efeitos positivos.

Confira 5 benefícios da yoga, que auxiliam corpo e mente:



Essas dicas podem até parecer simples,
mas farão toda diferença na prática de yoga.

Pratique sempre no mesmo horário, isso ajuda a manter a disciplina.
Escolha um lugar arejado e com o mínimo de distrações possível.
Enquanto estiver na prática, desligue o celular.
Escolha uma música tranquila e experimente praticar sem música.
Comece aos pouquinhos, a evolução não dá saltos.
Faça pelo menos 5 minutos de meditação ao final da prática.



A prática de cada postura, passa sempre 3 etapas:

Comece pela ADAPTAÇÃO. O objetivo é compreender que todo exercício produz uma ansiedade
pela evolução. Por isso, primeiro é essencial parar, não sentir o esforço, e apenas observar. Espere
seu corpo se adaptar 100% à postura, desenvolvendo a paciência.

Agora que o corpo já está adaptado, comece a perceber os primeiros sinais nas regiões que serão
trabalhadas durante a PERMANÊNCIA. Mantenha a atenção a essas regiões.

Por fim, a POSTURA COMPLETA. Isso não significa que você chegou ao ponto máximo, mas que a
postura completou seu propósito e todos os efeitos estão sendo produzidos.


