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 Um dos maiores objetivos 

da prática de Yoga é servir 

como guia e dar ao indivíduo 

as ferramentas necessárias para 

que ele possa, sozinho, dar os 

primeiros passos em direção à 

redução dos problemas mentais 

que o impedem de obter o 

máximo de sua vida. E o que o 

Yoga afirma é que só você pode 

fazer isso. Isto se aplica também 

no caso de o indivíduo frequentar 

um psicólogo ou psiquiatra; já que 

este pode apenas estimulá-lo e 

guiá-lo na manifestação e remoção 

destes conflitos. Portanto, o Yoga 

interessa-se primariamente pela 

prática e não palavras. Aliás, 

a maior finalidade do Yoga 

como ciência é desenterrar a 

causa dos conflitos mentais. 

Todos os problemas conscientes 

e subconscientes devem ser 

erradicados. Se o yoga falhar na 

tarefa de “limpar” a sua mente, ele 

também não conseguirá produzir 

todos os muitos benefícios que 

conhecemos, especialmente em 

esferas mais elevadas. Claro, ainda 

seria possível se beneficiar dos 

efeitos dos āsanas (posturas) ou 

prāṇāyāmas (respiratórios), mas 

estes são elementares, apesar de 

fundamentais e essenciais à vida 

yogika. Cabe apenas esclarecer que 

quando falamos em remoção de 

problemas mentais, esta é apenas 

uma expressão, já que todos os 

dados estão permanentemente 

gravados na memória. Na verdade, 

o que se remove é a reação aos 

conflitos internos e memórias.

 O Yoga afirma que se deve 

superar a infelicidade associada 

aos conflitos mentais antes de 

experimentar equanimidade. 

Na verdade, muitas pessoas 

procuram o Yoga porque possuem 

problemas profundamente 

enraizados que desejam remover. 

Se não soubessem da existência 

desses problemas, ou da falta de 

algo em suas vidas, talvez nem 

tivessem começado a prática e 

assim não haveria nenhum fator 

incentivador. Nesse sentido, os 

problemas se tornam recursos 

positivos que nos incentivam 

a fazer algo valioso em nossas 

vidas, ao invés de afundarmos 

cada vez mais num pântano de 

auto-complacência, auto-piedade 

e preguiça. O Yoga nos ensina a 

olhar para os conflitos mentais 

deste ponto de vista. Além do 

mais, enquanto o Yoga objetiva 

o esvaziamento da mente, ele 
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não tenta ao mesmo tempo preenchê-la com novos dogmas. Todo o 

condicionamento deve ser removido e nunca substituído por novos 

condicionamentos. A mente deve ser esvaziada de todos os problemas 

para que possa espontaneamente refletir aquilo que já existe, mas que 

ainda é desconhecido.

A interpretação dos conflitos mentais segundo a psicologia do Yoga

O problema mental mais básico e recorrente é o de “falta de significado”. 

Jung (Carl Gustav Jung) afirmou corretamente que a maior força 

motivadora na vida das pessoas é a necessidade de achar um significado. 

A maioria dos problemas neuróticos, assim como também os físicos, 

é causada pelo simples fato de as pessoas não agregarem nenhum 

valor em suas vidas. Tudo parece fútil e sem propósito e o desespero 

consequente resulta em emoções negativas intensas que podem causar 

um verdadeiro colapso das funções 

mentais e corporais. Jung reconhecia 

este processo e escreveu com 

simplicidade direta e devastadora: 

“Quando a vida consciente perde seu 

significado e sua promessa, então é 

como se um pânico tomasse conta…” 

Isso resume bem como vivem muitas 

pessoas; uma vida vazia sem significado ou esperança. Mas, se você se 

reconhece nesta posição e conscientemente esquece o vazio presente 

em sua vida ou tenta mascarar a questão com alegações dogmáticas de 

que há um significando sem realmente conhecê-lo, você está escapando 

do problema. Você deve descobrir por si mesmo, através de sua própria 

experiência. O método é o Yoga. Da prática virá o conhecimento e a 

compreensão de sua verdadeira natureza e a incrível relação com a 

vida.

 

A psicologia do Yoga acredita 
que a susceptibilidade cega 
às ideias e o apego àquelas 
já existentes como um grande 
problema mental. Devemos ser 
receptivos, definitivamente, mas 
não inocentemente cegos. 
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Mesmo não sendo reconhecido como um problema mental, o Yoga 

classifica o condicionamento com tal. Em outras palavras, aqueles 

muito apegados a conceitos e dogmas têm um problema mental. O 

condicionamento faz com que a mente deixe de ser um reservatório 

de idéias espontâneas, e sim um depósito de padrões rígidos e 

estereotipados. Este é um enorme bloqueio e um obstáculo à percepção 

mais elevada. Esta categoria também inclui a tendência em aceitar idéias 

sem reflexão ou experiência pessoal. A maioria das pessoas acredita 

em quase tudo o que lê ou ouve, sem nunca relacionar à experiência 

própria. Não acredite em nada antes de testar pessoalmente. E isto se 

aplica ao conteúdo deste texto. Somente acredite que a água salgada é 

salgada quando provar. Na verdade, a psicologia do Yoga acredita que 

a susceptibilidade cega às ideias e o apego àquelas já existentes como 

um grande problema mental. Devemos ser receptivos, definitivamente, 

mas não inocentemente cegos. 

 Para se conseguir ter paz mental, o Yoga propõe a seguinte 

abordagem constituída de três pontos. Primeiro, deve-se tentar 

prevenir a ocorrência destas perturbações. Como já dito anteriormente, 

não adianta esvaziar a mente de complexos existentes e ainda assim 

deixá-la aberta e suscetível a impressões adversas. É necessário tornar 

a mente forte e flexível para os altos e baixos da vida. Segundo, deve-se 

exaurir os problemas conscientes, 

ou seja, aqueles que você já 

reconhece. E terceiro, deve-se 

aos poucos descobrir e erradicar 

os problemas subconscientes. 

Estes são os problemas que 

mais causam dor, infelicidade e 

angústia e que estão enterrados 

profundamente nos planos da 

mente. Frequentemente, sente-se os o resultado destes conflitos na 

forma de depressão ou ansiedade, mas não sabemos realmente qual a 

causa. Você pode atribuir a causa a algum evento externo ou pessoa, 

Uma das ferramentas psicológicas 
utilizadas no Yoga com este propósito 
é a aceitação. O Yoga nos ensina a 
aceitar os sentimentos e não compará-
los aos sentimentos de outros; assim 
como usar os próprios talentos e 
qualidades e agir com naturalidade. 
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mas a verdadeira causa está no fundo de sua própria mente. Estes três 

processos não ocorrem em sequência, mas simultaneamente. Quanto 

menos problemas mentais o individuo experimentar, mais ele será 

capaz de enfrentar a vida com calma e equanimidade. Então, estes três 

pontos caminham juntos como parte de uma abordagem integral que 

elimina e previne o aparecimento dos conflitos mentais. Eles são óbvios 

e de senso comum, mas raramente são postos em prática. A remoção 

dos problemas subconscientes é a tarefa mais importante, mas resolvê-

los num plano consciente é de relevância primária. Na verdade, este é o 

primeiro passo para a resolução de conflitos profundos.

 Uma das ferramentas psicológicas utilizadas no Yoga com este 

propósito é a aceitação. O Yoga nos ensina 

a aceitar os sentimentos e não compará-

los aos sentimentos de outros; assim como 

usar os próprios talentos e qualidades e 

agir com naturalidade. Jamais suprima as 

emoções, mas observe-as com percepção 

(na verdade, o termo do inglês “awareness” 

é traduzido corretamente como “percepção 

passiva não diferencial”), sem jamais se 

sentir culpado por eventos que já passaram. Tente se aceitar e não se 

condenar baseado em comparações injustificadas com outras pessoas. 

Todos nós temos qualidades e talentos específicos, mas em alguns estes 

atributos são óbvios. Além disso, a sociedade em lugares e tempos 

diferentes dá mais valor a determinados talentos que a outros. Se você é 

um jogador de futebol, ator ou grande músico, este talento é facilmente 

reconhecido por todos. Mas, se você é capaz de trabalhar com crianças 

e as inspirar, criar um lindo jardim ou consertar um carro ou até mesmo 

se você é bom em entender os problemas alheios com compaixão; 

então estas qualidades também são talentos. À primeira vista são 

talentos menos óbvios, mas são tão substanciais quanto os outros. 

Tente perceber que não são só aqueles que ganham dinheiro e fama 

que têm talentos. Todos temos talentos específicos. Mas, é importante 

É preciso aceitar as emoções 

e sentimentos sem culpa. 

Se, por exemplo, você 

tem tendência em sentir 

raiva diante da mais boba 

provocação, aceite isso como 

parte de sua personalidade. 

Não se sinta culpado.
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que você os desempenhe de acordo com sua natureza. É preciso aceitar 

o que nos vem naturalmente de acordo com nossa personalidade, já 

que o contrário pode gerar amargura e infelicidade. Faça aquilo que 

lhe parece espontâneo, sem esforço excessivo e que é adequado ao 

seu temperamento. No Yoga, chamamos isso de dharma, uma parte 

essencial do caminho para felicidade. Não se importe com o que os 

outros pensam, lembre-se: eles o estão julgando a partir de um ponto 

de vista limitado por seus próprios preconceitos e problemas mentais. 

 Também é preciso aceitar as emoções e sentimentos sem 

culpa. Se, por exemplo, você tem tendência em sentir raiva diante da 

mais boba provocação, aceite isso como parte de sua personalidade. 

Não se sinta culpado. Mas, da próxima vez que sentir raiva tente 

perceber conscientemente e testemunhe sua raiva. Não a suprima, pois 

este sentimento irá se acumular no seu subconsciente e eventualmente 

se manifestar como algum tipo de problema mental ou físico. Isto 

vale para todas as emoções. É claro que a expressão de emoções 

não é sempre conveniente socialmente, mas à medida que individuo 

progressivamente limpa sua mente através do Yoga, as emoções se 

tornam mais positivas e causam menos atrito com os outros. 

 Da mesma maneira, não devemos sentir culpa em relação 

a eventos passados. Muitas pessoas estão continuamente sendo 

avassaladas por sentimentos de arrependimento e culpa devido a 

ações passadas. O Yoga diz: esqueça o passado, está acabado. Viva no 

presente. Aquilo que aconteceu já acabou, então porque se preocupar? 

Use somente como referência. Este é um ensinamento de mais de 3.000 

anos. Se você sente ressentimento contínuo, então este é um fator 

perturbador que trará infelicidade e fará com que sua vida seja guiada 

pela tensão. Se estes ressentimentos passados tomaram conta de sua 

vida e estão profundamente enraizados em sua memória, será difícil 

removê-los, mas eles podem e serão removidos se você perseverar 

com as práticas de meditação. É apenas uma questão de tempo. Essa 

insatisfação com a situação presente é a manifestação mais comum 
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de problemas mentais subjacentes. E isto se aplica a quase todas as 

pessoas. Com que frequência você realmente vive o agora? Se formos 

honestos admitiremos que na maior parte do tempo, independente do 

que estejamos fazendo, estamos sonhando ou desejando algo mais. 

Raramente as pessoas vivem no presente e estão concentradas em 

suas atividades. Por isso, dizemos que as pessoas desempenham suas 

atividades “pela metade”, com pouca eficiência e entusiasmo. Como é 

possível trabalhar adequadamente quando a atenção da mente está em 

outro lugar? Mesmo assim, todos em algum momento já experimentaram 

períodos, mesmo de curta duração, onde estão totalmente concentrados 

em uma atividade ou profundamente absorvidas em algo de interesse. 

Estas experiências são tão marcantes que é difícil esquecê-las. Uma 

das razões para esta sensação de felicidade e alegria que seguem estas 

experiências é que durante aquele período de tempo, você viveu no 

presente. Sua atenção estava no agora. Viver no presente é muito 

importante e é parte essencial da prática de Yoga. Quanto mais a 

mente faz projeções, mais problemas você terá. Então, você pode se 

perguntar: “quanto eu realmente me concentro no que estou fazendo, 

sem desejar estar fazendo outra coisa?” Por exemplo, sentimo-nos 

deprimidos numa tarde de domingo chuvosa, resultado de perturbações 

internas talvez em resposta a eventos externos. Que melhor maneira de 

escapar desta depressão, pelo menos até certo ponto, do que imaginar 

que estamos comendo uma deliciosa refeição em algum lugar, ou que 

está em companhia de um namorado ou namorada? O viver fora do 

presente é o melhor modo de escapar do descontentamento. E ainda 

assim, isto não leva a felicidade. Muitas pessoas vivem em um contínuo 

estado de sonho. Acham que estão acordados, mas na verdade se 

comportam como verdadeiros sonâmbulos. Elas não vivem suas vidas 

como realmente são, mas criam seus próprios infernos, paraísos ou 

retiros. Estas são apenas maneiras de escapar de si próprio e evitar 

o afrontamento e remoção dos conflitos mentais. Então, a limpeza da 

mente é o primeiro passo na tentativa de progressivamente ver a vida 

como ela realmente é, e não como se imagina.
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 As técnicas do Yoga

Quando um indivíduo está passando por problemas mentais e 

emocionais, as pessoas geralmente tentam consolá-lo dizendo: “está 

tudo na sua cabeça”. Claro, isto é fundamentalmente verdade, mas a 

declaração geralmente é feita de maneira que infere que o problema não 

seja tão importante, já que está “apenas na cabeça”. Isto dá a entender 

que qualquer problema que tenha origem na cabeça é inconsequente 

e irreal. No entanto, se tentarmos esquecer um objeto ou se fechamos 

os olhos para este, ele não deixa de existir; ele continua ali. O mesmo 

acontece com perturbações subconscientes ou impressões de infância; 

elas não desaparecem só porque o indivíduo não as percebe. Elas 

permanecem na mente e podem causar confusão na vida cotidiana. 

Como a maioria das pessoas não aceita que a mente está por trás de 

suas insatisfações e acredita que o conteúdo da mente é de alguma 

maneira imaginário, elas geralmente tentam lutar contra a infelicidade 

modificando as interações externas com os diversos aspectos da vida 

e com outras pessoas. Adaptar-se ao ambiente externo é sem dúvida 

importante, mas isto precisa ser suplementado por um remédio mais 

fundamental e duradouro. Ou seja, é necessário explorar e limpar 

os conteúdos negativos da mente. E isto se faz através de práticas 

meditativas.

      

Práticas Meditativas

À medida que uma pessoa se torna mais competente nas práticas de 

meditação e aprende a relaxar mais, ela começa a escavacar mais 

profundamente dentro do subconsciente e se depara com pensamentos 

e visões que muitas vezes representam a mente subconsciente e os 

problemas suprimidos, percebendo aspectos mais terríveis da mente. 

Mas, estes não devem ser suprimidos. Ao contrário, devemos permitir 

que apareçam, mesmo que gerem respostas emocionais. Mas, da 

melhor maneira possível, devemos observar estas manifestações do 
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subconsciente aflorar para a superfície sem gostar ou desgostar, sem 

nenhuma ligação emocional. Você apenas as percebe, as testemunha. 

É essencial que você observe a ocorrência de uma emoção com total 

desprendimento. Imagine que estão acontecendo fora de você. Não 

se identifique com as emoções, pois isto somente irá empurrá-las de 

volta para o subconsciente. O simples fato de se conscientizar das 

manifestações subconscientes com uma atitude desapegada é por si 

só uma poderosa arma no cancelamento do poder que elas exercem 

nas nossas vidas. No entanto, esse método de confrontação de conflitos 

mentais só pode ser realizado durante um momento de relaxamento, 

por isso a prática meditativa. A psiquiatria também utiliza esta técnica 

e a chama de “dessensibilização” (discutido a seguir). Cabe apenas 

esclarecer que quando falamos em remoção de problemas mentais, esta 

é apenas uma expressão, já que todos os dados estão permanentemente 

gravados na memória. Na verdade, o que se remove é a reação aos 

conflitos internos e memórias. A psicologia do Yoga afirma que todo 

o problema mental tem dois aspectos: o objeto propriamente dito 

(um inseto, por exemplo) e a resposta emocional ao objeto (medo 

de inseto). Sendo assim quando um problema mental é removido, o 

que ocorre é a neutralização da resposta emocional. Portanto, quando 

não respondemos emocionalmente a uma informação subconsciente 

significa que conseguimos remover determinado conflito. Não se deve 

deduzir, entretanto, que a purgação de elementos indesejáveis da mente 

subconsciente ocorre durante a prática de meditação. Isto não é correto, 

já que o processo de limpeza da mente ocorre de maneira um tanto 

nebulosa e nas horas mais inesperadas. De alguma maneira ainda não 

esclarecida a meditação e as técnicas de Yoga aguçam a sensibilidade 

no que diz respeito à associações com eventos externos.

 Dessensibilização

Como dito anteriormente, segundo o Yoga, a verdadeira causa de 

muitos dos nossos medos está no subconsciente e eventualmente estes 
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virão à tona através de técnicas meditativas. Mas, muitos destes medos 

podem ser conscientes e a maneira mais direta e simples de neutralizá-

los chama-se “dessensibilização”. A aplicação deste método consiste, 

em primeiro lugar, que o indivíduo esteja completamente relaxado, 

que pode ser alcançado através do programa diário de Yoga, técnica 

meditativa ou postura de relaxamento (śavāsana). Em seguida, o 

indivíduo deve visualizar-se em confronto com seu objeto de medo. Em 

outras palavras, crie uma imagem mental do objeto. Deve-se fazer isto 

da maneira mais intensa possível. À principio, pode-se experimentar 

medo profundo, mas se possível encare o problema e confronte 

o objeto. Este exercício dura alguns minutos e deve ser intercalado 

a momentos de descanso. À medida que se pratica diariamente 

(sempre o mais relaxadamente possível), percebe-se que a resposta 

emocional ao objeto de medo é reduzida. Este procedimento deve ser 

praticado diariamente até que se não se experimente nenhum resposta 

emocional. A lógica por trás desta técnica é simples: as pessoas estão 

menos propensas a reagir emocionalmente a objetos de medo quando 

confrontadas durante estados de relaxamento profundo.

Auto-sugestão

Esta também é uma técnica bastante simples, mas poderosa, que pode 

ser usada em conjunto com a dessensibilização. O poder da sugestão 

é bem conhecido, é tão poderoso que muitas pessoas podem adoecer 

em função de auto-sugestão. As pessoas estão continuamente se auto-

sugerindo em situações negativas. Elas se sentem inferiores e acabam 

atuando e se projetando desta maneira. Por outro lado, outras pessoas se 

acham superiores e, portanto toda a atitude em relação à vida é permeada 

por um sentimento de superioridade. Os resultados dependem apenas 

da intensidade da auto-sugestão. Na verdade, a auto-sugestão é a força 

por trás de nossas ações durante a vida, e aqui incluímos sugestões 

por outros e pelo ambiente externo que por sua vez são traduzidos em 

auto-sugestão. Por exemplo, um indivíduo conhece uma pessoa que 
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o impressiona muito. Se esta impressão é muito intensa (poderíamos 

dizer sugestão), o indivíduo desenvolve uma auto-sugestão que o aspira 

a ser como aquela pessoa.  

 Sendo assim, durante as primeiras fases desta prática, a pessoa 

deve pensar e se convencer do fato de este medo ser absolutamente 

ridículo. Mesmo causando tensão emocional, este medo é essencialmente 

absurdo. Isto ocorre inicialmente no nível intelectual, mas aos poucos 

a auto-sugestão penetra nas camadas mais profundas da mente. 

Idealmente, a auto-sugestão deve ser praticada após a prática de Yoga 

ou qualquer método sistemático de relaxamento. Ou até mesmo antes 

e após o sono. É somente durante estados de relaxamento que a mente 

se torna receptiva à sugestão. Pela injeção de uma nova atitude no que 

diz respeito ao medo, as atitudes velhas e negativas são neutralizadas e 

tornam-se ineficientes, inativas e sem poder.

 É importante dizer que, ao contrário da crença comum, uma 

mente calma e relaxada torna a pessoa mais dinâmica, com mais 

vitalidade e entusiasmo. A pessoa não se vegeta num estado de preguiça 

indiferente devido à falta de tensão mental, mas começa a viver a vida 

ao máximo, passando por um verdadeiro renascimento. Aprende-

se a interagir totalmente com outras pessoas e situações podendo 

experimentar raiva, amor, empolgação e todas as expressões humanas 

sem que estas influenciem a parte mais interior da sua mente, como 

antes ocorria. Quanto mais livre de problemas a mente estiver, maior a 

habilidade em aproveitar e experimentar a vida em sua totalidade.   

Descondicionamento

Um dos objetivos do Yoga é a remoção dos condicionamentos, hábitos e 

dogmas rígidos, para que a pessoa se torne adaptável a novas situações 

e perfeitamente receptiva a novas experiências. A maioria das pessoas 

vive uma vida automatizada e robótica com respostas estereotipadas a 
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situações e outras pessoas. Não há espontaneidade. Desde o nascimento 

foram treinadas para se comportar de maneira fixa e automática em 

determinadas situações. São como cães de Pavlov: ao toque de 

uma campainha começam a salivar. Ao contrário, uma mente sem 

condicionamentos e livre tem enorme poder de clareza, percepção e 

decisão, podendo se adaptar facilmente a qualquer situação. Além do 

mais, há também enorme agilidade e flexibilidade cognitiva, enquanto 

uma mente condicionada só é capaz de responder de acordo com sua 

interpretação fantasiosa do mundo ou com a resposta programada de 

sempre. 

 A maioria dos condicionamentos são hábitos de pensamentos e 

ações profundamente enraizados. Como eliminar esse condicionamento? 

A resposta mais uma vez é o Yoga. Através do Yoga e das práticas 

meditativas, os condicionamentos e hábitos são lentamente expelidos. 

A mente se reverte vagarosamente a sua forma original, um perfeito 

refletor.  

 Quanto aos métodos, tente analisar minuciosamente suas 
ações. Quando pensar de determinada maneira ou executar uma ação, 
pergunte a si mesmo porque se comportou daquele modo. Esta ação 
foi uma resposta condicionada sem qualquer relevância para esta 
situação? Quando começar a reconhecer o próprio condicionamento, 
você inconscientemente começará a dar os primeiros passos em direção 
à sua remoção. Este reconhecimento é importantíssimo. A maioria das 
pessoas sequer percebe que se comporta como robôs, e o mesmo vale 
para nossos conceitos e crenças. Questione-os realistamente: “Eles são 
válidos ou estou me apegando às estas crenças sem qualquer convicção 
real ou razão?” Note que não falamos em nenhum momento em 
“recondicionamento”, já que isto implicaria a substituição por outro 
conjunto de crenças e limitações. Não é necessário adicionar nada à 
mente. Apenas a esvazie dos conflitos mentais e condicionamentos que 
tanto obscurecem a claridade. O que você procura já está lá, tudo o 
que precisa fazer é esvaziar a mente suficientemente para conseguir 
reconhecê-lo e contatá-lo.
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Desidentificação 

À medida que a mente se esvazia dos conflitos, ela acaba automaticamente 

se tornando mais resistente às influências externas. E há mais um método 

para ajudar neste processo: o desapego ou desprendimento. Isto não 

significa que o indivíduo se torna um vegetal e evita os altos e baixos da 

vida ou se abstém das relações interpessoais. Não, nada disso. Significa 

que apesar de o indivíduo desempenhar papéis externos, atividades e 

sentimentos de amor, raiva, ódio e tantos outros, tudo deve ser visto 

como algo de fora do próprio indivíduo. Todas essas atividades externas 

não devem afetá-lo de maneira mais profunda. É preciso percebê-las 

como se fosse uma testemunha. Na vida, devemos ser como bolas de 

borracha e não como bolas de vidro. A maioria das pessoas é como uma 

frágil bola de vidro; elas se quebram ou se espedaçam toda vez que são 

jogadas de um lado para outro pelas dificuldades da vida. Você deve ser 

como uma bola de borracha, resiliente, não deixando que nada tenha 

uma influência mais intensa. Se jogarmos uma bola de borracha no chão 

ela voltará sem nenhum estrago na composição interna. É exatamente 

assim que devemos ser: resiliente, fortes, mas flexíveis em todas as 

situações. É claro que falar é bem mais fácil que fazer. Mas, o método de 

observar as situações da vida como se fossem algo diferente e externo 

à você é de grande ajuda. É uma ajuda para se adquirir estabilidade 

interna, nada mais. 

 É preciso se “desidentificar” o máximo possível com o próprio 

corpo, as emoções e a mente. Aja como uma testemunha, sem se 

identificar com absolutamente nada. O Yoga diz que é preciso observar 

todas as atividades do centro da consciência. Desta maneira, os eventos 

dolorosos da vida não deixarão marcas no seu eu mais profundo. As ondas 

perturbarão a superfície do lago, mas as profundezas permanecerão 

calmas, inalteradas e imóveis. É absolutamente possível observar 

todas as atividades do corpo, emoções e mente como um espectador. 

Se você nunca experimentou isso, então talvez esteja perdendo algo de 

muito revelador. Algo mais permanente parece observar. O corpo, a 



Edição 33

Cadernos de Yoga

26 27

mente e as emoções são apenas instrumentos de algo mais profundo 

e certamente não representam o verdadeiro “Eu”. Aquele que observa 

é o “Eu”. É com ele que você deve se identificar. Este é um conceito 

compartilhado por quase todas as filosofias orientais. Se conseguir 

fazer isto, seu corpo e sua mente funcionarão mais eficientemente sem 

impedimentos provenientes de preconceitos e medos e você terá dado 

os primeiros passos em direção à saúde mental e física duradouras.
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