
POR QUE
ESCOLHER YOGA?

JAQUE BORGES



Evidente que tudo isso

mudou de forma radical o

estilo de vida do homem

moderno. Há um século era

chique fumar e beber à

vontade, sinônimo até de

poder econômico e social.

Uma revolução industrial não

deixava tempo para olharmos

para a vida.

Tá na moda fazer YOGA.

Nunca antes buscamos e

fizemos tanto yoga como

hoje em dia. O mesmo

acontece com atividades

físicas em geral. Nunca antes

tivemos tanto acesso à

informação e tecnologia.

O que mudou agora? 

Agora sabemos o que é bom

e o que não é bom, e

sabemos o que queremos:

estamos em busca de saúde

e vida com qualidade. 

Estamos mudando nosso

estilo de vida

NOVO ESTILO DE
VIDA

FALAMOS E BUSCAMOS YOGA
HOJE,COMO NUNCA



Sensação de paz e bem estar causada pela

liberação de endorfina no organismo.

Toda situação onde a pessoa dobra sua atividade

metabólica e o gasto de energia.

Atualmente a ciência nos mostra que a  prática de

uma atividade física é fundamental na

manutenção da saúde.

PR INC IPAL  BENEF ÍC IO

O  QUE  É  AT IV IDADE  F Í S ICA ?

C IENT ÍF ICAMENTE  COMPROVADOVIDA COM
QUALIDADE E SAÚDE



Saúde é bem estar físico, mental

e social.

A milenar tradição do Ayurveda,

ou Ciência da Vida na Índia,

define saúde como "Estado de

harmonia e bem estar físico,

mental , social e espiritual.

DEF IN IÇÃO  DA  OMS

DEF IN IÇÃO  DO  AYURVEDA

O QUE É SAÚDE? 



YOGA NÃO É
GINÁSTICA

YOGA NÃO É APENAS UMA
ATIVIDADE FÍSICA

Como atividade física somente, você pode

encontrar muitas outras modalidades além do

yoga, e muitas delas mais eficientes para  modelar

o corpo,   melhorar seu rendimento físico e

também liberar a tão sonhada endorfina. 

Por que yoga não é ginástica.



Como vimos, a ciência indica a atividade

física para o bem estar (saúde), e todos

nós estamos mesmo em busca disso. E

se não é ginástica, onde entra então o

YOGA nessa história?  Na verdade, o

yoga já havia entrado muito antes de

toda essa história de ciência e bem estar

virar moda.

TRADIÇÃO MILENAR

Tradicionalmente, YOGA 

é praticada na Índia há milhares de anos,

como uma rigorosa disciplina de

conhecimento e controle físico, mental e

espiritual, buscando à união de nosso

espirito com a harmonia do Universo.



Podemos entender Yoga em

sua totalidade como uma

filosofia de vida. Esta

filosofia nos aprensenta um

conjunto de ensinamentos e

conhecimento que formará

em nós, se assim

permitirmos,  um estilo de

vida 'yogi'. 

F I LOSOF IA

Todo este conhecimento está descrito

em versos de textos sagrados, que

juntos formam os famosos VEDAS. 

VEDAS

Os ensinamentos contidos nos

Vedas tratam da totalidade da

vida, abordando o

conhecimento do mundo físico,

energético, mental e espiritual,

e apontando YOGA como o

caminho para alcançar o

equlíbrio entre estes planos, e

assim o bem estar que

buscamos.

ENS INAMENTOS



Onde quero chegar
com isso?

Se estamos em busca de um novo estilo de vida

com mais qualidade e saúde , o YOGA é uma

alternativa eficiente.



 MEDITAÇÃOPRANAYAMASASANAS

COMO PODE O
 YOGA SER

ASSIM TÃO M
ÁGICO?

HATHA YOGA É UM CONJUNTO  
DE TÉCNICAS 



A magia do YOGA acontece

quando todas estas técnicas

são associadas em  uma prática

regular e constante, onde a

disciplina e a auto observação

estão presentes em cada

momento, e dessa forma todos

os benefícios possíveis poderão

ser experimentados.  



BENEFÍCIOS 

CADA UMA DAS TÉCNICAS
APRESENTA INÚMEROS BENEFÍCIOS

Cada uma dessas técnicas nos proporciona

diversos benefícios físicos, mentais e energéticos,

e também interagem entre si. Assim, em uma

postura física, quando você usa seu corpo, seu

nível de vibração energética e seu estado mental

sofrerão alterações.



ASANAS

SÃO  AS  POSTURAS  F Í S ICAS  E

PROMOVEM  ELAST IC IDADE ,

FLEX IB I L IDADE  E  FORÇA  DE  TODO

O  CORPO ,  AT IVAM  S I STEMAS

ENDÓCR INO  E  IMUNOLÓGICO ,

TRAZEM  LONGEV IDADE  E  ESTADO

DE  PRESENÇA .



PRANAYAMAS

AS  TÉCN ICAS  DE  RESP IRAÇÃO

MELHORAM  A  CAPAC IDADE

RESP IRATÓR IA ,  OX IGENAM

TEC IDOS  D IMU INDO  DORES  E

R IG IDEZ ,  D IM INUEM  ANS IEDADE ,

ESTRESSE  E  PÂN ICO ,  CURAM

INSÔN IA  E  AUX I L IAM  NO  CONTROLE

DA  PRESSÃO  ARTER IAL



CONCENTRAÇÃO E
MEDITAÇÃO

A  CONCENTRAÇÃO  EX IG IDA  PELO

YOGA  LEVA  À  MEDITAÇÃO ,  QUE

MELHORA  A  CAPAC IDADE  DE

ATENÇÃO ,  O  D ISCERN IMENTO ,  A

REFLEXÃO  E  A  TOMADA  DE

DEC ISÃO .  COMBATE  A  ANS IEDADE ,

A  DEPRESSÃO  E  FOB IAS .  



DAS  PESSOAS  SENTEM  MELHORAS  NA
QUAL IDADE  DO  SONO  NAS  3  PR IME IRAS

SEMANAS  DE  PRÁT ICA  DE  YOGA

DOS  PRAT ICANTES   SENTEM
MELHORA  S IGN IF ICAT IVA  NAS

FUNÇÕES  INTEST INA IS

80%

de 70% à 80%



DOS  PRAT ICANTES   RELATAM  NAS
PR IME IRAS  SEMANAS  DE  PRÁT ICA  

 D IM INU IÇÃO  NOS  NÍVE I S  DE
ESTRESSE ,  ANS IEDADE  E  AG ITAÇÃO

MENTAL .

mais de 30%



Concluindo:
YOGA pode dimunuir
qualquer tipo de
dor física e até
promover a cura do
corpo físico.

CORPO  F Í S ICO



Pode melhorar sua
capacidade
respiratória, a
oxigenação de todos os
tecidos do corpo e do
cérebro, e trazer
longevidade.
 CORPO

ENERGÉT ICO



Pode mudar sua
percepção de realidade,
ajudando a diminuir o
estresse mental,
ansiedade e depressão,
pra você criar seu
estilo de vida
saudável. 
 

CORPO  MENTAL



Então, se você está mesmo em

busca de vida com qualidade,

saúde, bem estar físico e

emocional,  você precisa

experimentar o Yoga. Procure

um bom profissional, e se

possível um espaço onde se

pratica Yoga de verdade. Pode

escolher aulas on line sim, mas

pesquise sobre o profissional

antes de fazer sua escolha.  

Boa prática e boa vida nova!



Se você precisar de mais

alguma informação ou

de  orientação, estou à

sua disposição através

dos contatos do site

jaquebogres.com.br

Namastê.

 

JAQUE BORGES


