
Ayurveda | Pragnaparada

A utilização inapropriada da nossa mente, discurso e corpo é o
significado de pragnaparada.

Todos eles estão conectados de diferentes formas.

Se tivermos pensamentos mais agressivos, vamos falar de
forma mais agressiva.

Se fizermos exercício físico em excesso, vamo-nos sentir mais
cansados e ficamos mais irritados.

Ao falar mal com alguém, podemos perceber em que estado
está a nossa mente.

É importante perceber a relação entre o nosso corpo, mente e
ações feitas. Todos eles tem a mesma importância. É por isso
que na mesma palavra se incluem os 3.
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Ayurveda | Mente

Por vezes a nossa mente é como um macaco, não para.

Tem outras vezes, em que a mente é tão letárgica que não
articula.

Há pessoas que tem tendência a ter sentimentos de inveja,
ciúme, raiva…

Já pensaste, quando começas a ter este tipo de sentimentos, 
o que fazes?

Normalmente temos a tendência de nos envolvermos nos
pensamentos. E se os observares apenas, como se não fossem
teu, se os respeitares como pensamentos que vem e vão, não
achas que seria bem mais fácil? Em vez de te recriminares ou
quereres algo diferente…

Que tipo de sentimentos, pensamentos tens tendência a ter?

Como e onde é que o teu corpo reage a cada situação?
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Ayurveda | Fala

A forma como nós falamos indica-nos o estado de espirito em
que nos encontramos. Esse estado de espirito muda,
consoante vários fatores como, as pessoas que nos rodeiam, a
qualidade do sono, o que se come, etc.

Muitas vezes dizemos palavras mais fortes, quase sem sentido,
tentamos que a nossa ideia prevaleça. Isso está relacionado
com o ego. Quando nos sentimos frustrados, tristes,
desorientados, o ego vem ao de cima e acabamos por mostrar
uma altivez que no fundo não existe.

Quando assim é, parar antes de falar é muito importante.

Antes de falar, pensar se, é produtivo, positivo e/ ou
construtivo. Se for para por em baixo, mais vale ir gritar para as
arvores e não partilhar com os que estão à nossa volta, pois
reação gera reação.

Que tipo de comunicação tens com as pessoas mais próximas?
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Ayurveda | Corpo

Em que situações achas que utilizas o teu corpo de forma 
incorreta?

O corpo é o nosso templo, e convém conhece-lo bem para
pudermos cuidar dele consoante as suas necessidades.

As necessidades de cada pessoa são diferentes. O que é bom 
para uns pode ser manos bom para  outros.

Por exemplo, fazer exercício físico em excesso, isso aumenta
vata e a longo prazo pode causar problemas.

Não fazer nenhum tipo de exercício é sabido que não é 
saudável para o corpo que necessita de algum tipo de 
movimento.

Outas formas de não cuidar do corpo é andar à porrada,
magoar-se propositadamente.

Como é que andas a cuidar do teu corpo?
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