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Theo những kết quả nghiên cứu về yoga các nhà khoa học đã chứng minh yoga ngoài những
tác dụng nhất định trong việc thư giãn, giữ gìn sức khoẻ còn có tác dụng tuyệt vời trong đời
sống tình dục của con người.          Mối liên hệ giữa Yoga và tình dục  

Từ lâu, yoga đã được đánh giá là có tác dụng rất tốt trong việc giữ gìn vóc dáng, ổn định tinh
thần và nhất là duy trì được tuổi xuân, nhưng mối liên hệ mật thiết giữa yoga và tình dục thì mới
được chú ý gần đây.

      

Tình dục được ví như hạt giống bí mật của cuộc sống, nó tập trung năng lực và sức sống. Vì
thế, bằng những động tác và bài tập, yoga từng bước giúp con người hiểu được mối liên hệ mật
thiết cũng như tác dụng rất tốt giữa yoga và tình dục. Những động tác căn bản như: duy trì nhịp
thở đều, giải phóng những ức chế thần kinh... đều có tác dụng tốt và liên quan mật thiết đến
cuộc sống tình dục của con người.

  

Yoga giúp chúng ta điều khiển và cảm nhận được nguồn năng lượng cơ thể Yoga giúp chúng ta
kiểm soát được mọi hành động liên quan đến tình dục và giúp bạn đi đến những hành động
đúng đắn trong cuộc sống tình dục của mình.

  

Ngoài ra, Yoga giúp chúng ta nhận ra được bản ngã thực sự của tình dục, xoá bỏ sự phân chia
ranh giới trong tiềm thức của mỗi người, duy trì những rung động tình cảm và giúp hai người đi
đến cực điểm của khoái lạc. Mục tiêu của yoga là làm dịu đi những cảm xúc nóng bỏng và mâu
thuẫn bên trong của mỗi con người.

  

Lợi ích của yoga đối với chuyện chăn gối 

  

Những bài tập của yoga có tác dụng giải phóng những năng lượng thừa có tích tụ trong cơ thể.
Yoga asana (các kỹ thuật của yoga) và các bài tập duy trì nhịp thở của yoga (thiền) giúp người
tập cảm nhận được sự cân bằng của nhịp tim và kiểm soát được nguồn năng lượng trong cơ
thể. Vì thế khi quan hệ, người ta có thể làm chủ được nguồn năng lượng của mình để cùng hài
hoà phối hợp với nhau.

  

Yoga còn có tác dụng giảm stress, duy trì sự ổn định về tinh thần, cũng như những tác dụng
tích cực trong việc giữ gìn vóc dáng, từ đó tạo nên sự hứng thú khi quan hệ. Tinh thần thoải mái
và ổn định là một trong những nhân tố tạo nên sự đồng điệu về cảm xúc.
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