
YOGA 
DO RISO

"Quando você ri, você muda; 
Quando você muda, o mundo inteiro muda." 

- Madan Kataria

RESUMO DA PRÁTICA



O QUE É O YOGA DO RISO?
1. Rir sem motivo

É um conceito único que estimula o riso sem motivo, sem depender de humor e comédia.

2. Rir como exercício físico

3. Respiração do Yoga

4. Finge finge até que atinge

5. Origem da prática

O Yoga do Riso utiliza o riso como um exercício para o corpo, com ludicidade, contato
visual e brincadeiras.  

A prática combina exercícios do riso com respiratórios do Yoga, o que motivou o nome
Yoga do Riso. 

O Yoga do Riso baseia-se no fato científico de que o corpo não consegue diferenciar entre
risos falsos e risos reais. Ambos trazem os mesmos benefícios para a saúde. 

O Yoga do Riso foi desenvolvido pelo médico indiano Dr. Madan Kataria e sua esposa
Madhuri Kataria, professora de Yoga. As práticas iniciaram em 1995, na Índia, em Mumbai,
e hoje se encontram em mais de 10.000 Clubes do Riso espalhados por mais de 100 países. 

Adaptado do livro Yoga do Riso: A resposta era mais divertida do que pensávamos (LOBO, 2018) e Laughter Yoga International



BENEFÍCIOS DO RISO 
1. Benefícios para a vida pessoal

O Yoga do Riso estimula a liberação de endorfinas de suas células cerebrais. Esse processo
produz uma sensação de bem estar e tal efeito repercute ao longo do dia, tornando o

praticante naturalmente mais alegre.

2. Benefícios para a saúde

3. Benefícios para a vida profissional

4. Benefícios para a vida social

5. Benefícios para a resiliência

O Yoga do Riso reduz o estresse e fortalece o sistema imunológico. Com o sistema imune
mais forte, o praticante se protege contra doenças e é fortalecido para combater as que

já estejam por perto.  

O Yoga do Riso melhora a oxigenação do corpo e do cérebro,  o que auxilia para redução
da sensação de cansaço e melhora a eficiência na realização de atividades.

O Yoga do Riso é um grande conector de pessoas e proporciona melhoria nas relações
interpessoais. O riso traz amigos para nossas vidas e nos auxilia a construir

relacionamentos verdadeiros. 

O Yoga do Riso ensina a rir incondicionalmente, mesmo em situações difíceis. A prática
fornece um mecanismo de enfrentamento para ajudar as pessoas a manterem uma

atitude mental positiva, independente das circunstâncias. 

Adaptado do livro Yoga do Riso: A resposta era mais divertida do que pensávamos (LOBO, 2018) e Laughter Yoga International



Como nos encontrar?
Instagram: @helena.matos.33 

            @yogadoriso

Líder do Riso Helena Matos
Tel. e zap: (71) 99222-6520

E-mail: helenabms@hotmail.com
 

Site: www.yogadorisobrasil.com
www.laughteryoga.org

Onde vamos?
Escolas

Universidades
Empresas
Hospitais

Lar de idosos
Lar de crianças

Grupos de todas as idades que
queiram exercitar a gargalhada


