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"Os ensinamentos são importantes por si mesmos e 
intérpretes ou comentadores apenas os distorcem, sendo 

aconselhável ir diretamente à fonte, os próprios 
ensinamentos, e não valer-se de nenhuma autoridade" 

 
(Jiddu Krishnamurti) 
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Introdução 
 

 
Quando o Yoga nos é apresentado, 
na maioria das vezes, nos chegam 
uma série de informações 
contrárias ao que realmente seja a 
prática e desenvolvimento do 
Yoga, no sentido de nos ajudar à 
entender que o Yoga, 
originalmente, é uma filosofia 
prática que ensina de maneira 
doutrinaria - o autoconhecimento, 
e não apenas um conjunto de 

exercícios corporais para melhorar a saúde. Portanto, somos 
bombardeados por informações de todos os lados; como internet, 
televisão, revistas e tantas outras, que muitas vezes mais 
confundem do que esclarecem nossa opinião. Travamos nessa 
busca, contato com livros, cursos, sites e tudo mais que nos chega, 
na crença de que conseguiremos uma boa prática de Yoga. 
Algumas dessas informações, que acessamos enquanto buscamos o 
Yoga, são de boa qualidade didática, podem sim nos ajudar a 
encontrar um bom lugar para se praticar Yoga. Mas se não 
estivermos atentos na busca pela excelência, algumas dessas 
informações ou métodos podem nos fazer muito mal, seria melhor, 
portanto, que não fossem acessadas, pois, em vez de esclarecer, 
obscurecem o entendimento do interessado e o afasta de atingir seu 
objetivo. Eu gosto de comparar isso com alimento: se você ingerir 
comida contaminada, certamente passará muito mal. Leitura não é 
muito diferente, se você ler coisa ruim, terminará por contaminar 
seu discernimento, o fazendo tropeçar em contradições e falácias 
que nada tem a ver com o Yoga. 
 
Esta apostila, apesar de conter ensinamentos básicos, com uma 
linguagem simples e de fácil entendimento, foi baseada em livros 
sérios, de autores renomados. Portanto você pode lê-la sem receio, 
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mas ainda sim mantenha o seu senso crítico, filtrando e 
assimilando somente o que lhe convier. 
 
Convido-lhe, portanto, para praticar e divulgar o que há de tão 
maravilhoso para todos os seres humanos, o Yoga. 
 
Através de perguntas e respostas, resumos técnicos, história e 
tradição; as informações neste livro serão transmitidas de uma 
forma bem atualizada, para serem assimiladas com facilidade. 
Dessa forma, você será mais um Yogui (praticante de Yoga) bem 
informado. Assim, você fará parte daqueles que buscam conhecer a 
fundo o que existe na senda do Yoga e, conseqüentemente, poderá 
vivenciar o que há de mais valoroso nesta vida, conhecer a si 
mesmo. 
 
Uma vez concluindo a leitura deste livro, o ofereça de presente 
para um familiar, amigo, enfim, a quem você sinta merecer fazer 
parte da nossa família Yogui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Yoga é o instrumento que nos permite compreender nossa própria consciência. 
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Origem do Yoga 
 

Não existem referências claras na arqueologia sobre a criação do 
Yoga. Todos os registros são dúbios, gerando margem à diversas e 
fantasiosas interpretações. Algumas pessoas seguem a tortuosa 
linha da invasão ariana no subcontinente indiano; teoria essa que 
virou um verdadeiro mito acadêmico criado para inglês ver no final 
do século XIX. Um fiasco desmentido pelo próprio Max Muller, o 
elaborador da “teoria”, quando posto contra a parede. Muller, 
estudioso alemão, fundador da mitologia comparada e um dos 
primeiros especialistas em literatura sânscrita (e, por esse motivo, 
teve pouquíssima resistência às suas idéias), fora contratado a 
serviço da coroa britânica para desmerecer a cultura hindu, 
interpretando-a à sua maneira e reapresentando-a ao próprio 
indiano. A cultura hindu passa a ser mostrada nas escolas como 
fantasiosa e sem o menor suporte ou conteúdo filosófico, 
pertencente a uma civilização inferior. Esse foi um plano elaborado 
cuidadosamente através de uma gradual ocidentalização da 
população indiana e que perdura até hoje. Não mais perpetrada 
pelos britânicos, mas agora (pasmem!), pelo próprio governo. Esse 
é um fato que pude confirmar em uma viagem à Índia, onde estive 
conversando com um rico empresário do ramo de diamantes que 
me confidenciou o acordo que ele tinha com o governo. “Nós, os 
empresários, mantemos o povo pobre, o governo mantém o povo 
burro.” Não sei por que, percebi certa similaridade com o Brasil. 

 
Isso produziu toda uma literatura torta. Os textos traduzidos 

direto do sânscrito para o inglês, estavam recheados de deturpações 
propositais, com o intuito de sabotar a cultura desse povo. Boa 
parte das traduções realizadas naquela época, e que infelizmente 
estão à disposição hoje em dia, não são confiáveis e estão cheias de 
erros conceituais, pois os ocidentais que as fizeram não 
perceberam a profundidade do conhecimento que estavam 
revelando, uma vez que se tivessem percebido essa preciosidade, 
jamais teriam feito essa cicatriz enorme na face de um dos maiores 
conteúdos histórico-filosóficos da humanidade. 
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Muitos diriam: “Ora, se não existem dados arqueológicos 
confiáveis, como podemos ter certeza sobre algo acerca dessa 
tradição?” Simples: a tradição oral, e posteriormente escrita, pode 
nos fornecer pistas muito exatas, apesar da datação dos eventos 
literários não ser uma das preocupações desses fabulosos cronistas. 
 
Quais origens são possíveis de se mapear? 
 

Na realidade, não existe apenas uma origem. Existem mais de 
uma dezena de suposições. Quatro dessas hipóteses são as mais 
famosas nesse momento, plausíveis para a genealogia do yoga. 
Uma delas, como acabamos de ler mais acima, recentemente saiu 
da nossa lista, que era o mito da invasão ariana, utilizada 
covardemente como método para controle de colonização. 
Sobraram quatro teorias afirmadas e amparadas ferozmente por 
seus defensores. São estas: 
 
1ª teoria: 
 

É levantada pelo Dr. Georg Feuerstein, indologista germano-
canadense e autoridade em Yoga. Essa hipótese é denominada por 
ele mesmo como Dravidiana, que seria o povo que existia antes da 
chegada dos indo-europeus. De acordo com Feuerstein, os indo-
europeus teriam chegado à Índia e assimilado a cultura dos 
drávidas. 
 
2ª teoria: 
 

Situa a criação do Yoga por volta da época do nascimento do 
budismo. Centraliza-se em Pátañjali, que seria um brâmane da 
linhagem do Yajur Veda negro da região entre a Caxemira e o 
Afeganistão, essa teoria tem caído em desuso por causa do extremo 
reducionismo com que as provas são oferecidas, sem levar em 
consideração os outros movimentos culturais que ocorriam 
paralelamente naquela mesma época e que demonstram claramente 
que o Yoga iria inevitavelmente acontecer, seja pelas mãos de 
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Pátañjali ou não. Isso pode ser atestado nos fragmentos filosóficos 
que têm forte presença no que é conhecido hoje como Yoga épico. 
 
3ª teoria: 
 

Atribui as origens do Yoga nos ritos xamânicos da Ásia central. 
Essa hipótese é fortemente defendida por Mircea Eliade, um 
historiador e romancista romeno naturalizado norte-americano. 
Como substrato cultural dos hindus europeus, o conceito xamânico 
se trata de uma transição entre o mundo da vigília e o mundo dos 
sonhos, onde se encaixam os rudimentos do conceito de Yoga e é 
descrito nas upanishadas como Turya (o quarto estado) e que 
Pátañjali associa à respiração. 
 
4ª teoria: 
 

Trata-se da teoria da origem védica. A hipótese Dravidiana é 
contraposta principal e magistralmente por David Frowley, onde 
defende que o Yoga tem origem vedica. O substrato dessa cultura 
teria sido trazido pelos próprios indo-europeus, atrelando à redação 
do hinário vedico pelos Brâmanes. 
 
Trabalho de detetive 
 

Como um bom detetive faria, é necessário antes de procurar a 
gênese do Yoga, busquemos saber o que ele é. Para isso, é 
necessário conceituá-lo antes de posicioná-lo no tempo, para que 
então possamos ir rastreando e recuando na história, onde estão as 
peças que se encaixam com perfeição no nosso quebra-cabeça. 

 
Basta que alguém fale a palavra Yoga para evocar na nossa 

imaginação todo um feixe de técnicas como ásanas (que é 
associado na atualidade às posições físicas), pránáyámas (que 
também é associado na atualidade aos respiratórios) e chakras (são 
vórtices de energia) que se encontram atrelados a uma literatura 
consideravelmente moderna. No entanto, devemos lembrar que ele 
é um termo pertencente à linguagem sânscrita que aparece na 
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cultura que se utiliza dessa língua com muita frequência e denota 
utilização, adequação, amoldamento, acomodação. Ou seja, era 
antes de tudo uma palavra, e a palavra antecedeu o método. Se 
abrirmos o dicionário, encontraremos outros significados para esse 
termo e que são pouco usuais, como jugo, junção, as correias de 
um uniforme militar, magia, embuste, ganho, lucro, estratagema, 
etc. Não estava em suas origens, vinculado a nenhuma escola. Era 
meramente uma palavra que tinha o significado de uso, meio ou 
aplicação. 

 
Mas uso e adequação do que? Quando pensamos em adequação 

lembramos que algo se adequa a alguém ou a alguma outra coisa. 
Essa resposta pode nortear o sentido do que realmente seria o 
Yoga. Nossa resposta amadurece dentro de um corpo doutrinário 
muito amplo e encontra-se amarrado à escola filosófica teórico-
especulativa conhecida como samkhyá (enumeração). 

 
O samkhyá está indissociavelmente ligado ao Yoga desde suas 

origens e fala de uma dualidade fundamental no universo. Essa 
dualidade aparece no Yoga bem como as contestações que 
surgiram posteriormente ao método. Basicamente, se expressa 
entre o Eu e o outro (sujeito e objeto), e de que existe uma natureza 
essencial que habita o íntimo de cada um de nós e que seríamos 
todos uma multiplicidade de Eu. Cada um de nós é um Eu 
individual e distinto dos demais. Contudo, há uma profunda 
identificação com todos os outros. 

 
Essa distinção entre o indivíduo e o outro é a essência da 

discussão e são as bases do hinduísmo. O hinduísmo prega a 
máxima de que somos todos Um. Todavia, a parcela da população 
que se dedica ao Yoga elabora um pouco mais essa questão e 
afirma que o Eu é mais intrincado e vem ao mundo para se 
completar, para obter a práxis da realização. Em outras palavras, 
ele nasce para ser posto em prática. E nenhum de nós nasceu para 
ser igual, mas sim, para que possamos realizar nossa real 
identidade, embora, em essência, todos sejam o mesmo. 
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Nascemos com certas características ou potenciais que foram feitos 
para serem desenvolvidos. E precisamos tornar esse Eu real 
presente no mundo que é a consideração principal do Yoga: 
“realizando as nossas diferenças”. Tornando-nos originais e 
únicos. 
 

A realização desse estado de percepção do que já somos nos 
permite mergulhar na totalidade e experimentar a criação para 
descobrir a identidade essencial que habita cada um de nós. O 
resultado disso é o kaivalyam (isolamento), que é o objetivo do 
Yoga na tradição hindu. Esse é um isolamento paradoxal, pois 
quando expandimos nossa consciência, passamos a experienciar 
toda a criação. Quando isso ocorre, não há mais nada a perceber e, 
portanto estamos isolados por integração, não restando mais nada a 
ser percebido. 

 
Então, seguindo as pistas até agora oferecidas, podemos localizar 

embrionariamente as raízes do Yoga mais antigo. De posse dessa 
informação sobre o que o Yoga é, guarde na sua memória o 
conceito e acompanhe com atenção o desenrolar da nossa aventura. 
 
Onde podemos achar o Yoga na história? 
 

Dentro do subcontinente indiano, o Yoga floresceu no noroeste 
da Índia, onde existiam povos estabelecidos há pelo menos 45 mil 
anos, exatamente onde fica a porta de entrada para a região, lugar 
usado por praticamente todas as incursões que eram feitas na era 
pré-navegação nesse território. Esse povo veio dar origem à 
civilização do Vale do Indo, cerca de cinco mil anos antes da era 
comum (a.e.c.). Sir John Marshall encontrou em 1921 o sítio de 
Harappa, região do vale do rio Indo (atual Paquistão), 
aproximadamente 3300 a.e.c. até 1800 a.e.c., Mohenjo Daro. 

 
Viviam na região nos contrafortes do Kitab, nos montes 

Suleiman, e nas bacias dos rios Indus, Ravi, Chenab, Sutlej e 
Saraswatí. Não se tratavam de culturas isoladas e sem relação entre 
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si, mas sim, expressões de uma mesma civilização integrada num 
processo único e contínuo. 
 

Uma das cidades que podemos citar nessa região é Mehrgarh, 
que apresenta agricultura e domesticação de animais, que são as 
duas características mais claras do neolítico mais antigo no 
continente. Acolhendo uma sucessão de culturas posteriores, 
chegou a ser, sem dúvida, a maior e mais importante cidade da 
antiguidade. Em 6000 a.C., abrigou pelo menos 25000 indivíduos, 
quase a população inteira do Egito daquela época. 

 
O Yoga tem sua gestação no ventre de um povo conhecido como 

indo-europeu, que entrou a noroeste e se alojou no nordeste da 
Índia por um tempo. A simbiose proposta por Romila Thapar é de 
que os indo-europeus aos poucos migraram para o ponto mais 
ocidental, posicionando-se ao longo do rio Sarasvati eram 
conhecidos como Brahmanes (engordadores), promoviam a ceva 
de seu rebanho, levando-os para se servir do excelente pasto e dos 
restos da colheita nos campos de cevada, para que pudessem criar 
essencialmente o gado que, por sua vez, deixavam como 
pagamento o estrume, que fertilizaria a terra para a semeadura 
seguinte nos campos dos drávidas que eram essencialmente 
agrícolas. Esse povo havia carregado consigo a língua sânscrita, 
que é a pedra fundamental do Yoga. Existe um consenso de que se 
esse povo não foi o criador do Yoga, eles ao menos forneceram a 
língua que daria corpo à codificação daquilo que veio mais tarde a 
se denominar Yoga. 

 
Eles compuseram uma série de hinos em forma de mantras que 

são divididos por famílias desse povo indo-europeu essas 
coletâneas são conhecidas como Vedas. Os mantras ao menos em 
teoria só existem dentro dessa literatura e são fórmulas sonoras 
sagradas, que têm o poder de ativar o ritual. Os mantras e seus 
versos foram criados por famílias vedicas ou gotras. Os autores dos 
Vedas ao contrário do que é divulgado são amplamente 
conhecidos, pois são identificados em textos chamados 
Anukramani onde tanto o compositor como o texto que foi 
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composto são relacionados. Cada família tinha seu próprio ritual. 
Algumas das famílias que elaboraram são os criadores de gado 
identificados como Brahmánas, que depois será o nome dado à 
casta sacerdotal e que narram um pouco das suas origens, falam 
sobre a explicação do universo fenomênico e das suas crenças 
acerca da cosmo-gênese. O verso mais importante da Índia é o 
Gayatri Mantra, é um pedido ao Sol “noturno” (Savita, que é o Sol 
abaixo da linha do horizonte ou kundaliní) para que impulsione a 
sua meditação (dhi). Foi criado por Vishvamitra um kavi da casta 
kshatriya. 

 
“Uma gigantesca massa de seguidores para uma religião que não 

tem um fundador, não tem hierarquia ou organização institucional, 
nem tampouco dispõe de um porta-voz oficial. É uma religião 
extremamente democrática, pois a sua sustentação vem do 
conjunto de seus praticantes, e não de um indivíduo ou de um 
grupo em particular”. Carlos Eduardo Barbosa 

 
Toda essa experiência acumulada serve de matéria prima daquilo 

que vai ser conhecido pelo nome de Yoga. Conquanto naquela 
época não existam indícios sobre a doutrina propriamente dita, 
podemos perceber no Rig Veda, rudimentos subjetivos acerca da 
meditação e fórmulas criadas pelos kavis (poetas videntes) para o 
caminho da perfeição através concentração da mente num foco 
único. 

 
Mas o que nos chama a atenção é um ritual baseado na 

beberagem do soma. O Soma é um dos enigmas da história do 
pensamento indiano, fundamentado na obtenção de um potencial 
denominado Virya (entusiasmo, virilidade). Todavia, segundo os 
textos que fazem referência a ele, é o sumo leitoso de uma planta 
trepadeira que se acredita ser a asclepias acida ou sarcostema 
viminalis, cujo efeito intoxicante alguns afirmam ser parente 
distante e menos ativo da ayuasca (embora esse tema seja 
controverso). O que está mais perto da verdade parece ser a teoria 
de que o soma é uma bebida obtida simplesmente da seiva de 
qualquer planta que nasce nas margens do rio e que não exista 
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nenhuma substância tóxica na sua composição. Do caule dessa 
planta era extraída uma seiva usando mantras e duas folhas de 
couro que o prensavam, depois era misturada com mel e alguns 
cereais e, posteriormente, coada. Os brâmanes jogavam uma parte 
ao fogo (Agni) e se serviam de uma parte do soma para produzir 
visões. Daí surgiu a teoria de que o Yoga teria uma origem 
xamânica. Alguns autores negam a característica intoxicante da 
planta, relativizando que o soma era a extração da força solar 
armazenada na terra e posteriormente capturada pela planta para 
agir sobre o coração hrid, abrindo a consciência para produzir uma 
comunhão com a inteligência universal. Ao que tudo indica, a 
planta induzia uma diminuição da censura evocando conteúdos 
subconscientes que eram trabalhados durante o ritual. Apesar de 
ser citado no Rig Veda (4500 a 5000 a.e.c.), o Soma é 
minuciosamente explicado no Yajur Veda, composto por volta de 
dois mil anos antes da era comum (a.e.c.), coincidindo exatamente 
com a época que o rio Sarasvati começou a secar por causa de 
alterações geológicas. 

 
Estudos recentes feitos por imagens de satélite revelam três 

catástrofes meteorológicas e geológicas que abateram 
decisivamente esta civilização. Inundações contínuas na bacia do 
rio Indus seguidas por uma seca de 300 anos que esgotou o 
Saraswatí, rio que teve papel vital no desenvolvimento da 
civilização vedica por volta do ano 1900 a.e.c. Antigamente este 
rio recebia as águas do Ganges, do Yamuná e do Sutlej, cujos 
cursos eram muito diferentes dos atuais. 

 
Aparecem no Rig Veda nada menos que sessenta referências a 

este rio, enquanto o Ganges é mencionado apenas uma única e 
tímida vez. Gradativamente o povo migrou e fez seu assentamento 
no vale do Ganges, onde continuam até hoje. Simultaneamente, 
nascem as primeiras Upanishadas, Brahmánas e Áranyakas. São 
textos sagrados onde se concentram as bases para a construção do 
Yoga primitivo, que, unido aos conceitos já expostos nos Vedas, 
constituirão a corporação literária revelada dos hindus, o Shruti 
(aquilo que se ouve), ao longo da história sempre que uma 
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civilização sente ameaça à sua herança cultural, apressa-se para 
registrá-la. Isso produziu toda uma literatura nova. 

 
O grupo que se deslocou mais a oeste em direção ao sol poente 

produziu o Yajur Veda negro e o grupo que migrou para o leste em 
direção ao sol nascente fez o Yajur Veda branco. 

 
Essa é a única parte dos Vedas que está subdividida em duas, 

divisão provocada por eventos geológicos. 
 
O curioso para nossa linha de raciocínio é que no Yajur Veda 

Branco surgiu um personagem que é o próprio compilador da obra. 
Ele é chamado Yajñavalkya que o citam, também, como sendo o 
autor do Brihadaranyaka Upanishada, um apêndice literário que 
ajuda a explicar o Yajur Veda branco. 

 
O Brihadaranyaka postula que o ser humano tem dois estados 

básicos: um de vigília e o outro de sonho. Além disso, que tem um 
terceiro estado que não é nem o sonho nem a vigília, mas 
intermediário aos dois, Turya (o quarto estado). Isso curiosamente 
não é partilhado no grupo que compôs os hinos do Yajur Veda 
negro, e é justamente dentro do Yajur Veda negro que as práticas 
do Yoga começaram a aflorar. 

 
Em um determinado momento relativamente obscuro, os 

idealizadores do Yajur Veda negro sentem necessidade de 
incorporar os conceitos acerca do sono do Yajur Veda branco e 
criam uma série de textos que são conhecidos como Dasa Yoga 
Upanishadas e cuja expressão máxima é o Shvetashvatara 
Upanishada. O Shvetashvatara conceitua em doze versos a 
estrutura básica do Yoga que será usada posteriormente em algum 
momento da história entre a entrada de Alexandre, o Grande na 
Índia e a metade do império Gupta, por Pátañjali em seus 
postulados. 

 
Quando Pátañjali entra em cena ele está encerrando um ciclo de 

debates que duraram centenas, senão milhares de anos de 



 16 

elaboração e discussões filosóficas e que foram devidamente 
encerradas no Yoga Sutra. Isso fica bem claro no início do texto do 
primeiro capítulo onde pátañjali incontestavelmente fecha os 
Sutras. A discussão é o colorário de um processo de 
amadurecimento que se iniciou certamente antes dele ter nascido. 

 
A lacônica afirmação do primeiro verso do Yoga Sutra, atha 

yoganushasanam (aqui estão os postulados máximos do Yoga), 
deixa bem claro que o documento não está aberto a discussão. 
 

Apenas um item não preenche a lacuna da linearidade histórica e 
suscita novas perguntas. É o fato de Vyasa ter elaborado um 
comentário sobre o Yoga Sutra. É sabido que Vyasa é 
contemporâneo de Krishna e este viveu no ano de 3102 a.c. Como 
poderia Vyasa ter escrito um comentário sobre uma obra que só 
seria redigida quase 3000 anos depois? 

 
Dentro do Yajur Veda, o Soma (a bebida da imortalidade), é 

freqüentemente referida como Rája (o rei). Isso nos leva a concluir 
o seguinte: uma vez que toda essa compilação começou no Yajur 
Veda, de onde Pátañjali retirou as bases para a formulação dos 
sútras, e a sua obra é insistentemente chamada de Rájá Yoga, que 
traduzido significa “utilização do soma”, podemos perceber que as 
bases para o Ashtánga Yoga (ou yoga óctuplo) proposto por ele, 
era a sistematização da experiência mística realizada no ritual do 
Soma. 

 
Apesar de parecer que Pátañjali seria favorável ao uso da 

beberagem citando que o Yoga era possível através dessa via, tudo 
indica que ele se baseia num sistema autônomo onde o esforço do 
praticante era o foco. Mas não nega suas raízes nos textos 
revelatórios que inspiraram seu sistema, numa claríssima 
demonstração de que o Yoga tem suas raízes nos vedas. Isso prova 
a origem literária dessa doutrina. 
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Como um rito de beberagem foi transformado numa prática de 
meditação? 
 

A moeda da época era o rebanho e a necessidade de fortalecer e 
engordar os animais era urgente. Essa necessidade provocou uma 
cisão na população. Com a parcela do povo que não migrou junto 
com os pecuaristas dedicando-se se organizar em guildas, 
corporações de ofício, corporação artesanal. Eram associações de 
artesãos de um mesmo ramo, isto é, pessoas que desenvolviam a 
mesma atividade profissional que procuravam garantir os 
interesses em famílias de artífices que transmitiam de geração em 
geração os segredos que produzem a força (shakti) dos clãs. Os 
clãs seguiam uma linha de pensamento distinta das linhas de 
pensamento dos brâmanes. Estas linhas eram totalmente voltadas 
aos membros de uma família que transmitiam tudo em sigilo (que 
ia desde a confecção de uma sandália, até a elaboração de um 
tapete) e se dedicavam à preservação de técnicas individuais. O 
mais importante nesse grupo é o individuo, pois era voltado à 
vocação e à transmissão do conhecimento dento de seu próprio 
grupo. Isso dá a força econômica à confraria. Isso marca uma 
distinção clara entre os dois grupos. De um lado, os brâmanes que 
tem um olhar voltado para o coletivo, e do outro os artesãos 
voltados para o indivíduo. 
 

O que impulsionou o desenvolvimento do Yoga na região foi 
uma desestabilização econômica do povo que vivia na porção 
ocidental e que retirava seu sustento da agricultura e do gado. O 
Yoga só chegou aos dias atuais graças ao enfraquecimento desse 
grupo que tinha hábitos mais coletivos. Na porção oriental onde se 
estabeleciam os artífices que viviam dos segredos, das escolas de 
mistérios, onde mantinham o poder graças ao desenvolvimento de 
técnicas únicas na confecção de bens que eram produzidos com 
exclusividade por determinadas famílias (kulas), reforçando sua 
unidade. Essa tradição é o comportamento que mais se encaixa no 
perfil do Yoga. 
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Esse desequilíbrio econômico provocou um questionamento na 
forma com que esses povos agrícolas se relacionavam com os ritos 
sazonais, baseados nos movimentos lunares e nas mudanças 
climáticas, criando calendários fixos de atividades que se repetem 
ano após ano e que produzem um perfil estruturado num 
comportamento estável e sedentário. Já os artesãos eram nômades 
independentes voltados para a prática dos segredos, pois eram os 
segredos que produziam força para o grupo e não os ritos coletivos. 

 
Foram esses artífices que provocaram o debate em torno da 

utilização do soma, que era questionada por eles com repulsão ao 
seu caráter de ritual social e discutida com relação à iniciação à 
prática dos mistérios. E foi justamente o paralelo traçado entre o 
soma e a iniciação dos artistas que deu início ao questionamento 
teórico e à posterior formulação da doutrina do Yoga. 
 
O Hinduísmo clássico 
 

A crença do indiano é que sua cultura persistirá por toda a 
eternidade, ele a chama de “Sanatana Dharma” – o Dharma Eterno. 
Dharma provêm de uma raiz verbal que significa “segurar”, é 
traduzido literalmente como “aquilo que é firme”, e é associado a 
aquilo que é nossa vocação, é o que nos dá sentido na vida, ou seja, 
é o nosso propósito. 
 

No século 6º a.e.C., teve início o Hinduísmo clássico, baseado 
em duas idéias fundamentais. Uma dessas idéias se refere aos 
brahmanes que reforçaram seu poder, elaborando rituais cada vez 
mais complicados e se tornaram conselheiros dos numerosos 
príncipes, dos quais recebiam muitos favores e propina (dakshina). 
Poder esse que teve sua ruína com a queda do império romano que 
deixou de insuflar riquezas na Índia em busca de suas especiarias, 
tecidos e outros itens exóticos. 

 
Nasceram movimentos contra o excessivo ritualismo e os 

privilégios reservados aos brâmanes, como é o caso do Yoga, 
Jainismo e Budismo, que rejeitavam a reivindicação brahmanica a 
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única autoridade dos Vedas. Esses movimentos pregavam a 
salvação não como conseqüência dos sacrifícios de animais e 
rituais, mas como disciplina pessoal, num relacionamento da 
pessoa com a consciência universal, eliminando assim o 
intermediário humano. 

 
Como reação a essa contestação os brahmanes cederam aos 

apelos populares e pequenas seitas já existentes para organizar um 
panteão imenso de personagens organizados sob a égide da tríade 
divina (Brahma, Vishnu e Shiva), construindo templos e lugares de 
adoração. 

 
O Bramanismo, isto é, a religião dos brâmanes, subsistiu durante 

vários séculos ao lado do Hinduísmo. Forçando a contragosto da 
população um sistema de castas que os beneficiava, permitindo por 
exemplo que o Brahmane estivesse sempre no topo da sociedade. 
 
A oposição à tese do Yoga Sútra 
 

Acredita-se que a elaboração dos três primeiros “capítulos” 
(páda) do Yoga Sutra teve sua formulação aproximadamente no 
século V a.e.c., antes mesmo do nascimento do budismo. Já o 
quarto páda, por causa de seu estilo literário, entende-se que foi 
redigido tardiamente como um remendo no século IV d.e.c. com 
forte influência budista. Os historiadores acabaram 
convencionando o século III ou IV a.e.c. para a preparação dos 
Yoga Sutras. 
 

A popularidade do Yoga criou uma forte reação dos brâmanes de 
tradição védica. que tinham como fonte do seu poder o 
conhecimento (jñana), conhecimento esse que não era partilhado 
com a população. Por intermédio deles é que os rituais poderiam 
ser realizados para produzir a libertação. Nesse momento, aparece 
o Yoga que atribui ao homem comum a responsabilidade de se 
libertar sem intermediários. Assim sendo, mesmo o Yoga 
consistindo numa elaboração calcada nos vedas e o brahmanismo, 
também eles acabam tendo atrito e os brâmanes montam uma 
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estratégia para tirar a credibilidade do Yoga. Só que os brahmanes 
não esperavam que o Yoga tivesse o massivo apoio popular dos 
kshatriyas (a casta guerreira) e os vaishyas (casta dos comerciantes 
e artífices). Essas duas castas (varna) são relacionadas ao kula, que 
são de tradição familiar e que foram se estruturando em torno de 
uma designação conhecida pelo nome tantra. São justamente eles 
que mais tarde se mobilizam para defender o Yoga dos ataques dos 
brâmanes. 

 
Em essência, o questionamento levantado contra o Yoga da 

forma como foi codificado se estabelece na prática e defende a 
kriyá, a atividade ou ação como caminho para o moksha (a 
libertação). Já os bramanes dizem que o caminho para o moksha é 
o jñána (conhecimento). Esse questionamento origina uma tradição 
que se relaciona diretamente com as upanishadas que dão muito 
valor ao conhecimento (jñána), Todavia, sem esquecer ou mesmo 
negar a prática. Ou seja, as upanishadas não desautorizam essa 
práxis do Yoga. Mas como esses textos estão recheados de 
afirmações em favor do conhecimento e enaltecem essa relação 
como algo imprescindível para alcançar o Brahma, acabam 
fortalecendo a argumentação em favor dos brâmanes. 
 
O nascimento do Vedánta 
 
As upanishadas são a última parte da literatura dos Vedas e, 
portanto, recebe o nome de Vedánta (final dos vedas). Essa 
dinâmica provocada pela negação do Yoga pelos brâmanes acaba 
por produzir a formulação de um sistema que recebe o mesmo 
nome (Vedánta). Sua formulação está calcada numa coletânea de 
textos muito antigos que são as upanishadas, mas também se apóia 
em documentos recentes, como o Brahma Sútra, que apresenta o 
questionamento brahmanico contra o a filosofia do Yoga e do 
samkhya. E, por fim, o Vedánta se apóia num pequeno trecho do 
Maha Bharata de apenas 700 versos duplos, conhecido como 
Bhagavad Gítá. O Bhagavad Gítá trata da relação entre o Yoga e o 
sámkyha e a suposta relação entre três tipos distintos de Yoga: 
jñána, bhakti e rája. 
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A palavra Yoga na época da Bhagavad Gítá ainda não é a 

doutrina estabelecida, mas sim, uma palavra de caráter corrente 
que significa uso. Portanto, quando eles se referiam ao bhakti 
Yoga, não era um tipo de Yoga devocional, mas simplesmente 
tratava sobre o uso (Yoga) de devoção (bhakti). A partir da 
mixagem de frases encontradas nas upanishadas, no Brahma Sútra 
e na Bhagavad Gítá, eles teceram uma nova doutrina que se baseia 
no conhecimento de que a única existência real é Brahma. E dentro 
de nós existe um individuo conhecido como átma (alma) que 
também é Brahma e que o conhecimento de que Brahma habita 
nosso íntimo já produziria por si só a libertação individual. Em 
resumo, Vedánta é a busca do saber, isso é, o que salva. Tudo que 
não é Brahma é mayá (ilusão) e se baseia na inconsistência do 
universo, onde nada realmente existe senão o Brahma. 
 
O rebate aos Vedántinos e o Samkya 
 
A argumentação vedantina é bastante forte, porém, tem contra si 
um pequeno detalhe: a falta de apelo popular! A população nunca 
teve acesso ao saber, então, que povo em sã consciência daria 
suporte a essa maneira de pensar? Temos que lembrar que falamos 
de um povo onde quem tem o saber é apenas uma faixa minúscula 
da população. A Tese bramânica é elitista e por isso não teve 
suporte da burguesia. O segundo ponto é que ele afirma que não 
tem nenhuma dualidade. Esse argumento é usado para atacar 
frontalmente o samkhya, que antes da reforma dos Náthas 
apresenta seus conceitos de uma forma simples, afirmando a 
unidade na dualidade, alegando a existência de Purusha e prakrti 
(matéria) presentes permanentemente em duas condições: sat 
(existente) e asat (não existente) ou manifestado e latente, e essa 
dualidade jamais se dissolve por que ela não existe. Só que esse 
detalhe importantíssimo foi convenientemente anulado dos 
debates, pois ao debater sobre a intangibilidade da dualidade, o 
samkhya passa a se expressar como monista. Eles afirmam que o 
samkya é dualista e, portanto, não pode expressar a realidade do 
uno que é o Brahma. 
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O Vedánta é exibido como um sistema monista, radicalmente 

sem opção. Ou você aceita a unidade com o todo (Brahma), como 
única realidade existente ou está fadado a ficar encoberto pelos 
véus de maya (a ilusão). Essa proposição do Vedánta de que só 
existe uma realidade tem uma falha lógica muito clara. Se eu digo 
que só existe Brahma, o que seria então maya? Eu caí na 
dualidade, o monismo vedantino não consegue escapar a lógica 
dualista do mundo manifestado. Esse “monismo” do vedanta teve 
uma existência muito curta, já que foi questionado pelos kulas 
tântricos. 
 
O telhado de vidro do Yoga 
 
Entre o séc. XI e séc. XIV, com o aparecimento de diversas obras 
tantricas como a Hatha Yoga Pradípiká, deu-se início o costume do 
ásana, contudo em momento algum, a literatura fala-se sobre 
seqüências intrincadas de posições. Retornando alguns séculos, na 
época do Yoga Sútras do sábio Pátañjali, encontramos a definição 
de que o assento (ásana) deveria ser firme e confortável 
(sthirasukham ásanam). A Bhagavad Gítá também faz referência 
ao ásana como um assento. Gorakshanátha, Pai daquilo que foi 
apelidado de hatha-Yoga, menciona em seu Siddha Siddhánta 
Paddhati (II: 34), obra datada do Séc. XI, que ásana é a condição 
de quem alcançou sua mais autêntica natureza. Svastikásana, 
padmásana ou siddhásana, qualquer uma destas é desejável 
permanecer, fixando assim a atenção. Esta é a característica do 
ásana. Onde o ásana é oferecido como a configuração em que o 
corpo deve se encontrar ajustado para meditação, sendo 
considerado um apoio indispensável também a prática do 
pránáyáma, mudrá e samádhi. Esta seqüência é apresentada 
posteriormente na Hatha Yoga Pradípiká. 
 

A literatura nátha aponta a palavra ásana, fisicamente, como 
assento do EU. Metafisicamente, como o estabelecimento do 
estado original (svasvarupe samasannata). Este estado original é 
mencionado na Hatha Yoga Pradípiká como a transformação do 
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corpo no assento de Shiva. Isso é demonstrado por Svátmáráma ao 
utilizar a palavra pítha (assento) ao invés do termo ásana. Isso 
torna muito claro e preciso o assunto que estava em pauta. 
Ademais, em nenhuma parte do texto encontram-se instruções para 
que o praticante tenha proficiência em todos os quinze ásanas ali 
descritos. Como se isso não bastasse existe a mesma descrição para 
nomes de ásanas diferentes, o que só vem reafirmar que o tema ali 
não era a posição do corpo, mas sim o que o nome mítico 
suscitava. Devemos lembrar que os textos tântricos escreviam em 
sandhyabhasa uma linguagem crepuscular hermética. 

 
Percebemos claramente, que existe uma lacuna entre o Yoga 
praticado no passado, fruto dos textos tradicionais, e aquilo que 
fazemos hoje em dia. 
 
Só existe um Yoga! 
 

Yoga é uma coisa só! Até meados do séc. XIX da nossa era, 
quando passou a designar várias tendências ou escolas (que fique 
evidente, antes de Pátañjali), não houve nenhum outro tipo de 
Yoga. Depois dele, só existiu uma pálida tentativa de questionar o 
Yoga pelo Vedánta que, embora tenha sido frustrada, ainda assim 
produziu um engano denominado jñána Yoga (Vedánta). Esse 
engano foi derrubado pelos contestadores Nátha Siddhás, que 
criticaram o monismo vedantino entre o séc. VIII ao séc. XIII. 
Participaram desse levante tanto o noroeste (cachemira) quanto o 
nordeste (Nepal, Assam e Bengala). 
 

Trika ou Shivaísmo da Cachemira são os Náthas do noroeste da 
Índia. O objetivo desse sistema é restaurar o Sámkhyá fazendo 
uma releitura aprimorada do sistema, deixando explícita a 
característica advaita (não dualista) do Sámkhyá, ampliando os 24 
tattvas existentes para 35. E com isso eles conseguiram produzir a 
maior evolução do pensamento filosófico na Índia, considerada a 
mais completa e precisa até hoje. 
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O Siddha Sidhanta do nordeste da Índia, encabeçado por 
Gorakshanátha, faz o seu questionamento ao Vedánta com o 
aperfeiçoamento do Yoga de Pátañjali elaborando uma versão 
tantrika dele chamado Hatha Yoga. O Hatha Yoga se apresenta de 
uma forma muito mais prática, com ásanas e pránáyámas. Ou seja, 
o Rája Yoga de Pátañjali e o Hatha Yoga não são estilos de Yoga 
distintos. São dois momentos ou duas leituras do mesmo tipo de 
Yoga. 

 
O que causou o fenômeno do aparecimento de outras linhas de 

Yoga foi uma ocorrência histórica. Esse episódio que foi a invasão 
islâmica, trouxe toda sua intolerância justamente no momento mais 
rico do desenvolvimento filosófico hindu. Essa dominação durou 
do ano 1000 até aproximadamente o ano 1500 d.e.c.. 

 
Mais tarde no século XVIII o evento que mudou a forma de fazer 

Yoga para sempre, foi desencadeada por interesses políticos e 
religiosos. Isso aconteceu durante o império Mogul, onde os 
muçulmanos destruíam templos hindus e faziam os brahmanes 
cobrarem impostos dos não-muçulmanos, com um acordo tácito de 
deixá-los com uma parte do que fosse arrecadado e fazer vista 
grossa, para que pudessem fazer em suas casas seus rituais. 

 
Um grande líder guerreiro chamado Shivaji Bhosle criador do 

Império Maratha precisava organizar os exércitos contra os 
invasores muçulmanos, e necessitava do titulo de Chhatrapati 
(Chefe do Kshatriyas), para reconhecer que ele era um genuíno 
guerreiro, a cerimônia foi presidida pelo Nischal Puri da escola de 
tantrismo de Bengala. Shivaji expulsou os muçulmanos e se 
aproximou ainda mais dos nathas, trazendo a pratica de Yoga para 
dentro do treinamento militar. O Yoga e os nathas estavam a partir 
de então sob a proteção de um dos maiores heróis indianos. Os 
brahmanes descontentes com essa situação, faziam o que podiam 
para maldizer os tântricos, já que não podiam atacar Shivaji, o 
general que havia atrapalhado seus lucros com o sultanato 
islâmico. 
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Indianos e britânicos se uniram para criar um movimento de 
hinduísmo cristão encabeçado por - Ram Mohan Roy chamado 
Brahma Samaj que queria o retorno do brahmanismo, com o apoio 
dos britânicos ele compôs um texto que é uma bem engendrada 
fraude, chamado de Mahanirvana Tantra, uma literatura que 
acabou servindo como base para o Brahma samaj que serviu como 
referencia a lei brahmanica(dharma shastra), ou como é conhecido, 
a lei de Manu (composto na época do império romano, e que foi 
rejeitado em sua época) que só dá privilégio para os brahmanes. 
William Jones, mentirosamente disse ser aquele, o livro de leis dos 
indianos ele passa a ser o principal consultor na justiça britânica 
para a aplicação dessa lei e enriqueceu com isso em 1780. Na 
mesma época outro grupo estava em conflito com os britânicos 
império Maratha da conferderação Maratha havia um pandava esse 
rei se agradou muito com mestre Balambhatta Dada Deodhar 
trouxe de volta o mallakhamb na região próximo a Mumbai. 
Passou a difundir a pratica pela Índia. O que eles tinham em 
comum com os Brahma Samaj era que eles queriam ser parte de 
uma elite. Só que o hatha Yoga era produto de uma casta mais 
baixa. E eles concordaram com a opinião de Ram Mohan Roy 
sobre o hatha denegrindo assim a sua imagem. Passando essa 
imagem aos britânicos no século XIX. 

 
Assim Dayananda Saraswati disse a Helena Petrovna Blavatski 

que existiam dois tipos de Yoga um superior outro inferior e que o 
superior seria o deles, Rája Yoga e apelidaram, eles mesmos, o dos 
Nathas de Hatha Yoga ou o Yoga violento. 

 
No ano de 1878 a Sociedade Teosófica em decidiu unir-se à 

organização Arya Samaj, liderada por Swami Dayanand Saraswati, 
numa aliança que durou de 1878 a 1882. 

 
Por volta de 1870 a sociedade teosófica, tendo como mentora a 

Helena Petrovna Blavatsky foi à Índia, escutar justamente os 
ensinamentos de sacerdotes brahmanes descontentes, que fizeram 
sua cabeça e incutiram a idéia de que o Yoga deles (rája yoga), era 
o verdadeiro. Já os tântricos, diziam os Brahmanes, tinham outro 
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Yoga, e que esse seria prejudicial, que era ligado a magia negra, e 
ao sexo, que enlouquecia e fazia mal. Inclusive usaram o nome de 
uma literatura dos nathas para designar o nome desse tipo de Yoga, 
ele é Hatha (violência, força), então a partir desse momento 
apareceram dois tipos, o Rája Yoga e o Hatha Yoga. Classificações 
totalmente novas, baseadas unicamente na inércia de uma rixa que 
já durava décadas. Até então o Yoga era um só. 

 
Por causa dos ataques, os tântricos se retraíram e seu aprendizado 

ficou restrito às suas famílias em caráter iniciático, sendo que as 
práticas nos círculos militares foram as únicas que ainda se 
mantinham ativas dentro do território Maratha, para os não 
iniciados. Aos poucos a pratica de Yoga foi se mesclando ao 
vyayama (ginástica militar), até que viesse a ressurgir como meio 
viável de se conseguir boa forma física. Sendo alvo constante de 
ataques pelos puristas, classificavam pejorativamente esse Yoga de 
Hatha, como se fosse o nome escolhido pelos tântricos para o Yoga 
que praticavam. Agora com esse aporte corporal, os detratores 
encontravam ainda mais motivos, para criar uma celeuma ainda 
maior. 

 
O “Hatha Yoga”, então perseguido pelos brahmanas, veio à tona 

nas mãos do Swámi Kuvalayananda que aprendeu Yoga através de 
um campeão de mallakhamb. O mallakhamb é uma mistura de 
vyayama com arte marcial. A partir desse momento o Yoga que 
nunca teve nenhuma relação com exercício físico, passou a ser 
conhecido mundialmente como uma atividade corporal. E mais, a 
técnica denominada ásana que não era um exercício feito com o 
corpo, passou a ser o nome dessa mistura de Yoga com técnica de 
treinamento militar hindu. Inaugurando assim o que chamamos de  

 
Yoga Moderno. 

 
O Mallakhamb é uma ginástica militar documentada desde o 

século XII na região de maharashtra. 
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Dessa linhagem de praticantes de vyayama surgiu um rapaz 
chamado Kuvalayananda, que foi iniciado nessa ginástica pelo 
campeão de mallakhamb, Paramahamsa Madhavadas Maharaj 
(1798 - 1921) Kuvalayananda se especializou em pesquisas sobre 
Yoga criando o instituto Kayvalyadhama em 1924. 
Nessa mesma época voltou da Malásia como médico o Dr 
Kupuswami, que conhecemos hoje como Swami Sivananda 
Saraswati, um ano depois veio do Tibete Krishnamacharya. 
 

A Índia estava fervilhante para resgatar seu nacionalismo e sua 
independência, no ano de 1923 Sarwakar escreve o livro, o que é 
um hindu? Num tipo de hinduísmo radical e cria o conceito de 
hindutvam, o hindu dá a vida pelo hinduísmo, o hindu é intolerante 
contra o islamismo, o hindu é contra o cristianismo. Um discurso 
que tinha começado com Dayananda Saraswati na época da 
Blavatski. Justo ele que foi o primeiro a aniquilar o ódio contra os 
cristãos e contra os islâmicos, culminou num tipo de seita radical 
que acabou com a vida de Gandhi num assassinato covarde em 
1948. 

 
1924 quando o Krishnamacharya voltou para a índia e o médico 

Kupuswami estava lá se iniciando como Sivananda Nesse mesmo 
ano Gandhi faz o seu famoso jejum para apaziguar as diferenças 
entre hindus e muçulmanos. A índia buscava um caminho de não 
agressão para sua independência. Foi nesse cenário que o hatha 
Yoga tentou se reafirmar como uma disciplina que não é 
prejudicial para a saúde, assim Krishnamacharya começa na 
década de 1930 criar nomes para as posições e seqüências. Aí ele 
psicografou um mestre de mais de 1000 anos de antiguidade, e 
com a ajuda de Patabhi Joys criou um tal de Yoga kurantha. 

 
Krishnamacharya não remete a qualquer manuscrito real para 

fundamentar sua prática, exceto um manuscrito que só ele teria 
visto, chamado yogakuranta ou como ele chamava "yogakurunta" 
("o amaranto amarelo do Yoga") e o famoso "Yoga Rahasya" que 
ele atribuiu a um sábio lendário chamado Nathamuni, mas que 
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depois admitiu ter escrito ele mesmo, sob a "inspiração" (em 
sonhos) desse mesmo sábio. 

 
Todas essas idéias foram abraçadas com muita tranqüilidade, 

pois os indianos, desejosos de entrar no mundo ocidental, viram 
uma possibilidade muito boa em unir a prática do Yoga a pesquisas 
cientificas. Isso chamou a atenção do ocidente e a prática de 
“Hatha Yoga” foi popularizada tornando-se um aprendizado muito 
rentável no ocidente, criando inúmeros “mestres” e escolas. 
Com a libertação da Índia em 1947, que foi encabeçada por 
Mohandas Karamchand Gandhi (o Mahatma), a população 
reacendeu o fervor nacionalista, recuperando em parte, suas 
tradições após centenas de anos sob o domínio muçulmano e 
britânico. 
 

Esse resgate nacionalista produziu uma corrida atrás do poder 
franqueado pelo elitismo bramânico, que por motivos comerciais e 
políticos produziu um sem numero de entidades, estilos e métodos 
de Yoga. Fazendo parecer que o Yoga seria uma diversidade de 
tendências diferentes alegando que são 108 estilos. 

 
O que ocorre, e que percebemos claramente cada vez mais na 

atualidade, são os oportunistas de plantão tanto aqui no Brasil 
como na própria Índia. São aquelas pessoas que inventam seus 
métodos e patenteiam a fim de criar uma forte reserva de mercado, 
um verdadeiro “Fast food” espiritual. Yoga é para todos! 
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OM, um dos mais antigos símbolos utilizados no Yoga 
(O traçado acima é da linhagem de Swami Shivananda) 
O Som Universal se pronuncia OM e não AUM. 

O OM, evoca Brahma e/ou Shiva a partir de nosso coração. 
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História do Yoga no Brasil. 
 
Introdução: 
 

Encontrei poucas referências bibliográficas ou fidedignas sobre a 
verdadeira história do Yoga no Brasil, sem a interferência 
tendenciosa de “estilos” ou grupos específicos. Ainda sim, creio, 
por mais sincero que seja a iniciativa deste trabalho em seu teor de 
pesquisa, posso ter errado em deixar de fora importantes nomes na 
história do Yoga nacional, que por motivos diversos foram pouco 
conhecidos, não deixando, infelizmente, referências que pudessem 
ser acessadas no futuro com facilidade, precisando obviamente, de 
um minucioso e profundo trabalho de pesquisa histórica sobre o 
tema. Todavia, registro aqui minha sincera gratidão, devoção e 
respeito a todos que contribuíram, anonimamente, com a história 
do Yoga no Brasil. 
 
O Yoga no Brasil. Como tudo começou; 
Sêvánanda Swami, o precursor. 
 
Podemos registrar oficialmente a introdução do Yoga no Brasil 
pela ação de um francês chamado Léo Costet de Mascheville, que 
começou a organizar em 1947 num regime monástico, o primeiro 
grupo de estudos de um tipo de yoga, criado por ele, denominado 
Sarva Yoga, este francês ficou conhecido no Brasil pelo nome 
iniciático, Sêvánanda Swami. Ele utilizava o termo Swami no final 
do nome, o que indicava que não se tratava de um monge hindu 
(significado da palavra swami), mas que usava essa palavra como 
uma espécie de sobrenome, muitas vezes, confundindo os leigos no 
assunto. Em geral, estes mesmos leigos se referiam a ele como 
“Swami” Sêvánanda (um equívoco de tratamento), pois um dos 
mais importantes Mestres contemporâneos de Yoga, que viveu na 
mesma época, chamava-se Swami Sivánanda (lê-se Shivaananda).  
Este monge era um médico e yogui que fundou um importante 
ashram (mosteiro) em Rishikeshi, Índia, na fronteira com os 
Himalayas. 
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Não temos muitas informações precisas sobre Sêvánanda Swami, 
ele não fez muita questão de deixar detalhes de sua obra para a 
posteridade, porém, talvez, seu maior feito como divulgador do 
yoga foi à criação de um grupo permanente de yoga em Lages (SC) 
e em 1953, ganha um terreno de 12 hectares em Resende (Rio de 
Janeiro), onde, ajudado por sua esposa, Sadhana, seu discípulo 
Sarvananda (George Kriti-kós) e de Vayuãnanda (Ovidio Juan 
Carlos Trotta), fundaram um centro esotérico denominado Amo-
Pax, um ashram de Sarva Yoga e um Mosteiro Essênio. 
Segundo relatos, Sêvánada Swami era um líder natural bastante 
carismático, e com ele aprenderam Yoga praticamente todos os 
professores mais antigos do Brasil. 
 
Esses são alguns dos veteranos que estudaram com Sêvánanda 
Swami entre as décadas de 1950 e 1960: Zenaide de Castro (Lajes-
SC), Dalva Arruda (Florianópolis-SC), Guilherme Wirz (São 
Paulo-SP), Carlos Totra (Rio de Janeiro - RJ), Georg Kritikós 
(Belo Horizonte -MG) entre outros; 
 
Mas por algum motivo, no final de sua vida, Sêvánanda Swami 
deixa de se dedicar ao yoga e passa a fazer Reiki (técnica japonesa 
de transição de energia por imposição das mãos). E infelizmente, 
Sêvánanda  Swami sobreviveu em seus últimos dias como 
vendedor de seguros, tendo somente uma única discípula ao seu 
lado até seus últimos dias, ajudando-o, morreu sozinho e 
empobrecido. Este, enterrado em Belo Horizonte, Minas Gerais, 
foi esquecido e  hoje em dia, ninguém visita seu túmulo ou se 
lembra do trabalho missionário e pioneiro que este importante 
personagem fez pelo Yoga no Brasil. Que fique registrado neste 
singelo trabalho, meu respeito e agradecimento à obra de 
Sêvánanda Swami.  
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Sêvananda Swami, o primeiro a ensinar Yoga no Brasil 
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Caio Miranda, o escritor. 
 
Há alguns trechos polêmicos na história deste personagem no 
Yoga nacional, por exemplo, quem começou a ensinar esta 
filosofia no país, Sêvánanda ou Caio Miranda? Pelo que pude 
constatar em registros literários, de obras publicadas no Brasil 
entre as décadas de 1940, 1950 e 1960, me parece comum 
concordar que foi o General do Exército Brasileiro Caio Miranda 
quem escreveu o primeiro livro de Yoga, e não, o primeiro a 
ensinar esta filosofia no Brasil. Também foi ele quem começou a 
ensinar Yoga em Academias de Ginástica como trabalho 
profissional. Caio Miranda, pelo que constatamos não teve um 
Professor ou Mestre direto de Yoga, como encontramos nos 
modelos atuais na maioria das escolas de Yoga no mundo. Ele 
começou a ensinar Hatha Yoga por volta de 1949 em sua 
residência, na cidade do Rio de Janeiro, chegou a fundar cerca de 
vinte institutos ou escolas de Yoga por diversas cidades brasileiras.  
 

Em 1960 publicou a primeira edição do livro “Libertação pelo 
Yoga”; este livro fez grande sucesso esgotando-se rapidamente das 
livrarias nas primeiras semanas, superando em número de vendas 
tudo que havia na produção editorial nacional. Então, a Livraria 
Freitas Bastos publicou em 1963 a 3ª. Edição, corrigida e 
melhorada pelo autor. Esta obra foi divulgada por todo o mundo, 
sendo traduzida para doze diferentes idiomas; com este “best-
seller” Caio Miranda é apontado como uma das maiores 
autoridades em Yoga no ocidente. 

 
A publicação do livro “Hatha-Yoga: a Ciência da saúde perfeita” 

veio estimular à formação de cursos de Yoga no Brasil e na 
América do sul. Com a fundação do Instituto de Yoga do Rio de 
Janeiro. 

 
Caio Miranda teve uma bibliografia bastante diversificada, 

podemos observar logo abaixo as principais obras que ele 
publicou:  
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A Libertação pelo Yoga (Raja Yoga); Hatha-Yoga: a ciência da 
saúde perfeita; Só envelhece quem quer; Assim Ouvi do Mestre; 
Vence Tua Angústia com Laya-Yoga; O ABC do Yoga; Yoguins e 
Mistificadores; Kundalini: o fogo serpentino; Bhakti-Yoga; 
Jnana-Yoga; Karma-Yoga; Os problemas do EU; Mundo sem 
Paixão; e Dicionário Enciclopédico de Yoga.  
 

É interessante perceber que o General Caio Miranda teve sua 
carreira marcada como escritor e professor de yoga por cerca de 
duas décadas apenas, pois em 1969 ele veio a falecer por infarto. 
Tanto Sêvánanda Swami quanto Caio Miranda, foram após suas 
mortes, seriamente perseguidos e por que não dizer, 
incompreendidos. É verdade que muito do que fizeram ou 
publicaram não refletiam a verdade do Yoga tal como ele é. 
Porém, contribuíram muito para que essa filosofia prática de vida 
ganhasse força e expressão em todo o Brasil, e hoje, muito do que 
podemos acessar na prática do Yoga, teve sua inegável origem a 
partir destes dois importantes personagens, na recente história do 
Yoga no Brasil que ainda está sendo construida. 
 
 

 
 

Caio Miranda. O primeiro autor brasileiro a escrever sobre o Yoga. 
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O que é o Yoga Dharma? 

            Yoga Dharma é uma sistematização flexível de técnicas e 
conceitos específicos designados a desenvolver cada aspecto do ser 
humano: físico, mental, emocional e intelectual. É um sistema 
científico que integra vários aspectos do Yoga antigo e moderno, 
com o objetivo de levar o indivíduo a um desenvolvimento 
completo e harmonioso. 

             O objetivo do Yoga Dharma é despertar o direito imutável 
que cada indivíduo traz, desde seu nascimento, de vivenciar a 
unidade integral do Ser que existe por trás da diversidade, é viver 
em harmonia com todos os seres como membros de uma só família 
universal. Essa meta é verdadeiramente alcançada se mantivermos 
nossa condição natural de estarmos com o corpo saudável e forte; 
os sentidos sob controle; uma mente bem disciplinada, clara e 
serena; um intelecto aguçado; determinação inabalável; pureza do 
Eu e uma vida preenchida pela cultura de paz, germinada no 
âmago do nosso Ser. 

1º estágio do treinamento: Hatha Yoga 

Relaciona-se diretamente com o corpo físico ajudando o indivíduo 
a desenvolver e aprimorar suas funções, revitalizando e tonificando 
glândulas, órgãos e sistema nervoso, além de se adquirir 
flexibilidade e força muscular. A prática do Hatha Yoga baseia-se 
em Ásana (um assento firme e confortável), Pránáyáma (controle 
da energia vital e respiração), Kriya (atividade de limpeza das 
mucosas) e Yoganidrá (abstração sensorial).  

 2º estágio do treinamento: Raja Yoga 

Prática regular dedicada à técnicas de concentração e meditação, 
que visa atingir pleno controle doa processos abstratos do cérebro, 
a mente. Divide-se em três grupos principais: Pratyahara (técnicas 
de controle e abstração dos sentidos), Dhárana (técnicas de 
concentração) e Dhyana (técnicas e graus de meditação). 
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3º estágio do treinamento: Harani Yoga 

É a reeducação bioenergética pela alimentação vegetariana e 
equilibrada. Uso sustentável dos recursos naturais e preservação 
integral da vida. 

4º estágio do treinamento: Bhakti Yoga 

O caminho da devoção. Do serviço desinteressado ao Absoluto. 
Amor e entrega devocional, pensamentos sempre dirigidos ao 
Absoluto (Deus, Mestre do Coração, Professor Espiritual, o que 
queira usar como arquétipo identificador), o indivíduo transcende a 
personalidade limitada e adquire Consciência Cósmica. O caminho 
do Bhakti Yoga pode ser praticado por qualquer um independente 
de suas crenças, cultura ou posicionamento filosófico. Tudo que se 
precisa é atenção permanente no Absoluto, sem formas, sem 
termos ou conceitos, sem dogmas, doutrina, sem a personificação 
arquetípica do Absoluto. A existência Deste pode ser percebida a 
partir do corpo emocional, pela veículo das sensações, sem 
nenhuma teoria ou especulação. 

5º estágio do treinamento: Japa Yoga 

Japa Yoga é uma parte do Raja Yoga. Japa significa introversão, a 
repetição de uma métrica sonora numa modulação constante. Japa 
é um corpo sonoro com uma estrutura de uma ou mais sílabas que 
representam o aspecto particular de uma Vibração Absoluta. A 
repetição mental do japa, com devida concentração, produz 
vibrações dentro de todos os sistemas do indivíduo, ajudando a 
desesclerosar canais de energia sutil, melhorando o fluxo da 
vitalidade no organismo do yoguin e sintonizando-o diretamente 
com o Universo.   

6º estágio do treinamento: Karma Yoga 

É o caminho da ação altruísta. Servir sem desejar colher os frutos 
do trabalho. Todas as ações do Karma Yoguin são dedicadas as leis 
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atemporais do Universo, ao próprio Absoluto. Com a mente 
conectada no trabalho altruísta, o Yoguin integra-se com a 
liberdade por excelência, dessas ações, e desenvolve o Amor 
Universal gerando um jorro de energia do infinito para si. 

7º estágio do treinamento: Jnana Yoga 

É o Yoga do Conhecimento. O Jnana Yoguin desperta e utiliza a 
verdade que já existe dentro dele (Dharma), a qual é imutável e 
Mestre de sua existência, para atingir, nessa condição, a sabedoria 
plena e união com o Absoluto. 

8º estágio do treinamento: Tantra Yoga 

É à apropriação do espaço mítico através de técnicas meditativas 
que se utilizam dos Chákras (vórtices de energia), Mardalans 
(territórios mentais) e Mudrás (senhas e/ou linguagem gestual). 

A meta do Yoga Dharma: 

 Um corpo saudável e forte, mente clara e sem perturbações, um 
intelecto aguçado, determinação e confiança, um coração cheio de 
amor, compaixão, e uma vida repleta de realizações positivas. Este 
é um ideal bastante elevado e possível progredir de acordo com o 
seu próprio ritmo. Não há pressa, vá com calma mas sem preguiça. 
Dê o seu melhor sempre e chegará onde deseja. 
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Símbolo da Escola Dharma 

O Yoguin ao centro em meditação, sugerindo a conexão com sua 
verdadeira natureza, o Dharma. O círculo, simboliza a 

apropriação da Sabedoria pela prática do Yoga. 
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Efeitos da prática de Hatha Yoga 

  Posições corporais (ásanas), relaxamento profundo (yoganidrá), 
controle da respiração e da energia vital (pránáyáma), processos de 
limpeza (kríyas), e concentração mental (dhárana) criam um corpo 
flexível e relaxado, promovem vitalidade, saúde e ajudam no 
processo de cura de doenças físicas. Através de uma alimentação 
adequada, basicamente vegetariana, o corpo físico passa por um 
processo de limpeza onde toxinas e impurezas são eliminadas e, ao 
mesmo tempo, vitaminas e minerais são facilmente assimilados e 
utilizados pelo sistema orgânico. A medida que o corpo e a mente 
purificam-se e o praticante desenvolve o controle de sua mente, ele 
então, pode livremente, cultivar o caminho à meta do Yoga, 
autoconhecimento por excelência e compreensão adequada da 
vida. 

  Os ásanas do Yoga não são simples exercícios de ginástica. Até 
porque, a palavra exercício dá uma idéia de movimentos corporais 
rápidos e, com uma quantidade de tensão e esforço demasiado. 
Ásana, simplesmente, significa: assento, como o assento de uma 
cadeira. De acordo com Patanjali, sistematizador do Yoga, a 
definição de ásana, como postura ou posição, significa aquela que 
deve ser firme e confortável. Portanto, uma técnica corporal do 
Yoga deve ser sempre: firme e confortável, para que se possa 
produzir expansão de consciência a partir da consciência corporal. 
Pois, o primeiro nível de consciência que acessamos com a prática 
do Yoga é a consciência corporal. 

  Sintomas de envelhecimentos, como rugas ou tez pálida podem 
ser causadas por uma má circulação do sangue, que fará com que 
toxinas e outras matérias desnecessárias fiquem em várias partes 
do corpo. Uma vez que a circulação sangüínea melhora, toda essa 
matéria indesejável é eliminada, fazendo com que o corpo físico se 
torne mais saudável e pareça, dessa forma, mais jovem. 

  A medida que os ásanas e pránáyámas são praticados, 
aumentando a vitalidade do corpo, você perceberá diminuição dos 
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vícios que não fazem bem para o seu corpo e mente, como fumar e 
beber. Muitos praticantes de Yoga já relataram que foi uma grande 
surpresa para eles que inconscientemente perderam o desejo de 
fumar e beber. Por esta razão, eu nunca pedi a nenhum de meus 
alunos que parassem com estes maus hábitos, eu nunca ensinei 
“Não faça isto”, “Não faça aquilo”. Se alguém faz isto, as pessoas 
não vão querer conhecer as maravilhas do Yoga. O exemplo é um 
bom método de ensino e a prática tal como ela é, um bom método 
de aprendizagem 

  Não existe melhor tônico para a saúde do que os ásanas do Yoga 
e, todos vão concordar, que nada é possível neste mundo sem uma 
boa saúde. Saúde é seu direito desde o nascimento, não a doença; 
força é o seu patrimônio e não a fraqueza; felicidade e não a 
tristeza; paz e não a perturbação; sabedoria e não a ignorância. 

 Você pode alcançar e resgatar este direito de nascimento, esta 
Herança Universal, para brilhar como Yogui completamente 
desenvolvido, com alegria radiante, com paz e sabedoria em 
qualquer lugar ou circunstância. 

Ampliação da consciência e evolução pelo Yoga Integral. 
 
O Yoga Integral é uma das principais escolas que embasam o 
programa de estudos que adotamos no Yoga Dharma, norteia-se 
pelo reencontro da vida na verdade do aspecto divino do ser e com 
esse propósito, busca transferir as raízes de tudo o que somos e 
fazemos da mente, da vida e do corpo para uma consciência maior 
e ampliada. O destino do homem é treinar, evoluir; contudo, 
naturalmente, nem todos irão evoluir ao mesmo tempo, mas ainda 
sim o irão. 

Um primeiro passo para a ampliação da consciência é superar as 
vulnerabilidades integrais do ser e deixar emergir o poder absoluto 
que está dentro e em torno de nós. 
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O segundo passo é o movimento, o esforço de subida às esferas 
superiores da consciência, com ações concretas em sintonia com os 
níveis mais elevados da vida. É treinar no sentido da evolução sem 
esmorecer, manter a constância na prática da expansão da 
consciência 

Vem, então, o terceiro movimento; o retorno à consciência 
terrestre plena, juntamente com a luz e o poder da consciência 
divina em toda as atividades do ser humano. É uma proposta de 
transformação contínua e dinâmica, de reeducação comportamental 
para atingir o aperfeiçoamento e evolução enquanto yoguin, 

Esta visão do ser humano em evolução, advém dos ensinamentos 
de Sri Aurobindo (1872-1950), os quais representam uma crítica e 
síntese moderna aos tradicionais sistemas de Yoga da Índia antiga. 
Desta forma, o Yoga Integral representa: o esforço de superar as 
inaptidões diversas, de equilibrar o conhecimento da realidade, e 
aguçar a percepção da natureza manifesta e imanifesta. Isto, por 
meio de técnicas e ações que trazem a mente iluminada para os 
domínios da natureza. Essa mente iluminada, se expressa no uso 
transmutado e construtivo de forças materiais como saúde, 
trabalho, posição social, entre outras, visando à fins superiores da 
unidade e dos progressos humanos. Assim sendo, o Yoga Integral 
leva consigo a meta de um conhecimento de vários aspectos do ser, 
com a intenção de expandir a consciência material, mental e 
espiritual, como parte do processo de transformação e 
aprimoramento da humanidade na transcendência de valores 
derivados da ignorância natural em que vivemos.  
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Sri Aurobindo (1872-1950) 
Fundador do Yoga Integral 
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Outros personagens importantes do Yoga Contemporâneo 

 

 

Ramakrishna 
 

 

Swami Vivekananda 

 

 

Swami Sivananda 
 

 

Krishnamacharya 
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Paramahansa Yogananda 

 

 

Swami Kuvalayananda 

 

 

 

B.K.S. Iyengar 

 

 

Sri Pattabi Jois
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O que é o Hatha Yoga praticado no Brasil 

É importante salientar que a história do Hatha Yoga no Brasil se 
tornou popular, graças ao trabalho do Professor Hermógenes, que 
muito dedicou sua vida e obra a esta modalidade de Yoga. Ele, 
certamente, foi um dos autores brasileiros que mais escreveu livros 
sobre o Yoga e assuntos relacionados a espiritualidade. Procurou 
também, em suas obras, agregar um aspecto mais espiritualista e 
ecumênico à prática do Yoga. Prática esta, sugerida por ele numa 
releitura cristianizada do Hatha Yoga. Seu método tem como 
narrativa; o despertar da Consciência Divina em cada ser. Porém, é 
importante registrar que esta interpretação do Hatha Yoga, é uma 
visão particular dele, diferente do Hatha Yoga praticado na Índia, 
deste tão querido e importante Professor de Yoga brasileiro, que 
muito contribui à esta filosofia. A ele, minha eterna gratidão e 
profundo respeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Hermógenes.(1921 à 2015) 
Referência do Hatha Yoga brasileiro. 



 46 

Explicando um pouco mais o Hatha Yoga 

Hatha Yoga, originalmente, foi um desdobramento do Raja Yoga 
que, contrariando os Brâhmanes, conquistou identidade própria. 
Não deve ser confundido com Educação Física ou ginástica. 
Definimos Hatha Yoga como uma técnica de reforço da estrutura  
biológica do praticante. Indicado - por uma questão cultural, pelo 
fato do ser humano precisar exercitar-se para não deteriorar seu 
corpo, não se tornar disforme e não perder a vitalidade. 

Hatha Yoga Trata-se de um Yoga físico. É o estágio preliminar, 
obrigatório ao interessado em praticar o Yoga propriamente dito. 
Deve permanecer no HathaYoga por aproximadamente, dois à 
quatro anos (ou, no tempo a critério do seu professor), a menos que 
seu objetivo seja, unicamente, o de dedicar-se à um exercício 
biológico inteligente e não queira desenvolver-se nos outros 
estágios do Yoga e atingir sua plenitude. Nesse caso, vai trabalhar 
exclusivamente o corpo, com efeitos imediatos, intensos e de larga 
duração. Desenvolve a flexibilidade, a vitalidade, o tônus muscular 
e a saúde como um todo. Tem uma proposta descomplicada, sem 
muita profundidade na filosofia e sem compromissos com os 
aspectos comportamentais do Yoga, enquanto filosofia. 

O Hatha Yoga, fisicamente, consiste em técnicas corporais sem 
cansaço extremo, trabalha com movimentos conscientes, 
isométricos, sem repetição exaustiva e que atuam prioritariamente 
em três áreas: 

1) Alongamento e Flexibilidade: esta compreende o alongamento 
muscular, resistência dos nervos e a flexibilização das vértebras e 
articulações. O alongamento, sozinho, não atua diretamente na 
melhora da saúde, apenas trabalha no âmbito muscular; contudo, se 
queremos conquistar uma boa saúde muscular e articular, 
precisamos melhorar, além do alongamento, a resistência dos 
nervos e aumentar o ângulo de amplitude das articulações. 
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2) Tônus muscular: visa o aumento de força, a definição da 
musculatura e o enrijecimento dos tecidos, sem comprometer a 
flexibilidade. 

3) Vitalidade: ao realizar um trabalho continuado e gradual que 
promove profundas mudanças na vascularização da massa 
muscular, reforçadas pelo aumento de oxigenação celular e a 
redução do estresse, o resultado é uma sensação de bem estar, boa 
disposição, alegria de viver e incremento na saúde de todos os 
tecidos e órgãos do corpo. 

A partir dessa terceira área compreende-se o motivo, pelo qual, o 
Hatha Yoga tende a atuar em uma larga gama de efeitos corporais, 
ao qual muita gente atribui conotações terapêuticas. 
Yoga não se trata de ginástica. A Educação Física e os esportes são 
excelentes dentro dos objetivos a que se propõem. Hatha Yoga não 
é ginástica. Tampouco é contra a ginástica. Simplesmente oferece 
mais uma opção. 

Algumas vezes, somos procurados por interessados em praticar 
nossa técnica e, por uma questão de honestidade, reconhecendo 
que seus objetivos não serão alcançados com o Hatha Yoga, 
orientamo-los para que experimentem natação, musculação, dança, 
artes marciais, etc. Tudo é válido, dependendo do que a pessoa 
precisa ou deseja. Da mesma forma, obviamente, é comum que 
alguém venha a nossa escola procurando pelos efeitos do Yoga, e 
esclarecermos que Hatha Yoga satisfará melhor suas expectativas, 
se a busca é por técnicas corporais de gerenciamento da saúde. 
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Vamos falar de Yoga 
Mitos e Verdades 

 
1 - O que é Yoga? 
 

O Yoga é fruto da cultura sânscrita, nascido na antiga índia. Sua proposta 
original é remeter seu praticante há um estado de consciência alterado 
chamado samádhi e logo, conduzi-lo à libertação de estados inferiores de 
existência, kaivalyam.  
Definindo resumidamente os três principais termos que citei acima; Yoga, 
samádhi e kaivalyam. (Você encontrará estes termos, novamente, 
explicados detalhadamente no capítulo Yogasutras) 
O Yoga é traduzido ao pé da letra como - adequação, uso pelo qual, meio. 
É uma filosofia prática que nasceu a cerca de 2300 anos provavelmente há 
noroeste do território que hoje conhecemos como Índia. Foi sistematizado 
por um sábio chamado Patanjali, que redigiu a primeira obra editorial a 
tratar o tema Yoga com profundidade. Patanjali escreveu quatro capítulos 
(padas) chamados de Yogasutras. Nestes capítulos o sábio Patanjali ensina 
numa linguagem objetiva como galgar o autoconhecimento por meio de 
técnicas e conceitos. Tradicionalmente, o Yoga pode ser também embasado 
em oito feixes de técnicas chamados de asthanga (oito partes), "que é um 
tanto diferente do asthanga proposto em muitas escolas hoje em dia". Na 
estrutura original temos: 

1. Yama (normas éticas); 
2. Nyama (normas de conduta); 
3. Ásana (assentar-se no eu); 
4. Pránáyáma (controle e expansão da bio-energia); 
5. Pratyahara (recolhimento sensorial); 
6. Dhárana (concentração) 
7. Dhyána (meditação); 
8. Samádhi (autoconhecimento) 

Essas oito partes de uma prática regular de Yoga estão descritas no capítulo 
II, a prática, dos Yogasutras. Porém, o Yoga é formado por muitas outras 
técnicas e conceitos que no conjunto estruturam esta incrível filosofia 
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prática de vida que busca desenvolver no yoguin (praticante de Yoga) uma 
vida adequada em todas as esferas. 
Samádhi, pode ser definido como o resultado de um esforço, de uma 
disciplina apropriada, na aquisição do autoconhecimento. Este esforço que 
leva ao estado de consciência descrito como samádhi, promove como 
desdobramento final a libertação de estados inferiores de existência, como 
sofrimento mental, apego as ilusões, incapacidade de lhe dar com as 
emoções, vulnerabilidades adquiridas por uma vida inadequada, ciclos 
viciosos e nocivos, dentre outras agruras. Quando conseguimos praticar 
apropriadamente esta disciplina, acessamos o estágio final do Yoga 
chamado de kaivalyam, a libertação 
Agora, a parte física tão divulgada nas escolas de Yoga, é na verdade, uma 
criação moderna que foi incorporada a partir do julgo britânico em solo 
hindú, onde o modelo de ginástica ocidental foi incorporado nas práticas 
regulares de Yoga como um atrativo a mais, é verdade que os resultados 
desta simbiose foram surpreendentes, porém, é um equívoco dizer que a 
prática de exercícios no Yoga é uma coisa feita há milênios, isto é algo que 
começou a ser feito a pouco mais de cem anos, portanto, em termos de 
história e tradição oriental é bastante recente os exercícios corporais no 
Yoga. 
 
2 - O que ensinamos no Yoga? 
 

Tornar o indivíduo forte para que se sinta indispensável, insubstituível, 
imprescindível, tanto na existência individual como junto a uma força 
grupal. Fazê-lo crer que não tem na Terra nada mais importante que ele 
mesmo, pois que a presença do universo esta aí para confirmar essa 
verdade, pois na sua ausência, o universo deixaria de ser percebido. Assim 
ao querer entrar em contato conosco, você deve trazer sempre consigo seus 
principais atributos: vontade própria (iccha), conhecimento interior (jñana) 
e capacidade de realizar (kriya). 
Aqui não lhe diremos o que fazer, muito menos o que pensar. Somos 
incentivadores de que o indivíduo pense por si mesmo e que preserve a sua 
individualidade. Se há uma causa a defender, que seja a sua própria. Sua 
vida e seus pensamentos são a obra prima de sua criação, e isso foi 
conquistado por sua própria vontade. Vivemos, comemos e decidimos 
segundo a nossa vontade interior, e jamais queremos pertencer a uma 
entidade grupal mesmo que esta seja feita de vários seres que pensam 
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diferentemente. Só queremos eliminar as manipulações diversas. Para nós, 
quanto mais individualismo interior - melhor, porque sabemos que assim a 
paz será realmente instaurada nos corações dos que, deste modo, pensam. 
Não se trata de cumprir uma parte do jogo cósmico, e sim de que cada 
indivíduo escreva sua própria história, deixando de ser coadjuvante do 
coletivo que se aglutina pela grande causa (a vida), mas também dentro de 
nossa individualidade, escrevendo, diariamente, nosso diário de bordo, não 
deixando de pensar com nossa própria cabeça. Não se trata de querer ser 
egoísta, pois, se assim fosse, não estaria pensando na vida cósmica e para 
tanto, bastaria conquistar um par de atributos (casa, família, carro, boas 
roupas, viagens...) e pronto, teríamos conquistado nossa segurança e 
realização pessoal. Mas, o que queremos é nos realizar como indivíduo e 
ser cósmico, podendo estar dentro de cada ser que nos rodeia para perceber 
suas individualidades e respeitá-las como a nós mesmos, pois, 
compreendemos que é o que falta na humanidade para o próximo passo 
evolutivo.  
Queremos, acima de qualquer ideal, que cada pessoa seja a consciência 
ativa e realizadora de sua individualidade. Como um ser vital para a 
natureza e jogo cósmico. 
A natureza necessita de seres pensantes, de pessoas inteligentes que saibam 
viver suas vidas com virtude e equilíbrio, que não se deixam violar pelo 
estado, pela igreja, pelas múltiplas filosofias, inclusive pelo Yoga. Para 
nós, tanto a ciência como os ensinamentos dos sábios mestres, são 
importantes, mas não tão importantes quanto nossa própria sabedoria 
advinda de dentro do nosso próprio ser. Sejamos livres e não busquemos 
um mestre, um líder, um mentor, um guia espiritual, pois em nosso interior 
há uma consciência que não nos deixa perder jamais. Ensinamos para que a 
vida seja sempre constituída por cada um de nossos alunos e que jamais 
devem sentir-se presos pelo sistema, pois assim, estariam encontrando 
exatamente o oposto do que buscavam, a liberdade sem restrição. Nosso 
papel é somente advertir para que não façam isso. 
Veja que a espécie humana é prescindível para a natureza, e se o é, temos 
que evitar associar-nos a ela, mas fazer crer que somos fortes e capazes de 
ser o responsável pela manutenção da espécie ao qual pertencemos. Para 
saber o que vem a ser isso, cada indivíduo tem que se apresentar como líder 
de sua própria vida, patrão de seu próprio trabalho, gerente de sua própria 
tarefa, condutor de seu próprio carro, cozinheiro de seu próprio alimento, 



 51 

amante de seu próprio ser, realizador de seu próprio filme diário, e escritor 
de seu guia para todos os momentos. Sem os alunos não há professor, não 
há ensinamentos, não há formação, não há Yoga. Assim, temos que é o 
indivíduo a parte mais importante do universo. Não estamos preocupados 
com seu psiquismo, mas, sobretudo, com sua consciência que nada diverge 
se habita em nós. 
Se há dependência não há liberdade, e se não há liberdade só podemos 
contar com o sofrimento. 
O melhor a fazer é participar da coletividade oferecendo ao grupo o que 
temos desabrochado interiormente para ajudar a recobrar sua personalidade 
e identidade. 
Em resumo, pensamos que qualquer consciência coletiva manipulada por 
uma ordem central é nociva para os indivíduos que a compõe, e se não 
preserva a identidade do indivíduo não tem razão para existir. Mesmo a 
grande consciência (Shiva) é unitária. A criação de uma consciência 
coletiva não deixa de ser uma manipulação por parte de pessoas que 
adoram lograr benefícios próprios. 
Como disse o psicanalista Carl Gustav Jung “mentiras existem 
objetivamente numa consciência social. De preferência a igreja (ou 
qualquer outro grupo), a psique goza de uma situação de equilíbrio 
(mesmo que seja aparente). Em todo caso existe uma proteção 
suficientemente eficaz contra a desvalorização do grupo”. Mas se 
desaparece o grupo e seu Eros Maternal (energia de vida posta na causa 
grupal), o indivíduo fica indefeso e a mercê de qualquer consciência 
coletiva. 
Bom, espero que nossa proposta esteja bem clara na cabeça. O indivíduo 
sempre preservado e faremos de tudo para a não existência de uma 
consciência globalizada onde um pensa por todos. 
 
3 - Yoga é um termo masculino ou feminino? 
 

É masculino (o Yoga), porque em geral as palavras sânscritas terminadas 
em "a" são masculinas. Também, podemos afirmar que no sânscrito não 
existe o som “é” nem o som “ó”. Portanto, o correto é dizer o Yoga, com o 
fonema "o" fechado. 
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4 - Mas muitas pessoas dizem Yóga. Existe diferença entre Yoga e Yóga?  
 

Sim, a Yóga, com uma proposta holística, exotérica e cristianizada, nasceu 
no Rio de Janeiro na década de 1950. Já o Yoga,  enquanto filosofia 
prática, nasceu a mais de 2.000 mil anos na Índia antiga. Ele tem o objetivo 
de expandir a consciência, proporcionando um estado de hiperconsciência 
(samádhi: meta do Yoga). 
 
5 - Yoga é uma espécie de ginástica?  
 

Não. Yoga não é nenhum tipo de ginástica nem modalidade de Educação 
Física. Uma prática de Yoga compreende técnicas orgânicas, respiratórias, 
relaxamento, concentração, meditação e outras. Enquanto que a Educação 
Física trabalha basicamente com exercícios corporais.  
 
6 - Yoga é melhor do que Educação Física?  
 

De forma alguma. São coisas completamente diferentes. Nem um dos dois 
é melhor que o outro. Todo aluno de Yoga deveria praticar algum tipo de 
esporte e todo desportista deveria praticar Yoga. 
 
7 - Yoga é religião?   
 

Não. O que acontece é que na época medieval, O Vêdánta (filosofia 
espiritualista) foi tão fortemente difundido por seu mestre Shankara, que o 
Yoga (filosofia prática, puramente técnica) também sofreu a sua influência. 
Mas, são filosofias completamente distintas. 
 
 8 - Yoga é terapia?    
 

Também não. Afirmar que Yoga é terapia é o mesmo que afirmar que tênis 
ou natação é terapia. Algumas pessoas podem praticar tênis como 
psicoterapia ou natação para asma, mas isto não pode desfigurar a 
verdadeira natureza desses esportes. 
 
 9 - Porque os médicos indicam para seus pacientes a prática do Yoga? 
Porque, sendo o Yoga uma filosofia de vida, ensina como viver melhor. E 
uma pessoa doente precisa aprender isso.  
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10 - Porque é que os livros de Yoga relacionam tantos efeitos 
terapêuticos? 
 

Porque eles existem. Mas, o que ocorre atualmente é uma distorção unitária 
e consumista. Você sabe por que muitos escrevem livros sobre Yoga 
abordando seus efeitos? Porque vende bastante. E você sabe por que 
poucos escrevem livros sobre Yoga mesmo, ou seja, sobre técnicas do 
Yoga? Porque não vende bastante. Por mais estranho que pareça, é 
simplesmente isso. 
 
11 - Quem pode praticar e qual a faixa etária ideal para se praticar Yoga?  
 

Todo mundo. Desde que seja com um profissional competente, o Yoga 
pode ser praticado por crianças, adolescentes, adultos e pelos que estão na 
melhor idade. 
 
12 - Yoga reprime?    
     

Yoga não reprime e não proíbe nada. Acontece que existem várias divisões 
no Yoga. Uma delas divide o Yoga em dois grandes grupos: Tantra (o mais 
antigo, pré-clássico, de origem dravídica e/ou védica) e Brahmácharya (o 
mais recente, introduzido na Índia pelos invasores). O sistema filosófico 
Tântrico parte do princípio do respeito pela liberdade das pessoas. Orienta, 
mas dentro desse respeito pelo direito de escolha. Na linha Tântrica, 
ninguém é obrigado a nada, come o que quiser e faz da sua sexualidade o 
que considerar mais adequado. Esse é o tipo de Yoga que adotamos. O 
outro sistema, o Brahmácharya, é restrito, proíbe uma série de coisas e 
constrange a sexualidade plena. 
 
13 - Porque é que se utiliza incenso (purificador de ambiente) nas práticas 
de Yoga?        
 

O incenso é utilizado para perfumar e purificar o ambiente, proporcionando 
a estimulação respiratória. Muitos incensos são químicos e tóxicos. Raro é 
o incenso que é produzido com matéria-prima de qualidade, que purifica o 
ambiente.  
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14 - E sobre a alimentação?   
 

Imagine se um executivo tiver a mesma alimentação de um estivador do 
porto ou vice-versa! Os dois ficariam doentes, um por excesso e outro por 
carência. Se insistissem, teriam sua expectativa de vida abreviada em 
muitos anos. Ainda mais, a alimentação influencia muito na conquista de 
melhores resultados. Você obterá mais informações na pergunta nº 22. 
 
15 - Yoga não é muito parado?        
 

Não. Você já viu uma sequência de técnicas corporais? Se não viu, quando 
vir ficará de queixo caído, ao constatar que o Yoga não é nada daquilo que 
você imagina. Vai ficar apaixonado pela beleza dos movimentos. 
 
16 - Quais são os benefícios para quem pratica Yoga?   
 

Por exemplo, a introdução da prática de Yoga nas empresas aumentou 
expressivamente seus lucros. Nos cargos de confiança, decisão de 
comando, o Yoga reduziu os índices de esgotamento, estafa, úlceras, 
enfartes, etc. No pessoal do escritório, ao combater o sedentarismo 
eliminou as dores nas costas, problemas na coluna, hemorróidas, 
sonolência depois do almoço, e irritabilidade que atrapalhava as relações 
humanas entre os funcionários e emperrava a máquina administrativa. E 
entre os operários, aumentou a produtividade em cerca de 30% porque 
oxigenou seus cérebros, o que lhes fez trabalhar com mais atenção, cometer 
menos erros, menos acidentes e realizar suas tarefas mais contentes. Essa 
sofisticação compreende: é que o aumento de oxigenação cerebral produz 
uma sensação de euforia. Por isso que o Yoga é tão eficaz contra a 
depressão. Em todos os escalões, observou-se uma queda considerável nas 
faltas ao trabalho por motivos de saúde. Só de gripes, por exemplo, as 
faltas caíram pela metade. 
Os profissionais ligados à área de educação física procuram o Yoga porque 
são beneficiados no aumento da resistência, alongamento muscular, 
flexibilidade, proteção contra distensões, mais concentração e controle 
emocional.  
Os artistas descobriram que o Yoga aprimora a sensibilidade e a 
criatividade. Os estudantes estão interessados no melhor aproveitamento 
em menos horas de estudo e no controle do sistema nervoso nas provas. 
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Como vemos pelos exemplos acima, quase ninguém está interessado no 
Yoga em si. Quase todos querem apenas os benefícios utilitários que 
constituem apenas os efeitos colaterais do Yoga, simples conseqüência de 
um ótimo trabalho. Mas o Yoga é superlativamente maior, mais importe e 
mais nobre.  
 
17 - Quantas vezes por semana se deve praticar Yoga?  
 

O ideal é praticar todos os dias.      
 
18 - Quanto tempo por dia deve-se praticar Yoga.    
 

Na escola as práticas são de uma hora. Em casa você pode praticar um 
tempo compatível com o adiantamento que desejar. 
 
19 - O Yoga pode ser praticado nas atividades do dia-a-dia? 
 

Pode e deve. Na escola você aprende as técnicas e a vida é onde se põe em 
prática.  
 
20 - É possível praticar Yoga em casa, sem instrutor? 
 

Aconselha-se sempre que busque um instrutor e não meça esforços para 
conseguir um bom. Mas, se não for possível, nesse caso poderá praticar 
orientado por bons livros, cd, DVD, etc. 
 
21 - Qual é o objetivo do Yoga?   
 

O objetivo do Yoga é aumentar ainda mais a saúde do praticante, 
fortalecendo seu sistema endócrino, circulatório e nervoso, preparando-o, 
progressivamente, para o empuxo final que é o samádhi (hiper-
consciência).  
 
22 - Qual é a alimentação preconizada pelo Yoga?  
 

O sistema alimentar adotado pela maioria dos Yoguis é o vegetarianismo. 
Ele, empiricamente, mostrou-se ideal em termos nutricionais e, também, na 
melhoria do rendimento e desempenho na prática. Se você não come carne, 
o que você come? Frutas, cereais, legumes, massas, raízes, verduras, 
queijos, iogurtes, pães, salgados, tortas, leite, suflês, empadões, pizzas, 
sopas, strogonoff com palmito, cogumelo, carne de soja, legumes 
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empanados, adore ou à milanesa, legumes ao molho branco, gratinados 
com queijo, etc. Existem muitas receitas saborosas, procure se informar e 
conhecer o mundo maravilhoso dos vegetarianos. 
 
23 - Quais são os efeitos do Yoga? 
 

Os efeitos são simples conseqüência de exercícios fortes e agradáveis. Não 
se trata de terapia. Tais efeitos ocorrem como resultado natural de estarmos 
exercitando uma filosofia milenar. Se você aprende a respirar melhor, 
relaxar melhor, desenvolver músculos fortes e flexíveis, a conseqüência só 
pode ser a melhoria da saúde e a redução de estados enfermiços. 
Yoga não é terapia, é filosofia. Não pretendemos substituir o médico. Pelo 
contrário, aconselhamos a todos a fazerem um exame médico antes de 
iniciar a prática. 
 
24 - O Yoga ajuda a melhorar o Estresse? 
 

O estresse em si não é uma coisa ruim. Sem ele o ser humano seria 
vulnerável e não conseguiria lutar, trabalhar ou criar com a necessária 
agressividade. Mal é o excesso de estresse ou a falta de controle sobre ele. 
Estresse é aquele estado produzido por solicitação de alerta, o qual, para ser 
saudável, deveria ser esporádico. Em excesso ocorre uma reação em cadeia 
de efeitos secundários tais como enfarte, pressão alta, enxaqueca, insônia, 
depressão, nervosismo, queda de produtividade, queda de cabelo, redução 
da capacidade imunológica, herpes, problemas digestivos, úlcera, gastrite, 
impotência sexual, e muitos outros. Basta reduzir o estresse para reduzir 
também todos os seus efeitos. 
O Yoga é um dos recursos mais eficientes para reduzir o estresse a níveis 
saudáveis. Tal opinião é publicada numa grande quantidade de livros sérios 
sobre o assunto e é partilhada por um bom número de médicos que indicam 
o Yoga aos seus pacientes estressados como apoio terapêutico para uma 
considerável variedade de problemas. Por essa razão, muitos buscam no 
Yoga a dose extra de energia e dinamismo de que necessitam, mas ao 
mesmo tempo, o controle de estresse. Muitos sentem o efeito de combate 
ao estresse já na primeira prática de Yoga bem conduzida.  
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25 - Como o Yoga trata a Úlcera, pressão alta e enfarte 
 

Aí estão três conseqüências diretas do estresse e da vida sedentária. A 
maior parte dos tratamentos é paliativa. Quem tem úlcera ou pressão alta 
passa anos a fio sendo medicado e  submetido a restrições na alimentação. 
Não obstante, quando ocorre uma contrariedade na empresa ou na família 
os sintomas costumam voltar a se agravar. O enfarte, quando não mata, 
inutiliza o profissional.  
O Yoga oferece benefício em dois níveis: antes e depois de já possuir 
algum tipo de problema com essas doenças. Antes, a prática do Yoga tende 
a reduzir enormemente em incidência de úlcera, pressão alta e enfarte em 
quem ainda não os teve. Depois, costuma auxiliar de forma palpável a 
recuperação da pessoa afetada. A úlcera e a pressão alta, geralmente já 
mostram melhoras desde o início da prática de Yoga, o que pode ser 
facilmente sentido pelo próprio praticante e confirmado pelo seu médico 
cujo acompanhamento é obrigatório.  
 
26 - O Yoga acaba com a Insônia? 
 

Ninguém sabe explicar por que, mas se você praticar Yoga pela manhã ou à 
tarde, conciliará o sono facilmente à noite. 
A prática do Yoga regulariza o sistema endócrino, circulatório e nervoso, 
conseqüentemente, normaliza o sono. 
 Algumas orientações serão transmitidas para melhoria do comportamento 
das pessoas com tendência à insônia, ou seja, elas terão que mudar alguns 
hábitos. Como por exemplo, eliminar as substâncias estimulantes (café, chá 
preto, guaraná, etc.) E, com certeza, buscar acompanhamento médico. 
 
27 - Como vencer a Enxaqueca  
 

Aquela dor de cabeça que ocorre de tempos em tempos, às vezes 
acompanhada de outros sintomas tais como luzes cintilantes, enjôo, etc. 
Ela não tem remédio definitivo. Usam-se como paliativos os analgésicos 
mais ou menos fortes e uma série de cuidados com alimentação e com 
estresse. Certos alimentos podem desencadear a enxaqueca numa pessoa e 
não, numa outra. Às vezes o leite desencadeia um acesso de enxaqueca, ou 
o ovo, ou comer demais, ou misturar muitos alimentos. Outras vezes basta 
apenas uma emoção ou tensão. 
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Para interrompê-lo você pode experimentar uma boa dose de chá preto ou 
de café forte, desde que seja bem no início da crise. Mas atenção: se você 
está habituado a usar muito chá ou muito café, poderá não ser tão bom. 
A prática regular do Yoga costuma ir progressivamente espaçando mais os 
períodos entre uma enxaqueca e outra, assim como ir reduzindo 
consideravelmente a intensidade de cada uma. 
 
28 - Eu melhoro a Asma fazendo Yoga?  
 

Uma crise de asma geralmente precisa de dois fatores para que possa 
ocorrer: um físico e outro emocional, com predominância do primeiro ou 
do segundo, conforme pessoas. Entretanto, tanto um caso quanto o outro, 
os exercícios Yogui tem se mostrado excepcionalmente eficientes para 
reduzir a intensidade dos acessos e espaçá-los cada vez mais.  
Os efeitos do Yoga sobre asma são muito rápidos, desde que o praticante 
execute em casa um exercício respiratório (bhástrika) durante menos de 
cinco minutos por dia e participe de uma ou duas práticas por semana com 
o Instrutor.  
 
29 - Como o Yoga lhe dá com a Depressão? 
 

Algumas vezes a depressão tem razões justificáveis, nesse caso é 
perfeitamente normal se completando seu ciclo, ela se extingue 
naturalmente, não deixa seqüelas e demora em se repetir. 
Se a depressão é muito intensa, muito freqüente ou sem razão aparente, 
requer uma atenção especial. 
O Yoga possui técnicas eficazes no combate à depressão. Uma delas é a 
hiper-ventilação que bombeia mais oxigênio para o cérebro. O Yoga utiliza 
tais técnicas há milhares de anos, mais só recentemente a ciência esboçou 
uma explicação: é que o aumento de oxigênio cerebral produz uma 
sensação de euforia a qual elimina a depressão sem a necessidade de 
medicamentos. 
Exercícios respiratórios, aliados a técnicas corporais e técnicas de 
descontração, deram a fórmula perfeita para a eliminação da depressão.  
 
30 - Fazer Yoga ajuda a emagrecer? 
 

O Yoga atua nas glândulas e regula a orquestra endócrina. 
Conseqüentemente, alguns praticantes vão perder peso, enquanto, outros 
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vão ganhar. É claro que a moderação alimentar é aconselhável para aqueles 
que buscam perder peso. 
 
31 - As dores na coluna param com a prática do Yoga? 
 

Quem é que não tem algum problema de coluna? Quase todo mundo tem. 
A razão disso é a vida sedentária que se tem hoje em dia, aliada às cadeiras 
e poltronas das residências, escritórios, automóveis, cinemas, etc. 
totalmente mal planejadas. A isso, some-se o hábito de sentar-se mal, com 
a coluna torta, e o de ficar em pé com má postura; parar numa perna só, 
sempre a mesma; dormir numa posição só; carregar bolsa, pastas ou 
embrulhos sempre de um mesmo lado; levantar peso de  coluna mal 
posicionada; dormir em camas muito moles, e com travesseiro muito alto, 
etc. Mas de todas as causas, a principal é a falta de exercícios saudáveis. 
O Yoga tem produzido ótimos resultados para problemas de coluna, tais 
como: lordose, cifose e escoliose. Para o bico de papagaio, hérnia de disco 
e outros mais graves, o Yoga atua bastante como profilaxia ou então, 
quando já em estado evoluído ajuda a atenuar as dores desde que, nesse 
caso, sob estrita orientação do ortopedista. 
Por outro lado há uma legião de pessoas que padecem de dores crônicas nas 
costas, mas cujo desconforto não tem nada a ver com a coluna 
propriamente dita. São dores musculares, facilmente eliminadas com 
flexões, extensões, torções e trações proporcionadas pelos exercícios de 
Yoga, sempre agradáveis. Além disso, ainda há relaxamentos que ajudam a 
eliminar tensões musculares, quer sejam elas provenientes de má postura, 
cansaço físico ou estresse. 
 
32 - O Yoga combate a impotência sexual 
 

Aí está uma das coisas que mais despertam a atenção no Yoga. É que a 
simples prática regular aumenta bastante a energia sexual e aprimora o 
prazer sensorial. Conseqüentemente, aqueles que sofrem de impotência 
sexual ou de frigidez, gradualmente, vão eliminando estes problemas. 
 
33 - Melhora o alongamento muscular? 
 

No Yoga não há aquecimento, trabalhamos o corpo frio, o que é mais 
eficiente e ainda nos garante duas coisas com as quais todo mundo sonha: 
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a) A proteção contra distensões mesmo praticando o esporte sem o 
aquecimento prévio; 
b) O desportista não sai de forma quando interrompe os treinos. 
Dependendo do esporte, pode manter o atleta relativamente em até durante 
anos sem treinar. 
 
34 - Qual é a diferença entre flexibilidade e musculação? 
 

É verdade que quanto mais musculado menos flexível fica? 
Isso é apenas uma meia verdade. 
Geralmente, músculo muito alongado perde em força e, músculo muito 
forte perde em alongamento. Contudo, através das técnicas orgânicas 
(ásana) você vai obter músculos fortes e bem alongados simultaneamente. 
O Yoga possui técnicas que desenvolvem a musculatura de uma forma 
extremamente harmoniosa, conferindo domínio até de músculos 
considerados involuntários, o que contribui para uma performance superior 
em cada esporte, dança ou luta. E, ainda, garante uma proverbial 
flexibilidade articular e muscular obtida mediante a eliminação de tensões 
localizadas. 
 
35 - Sobre a competição no dia-a-dia.... 
 

Você já observou que mesmo com o corpo em repouso, quando fica 
nervoso o coração acelera? 
A sua respiração fica ofegante quando você fica emocionado por um 
grande susto, medo, raiva, nervosismo ou mesmo antes de uma competição 
ou campeonato. 
Muito antes de você pôr os músculos a trabalhar, o coração já está 
acelerado, a musculatura pré-intoxicada e o corpo cheio de adrenalina. 
Tudo isso com uma antecipação prejudicial. O resultado é uma 
considerável perda de energia e uma queda de rendimento, só por 
nervosismo, estresse. Lá se vai o fôlego por falta de controle emocional. Lá 
vem uma distensão só porque você estava tenso demais e contraiu demais a 
musculatura. Se você praticasse Yoga isso não aconteceria. 
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Separados, não podemos fazer muito... 
Unidos, podemos transformar o mundo! 

Isso também é Yoga. 
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Ética Yoguin 
(inspirado nos Yoga Sútras de Pátañjali)  

I. Ahimsá 

• A primeira norma ética milenar do Yoga é o ahimsá, a não-
agressão. Deve ser entendido lato sensu. 

• O ser humano não deve agredir gratuitamente outro ser humano, 
nem os animais, nem a natureza em geral; 

• Não deve agredir fisicamente, nem por palavras, atitudes ou 
pensamentos. 

• Permitir que se perpetre uma agressão, podendo impedí-la e não o 
fazendo, é acumpliciar-se no mesmo ato. 

• Derramar o sangue dos animais ou infringir-lhes sofrimento para 
alimentar-se de suas carnes mortas constitui barbárie indigna de 
uma pessoa sensível. 

• Ouvir uma acusação ou difamação e não advogar em defesa do 
acusado indefeso por ausência constitui confissão de conivência. 

• Mais grave é a agressão por palavras, atitudes ou pensamentos 
cometidas contra um outro praticante de Yoga. 

• Inescusável é dirigir tal conduta contra um professor de Yoga.  
• Sumamente condenável seria, se um procedimento hostil fosse 

perpetrado por um professor contra um de seus pares. 

Preceito moderador: 

A observância de ahimsá não deve induzir à passividade. O Yogin 
não pode ser passivo. Deve defender energicamente os seus 
direitos e aquilo em que acredita. 

II. Satya 

• A segunda norma ética do Yoga é satya, a verdade. 
• O Yogin não deve fazer uso da inverdade, seja ela na forma de 

mentira, seja na forma de equívoco ou distorção na interpretação 
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de um fato, seja na de omissão perante uma dessas duas 
circunstâncias. 

• Conseqüentemente, ouvir boatos e deixar que sejam divulgados é 
tão grave quanto passá-los adiante.  

• O boato mais grave é aquele que foi gerado com boa-fé, por falta 
de atenção à fidelidade do fato comentado, já que uma inverdade 
dita sem más intenções tem mais credibilidade. 

• Emitir comentários sem o respaldo da verdade, sobre fatos ou 
pessoas, expressa inobservância à norma ética. 

• Praticar ou transmitir uma versão inautêntica de Yoga constitui 
exercício da inverdade. 

• Exercer o ofício de instrutor de Yoga sem ter formação específica, 
sem habilitação mediante avaliação de autoridade competente ou 
sem a autorização do seu Mestre, constitui ato ilegítimo. 

Preceito moderador: 

A observância de satya não deve induzir à falta de tato ou de 
caridade, sob o pretexto de ter que dizer sempre a verdade. Há 
muitas formas de expressar a verdade. 

III. Astêya 

• A terceira norma ética do Yoga é astêya, não roubar. 
• O Yogin não deve se apropriar de objetos, idéias, créditos ou 

méritos que sejam devidos a outrem. 
• É patente que, ao fazer uso em aulas, em entrevistas a órgãos de 

comunicação e em textos escritos ou gravados de frases, 
definições, conceitos, métodos ou símbolos de outro professor, seu 
autor seja sempre honrado através de citação e/ou direito autoral, 
conforme o caso. 

• Desonesto é prometer efeitos que o Yoga não pode proporcionar, 
bem como acenar com benefícios exagerados, irreais ou 
mirabolantes e, mormente, curas de qualquer natureza: física, 
psíquica ou espiritual. 

• Um professor de Yoga não deve roubar alunos de outro professor.  
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• Em decorrência disso, será anti-ético um professor instalar-se para 
dar aulas nas proximidades de outro profissional da mesma linha 
de trabalho, sem consultá-lo previamente. 

• Considera-se desonesto o professor cobrar preços vís, pois, além 
de desvalorizar a profissão, estará roubando o sustento aos demais 
professores que dedicam-se exclusivamente ao Yoga e precisam 
viver com dignidade e sustentar suas famílias como qualquer outro 
ser humano. 

• Tal procedimento estaria, ademais, roubando da Humanidade o 
patrimônio cultural do Yoga, já que só poderia ministrá-lo a preços 
ignóbeis quem tivesse uma outra forma de sustento e, portanto, não 
se dedicasse a tempo integral ao estudo e auto-aprimoramento 
nessa filosofia de vida, o que culminaria numa gradual perda de 
qualidade até sua extinção total. 

Preceito moderador: 

A observância de astêya não deve induzir à recusa da prosperidade 
quando ela representar melhor qualidade de vida, saúde e cultura 
para o indivíduo e sua família. Contudo, a opulência é um roubo 
tácito. 

IV. Brahmácharya 

• A quarta norma ética do Yoga é brahmácharya, a não-dissipação 
da sexualidade. 

• Esta norma recomenda total abstinência de sexo aos adeptos do 
Yoga Clássico e de todas as correntes não-tântricas. 

• O yama brahmácharya não obriga o celibato nem a abstinência do 
sexo para os Yogins que seguirem a linha tântrica. 

• A sexualidade se dissipa pela prática excessiva de sexo com 
orgasmo. 

• O Yogin ou Yoginí que tiver conquistado progressos em sua 
qualidade de energia mediante as práticas e a observância destas 
normas, deverá preservar sua evolução, evitando relações sexuais 
com pessoas que não se dediquem ao mesmo ideal de saúde e 
purificação. 
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Preceito moderador: 

A observância de brahmácharya não deve induzir ao moralismo, 
puritanismo, nem ao distanciamento ou à falta de afeto entre as 
pessoas, nem como pretexto para furtar-se ao contato íntimo com 
seu parceiro ou parceira conjugal. 

V. Aparigraha 

• A quinta norma ética do Yoga é aparigraha, a não-possessividade. 
• O Yogin não deve ser apegado aos seus bens e, ainda menos, aos 

dos demais. 
• Muitos dos que se "desapegam" estão apegados ao desejo de 

desapegar-se. 
• O verdadeiro desapego é aquele que renuncia à posse dos entes 

queridos, tais como familiares, amigos e, principalmente, cônjuges. 
• Os ciúmes e a inveja são manifestações censuráveis do desejo de 

posse de pessoas e de objetos ou realizações pertinentes a outros. 

Preceito moderador: 

A observância de aparigraha não deve induzir à displicência para 
com as propriedades confiadas à nossa guarda, nem à falta de zelo 
para com as pessoas que queremos bem. 

VI. Sauchan 

• A sexta norma ética do Yoga é sauchan, a limpeza. 
• O Yogin deve ser purificado tanto externa quanto internamente.  
• O banho diário, a higiene da boca e dos dentes, e outras formas 

comuns de limpeza não são suficientes. Corporalmente, é 
necessário proceder à purificação dos órgãos internos e das 
mucosas, mediante as técnicas do Yoga. 

• De pouca valia é lavar o corpo por fora e por dentro se a pessoa 
ingere alimentos com elevadas taxas de toxinas e impurezas tais 
como as carnes de animais mortos que entram em processo de 
decomposição logo depois da morte. 
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• Da mesma forma, cumpre que o Yogin não faça uso de substâncias 
intoxicantes, que gerem dependência explícita ou que alterem o 
estado da consciência, ainda que tais substâncias sejam naturais. 

• Aquele que só trata da higiene física não está cumprindo sauchan. 
Esta recomendação só está satisfatoriamente interpretada quando 
se exerce a prática da limpeza interior. Ser limpo psíquica e 
mentalmente constitui requisito imprescindível. 

• Ser limpo interiormente compreende não alimentar seu psiquismo 
com imagens, idéias, emoções ou pensamentos intoxicantes, tais 
como tristeza, impaciência, irritabilidade, ódio, ciúmes, inveja, 
cobiça, derrotismo e outros sentimentos inferiores. 

• Finalmente, esta norma atinge sua plenitude quando a limpeza do 
Yogin reflete-se no meio ambiente, cujas manifestações mais 
próximas são sua casa e seu local de trabalho. 

Preceito moderador: 

A observância de sauchan não deve induzir à intolerância contra 
aqueles que não compreendem a higiene de forma tão abrangente. 

 VII. Santôsha 

• A sétima norma ética do Yoga é santôsha, o contentamento. 
• O Yogin deve cultivar a arte de extrair contentamento de todas as 

situações. 
• O contentamento e sua antítese, o descontentamento, são 

independentes das circunstâncias geradoras. Surgem, crescem e 
cingem o indivíduo apenas devido à existência do gérmen desses 
sentimentos no âmago da personalidade. 

• O instrutor de Yoga deve manifestar constante contentamento em 
relação aos seus colegas e expressar isso através da solidariedade e 
apoio recíproco. 

• Discípulo é aquele que cultiva a arte de estar contente com o 
Mestre que escolheu. 

Preceito moderador: 
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A observância de santôsha não deve induzir à acomodação 
daqueles que usam o pretexto do contentamento para não se 
aperfeiçoar. 

VIII. Tapas 

• A oitava norma ética do Yoga é tapas, auto-superação. 
• O Yogin deve observar constante esforço sobre si mesmo em todos 

os momentos. 
• Esse esforço de auto-superação consiste numa atenção constante 

no sentido de fazer-se melhor a cada dia e aplica-se a todas as 
circunstâncias. 

• O cultivo da humildade e o da polidez constituem demonstração de 
tapas. 

• Manter a disciplina da prática diária de Yoga é uma manifestação 
desta norma. Preservar-se de uma alimentação incompatível com o 
Yoga faz parte do tapas. Conter o impulso de expressar 
comentários maldosos sobre terceiros também é compreendido 
como correta interpretação desta observância. 

• A seriedade de não mesclar com o Yoga sistemas, artes ou 
filosofias que o conhecimento do seu Mestre desaconselhar, é 
tapas. 

• A austeridade de manter fidelidade e lealdade ao seu Mestre 
constitui a mais nobre expressão de tapas. 

• Tapas é, ainda, a disciplina que respalda o cumprimento das 
demais normas éticas. 

Preceito moderador: 

A observância de tapas não deve induzir ao fanatismo nem à 
repressão e, muito menos, a qualquer tipo de mortificação. 

IX. Swádhyáya 

• A nona norma ética do Yoga é swádhyáya, o auto-estudo. 
• O Yogin deve buscar o autoconhecimento mediante a observação 

de si mesmo. 
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• Esse auto-estudo também pode ser obtido através da concentração 
e meditação. Será auxiliado pela leitura de obras indicadas e, na 
mesma proporção, obstado por livros não recomendados pelo 
orientador competente.  

• O convívio com o Mestre é o maior estímulo ao swádhyáya. 
• O auto-estudo deve ser praticado ainda mediante a sociabilidade, o 

alargamento do círculo de amizades e o aprofundamento do 
companheirismo. 

Preceito moderador: 

A observância de swádhyáya não deve induzir à alienação do 
mundo exterior nem à adoção de atitudes que possam levar a 
comportamentos estranhos ou que denotem desajustes da 
personalidade. 

X. Íshwara panidhána 

• A décima norma ética do Yoga é íshwara pranidhána, a auto-
entrega. 

• O Yogin deve estar sempre interiormente seguro e confiante em 
que a vida segue o seu curso, obedecendo a leis naturais e que todo 
esforço para a auto-superação deve ser conquistado sem ansiedade. 

• Durante o empenho da vontade e da dedicação a uma empreitada, a 
tensão da expectativa deve ser neutralizada pela prática do íshwara 
pranidhána. 

• Quando a consciência está tranqüila por ter tentado tudo e ainda 
assim não se haver conseguido o resultado ideal; quando a pessoa 
está literalmente impossibilitada de obter melhores conseqüências, 
esse é o momento de entregar o fruto das suas ações a uma vontade 
maior que a sua, cujos desígnios muitas vezes são 
incompreensíveis. 

Preceito moderador: 

A observância de íshwara pranidhána não deve induzir ao 
fatalismo nem à displicência. 



 69 

Conclusão: 

 O amor e a tolerância são pérolas que enriquecem os 
mandamentos da nossa ética.  

 Que este Código não seja causador de desunião.  
Não seja ele usado para fins de patrulhamento ideológico, 
discriminação, manipulação nem perseguição. 

Nenhuma penalidade seja imposta por nenhum grupo aos eventuais 
descumpridores destas normas. A eles lhes bastará a desventura de 
não usufruir do privilégio de vivenciá-las. 
 
 
 

 

Jefferson Flausino realizando Bakásana, técnica corporal do Yoga moderno 
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Frases de Nisargadatta Maraharaj 

 
Estas são algumas frases de um bom Mestre yogui, 
que já não está mais neste plano da realidade, mas 
que deixou uma grande herança a todos nós. Todas 
essas frases e muitas outras, se encontram no livro 
“Ser” da editora espanhola Sírio. 
 
 
 

“Porque buscais o Yoga? Yoga quer dizer afinidades, correspondências. A 
quem queres unir-te? Para sabê-lo, tens que descobrir antes porque se 
produziu essa separação. Qual era o teu estado antes da separação? Uma 
vez produzida a separação, encontro-me afastado da minha verdadeira 
natureza e trato de unir-me de novo a ela. Isto é o Yoga.” 
 
“Desperta-te, antes de tentar despertar os outros.” 
 
“Não há que conquistar o conhecimento senão, simplesmente, conhecer a 
ignorância.” 
 
“Medita sobre o que te permita saber o que és e te permita conhecer o 
mundo. Não perguntes sobre o que se medita, se tu mesmo és o tema da 
própria meditação.” 
 
“Tudo vive no reino do meu ser, tudo é criação minha. Eu sou o que morre 
e o que mata.” 
 
“O universo esta aí, vasto, estendido; Mas tu recolhes uma migalha, uma 
idéia e, a partir desta idéia, queres voltar a criar Deus (Shiva, Brahman. ou 
qualquer outra divindade). Queres alterar tudo o que há para que adapte ao 
que viste na migalha que recolheste!” 
 
“A condição necessária para que exista Deus é que exista tu!” 
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“Quando não sabem bem as coisas, diz-se um montão de palavras, porque 
há que ocultar a ignorância”. 
 
“Não te preocupes pelos estados elevados. Não os busques. O teu estado 
de ‘ser realizado’ já o tens aí permanentemente. És tu. Insiste, sem trégua, 
no descobrimento do que tu não és e desaguarás, mais cedo ou mais tarde, 
no teu verdadeiro ser.” 
 
“Maya (ilusão) é o "eu sou’? Claro! Queres desfazer-te de Maya; Mas ela 
és tu. O desejo de fugir dela é a mesma Maya também. Maya és tu. O que 
credes ser é a personagem que Maya te faz representar.” 
 
“Nenhum método pode guiar até a verdade. Só pode impor uma disciplina 
ao espírito durante algum tempo.” 
 
“Crêem que as vossas idéias vos pertencem? Não. Elas são comuns a todos 
os conjuntos da humanidade." 
 
“Nunca é a pessoa que te liberta, somos nós que nos libertamos da 
pessoa”. 
 
“Não faças nada, sê. A meditação não é outra coisa. Fica ancorado, 
inamovível, na consciência do Ser. Não tenhas conhecimento de nada. Sê. 
Essa é a meditação perfeita.” 
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Artigos e Anexos 

Dharma - A Lei da Verdade 
Por que existimos?  
Compreendendo a verdadeira natureza do Ser 
 
A humanidade, ao longo de sua história, vem se desenvolvendo de forma 
bastante intrigante sob o ponto de vista do conhecimento integral, onde 
observamos que ciência e espiritualidade, modernidade e tradição, parecem 
crescer juntas buscando uma inevitável e bem vinda integração do 
indivíduo, isto é claro, vindo de um discreto movimento acadêmico 
promovido por estudiosos confiáveis das diferentes correntes do 
conhecimento, que mantém entre si um sentimento comum de respeito e 
colaboração. A integração do saber é sem duvida o elo forte do 
desenvolvimento do conhecimento. A união correta das esferas do saber 
leva ao enriquecimento interior do indivíduo, a separação, ao seu inevitável 
enfraquecimento. Não podemos pensar num futuro adequado sem aceitar a 
integração como parte desse processo. Unir e democratizar o saber é a ação 
de ordem para o desenvolvimento. 
 
Ao traçarmos uma linha do tempo neste paralelo, percebemos que o início 
de nossa história enquanto espécie humana foi marcada por um 
primitivismo onde a força e a barbárie eram características marcantes no 
organismo social. Estávamos e continuamos em um lento processo de 
evolução do primitivismo ao evolucionismo, da força à sutilidade, da 
ignorância à sabedoria, da separação à união. Grande parte de nossa 
história foi tristemente marcada pela destruição de muitas, talvez 
incontáveis nações e culturas pacíficas. Muitas destas eram extremamente 
desenvolvidas nas artes, ciência, cultura e conhecimento, mas não nas artes 
bélicas, por esta razão, foram quase que dizimadas por seus algozes 
invasores, que roubaram cruelmente suas ciências, riquezas, culturas, 
conhecimentos e oprimiram todo um modo de vida ao ponto de 
modificarem seus hábitos, crenças e valores. Afinal, como poderiam povos 
pacíficos subjugar invasores guerreiros, superiores em verdade nas artes da 
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guerra mais historicamente ignorantes nas diferentes esferas do 
conhecimento integral.  
 
Hoje, sem dúvida nenhuma, a pena é mais poderosa que a espada. Com o 
saber preservamos valores, crenças e ideias, fazemos valer nossos direitos, 
vencemos a injustiça, combatemos a opressão sem gerar violência, 
promovemos a integração do indivíduo nas esferas do conhecimento e 
deixamos para a posteridade todo um legado de descobertas, avanços e 
conquistas. Se analisarmos o ponto de partida para todos os avanços que 
tivemos ao longo da história, perceberemos que a verdadeira matéria-prima 
de realização do indivíduo, acima das religiões, comportamentos, filosofias 
e leis temporais, foi o despertar da verdadeira natureza do Ser, o Eu que se 
manifesta em sua forma mais autêntica, o desabrochar daquilo que no Yoga 
e outras tradições, chamamos de Dharma, o que nascemos para Ser e 
Realizar. Este conceito é o que nos torna únicos e inteiros, nesse complexo 
organismo humano ao qual pertencemos. 
 
Antigamente, como citei acima, a espada era a mais importante ferramenta 
no manuseio da ordem, seja política, religiosa e, muitas vezes, ambas 
comungavam dos mesmos interesses. A natureza, portanto, em sua busca 
pelo equilíbrio e evolução, nos brindou ao longo da história com uma 
infinidade de Mestres Iluminados que inspiraram corações a refletirem 
sobre algo a mais que a mediocridade de uma vida ignorante, sobre algo 
maior que elas mesmas, e que as fizessem sentir parte de um todo, como 
seres ativos neste processo de evolução, e não apenas como seres passivos 
no processo natural das coisas.  
 
Ao perceberem essa conexão com o Absoluto, como parte integrante de um 
grande esquema universal, onde nada se encontra separado e tudo segue 
harmoniosamente entrelaçado numa grande rede, automaticamente o 
Dharma se manifesta e a verdadeira natureza do indivíduo assume o 
comando da vida. Para os Mestres do passado, e ainda presentes na 
consciência humana, acima dos personagens que eles incorporaram na 
história, o mais importante, por eles mesmos revelado, não eram suas 
personificações humanas e sim, a prática diária de um modo de vida 
conectado com sua verdade original. O legado que deixaram para a 
posteridade, sendo única e exclusivamente seus exemplos de vida, 
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marcados no tempo por seus feitos, ações em prol de algo maior que eles 
mesmos, e não apenas por palavras soltas aos acasos da humanidade, 
inspiraram, portanto, corações a seguirem em frente com determinação e 
coragem. 
 
Ações concretas inspiram pessoas, palavras apenas as tocam. 
 
O conceito do Dharma, que estou elucidando aqui, é fruto da antiga cultura 
indiana, o Sânscrito. Este conceito defende a ideia de que possuímos uma 
natureza iluminada, uma chispa do Absoluto que, como uma chama 
congelada, repousa em nosso âmago até o ponto de ser despertada. Então, 
quando acessada, ela assume o controle da vida de maneira a direcionar o 
personagem, que construímos ao longo de nossa jornada, a fazer aquilo que 
se nasceu para fazer. Acredita-se, segundo o Dharma, que o personagem 
que adotamos ao longo da vida é fruto de uma incapacidade de se conectar 
com o que somos em essência sem a interferência deletéria do ego, 
vaidades e ilusões. Não percebemos que passamos a vida inteira investindo 
tempo, dinheiro e energia em um personagem que vai morrer, enquanto, o 
despertar do Dharma, é trazer à tona aquilo que esta além dos personagens, 
aquilo que seja capaz de revelar vocações, talentos e integração absoluta 
com a vida. Isto liberta o indivíduo de estados inferiores de existência que 
promovem dor e sofrimento, angústia e ilusão. Imagine passar a vida sem 
saber do porque existir, como alguém que sai de férias sem saber para onde 
vai é muito triste, a vida se torna vazia, sem sentido, e não importa o 
quanto você se esforce para ganhar dinheiro, lograr fama, prestígio e poder, 
ainda sim, você estará vazio e infeliz. Porém, é sabido que se a verdadeira 
natureza do indivíduo se manifesta - o Dharma, este se coloca no mundo de 
tal forma que é percebido em todas as direções como o sol brilhando no 
firmamento, sendo então, percebido e tocado por ele mesmo sem a 
interferência ativa do personagem construído a partir de ilusões, estando 
agora conectado com a vida, pois se encontra conectado com ele mesmo. 
 
A integração plena consigo desperta com grande alegria. O Dharma, que 
sedento por se manifestar, é capaz de transformar tudo o que somos, 
naquilo que em essência sempre desejamos nos tornar, mas que sem a 
devida atenção e treinamento ficaria apenas na esfera do desejo. Então, se 
focarmos nossa vida em um treinamento constante de auto aprimoramento, 
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teremos certamente grandes conquistas e realizações. Isso não garante que 
estaremos livres das adversidades, que naturalmente irão surgir em nossa 
jornada, mas a diferença é que passaremos por elas com mais serenidade e 
sabedoria, energia e compreensão, pois estaremos focados no 
autoconhecimento, e isso nos dará forças e retidão, e a capacidade de ter 
uma visão mais adequada e menos distorcida das inúmeras realidades que 
travamos contato, com a certeza de seguir uma única verdade, a Própria 
Verdade, a que está no âmago do nosso Ser. 
 
Para o sábio, não existe a melhor ciência, não existe a melhor religião, não 
há melhor ou pior, superior ou inferior, não há conflitos para este, sentado 
em seu próprio ser. 
 
Sejamos buscadores de nossa Própria Verdade, aprendamos a influenciar o 
mundo com o nosso Dharma, com o que nascemos para Ser e Fazer, e 
certamente seremos mais felizes e menos suscetíveis a ilusões de 
personagens alheios. Estaremos em relativa paz. Isto é praticar o Dharma.  

 

A Roda do Dharma e a senda óctupla  
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Karma - A Lei da Causalidade 
O princípio do sofrimento 

O conceito Karma, originalmente, é fruto da cultura Hindu, e segundo este 
conceito, Karma é uma lei atemporal sem qualificação, a qual defende que 
qualquer ação, por menor que seja, volta ao indivíduo que a produziu, ou 
seja, aquilo que você pensa, fala e faz, retorna de alguma forma. Também, 
dentro do mesmo conceito, o Karma não conhece limites de vida - morte, 
pois é uma das leis universais que regula a ordem natural das coisas e, 
sendo atemporal, não possui fim. Assim sendo, tenha cautela com seus 
pensamentos, palavras e ações, pois sua atenção é o princípio do Karma. 

Gostaria, portanto, de convidar-lhe para investigarmos o princípio do 
sofrimento – segundo a Lei do Karma. 

Compreendendo que o Karma é uma lei atemporal, que existe para regular 
a ordem natural das coisas, e em sua plenitude não possui qualificação 
como bem e mal, certo e errado, verdade e mentira, e que por sua própria 
natureza não distingue vida e morte. Podemos compreender, logo, que nada 
escapa aos olhos do Karma, nada e ninguém estão livres, estamos, quer 
queiramos ou não, imersos intimamente em uma rede de leis universais, e 
uma das principais é o Karma. Assim sendo, podemos compreender a ideia 
central de Karma, observada pelos Hindus há milênios, mas ainda assim 
nos escapa a compreensão real do que somos em relação ao Karma, ou 
seja, somos escravos dessa lei. Isso então nos leva há uma questão: 

Se o Karma governa parte das leis do universo e de minha existência, como 
posso, se possível, definir meu próprio Karma?  

Investiguemos com atenção a natureza da mente, no sentido: do que a 
mente é formada?  De experiências, vivências, pensamentos e aprendizados 
– isso é o conhecimento. Logo, nos tornamos condicionados em pensar, 
falar e fazer de determinada forma, e este condicionamento produz o 
Karma humano, como  uma ação sistêmica, que nos leva a determinados 
fins e condições. Todo esse processo, fruto do condicionamento kármico, 
produzido por nós mesmos, acontece quase que automaticamente, é como 
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se fosse uma força subjetiva produzindo resultados objetivos, e é 
exatamente isso que acontece. Então, a natureza de nossa mente permanece 
eclipsada pelos aspectos externos de nossa existência, como por exemplo o 
trabalho, consumo, acumulo de bens e tantos outros excessos que 
perseguimos. Mas a mente verdadeira do Ser é outra coisa, e essa 
descoberta começa quando se questiona o porquê da existência, porque 
faço tais coisas da mesma maneira e sempre, porque não me permito 
mudar, porque aceito muitas vezes e quase que incondicionalmente, ser 
conduzido a pensar, falar e fazer diferentemente do que eu realmente 
gostaria, e nesta linha de raciocínio seguiríamos, e isto é muito bom!.  

É preciso se convencer que pensamento é energia, portanto, essencial para 
a vida, numa escala de força, podemos compreender que o pensamento é a 
energia mais poderosa que produzimos, do pensamento nascem as palavras 
e ações. O pensamento é o somatório de todo conhecimento acumulado, é a 
matéria prima das obras humanas. Do pensamento nasceram todas as 
grandes descobertas científicas, avanços em diferentes áreas do 
conhecimento e comportamento. O pensamento, portanto, é a base do 
Karma humano, é por onde temos que começar a compreender a natureza 
do Karma e o sofrimento humano tal como ele é. 

Quando não costumamos tomar a dianteira das coisas e deixamos os outros 
decidirem por nós, dizemos que temos o Karma não potencial, isso é como 
uma flecha guardada na aljava. Podemos assim, controlar 1/3 do nosso 
Karma, porém, nessa condição, nada acontece por nossa vontade e sim, 
pela vontade alheia, afinal, como não decidimos, escolhemos ou fazemos, 
alguém decide, escolhe e faz por nós. Isso é muito conveniente para a 
maioria das pessoas, e se você se encaixa nesse cenário, então não reclame 
dos resultados! 

Agora, quando estamos prestes a decidir, escolher ou realizar algo, é como 
tirar a flecha da aljava e tencioná-la no arco, nessa condição, controlamos 
2/3 do nosso Karma, então, apontamos a flecha para o alvo e decidimos 
lançar ou não, ou guardar de volta na aljava, chamamos isso de Karma 
Potencial. Nessa fase, muitas vezes, temos dificuldade de escolher com 
assertividade, temos muitas dúvidas e receios, afinal, estamos prestes a 
decidir os desígnios de nossa vida, e isso é natural. Porém, em algum 
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momento a escolha precisará ser feita, e o que definirá sucesso ou fracasso 
é a capacidade de enxergar além das aparências, além das ilusões e dos 
achismos, além das honrarias pessoais. O bom resultado de uma escolha 
está intimamente ligado à compreensão da própria mente, ao entendimento 
da consciência, do cenário a que se pertence e circunstâncias em que se 
permite estar, ou seja, ver a partir do coração do Karma.  

Pense que toda e qualquer decisão produz energia, e essa energia volta para 
o emissor, então, não é tão difícil assim ter uma compreensão mais 
adequada da vida a que pertence. O que se dá se recebe! Dê trabalho árduo 
e será justamente recompensado. Falta de entusiasmo produz fracasso. Olhe 
com devoção seus ideais, confie e trabalhe por eles com resignação e 
lealdade, siga em frente com determinação e coragem, independente das 
adversidades, resultados parciais ou perdas, acredite que pode e consegue, e 
certamente conseguirá! Trace a melhor estratégia, pense, pondere, recue se 
necessário, mas mantenha a perseverança como combustível e a paciência 
como fiel companheira. Mantenha-se resignado a seus valores e ideais, não 
permita que os fracassos alheios te inspirem a desistir, permita que seus 
fracassos momentâneos te impulsionem a seguir em frente com mais força 
e aprendizado, com mais energia e determinação. Se você se encaixa nesse 
cenário, certamente possui um bom Karma. 

O terceiro estágio do Karma é quando lançamos a flecha em direção ao 
alvo. Nessa condição não controlamos mais o nosso Karma. Chamamos 
isso de Karma Projetado. Ao lançarmos a flecha, ao fazermos a escolha e 
então, a ação efetiva, não temos certeza do sucesso, é impossível saber 
onde nossas escolhas e ações nos levarão, porém, se treinarmos 
constantemente a atenção plena, o cuidado com pensamentos, palavras e 
ações, a observação do “inobservável”, certamente acertaremos mais e 
erraremos menos.  

Não culpemos pessoas e circunstâncias pelos resultados negativos que 
adquirimos. Não apontemos o dedo para os defeitos alheios e não 
condenemos as imperfeições. Somos os únicos responsáveis pelos 
resultados não esperados e circunstâncias aos quais nos encontramos, não 
estivemos atentos o suficiente para perceber o equívoco antes que 
acontecesse, todavia, podemos aprender não com os erros, mas sim, com os 
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resultados deles. Aprendamos a observar os próprios defeitos e 
imperfeições para que possamos corrigi-los e servir à vida com mais 
dignidade e ética. Quando paramos de olhar para fora, na tentativa de 
encontrar as respostas para nossas agruras, e começamos a olhar para 
dentro, sem a interferência do ego, despertamos e compreendemos a 
natureza da nossa própria mente, começamos, portanto, a identificar o 
princípio do sofrimento, então algo mágico acontece: libertamos-nos do 
sofrimento e nos transformamos naquilo que é preciso ser e realizar. 
Comungamos o Dharma com o Karma. 

Por final, Karma não é uma coisa necessariamente ruim, como revelado, 
Karma não possui qualificação, logo, somos e temos aquilo que pensamos, 
falamos e fazemos; apenas isso. Portanto, se Karma é Ação, trate de se 
projetar no mundo de uma forma construtivamente efetiva, se deseja colher 
bons frutos da vida que constrói. 
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A nocividade do desejo 

Há algum tempo, me pergunto sobre o que realmente desejo da 
vida. Desejo... Essa é a palavra chave. Aprendi que o desejo não é 
algo que se deva nutrir da forma como fazemos, me parece que 
tudo no qual geramos e somos é reflexo quase que total do desejo.  

 
Desejar, então, pode não ser tão bom assim, desejar em geral nos 

traz expectativas, conseqüentemente sofrimento e dor, analise o 
aspecto essencial do desejo. Buda nos ensinou que um dos grandes 
segredos para a liberdade e felicidade verdadeira é o desapego, é 
deixar de desejar. Mas como é difícil isso! E por quê? Acredito 
talvez que a sedução pelo desejo centraliza-se em nossa 
incapacidade de percebermos que somos um vazio no meio de um 
todo repleto de vazio, noutras palavras, somos nada! E é se 
tornando nada que começamos a ser alguma coisa, a começar pela 
compreensão da ignorância, da própria ignorância... E parece que 
isso não nos agrada nem um pouco. É claro que se formos pelo 
conceito dualista de vida onde tudo esteja separado, e nós, no meio 
disso tudo como uma parcela insignificante e ainda separada do 
grande esquema universal. Sentir-nos-íamos como se a morte fosse 
mais digna que a vida, e tudo que fizermos aqui nesta terra, durante 
nosso sopro de vida, fossem para enfatizar a certeza de que a 
morte, além de muito bem vinda, nos faria viver para sempre - de 
alguma maneira. Mas o conceito aqui denotado, não é a fé religiosa 
nem tão pouca uma visão dualista da existência humana, e sim, a 
vida como ela é. Não somos separados de nada, nem alienígenas 
no meio do universo. somos constituídos da mesma matéria prima 
que todo o universo, uma parte em escala reduzida de todo o 
esquema universal, somos o pulsar vivo do tempo, das galáxias e 
do próprio universo num certo ritmo dentre certo tempo, somos 
portanto,  o universo dentro de um multiverso.  Quando analisamos 
a vida por este ponto, percebemos então que faz muito sentido o 
conceito búdico do desapego como instrumento básico para a 
autorealização. Este conceito também é estudado e usado pela 
ciência para explicar inúmeros fenômenos e condições de sub-
existência da vida como à conhecemos. Para mim isso parece 
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muito razoável. Quando a razão humana, o intelecto se alia a 
emoção sem a interferência deletéria dos egos, dogmas, religiões, 
filosofias especulativas e culturas, podem ter um entendimento 
confortável de nossa existência humana e definir escolhas onde o 
desejo começa à aparecer muito menos. Aprendo a escolher para 
viver e não para desejar, e essa idéia me agrada muito. Meus 
questionamentos começam a ter outro sentido, como me sentir 
integrado novamente, como servir ao esquema à que pertenço e 
sou sem a interferência dualista da forma como nossa mente 
processa o mundo. Isso é um desafio, um desafio saudável, 
revelador e acima de tudo libertador. O despertar neste processo é 
apenas uma questão de tempo e a iluminação, a hiper-consciência 
ou outro nome que se queira dar ao mesmo objetivo, expansão da 
consciência, certamente nos vira! Mas, não nos esqueçamos que a 
armadilha para a frustração é o desejo, até mesmo o desejo pela 
iluminação deve ser controlado. A iluminação é uma conseqüência 
de ações no sentido do despertar constante, da conexão permanente 
com o aqui e agora em toda a sua plenitude, assim a meu ver, creio 
estar vivendo numa condição integrada de existência, e isso é 
fantástico!!! 
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Ensaios sobre o Dharma 
 

Admiração, nada mais é, do que um ponto de vista conveniente de 
qualidades e virtudes, que espelha o desejo eclipsado de ser o que ainda 
não foi possível para o observador. Mas, o que acontece quando a 
admiração acaba? O desejo de ser ou contemplar o objeto deixa de existir 
para o observador? Se sim, o que havia não era a admiração, mas o desejo 
inconsciente de ser o objeto. Se não, a admiração sublimou a própria 
vaidade por uma causa muito maior, o contentamento por ter deslumbrado 
o objeto pelo valor do próprio objeto e não de quem o representava, afinal, 
somos todos artistas representado o personagem de nossas ilusões, 
metáforas e intenções no grande palco da vida. 
 
 
Lealdade, creio, é o fruto da cumplicidade e incondicional devoção de um 
coração profundamente conectado com o que esta além das falhas da 
condição humana. Lealdade surge somente após muitas experiências pela 
aquisição da certeza e disciplina. Quando, portanto, deixo de ser leal? 
Quando não tenho mais certeza ou disciplina no coração. Agora, se erro 
pelo descuido da disciplina, preciso então corrigir onde falhou a disciplina, 
pois a lealdade esta intimamente ligada a esta virtude e valores em que se 
acredita e cultiva, e nós, seres humanos, somos tão indisciplinados quanto 
iludidos por nossas expectativas. Lealdade é nutrida por segurança, 
confiança e crença naquilo que é maior do que nossa insignificância. 
Portanto, quando falta a certeza e a disciplina, perde-se a lealdade. Acredito 
que as qualidades da certeza e disciplina é uma via de mão dupla para que a 
lealdade seja praticada. Assim, acredito, pode-se seguir confiante e sem 
medo pelo caminho das relações. 
 
 
O que é ser forte se não reconhecer a natureza da fraquesa e transforma-la 
em fortaleza. 
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Nem sempre o que parece seguro fazer é o mais seguro à se fazer. Mas, se 
o coração estiver conectado no Caminho do Bem, sempre iremos para um 
lugar seguro. 
 
 
Tenho pensado sobre a sensação de alegria, e acho que os melhores dias da 
vida, são aqueles que você não está preocupado com você. Te convido à 
experimentar isso... 
 
 
Do que vale as palavras para quem é surdo e cego? 
Do que vale o romantismo para quem é calculista? 
Do que vale a esperança para quem à perdeu? 
Do que vale a crença para quem não à tem? 
Do que vale o amor para quem o despreza? 
Do que vale a verdade para quem vive uma mentira? 
Não sei do que vale tudo isso. Sei apenas que gosto de sentir que acredito 
no valor de tudo isso! 
 
 
A autocura é possivel! Mas, também precisamos das outras pessoas para 
nos sentir integrados e melhores, precisamos ser notados e tocados no 
coração de vez em quando, precisamos ser percebidos pelo outro além das 
aparências. Isto, acredito, nos leva à compreensão do verdadeiro sentido do 
amor e compaixão, então, a autocura acontece. 
 
 
Onde estaria a verdade, senão no coração de todos que vivem pelo coração. 
 
 
Quando mais precisamos de quem apoiamos, às vezes, é quando o apoio 
nos falta. Como isto é interessante, afinal, nos revela a falta de substância 
no "apoio" que outrora jazia, reforçando assim, para o bom observador, os 
pilares da verdade tal como ela é. 
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Agradeço ao acaso universal por ter me dado o presente de viver como um 
guerreiro, assim, pude suportar as batalhas da vida sem nunca desistir, e 
confiante na vitória, seguirei em frente com força e coragem, serenidade e 
verdade, até o alto da montanha do Dharma onde desfrutarei de profunda 
paz e tranquilidade. É nisto que acredito. 
 
 
Não importa o que pensam a respeito do que penso; 
O que importa é que eu seja o que penso, falo e faço, sem me preocupar 
com o julgamento da ignorância que se julga sábia. 
 
 
Se as escolhas que fazemos é o que define a vida que levamos; 
Escolho, portanto, viver em PAZ! 
 
 
Sábio é o nome que os outros dão a ignorantes conscientes. 
 
 
Todo tolo se alimenta da hipocrisia alheia na falsa crença de estar trilhando 
uma boa vida. 
 
 
Não há mérito numa verdade imposta, pois esta, é apenas uma mentira 
disfarçada. 
 
 
Tudo me torno quando em nada me transformo, nada sou quando tudo creio 
ser. 
 
 
Mate as justificativas da mente que devaneia e ressuscite as certezas do 
coração. 
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Espero que tenha gostado do pequeno tempo em que estivemos juntos. 
 
A você, pedimos a colaboração em nos mostrar os equívocos que possam 
conter nesta apostila. Pedimos também as suas sugestões, para que 
possamos melhorar o que está transformando-se, em breve, num livro de 
qualidade. E você terá participado.! 

 
Que possamos pelo Yoga,  unidos, construir uma cultura de paz! 
Pense na paz, acredite na paz... Pratique a paz! 
 
Agradecimentos especiais aos amigos: André De Rose e Sandro Flores, por 
parte deste trabalho. 
 
 
Livros usados no estudo da elaboração deste caderno: 
 
 Yoga Sútras; Pátañjali 
 A Árvore do Yoga, Iyengar. 
 Tratado do Yoga. De Rose 
 O Yoga, Tara Michel. 
 O livro de Ouro do Yoga, André De Rose  
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Se você gostou do que encontrou nesta pequena obra, presenteie um amigo 
que acredite se identificar com o nosso trabalho, dando-lhe esta apostila e 

convidando-o à se juntar a nós, nessa honrada missão de integração e 
autoconhecimento pelo caminho do Yoga. 

 
Jaya! 

 
 
 
 

 

 
 

Prof. Jefferson Flausino 
Desde 1990 potencializando o Ser 

 
www.yogadharma.com.br 

 (11) 3271-0606 
Praça da Liberdade, 262 – 2º andar. São Paulo (SP) 

  

http://www.yogadharma.com.br/
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