Introdução
Esse e-book foi feito com o objetivo de disseminar informação sobre o
Yoga a partir de uma visão não elitista da prática. Ele é resultado de anos
de estudos individuais, materiais produzidos e disseminados para alunos
e também de ensinamentos aprendidos com professores ao longo do
caminho. É uma espécie de guia rápido para praticantes e não
praticantes de Yoga que têm curiosidade em saber como se deu sua
origem, seu objetivo, o que é esse pensamento e quais suas linhas.
Nesse livro, daremos mais ênfase ao pensamento Tântrico da vertente
Śaiva Não Dual que é a linha da qual mais me identifico hoje. A
identificação foi tanta que sigo me aprofundado nos estudos tântricos e
os serviços do meu projeto, Yogandobr, tem cada vez mais se alinhado a
esse pensamento. À título ilustrativo, o curso de formação para
professores de Yoga em Vinyasa Flow dentro de uma perspectiva Tântrica
Não Dual, elaborado em conjunto com o amigo e professor Fellipe Aruna,
o qual demos o nome de Kalī Candrikā Vinyasa.
Hoje em dia, o Yoga é disseminado de uma forma muito confusa para os
estudantes, seguindo uma linha de Patanjalī que, apesar de ser bastante
famoso no Ocidente, reforça o sistema de castas e tem um pensamento
dual.
Parte do conteúdo que encontrarão aqui também fazem parte do
conjunto de estudos desenvolvidos no âmbito do Grupo de Estudos
Yogandobr e do curso Kalī Candrikā Vinyasa do qual temos o prazer de
ministrar.
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CAPÍTULO 1
O que é Yoga?
“Tradições não emergem do nada, totalmente formadas. Elas são criadas
organicamente através do tempo por seres humanos reais”
(Christopher Hareesh Wallis)
Yoga é uma prática espiritual tradicional que se sobrepõe à diversas
religiões do sul da Ásia. Vejamos qual o significado da palavra Yoga, em
sânscrito: Unir cavalos à carruagem.
Também podemos pensar em palavras-chaves que no auxiliam a
compreender o que é esta prática:
Juntar
Unir
Disciplina
Processo ou método
Integração
Conexão
Exercício
Yoga pode ser definido de maneira geral primeiramente como um
“sistema” de práticas psicofísicas, que utiliza a conexão entre mente e
corpo, sendo esta conexão central, o que torna as práticas que
chamamos de Yoga distintas de outras práticas espirituais que carecem
desta Conexão.
A palavra Yoga no sentido destas práticas psicofísicas significa
literalmente conexão ou integração. Podemos também definir Yoga
como: Unir-se firmemente à uma disciplina espiritual, o elemento central
é o processo de alcançar a integração e uma conexão profunda com a
realidade, primeiramente através do exercício de repetidamente trazer
todas as energias dos sentidos, corpo e mente juntos em um único ponto
de foco tranquilo.

As práticas são opcionalmente teístas, ou seja, é compatível com religiões
teístas, não teístas e até filosofias ateístas. Nos Sutras de Patanjali

podemos verificar que a sua opinião é de que devoção a um deus traz
benefícios imensuráveis à pratica de yoga, porém, não é um requisito
imprescindível para colher seus frutos.
Yoga é uma disciplina espiritual, embora hoje em dia existam praticantes
que praticam yoga sem cunho espiritual, estas práticas carecem do
elemento central que define yoga em si que é a conexão corpo, mente e
espírito, deixando o último de lado, as práticas são apenas exercícios
físicos.
Como pode uma disciplina espiritual ser praticada por ateus?
O conceito central do Yoga não é Deus, mas o Eu interior, natureza de
sua essência ou consciência pura. O Eu interior é sua consciência
fundamental de “ser”. Não é o que te torna diferente dos outros mas seu
senso fundamental de estar vivo, que não é exclusivamente seu, mas,
compartilhado por todos os seres conscientes de si e, portanto, sua real
natureza é consciência.
A consciência está em todos os seres, a diferença é que os seres
humanos têm a capacidade de autorreflexão, ou seja, refletir sobre si, seu
passado e suas ações.
Esta reflexão chama-se Vimarsa, quando a consciência pode entrar em
contato consigo mesma.
Esta consciência, que é sua essência natural não pode ser vista, tocada
ou sentida fisicamente, mas pode ser percebida. Esta percepção ocorre
quando relaxamos de todas as nossas autoimagens, ou seja, devemos
abrir mão do apego aos nossos pensamentos sobre nós, as histórias e
narrativas que supostamente nos definem e constroem nosso ego
identificado com o corpo e a individualidade.
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CAPÍTULO 2
Qual o Objetivo do Yoga?
Existem muitas divergências entre as diversas tradições de Yoga, porém o
ponto de convergência de todas elas é o objetivo do Yoga. Patanjali, o
mais famoso expoente do yoga no ocidente, compôs o Astanga Yoga
Sutras (Sutras do yoga de 8 partes), que são condensados de sabedoria
em frases curtas como um fio. Nestes Sutras podemos encontrar longo
ensinamento: Yogaścittavṛttinirodhaḥ||2||. no primeiro capítulo o
seguinte Este sutra é a explicação de Patanjali sobre o que é Yoga e pode
ser traduzido como:
1 - “Yoga é o estado em que as flutuações da mente cessam”; 2 - “Yoga é
o estado no qual os pensamentos estão sob controle”. 3 – Geralmente
este sutra é comumente traduzido como “Yoga é controle das flutuações
da mente”. Dentro da perspectiva não dual, entendemos que Yoga é um
estado e, portanto, um fim (traduções 1 e 2). A terceira tradução destaca
Yoga como um meio para que se atinja este controle, é necessário
entender o contexto em que yoga é abordado, por quem e por qual
escola para que possamos extrair, compreender e integrar de maneira
correta as informações.
Embora faça mais sentido que ao praticarmos yoga busquemos este
controle, esta ideia vai contra a própria tradução da palavra que é
Integração/ conexão no contexto de corpo e mente. De acordo com
Tirumalai Krsnamacarya, pai do Yoga moderno, a prática que leva a este
estado é Yogabhyasa (prática de Yoga).
Ainda assim, deixando à semântica à parte, o objetivo do Yoga em
comum à todas as escolas de pensamento e prática.
Este objetivo é estar desperto ante sua verdadeira natureza, livre de
apegos em relação a tudo que não é sua verdadeira natureza, seu corpo,
sua mente, pensamentos e seus sentimentos. A isso damos o nome de
“liberação”, Liberdade Divina “Svatantra”, que nos torna livres de todo
sofrimento que é fruto de criações da mente.

Estar livre de apegos significa não se apegar ou tentar controlar,
manipular ou manter quaisquer pensamentos, sentimentos, desejos ou
aversões. Portanto, o objetivo do Yoga é o despertar para sua verdadeira
natureza, consciência.
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CAPÍTULO 3
O Yoga Surgiu do Movimento śramana ?
Sim! As verdadeiras raízes do yoga surgiram através deste movimento
subversivo e extremamente importante. Por volta de 800 a.C., houve um
grande desenvolvimento agrário na Índia. Devido ao superávit econômico
gerado por tal desenvolvimento, ocorreu então um processo de
urbanização, quando se verificou o surgimento de grandes cidades no
subcontinente indiano. Este ponto é vital para o contexto do yoga.
Superávit é quando uma economia produz e acumula mais do que
precisa para sobreviver, isso quer dizer que a produção econômica e de
agricultura são excedentes, assim este excesso é comercializado gerando
mais riquezas, o desenvolvimento ensejado por este superávit trouxeram
importantes transformações como, por exemplo, o surgimento da moeda
para facilitar as trocas comerciais, bem como especializações laborais ou
profissões.
Com a diferenciação profissional, criou-se hierarquias entre as variadas
classes laborais, esse processo, por sua vez, acarretou desigualdades de
ordem econômica (pobres e ricos), política e social e, grosso modo,
estruturou a sociedade, estabelecendo uma desigualdade que persiste
ainda na sociedade indiana da contemporaneidade.
A urbanização gerada pelo superávit econômico também contribuiu para
esta estratificação da sociedade. Deste modo, o sistema de castas já
existente de maneira mais enfraquecida, começou a ser fortalecido e
sistematizado, colocando cada indivíduo dentro de um mesmo grupo
(casta), sendo que a casta determina em grande medida os possíveis
papéis sociais a serem desempenhados por cada pessoa, determinada
de acordo com o nascimento. Um modelo no qual há diversos
mecanismos e interditos que inviabilizam a mobilidade social daqueles
pertencentes às castas mais baixas.
A estratificação criada pela urbanização gerou uma grande desigualdade
socioeconômica, o que trouxe desafios sociais e sanitários, uma vez que a
urbanização e a consequente aglomeração de pessoas faziam com que
as doenças se proliferassem mais facilmente e por consequência a
expectativa de vida era, assim, reduzida.

Dentro deste contexto, algumas pessoas começaram a se incomodar
com este novo desenvolvimento e perceber que havia algo de errado
com o sistema vigente, onde antes havia conexão com a natureza, saúde
e todos eram iguais e contribuíam de maneira funcional com o meio,
passou a haver desconexão total, pessoas acima das outras, mortes e
doenças. Estas pessoas começaram a questionar e criticar o que havia
acontecido com a sociedade da qual faziam parte e logo isto se tornou
um movimento chamado śramaṇa. Ramaṇa significa ‘lutador’ ou ‘procurar
arduamente’, logo, este grupo tinha um ideal, uma busca: encontrar a
verdade. Rejeitaram, assim, os valores sociais e culturais das cidades para
buscarem o significado da existência humana. Estas pessoas resolveram
então deixar a sociedade e a vida urbana e voltar à natureza, formaram
comunidades conhecidas como āśram.
Claramente a sociedade não aceitou bem o movimento śramaṇa, grande
parte por conta dos jovens que se inspiravam no movimento e se
inflamavam com suas ideias e isto os levava a abandonar a sociedade e
os valores estabelecidos de se casarem e terem herdeiros, cuidarem dos
negócios da família; não muito diferente do que vemos hoje.
Eles expressavam o descarte de seus valores sociais raspando a cabeça
(Mundakas) ou deixando os cabelos crescerem e formarem “dread locks"
(Jata). Além disso, ou abriam mão das vestimentas por completo ou
vestiam mantos.
Os mantos eram confeccionados a partir de roupas e retalhos
encontrados no lixo. Então, eles eram colocados em uma bacia com agua
e adicionavam um punhado de cúrcuma. Após “manchados”, eles eram
colocados para secar e assim o manto amarelo alaranjado que os
distinguia da sociedade estava pronto. Nos dias de hoje, os mantos desta
cor podem ser notados em diversos monges e somais no mundo todo;
claro que não são mais confeccionados assim, mas, a coloração persiste
até os dias de hoje.

Inspirados em buscar a verdadeira natureza da realidade e o significado
da vida humana, rejeitando assim a sociedade “normal”, esse movimento
era adepto à disciplina e ao celibato. Curiosamente, disciplina e celibato
foram as principais razões que fizeram com o que o movimento
prosperasse. Embora em menor número, as mulheres também aderiram
ao movimento.
O movimento śramana ganhou tanta força que se tornou praticamente
indestrutível, ao atrair muitos jovens e retirá-los da sociedade “normal”, o
movimento causou um grande impacto sobre a mesma. A solução
encontrada, então, foi defender que o momento mais auspicioso e moral
para se juntar a um āśram e viver uma vida de renúncia é quando você
for um avô/ó. Com efeito, isto queria dizer que a sociedade já teria
extraído tudo daquele indivíduo em sua juventude ao mesmo tempo que
tentava se livrar do ônus de cuidar de idosos a sociedade impedia a
renovação do movimento.
O movimento, por sua vez, argumentava que quanto maior a idade,
menor o fluxo de prana e menor a intensidade do fogo interno,
elementos necessários para essa busca pela verdade, logo, a prática se
iniciada tardiamente não traria frutos e seria, portanto, uma busca vã.
A principal preocupação do movimento era a mortalidade, ou qualidade
humana de mortal. As cidades que eles abandonavam eram cheias de
doenças e morte pois, como vimos anteriormente, não havia saneamento
e esgoto e, com a aglomeração de pessoas em pequenos espaços
insalubres, as doenças eram mais facilmente propagadas. Desta forma,
pessoas morriam com frequência. Era comum sair de casa pela manhã e
ver um cadáver na rua. Neste contexto, era impossível negar a morte
como fazemos atualmente. Hoje em dia, a morte é escondida de nós
quase que obsessivamente, apenas não nos damos conta disso porque
fomos acostumados assim.
Assim, praticamente todos os dias as pessoas eram confrontadas com a
morte e logo a pergunta vital que surgia era “Qual o propósito da vida se,
no final, vamos morrer? ”

O movimento śramaṇa articulou com mais precisão esta pergunta: “Existe
algum significado para a vida humana tão profundo que conhecê-lo faria
a vida valer à pena, mesmo em face à morte? ”
Assim, a missão do movimento era encarar a morte com a certeza de que
a vida valeu à pena, ou seja, eles encontravam valor na vida aceitando a
morte, diferente de nós que buscamos valor na vida, negando a morte.
O movimento deu origem às práticas e teorias que ainda não eram
chamadas de Yoga. Mesmo com uma filosofia ainda não desenvolvida
completamente, a teoria das práticas metafísicas estava presente,
conexão de mente e corpo, ou seja, o espectro de que o corpo é a
expressão mais tangível da mente e, por sua vez, a mente como a
expressão mais sutil do corpo já era conhecido. Ao contemplar este
espectro perceberam que não se tratava de uma conexão em si, mas de
aspectos diferentes de uma coisa só, logo tudo que afeta a mente de
maneira consistente afetará também o corpo de alguma maneira, ou seja
pensamento e emoções podem refletir nas sensações e saúde do corpo,
o oposto também é valido, o que ocorre no corpo afeta a mente.
A ideia de que o que o corpo sentia afetava a mente e vice e versa, os fez
perceber que a respiração (feita pelo corpo) afetava a mente. Notaram
que, por exemplo, a ansiedade fazia com que a respiração acelerasse,
ficasse mais rasa e ocorria somente na parte superior do peito e desigual,
e quando estavam em um estado de calma a respiração era mais
profunda, regular e macia.
Assim, perceberam que ao alterar os padrões de respiração o estado
mental também era alterado. Desta maneira, o controle da respiração era
capaz de trazer controle e calma à mente, bem como trazer agitação e
ansiedade também. Está foi uma das descobertas centrais do Yoga
antigo.
Podemos aprender com este princípio que a atenção à respiração pode e
deve ser praticada a todo momento, não somente nas práticas de
Pranayama, mas, como auto observação.
E esta é a verdadeira origem do Yoga.
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Yoga não Dual
O que é a Dualidade?
Durante nossa vida inteira, fomos acostumados à dualidade. Muitos
exemplam permeiam e estruturam a forma como vemos e entendemos o
mundo: Luz e Sombra, Bom e Ruim, Bonito e Feito, Céu e Inferno, Deus e
Diabo, Puro e Impuro, Divino e Profano, Falso e Verdadeiro etc.
No Yoga também temos escolas que ensinam a dualidade dentro de sua
filosofia. Mas, como funciona?
Yoga dentro da Tradição Vedanta
Durante o estudo da prática de Hatha yoga, falamos a respeito de Isvara
(divino/criador) e suas manifestações (Purusa e Prakriti). Conhecemos
Isvara também como Bhagavatam.
Purusa – Alma, Infinito, Manutenção kriti – Materia, infinito,
Transformação.
Quando falamos do divino falando de algumas qualidades (chamadas
também de opulências. São elas: Poder, beleza, força, fama, renúncia e
conhecimento. Segundo o velho vedanta, você nunca terá como se
aproximar do divino.
Quando falamos de prática de asanas, o trabalho do Yoga acontece em
Prakriti (matéria). O caminho da involução. Nosso corpo mental,
corresponde à Prakriti também conhecida como Citta que significa
consciência.
A Não Dualidade
Quando apresentamos o Tantra não dual, entende-se que absolutamente
tudo é divino e que não existe a separação de puro e impuro (Prakriti e
Purusa). Dentro da Tradição Tantra Śaiva chamamos tudo de Shiva-Shakti.

O Tantra Śaiva não dual (TŚND) é uma filosofia que nos permite entender
uma coisa primordial que forma sua base: Śiva-Śakti. Śiva é a consciência
universal (que transcende todas as limitações e qualidades. É a base
calma e pacífica de tudo que existe) e Śakti é o Universo manifesto
(perceptível pelos sentidos e mente). Śiva e Śakti, apesar de representar a
divindade masculina e feminina, respectivamente, são na verdade um só.
Porque um não existe sem o outro.
Podemos entender, então, que somente uma coisa existe: o divino, em
várias permutações. Dizer que só Deus é real é o mesmo que dizer que
tudo que existe é Deus. O objetivo da prática de TŚND é experimentar
essa divindade nas coisas como sendo essas coisas: Ou seja, você é Deus.
Deus ama o todo da criação que é ele mesmo. E, dado que você não é
separado de Deus, você também tem a capacidade de amar o todo da
realidade.
O sofrimento é o resultado da nossa própria ignorância sobre nossa
verdadeira natureza. Lembrando que o sofrimento é um estado mental
que devemos distinguir da dor. Não há nada de errado com ela. A dor é
natural e bela. Não existe nada de errado com ela porque ela também é
uma manifestação divina. No entanto, o sofrimento é somente produto
da ignorância de não ver as coisas como elas realmente são. A forma
elementar dessa ignorância é nosso erro na identificação de nós
mesmos. Em quem "achamos" quem somos a partir de nossas
experiências individuais. Assim, esquecemos que somos todos uma só
consciência.
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O que é Tantra?
Tantra é uma Palavra Sânscrita que significa “teoria”, “doutrina” ou “livro”.
Simples não? Não!!! Ela designa especificamente Teorias, Doutrinas ou
livros mais comumente relacionadas às doutrinas reveladas pelo Deus
(Śiva) ou Deusa (Śakti). A produção destes textos se originaram no séc. VI
d.C. e continuaram pelos mil anos subsequentes.
Cada Tantra constitui um sistema completo de práticas espirituais neles
revelados. A palavra se divide em duas raízes verbais tan (Propagar/
expandir) e tra (salvar/ proteger). Sendo assim, estes textos propagam
(tan) a sabedoria que salva (tra).
Kāmikā-tantra
Tanoti vipulān arthān tattva-mantra-samanvitān | Tranān ca kurute
yasmāt tantram ity abhidīyate ||
Porque ele discute assuntos copiosos e profundos, relacionados aos
princípios da realidade (tattvas) e mantras, e porque ele nos salva (do
ciclo de sofrimentos) ele é chamado Tantra.
(Apud, Tantra Illuminated – Wallis, C. Hareesh)
Cada Tantra constituí um corpo de práticas e ensinamentos que podem e
devem ser aplicados à vida cotidiana. Seu público alvo à época eram
justamente as pessoas de família, com um trabalho, uma rotina e um lar
comum. Essas pessoas nem sempre tinham tempo para se dedicar ao
ascetismo ou mesmo pertenciam à uma casta que pudesse realizar as
práticas védicas, nem tampouco contratar um sacerdote para tanto.
O tantra, basicamente, democratizou a prática espiritual ao torna-la
acessível às mulheres e pessoas das mais diversas castas. Por ser um
sistema, ciência ou tecnologia, com a possibilidade de prova e
contraprova, estes ensinamentos podem ser aplicados em qualquer
religião ou filosofia. Sendo assim não há exigências de que o praticante
seja um renunciante ou monge, mas que apenas aplique os
ensinamentos em sua rotina e vida cotidiana.

Utilizando-se do corpo como veículo ou meio (Yantra) e o abastecendo
com a energia dos mantras, seguimos o caminho espiritual do Tantra. O
tantra entende que tudo que existe manifestado ou no reino das
possibilidades é divino. Ele enxerga tudo como expansão da consciência
divina, criadora, preservadora e transformadora que tem a capacidade
tanto de se revelar a si mesma como de se ocultar a si mesma.
Assim sendo, ao iniciar no caminho do tantra aprendemos a apreciar o
divino que em nós habita e, deste modo, reconhecer esta mesma força
em tudo que permeia o universo.
Diferente da filosofia védica que projeta essa força divina como sendo
exterior a nós, ou seja, na filosofia védica somos frutos de uma criação.
No tantra, enxergamos que a força divina nos habita, ou seja, “deus”
habita em você, sendo você. Geralmente quando perdemos algo, uma
caneta, por exemplo, buscamos encontrar este objeto em todos os
lugares, reviramos a casa inteira e nada. Muitas vezes estamos olhando
para os lugares errados, pois a caneta estava em nossa orelha o tempo
todo. Assim, não adianta se agarrar à experiências exteriores buscando o
divino sem reconhecer que ele já te habita.
Por fim, o tantra nos mostra que a liberação do sofrimento está
disponível aqui e agora, basta que você reconheça a potência que já te
habita. Desfazendo-se das suas máscaras, você encontrará seu
verdadeiro rosto e seu verdadeiro eu, inquebrável e impossível de ser
ferido.
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Epistemologia
No estudo da filosofia, há algumas preocupações centrais e comuns para
discutirmos os mais variados pensamentos filosóficos. Entre elas, está a
investigação de como sabemos o que sabemos e se há algum
conhecimento correto nesses pensamentos. Caso exista, como podemos
obtê-lo?
Dentro de cada filosofia podemos ter uma abordagem. Assim, dentro da
filosofia Tantra nós também temos essa preocupação e estudamos a
melhor maneira de sabermos se estamos indo pela busca da verdade.
Segundo o filósofo tântrico Abhinava, o processo de contemplação
criativa ou de investigação de meditação holística (bhāvana-krama), nos
leva ao saber experiencial da realidade. Essa, consiste em 3 pilares:
Sat Tarka (reflexão correta e cuidadosa de sua experiência)
Sad guru (orientação de um sábio ou professor)
Sad āgama (sabedoria das escrituras)
A partir da combinação desses 3 pilares é possível chegarmos à verdade.
Na filosofia indiana, são defendidos a percepção direta e a interferência
correta. O que significa que podemos extrair conclusões corretas
baseadas em nossa própria experiência. Esse argumento é dito ser válido
estruturalmente porque se as premissas são verdadeiras a conclusão
também deve ser. Contudo, isso só é verdade se as premissas, de fato,
forem verdadeiras. Mas pode existir uma interferência como é o exemplo
a seguir:
Premissa 1: Quando há fumaça, há fogo (suposição a partir de sua
experiência)
Premissa 2: Há fumaça na montanha lá longe (observação direta)
Conclusão: Logo, há fogo na montanha.

Esse é um exemplo claro de interferência, porque não há modo de estar
100% certo, com plena convicção de que sempre haverá fogo quando
houver fumaça. O argumento tradicional no sistema indiano de lógica não
é a dedução que busca estabelecer uma certeza irrefutável, mas a
interferência. Na filosofia indiana, você nunca decide se sabe ao certo,
então, você nunca se fecha.
Na prática de Yoga Tantrika, segundo Hareesh, existe um certo e errado
em todos os pontos de vista. Mas, muitas vezes, por estarmos todos
experienciando o mundo material, é muito fácil termos interferências
externas que faz com que seja cada vez mais difícil enxergar as coisas
como elas realmente são e não como nós somos.
Nesse caminho, existem 3 venenos da prática espiritual para
conhecermos a verdade:
1 – Não Aceitar como você está
2 – Buscar em experiências externas o que há em você
3 – Querer controlar a realidade
Existem também 3 antídotos para esses venenos que podemos usar
como ferramenta:
1 – Praticar para conhecer a verdade de si mesmo (Não há nada
quebrado em você para ser consertado).
2 – Praticar para descobrir sua natureza divina (todas as suas
manifestações são divinas).
3 – Levar em conta o bem-estar de todos os seres em suas ações.
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Fenomenologia
Esse estudo pergunta: qual é o valor da experiência como verdade? O
que nossa experiência pode dizer sobre a realidade?
Dentro da experiência Não Dual, dizemos que tudo é igualmente a
expressão da Luz de consciência una, toda experiência, por definição, é
uma experiência de Deus.
Se você está passando por uma experiência difícil hoje em sua vida, pode
pensar que essa tal coisa não seja divina. Mas o Tantra fala “Isso é tão
divino quanto possível”. Ou seja, ele não diz que “Isso é tão livre quanto
possível”. A liberdade, na verdade, significa experimentar o divino a cada
momento, o que é o mesmo que não querer seja diferente do que ele é.
Uma experiência poderosa, não importa quão refinada e pura, não pode
ser mais divina do que qualquer outra experiência.
A liberdade final, então, não é uma experiência ou estado da mente. Não
pode ser porque nenhuma experiência ou estado da mente é
permanente. Uma experiência, não importa quão boa e maravilhosa seja,
não pode ser o objetivo do caminho espiritual, porque assim que ela se
for, você vai querer de novo e, então, não estará livre. A busca de
“baratos” espirituais não é o caminho do yoga. Nem a libertação final é o
resultado de uma experiência dessa.
Ānanda é o que lhe diz que você teve uma visão verdadeira, e uma
verdadeira morte do seu self ávido e limitado, em direção à realidade
divina.
A maior armadilha no caminho espiritual é confundir os subprodutos da
realização com aquilo que os produz.

Muitas pessoas imaginam que a possibilidade da libertação somente é
possível quando for possível resolver todas as suas feridas e problemas.
Mas, a natureza real nunca foi ferida, então, por que acessá-la dependeria
de terminar sua terapia? Mesmo que exista uma progressão individual no
caminho do Yoga, progredir do ponto A ao B é uma ilusão. Você está em
um processo de movimento. Existe um tipo de direcionalidade no
movimento, mas não há uma evolução para um estado melhor e, sim,
uma dissolução daquilo que lhe impede de reconhecer a verdade que
sempre esteve na sua frente.
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Teleologia
Muitas religiões são teleológicas o que quer dizer que elas dizem que há
um propósito para a vida, um propósito da criação do universo, como um
Plano Mestre. Essa visão carrega a promessa de que tudo será melhor no
futuro tanto para você (quando morrer vai para o céu), quanto para o
mundo todo (hora que o Salvador chega para o coletivo da humanidade).
Na visão do Tantra Śaiva Não Dual, negamos essa teleologia porque esses
estudos tantrikas ensinam que a plenitude da realidade divina já está
presente aqui e agora. Não há um momento futuro no qual Deus se
revelará mais completamente do que agora. Essa posição que o Tantra
assume de antiteleologia é descrito como um jogo divino (krīdā). A palavra
“jogo” sugere que tudo que é feito com um “fim” para chegar em um
objetivo posterior, mas, que na verdade, o fim é si mesmo. O jogo
também tem o sentido de que há a possibilidade da felicidade em toda e
qualquer experiência, ainda que algumas manifestarem mais esse
potencial do que em outras. Felicidade não significa “alegria extrema”,
mas um tipo de aceitação com amor de qualquer realidade no momento
presente.
No Yoga, porém, temos a promessa de Moksha (libertação) a partir do
momento que conseguimos ter um despertar espiritual através de uma
iniciação. Por um lado, essa afirmação tem como objetivo garantir o
sucesso da religião (seja védica, hindu, tântrica, etc), mas por outro lado
ela reconhece uma verdade profunda: o processo de despertar para sua
real natureza divina, uma vez que colocado em movimento,
inevitavelmente, dará frutos. Muitas vezes, no entanto, isso pode geral
mal entendidos.
Para que fique claro, existem 2 ensinamentos importantes dentro do
Tantra que são: O processo de desdobra com uma combinação de graça
e esforço (como também são os ásanas). O segundo diz que o despertar
para a sua real natureza não é o resultado de uma dada quantidade de
prática espiritual. É possível, a qualquer momento, que sua libertação dê
um salto e se desdobre rde modo repentino. Se considerarmos que o
despertar completo como um objetivo muito distante, então, é isso que
ele vai ser. O despertar pode estar tão perto quanto sua próxima
respiração.
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Teodiceia
Uma das questões mais difíceis – e interessante – no estudo da filosofia
espiritual é o fato de “se Deus é completamente bom e onipotente, como
é que pode haver mal e sofrimento no mundo?” Essa questão pressupõe
uma divindade pessoal onipotente, separada da sua criação, que poderia
intervir e prevenir o sofrimento, mas que escolhe não fazê-lo. A questão
aqui é que o Tantra Não Dual nega esse tipo de divindade separada do
humano. Vamos explorar, então, como essa questão pode ser
respondida de forma significativa em um contexto não dual.
Primeiramente, o conceito “Bem” e “mal” são graus relativos de ignorância
quanto à verdadeira natureza das coisas. Eles não são a realidade em si.
Ambos os rótulos são reducionistas e estão ligados à experiência
individual de cada um. Esses rótulos nos afastam da humanidade que há
naqueles que rotulamos, ao santificar ou demonizar pessoas que estão,
na verdade, fazendo a mesma coisa que você faz todos os dias da sua
vida: tentando achar alguma felicidade e liberdade do melhor modo que
conhecem.
Dois tipos de ignorância atuam quando temos esse pensamento: A
ignorância não conceitual que é a desconexão com a natureza-essência;
e a ignorância conceitual que é um conjunto de interpretações da
realidade, que não estão realmente alinhados com a realidade. Essas
duas formas se relacionam entre si porque a segunda apoia a fundação
da primeira. A pessoa desconectada com a sua natureza criará uma visão
do mundo correspondente à sua experiência interior, uma que a
felicidade se obtêm no exterior, algo que exige luta.
Quando uma religião tenta te controlar dizendo que se você fizer coisas
ruins, elas voltam para você… não é assim que você faz com que uma
pessoa desconectada experiencie a realidade. Essa moralização parece,
para elas, como uma tentativa disfarçada de controlar suas ações e
limitar sua liberdade e elas se rebelam contra isso. Quando rotulamos
pessoas como “más”, impedimos a possibilidade de compreender a
experiência delas e ter compaixão por elas. Pessoas que rotulamos de
“boas” só estão expressando a experiência interior de profunda conexão
com o amor e o discernimento.

Assim, para o Tantra, o ativismo mais efetivo, seja ele político, social,
ambiental, é despertar para a sua verdadeira natureza e ajudar os outros
a despertarem.
Por isso, não podemos dizer que uns são maus e outros bons, porque
cada um vive de acordo com sua experiência. Mas podemos dizer que
uns são mais ignorantes do que outros. Por isso, não adianta discutir com
uma pessoa que não tem a mesma visão do mundo que você. Todos os
seres são Śiva, em graus relativos de autoconhecimento e auto revelação.
Aceitando que o mal não existe, nós passamos naturalmente para a
questão da razão do sofrimento. Por que não criar um Universo que o
sofrimento seja possível? O criador e a criatura não existe aqui. Se não
fosse permitido que surgisse a consequência da ignorância, como a
consciência poderia obter sabedoria? Dado um tanto de ignorância que
existe, nós devemos limitar a habilidade das pessoas a agir com base
nela.
A maioria da dor e todo o sofrimento são parte de um mecanismo de
feedback que o universo usa para lhe alertar sobre o desalinho. Nesse
pensamento, todo sofrimento é aceito por alguém que despertou, como
um presente e uma bênção. Não no significado artificial de que “ai, vamos
ver o lado bom das coisas ruins, vai dar tudo certo”, mas no sentido de
que não importa enquanto doa esse momento, a pessoa sabe que isso é
parte de um processo de ignorância do outro que pode lhe fazer mal ou
sua própria.
O Tantra não vê guerras ou desastres como bênçãos em si, mas sabe
que, quando acontece coisas horríveis em excesso é o desalinhamento
em conjunto de muitas pessoas e que é uma oportunidade para todos
acordarem desse desalinho.
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Yamas
Ações conscientes
O Yoga trabalha o aspecto da presença de cada indivíduo. Quando você
está presente nos seus afazeres diários, além de realizar melhor cada
tarefa, você também evolui nos seus aspectos internos e seu olhar sobre
si mesmo. Presença é yoga. É revolução. É evolução.
Partes do Yoga no Sistema Tantrika
Essas práticas têm o objetivo de desenvolver o caráter e compaixão para
que a prática espiritual gere frutos, este desenvolvimento e transposição
para a visão Tantrika está no texto Śāradā-tilaka-tantra.
Yamas – a Palavra yama significa “reinar sobre”, controlar, limitar a ação.
Os Yamas são:
1) ahiṁsā – Não Violência: não ferir os outros ou a si mesmo com
palavras, pensamentos e ações;
2) satya – verdade: Evitar mentiras, trair a si mesmo ou outras pessoas
e não cumprir promessas;
3) asteya – não roubar: Não tomar para si algo que não lhe pertence,
não subtrair tempo, valores ou outras coisas de qualquer pessoa em
benefício próprio.
4) brahmacharya – Conduta divina: Aqui vemos uma grande diferença
entre o ponto de vista do Tantra e o ponto de vista acético vedantino:
Vedantino – Celibato e controle do impulso sexual (Tabu)
Tantrika – Controle e separação do orgasmo físico da ejaculação, não
reprimir os impulsos sexuais e ao mesmo tempo não ser escravo deles,
assim obtemos o controle da energia criativa.
5) kṛpā / dayā – Compaixão, piedade, acolhimento, colocar-se no
lugar do outro para entender seu sofrimento.

6) ārjava – Honestidade, sinceridade: Agir sem malícia, se algo te
beneficia, mas prejudica o outro, você deve renunciar a isto;
7) kṣamā – Paciência: Não ser intolerante com os outros e com as
circunstâncias, entender que há um movimento constante para que as
coisas acontecem, neste sentido, desistir de querer controlar as
situações, pois é um controle ilusório;
8) dhṛiti – Consistência e Resolução: superar os medos, inconstância e
indecisões, ter seu propósito claro e se manter firme e consistente nele;
9) mitāhāra – moderação do apetite: Não comer demasiadamente,
fazer da alimentação uma meditação, não consumir carnes e ovos, exceto
sob a prescrição do guru para o ritual Pancamakara, se você estiver em
Pasu bhava (falaremos dos Bhavas em outra oportunidade);
10) śaucha – Limpeza / Pureza: Evitar as impurezas na mente, corpo e
discurso. Aqui śaucha é basicamente a culminação de todos os yamas
acima.
Assim como os yamas e Niyamas de Patanjali, estes também devem se
relacionar entre si, portanto, é necessário entender e incorporar todos
estes princípios.
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Niyamas
Essas práticas têm o objetivo de desenvolver o caráter e a compaixão
para que a prática espiritual gere frutos, este desenvolvimento e
transposição para a visão Tantrika está no texto Śāradā-tilaka-tantra.
Nosso caráter deve ser desenvolvido dentro do nosso estilo de vida,
assim, mantemos o total e necessário contentamento para perseverar no
caminho.
Os grandes Ṛishis viram a fragilidade do espírito humano e nos disseram:
Lutem! Vamos lutar para não ferir os outros, para sermos verdadeiros e
honrar estas virtudes que eles nos transmitiram! Niyamas: Liberar! Indica
a expressão refinada das qualidades da alma de acordo com suas
disciplinas:
1) tapas – Austeridade, Disciplina – Nossa prática física, espiritual e o
Dinacarya /Deha Suddhi matinal, entra aqui. É praticar permitindo que o
fogo da disciplina purifique e queime as impurezas e condicionamentos.
2) santosha – Contentamento: Talvez o mais traiçoeiro dos Niyamas,
se você somente aceitar e se contentar com tudo que acontece, a sujeira
vai toda para debaixo do tapete e as magoas e rancores vão se acumular.
Quando falamos em contentamento dentro do tantra, é no sentido de
permitir que as emoções e energias fluam através de você, através de um
processo de digestão destas emoções, no final percebemos que não
somos as emoções e assim ficamos em paz e inabaláveis.
3) āstikya – Fé e devoção: Não pense em fé como um contexto
exclusivamente religioso, fé é o ato de perseverar nas suas convicções e
ideias. Astikya é a convicção de que o que é mais real e essencial é
invisível aos olhos (ou outros sentidos de percepção);
4) dāna – generosidade: é dar ou doar sem expectativa de recompensa,
física, material ou espiritual. Manifesta-se quando desenvolvemos a
compaixão.

5) devasya pūjā – É o cultivo da devoção à potência que já nos habilita e
vive através de nós e em nós, quando nos dedicamos e entendemos esta
potência, removemos os obstáculos físicos e espirituais no caminho da
liberação.
6) siddhānta śravaṇa – Escutar as escrituras: estudar, praticar e
incorporar os ensinamentos na alma;
7) Hrī – Humildade/ Modéstia: Ser humilde e reconhecer seus erros;
através do desenvolvimento da compaixão conseguimos nos arrepender
dos erros, pedir desculpas e enxergar o próximo em nós, quando isso
acontece passamos também a enxergar a devi em tudo e em todos;
8) mati – Contemplação, reflexão e investigação: É o
desenvolvimento da vontade espiritual e do intelecto, impulsiona nosso
discernimento e nossa capacidade de enxergar as coisas como são e não
como somos, neste sentido, mati é não tomar como verdade absoluta
nenhuma afirmação ou experiência, sem uma profunda reflexão,
contemplação e investigação destas.
9) japa – Recitar Mantras: talvez o mais simples dos Niyamas em sua
definição, mas complexo na prática, cada mantra tem uma prescrição,
uma maneira de fazer, as vezes a própria japa mala deve ser deixada de
lado em alguns mantras. Este Niyama se refere à prática diária de
mantras.
10) huta: Sacrifício e oferendas: Este Niyama refere-se aos rituais de
fogo, são rituais onde direcionamos os siddhis obtidos pela prática de
mantras em um ritual de fogo. O propósito do ritual é geralmente para
causas boas e somente quando o sadhaka está pronto para manifestar
sua prática de mantras na realidade para ajudar os outros. É feito através
de um altar e os procedimentos variam de acordo com o propósito, mas,
no geral é um ritual para realização de desejos.
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Prática – Percepção e Ação
Yoga é uma palavra de origem sânscrita que ficou conhecida no ocidente
como “união”. Com efeito, seu significado não se limita apenas a tal
significado*, pois essa palavra evoca também o saber da separação
daquilo que nos une ao sofrimento. Pode ser traduzido como o
“uso/ajustamento da inteligência”. Essa inteligência vem quando você se
entrega ao “senhor” do divino (Ísvara).
Quando você se entrega a Isvara (Deus supremo) você tem a
possibilidade de entrar em contato com o seu “si mesmo” (Ātmā). O Yogui
(ou a yoguini) pode encontrar as portas de acesso à sua verdadeira
natureza através do seu corpo, usando-o como ferramenta para se
apropriar de sua própria vida.
A separação que devemos fazer no Yoga é entre o aprisionamento de si
mesmo para tentar alcançar uma aprovação do mundo externo e sua
verdadeira essência (sem rótulos). Buscando, assim, o fortalecimento do
seu coração com seu Dharma (vocação natural). Por isso, é fundamental
o ajustamento interno da mente ao si mesmo. Trazendo sua consciência
ativa durante todo o seu processo.
Percepção
Para começar a acessar o seu corpo mais sútil, fazemos o caminho de
volta. Entramos em contato primeiramente com o bruto para irmos
sutilizando até chegar ao processo meditativo. Como entramos em
contato com ele? Através dos asanas, entendendo os alinhamentos, as
posturas e suas limitações. Olhando para o seu corpo. Percebe como ele
é, percebe como ele está. Como ele se comporta. Como ele pode ser
flexível ou não. Como ele pode ser forte ou não. Como poder equilibrá-lo.
Como ele se transforma. Aceitá-lo - e apropriar-se dele, uma vez que ele é
seu instrumento no mundo.

Ação
Vamos para o tapete. Livre-se dos seus julgamentos e limitações mentais.
Respeitando sempre os limites do seu corpo. Permita se conhecer e dê o
primeiro passo.
Princípio da Prática de ásanas:
A montagem de posturas é aonde devemos começar a ter consciência do
nosso espaço (tapete) e limitações. Começamos a olhar para a postura de
forma que ela se divida em linhas que conhecemos também como
Sthiras:
ESTRUTURA DO ASANA
Conforme mostrado na imagem acima, o asana exige o alinhamento
correto para que possamos sentir os benefícios e evoluir na prática. Para
construirmos um asana de qualidade é importante estruturá-lo na
seguinte ordem, respectivamente:
1 – UTTAMA STHIRA: Alinhamento da Coluna Vertebral
2 – KATI STHIRA: Alinhamento dos quadris
3 – AMSA STHIRA: Alinhamento dos ombros
Deixar a base forte na construção do asana (linha 1) a principal missão de
um professor de yoga para começar a evoluir com a mesma postura.
Pawanmuktasanas
Quando formos para o tapete iniciar a prática, a conexão da respiração
com os movimentos é crucial para trazer a consciência corporal e
respiratória para o praticante. Para isso, trabalhamos com exercícios de
desbloqueios
energéticos
e
de
articulações
chamados
“Pawanmuktasanas”. Essa técnica consiste em deixar o Yogui consciente
dos seus movimentos unidos com o ritmo da sua respiração. Assim, isso
dará a noção de quando devemos inalar e exalar. Um exemplo de tal
conexão é que inspiramos quando fazemos movimentos ascendentes e
exalamos quando fazemos um movimento descendente.

Ação
Vamos para o tapete. Livre-se dos seus julgamentos e limitações mentais.
Respeitando sempre os limites do seu corpo. Permita se conhecer e dê o
primeiro passo.
Princípio da Prática de ásanas:
A montagem de posturas é aonde devemos começar a ter consciência do
nosso espaço (tapete) e limitações. Começamos a olhar para a postura de
forma que ela se divida em linhas que conhecemos também como
Sthiras:

ESTRUTURA DO ASANA
Conforme mostrado na imagem acima, o asana exige o alinhamento
correto para que possamos sentir os benefícios e evoluir na prática. Para
construirmos um asana de qualidade é importante estruturá-lo na
seguinte ordem, respectivamente:
1 – UTTAMA STHIRA: Alinhamento da Coluna Vertebral
2 – KATI STHIRA: Alinhamento dos quadris
3 – AMSA STHIRA: Alinhamento dos ombros
Deixar a base forte na construção do asana (linha 1) a principal missão de
um professor de yoga para começar a evoluir com a mesma postura.
Pawanmuktasanas
Quando formos para o tapete iniciar a prática, a conexão da respiração
com os movimentos é crucial para trazer a consciência corporal e
respiratória para o praticante. Para isso, trabalhamos com exercícios de
desbloqueios
energéticos
e
de
articulações
chamados
“Pawanmuktasanas”. Essa técnica consiste em deixar o Yogui consciente
dos seus movimentos unidos com o ritmo da sua respiração. Assim, isso
dará a noção de quando devemos inalar e exalar. Um exemplo de tal
conexão é que inspiramos quando fazemos movimentos ascendentes e
exalamos quando fazemos um movimento descendente.
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Ramificações do Yoga
O Yoga é um dos 6 sistemas fundamentais do pensamento indiano,
coletivamente conhecido como darśana que significa “visão” ou “modo de
ver”. Sendo um desses seis darsanas o Yoga tem sua origem nos Vedas, o
mais antigo registro da cultura indiana. O yoga foi sistematizado como um
darsana especial por Patanjali no Yoga Sutra, que é um dos mais
populares sistemas usados hoje em dia.
Ramificações:
A filosofia da prática de yoga data de mais de 5.000 anos atrás e se
ramificam em algumas vertentes com objetivos diferentes. Algumas
dessas principais ramificações são:
1. Hatha Yoga: Técnica de asanas, pranayamas, meditação. Usando o
corpo como maior ferramenta de autoconhecimento.
2. Bhakti Yoga: um caminho de expansão do coração e através da prática
de devoção e amor.
3. Raja Yoga: Meditação e contemplação de ordem religiosas e espirituais.
4. Jnana Yoga: Sabedoria e conhecimento intelectual através de estudos
com o objetivo de unificar inteligência e sabedoria.
5. Karma Yoga: Está ligado à “seva” que significa serviço. Esse serviço é
feito sem nenhuma expectativa. Desapegando do resultado do fruto
dessa ação.
6. Tantra Yoga: É o caminho da transcendência através da expansão da
consciência em todos os níveis. Físicos e mentais.
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Asanas e Pranayamas
Para começarmos a falar de Pranayamas, precisamos falar primeiro sobre
posturas (asanas).
Como podemos atingir o estado correto dos asanas? O Yoga Sutra referese a uma bela imagem da mitologia indiana para ilustrar esse estado do
asana chamado “sthirasukha”. Trata-se da história de Ananda, o rei das
serpentes, flutuando no oceano para formar uma cama confortável onde
descansa o deus Vishnu. As mil cabeças da serpente estendem-se para
cima e abrem-se como guarda-chuva que protege Vishnu que repousa a
Terra.
O corpo da serpente é leve e suave (sukha) o suficiente para servir de
cama para um deus e suficientemente firme e estável (sthira) para
suportar o peso da Terra. Assim, devemos nos empenhar para conquistar
essas mesmas qualidades na nossa prática de asanas. Sensata, bem
estruturada, presente. Equilíbrio entre conforto e esforço.

Pranayama
O Yoga recomenda dois caminhos possíveis para conquistar as
qualidades de sukhasthira. A primeira é localizar a resistência do nosso
corpo através de asanas e a segunda é visualizar a postura perfeita, se
sentindo confiavelmente presente. Os asanas ajudam a concentrar nossa
atenção na respiração ao invés do corpo por meio da prática de
pranayama. Se a pessoa consegue se sentar em uma postura ereta sem
sentir dor, não há nada que distraia sua concentração.
Pranayamas e seu processo gradual
A palavra pranayama refere-se àquilo que está presente infinitamente em
todo o lugar. O prana pode ser descrito como algo que flui
continuamente de algum lugar para dentro de nós. Preenchendo-nos e
nos mantendo vivos. Essa é a energia vital. O
prana flui do centro para o nosso corpo inteiro.

Textos antigos de yoga dizem que quando estamos agitados, ou com
problemas, existe mais prana fora de nós do que dentro. Por outro lado,
quanto mais calmo e equilibrados estivermos, menos prana estará
disperso fora do corpo.
Se o prana não encontra espaço o suficiente dentro do corpo, ele está
sendo forçado a sair por algum motivo. Vamos chamar esse desperdício
de “lixo”. Quando praticamos pranayama nós tentamos reduzir esse “lixo”
e concentrar mais prana dentro do corpo.
Nosso estado mental influencia diretamente na qualidade da nossa
respiração. A ideia é a de trabalharmos técnicas respiratórias para
sermos capazes de influenciar a mente através da respiração. Pois, uma
mudança no padrão da respiração influencia a mente.
As formas do prana
Udāna-Vāyu: Garganta
Prāna-Vāyu: Região peitoral
Samāna-Vāyu: Região central do tronco
Apāna-Vāyu: Baixo abdome
Vyāna-Vāyu: Todas as partes
Aspectos práticos
Por ordem de importância,
Bāhya vrtti: Expiração
Abhyantara vrtti: Inspiração
Stambha vrtti: Retenção
Técnicas de pranayama
Ujjāyī: Respiração vitoriosa (garganta)
Nādi śhodhana: Narinas alternadas
Śītalī: Respiração pela lingua ou entre os dentes
Kapālabhātī: Exalação brusca
Bhastrika: Inalação e exalação brusca

Samavrtti pranayama: Inalação, retenção e exalação tem o mesmo tempo.
Visamavrtti pranayama: exalação é duas vezes mais longa que a inalação.
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Jñāna e Bhakti Yoga
A prática de Yoga possui diversas ramificações que falamos no módulo
passado. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre elas. Os muitos
caminhos do yoga se dão pelo fato de existirem vários métodos para
alcançar a clareza da mente, cada uma com um aspecto diferente e
dando ênfase em um conhecimento em específico.
Antes de começarmos a nos aprofundar, é preciso entender o significado
de um dos mantras que está presente em todos eles: OM. Esse som está
presente em qualquer uma das ramificações por representar aquilo que
todos eles buscam: Aproximação ao divino, Iśvara. O mantra OM é a
expressão do divino e a reencarnação dele através desse mantra.
Quando o emanamos, estamos evocando essa “entidade” para que
possamos entrar em contato com ela e, paralelamente, com nós mesmos.
Além do mais, quando recitamos o mantra OM, o som se funde com
nossa mente e ficamos mais tranquilos e estáveis. Podendo assim, chegar
mais próximo de Iśvara.
Jñāna Yoga
O princípio de Jnana Yoga diz que já possuímos todo o conhecimento,
mas que fica dentro de nós de forma oculta e temos que o descobrir
através da libertação da mente. Quando começamos a ver de maneira
mais clara conseguimos alcançar a compreensão verdadeira e, assim,
alcançamos mais fácil o estado de Dhyana e Samadhi.
O significado da palavra “jnana” é conhecimento. Essa ramificação usa o
estudo como ferramenta do autoconhecimento. Esse estudo está ligado
às escrituras antigas a ser explicada por um professor, seguido de
discussões, reflexões e esclarecimento.
Bhakti Yoga
Esse termo em sânscrito quer dizer “servir” e está ligado à devoção ao
divino, seja ele qual for que acredite. Servimos uma força maior do que
nós mesmos para que tenhamos a ajuda de uma “orientação” nos nosso
processo de autoconhecimento.
.

Está muito ligado ao “isvarapranidhana” (entrega ao divino). Assim,
oferecemos nossas ações e pensamentos para essa força superior e
acabamos reconhecendo que tudo está em Deus e Deus está em tudo.
Assim, meditamos sobre ele e sobre essa verdade.

.

CAPÍTULO 16

Obstáculos do
Yoga

CAPÍTULO 16
Obstáculos do Yoga e Mantra Yoga

Obstáculos do Yoga
Quando uma pessoa inicia do caminho do yoga, existem alguns
obstáculos, também conhecido como antarāyas. Patanjali descreve eles
no Yoga sutra como os “Nove obstáculos no caminho do yoga”.
Para falarmos a respeito do que iremos tratar a seguir (Mantra Yoga),
iremos também precisar entender o que pode nos desviar do caminho.
São eles:
Doença (Vyādhi)
Letergia (Styāna)
Dúvida (Samśaya)
Pressa/impaciência (Pramāda)
Resignação/Fadiga (ālasya)
Distração (Avirati)
Ignorância/Arrogância (Bhrāntidarśana)
Perda de confiança (Alabdhabhūmikatva)
Assim como Patanjali identifica esses obstáculos, também nos aponta o
caminho que podemos percorrer para passar por eles. Um dos primeiros
é o estudo com um professor que te guie. Caso comece a questionar seu
método ou achar que as informações passadas não estão te ajudando,
você pode tentar achar um outro professor, no entanto, é importante
buscar manter um vínculo com ele. Seguir um professor e uma direção te
ajudará a acessar caminhos dos quais te ajudarão a passar por esses
obstáculos no caminho do yoga.
Outra técnica importante para lidarmos melhor com esse obstáculo é a
prática de pranayamas. Respirar conscientemente nos faz ter contato
maior com Purusa (manifestação de Isvara representada pela “alma”).
Lembrando que devemos dar ênfase à exalação de forma calma e
tranquila logo após a uma pausa entre a inalação.

Investigar os seus sentidos é uma outra forma de entender como sua
mente funciona e aquieta-la. Por exemplo: Como observo as coisas?
Como ouço os sons?
Você também pode entrar em contato com alguém que passou por
algum sofrimento (todos nós passamos) através de leitura, obras de arte
ou até por meio de uma conversa. Desta forma, podemos entender
melhor como elas procuraram solucionar seus problemas e isso pode
nos ajudar a ter mais clareza com os nossos. Quanto mais nos
permitimos descobrir as coisas, mais livre nossa mente se torna.
Caso nenhuma dessas técnicas descritas por Patanjali consiga te ajudar,
você pode tentar então meditar sobre uma imagem ou até mantras.
Mantra Yoga
Uma das definições da palavra Mantra é “algo que protege a pessoa que
recebe”. O processo para acharmos o mantra do qual nos conectamos
pode levar anos. Só nós mesmos podemos saber qual tem o poder de
tocar nossos corações. Uma das formas que podemos nos conectar a ele
é através da pratica de Japa Yoga. Emanar o mantra para cada conta de
uma japamala.
Mantras mais usados:
Om Namah Shivaya (Inclino-me perante à Shiva ou Divino Interior)
Hari Om (Remova o sofrimento. Abençoe.)

.
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Karma Yoga
Karma Yoga
A palavra KARMA significa ação. O Karma Yoga é o caminho da ação
desinteressada. Mas, como assim? Na nossa sociedade, quando foi nos
ensinado que devemos olhar para o outro e agir de maneira que não irá
nos trazer retorno? Seja material ou emocional. Nunca. Nós aprendemos
a só fazer pelo outro se recebermos algo em troca. Mesmo que seja em
mérito, reconhecimento do outro. Mesmo que pelo EGO.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Vemos muitos casos hoje em dia da FALSA CARIDADE. Onde o outro jura
estar fazendo o bem ao próximo somente para poder ser reconhecido e
massagearem o seu EGO. Com as redes sociais, isso tem aumentado
bastante. Sempre há a necessidade de mostrar o quanto “é bom”, o
quanto é do bem. Mas nessa sua ação, já existe uma intenção de ser
reconhecido pelo o outro. E não necessariamente as pessoas estarem
agindo por amor.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
O KARMA YOGA propõe a desenvolver o desapego do resultado do fruto
da ação. Começar a perceber o despertar individual. Agindo através
dessa ação, sem querer nada em troca, o indivíduo está limpando as
impurezas que trouxe de vidas passadas e se unindo ao seu “eu” interior,
aprimorando seu desenvolvimento e crescimento na Terra. Dedicação de
todas ações à Deus ou a renúncia do desejo pelos frutos de toda ação.

.
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Kriyā Yoga e Pratyāhāra
O mundo existe para nos libertar! É por isso que existem os conflitos.
Nosso comportamento muda, gradualmente, conforme buscamos uma
forma de nos conhecer melhor como, por exemplo, através da prática de
yoga e o conhecimento de sua filosofia.
A busca por sermos melhores, esse caminho em si, para podermos
chegar de um ponto no outro, é chamado de Kriya Yoga.
Kriya Yoga
O kriya yoga é descrito no yoga sutra como um caminho que contém três
componentes:
Tāpas: Disciplina e autocuidado físico e mental.
Svādhyāya: Estudo de si mesmo. Onde estamos e quem somos.
Iśvarapranidhāna: Entrega ao divino.
Esses 3 elementos contido no caminho do Kriya Yoga também fazem
parte das 8 partes do yoga (niyamas).
O quinto membro que faz parte das 8 partes do Yoga Sutra é Pratyāhāra
que fala a respeito de como conseguirmos caminhar através dessa busca.
Onde o praticamente começa a atingir um ponto mais sutil de suas
faculdades mentais.
Pratyāhāra
A palavra āharā significa “nutrição” e é traduzido literalmente como
“afastar-se daquilo que nutre os sentidos”. Ou seja, passamos a ficar mais
passivos em relação a qualquer coisa que desperte nossa atenção
através dos sentidos.

Exemplo: o pôr do sol atraem nossos olhos, um cheiro bom estimula
nosso olfato, uma boa música traz boas sensações aos ouvidos e bonitas
formas atraem nosso tato. No pratyāhāra não perdemos esses sentidos,
mas é como se eles estivessem “flutuando”, sem sermos influenciados
por eles porque estamos focados em outra coisa. Em algo mais profundo.
Isso é uma prática que trazemos durante uma meditação, digamos que é
o “primeiro passo” para um estado meditativo.
Quando estamos no tapete de Yoga praticando asanas, por exemplo,
estamos tão imersos que a temperatura externa, barulhos ou quaisquer
outras distrações que possam aparecer não nos incomodam porque
estamos totalmente emergidos às sensações e efeitos de cada postura.
Pratyāhāra pode ser um meio de controlar um desconforto físico ao
dirigirmos a atenção para outro lugar, mas isso não quer dizer que
podemos controlar isso. Essa sensação é uma técnica que, quando
praticada, deverá surgir natural e espontaneamente. Não podemos fazer
com que ela aconteça, mas viabilizar meios pelos quais possa acontecer.

.
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Haṭha Yoga
O Yoga, em geral, se divide em duas vertentes: O Hatha Yoga e o Tantra.
Vamos tratá-los separadamente para que não se confundam. Em ambas
as vertentes existe um ponto em comum entre elas: a energia Kundalini.
Kundalini é uma energia sutil que habita o primeiro chakra (Muladhara),
que fica localizado na base da coluna, e tem formato de serpente. Essa
serpente fica adormecida durante toda nossa vida até o momento que
resolvemos desperta-la para que ela possa se desenrolar e chegar até o
último chakra (Sahashara), localizado no topo da cabeça.
O despertar dessa energia se dá pela prática de Yoga. A energia da
kundalini é representa pela força feminina (Shakti) e o destino dela é
representado pela força masculina (Shiva). A união dessas duas forças faz
com que atinjamos o estado de satisfação profunda e libertação
(Moksha).
Hatha Yoga
No nosso corpo existem canais energéticos conhecidos como nadis.
Esses canais são responsáveis por levar o prana e distribuí-lo por todo o
corpo. Existem muitas nadis, mas quando falamos de Kundalini, damos
atenção para 3 principais:
Idā Nadis: Cruza a coluna no seu trajeto pelas costas, passa pela
narina esquerda.
Pingalā Nadis: Cruza a coluna no seu trajeto pelas costas, passa pela
narina direita.
Susumnā Nadis: Move-se diretamente para cima ao longo da coluna.
Ida é representada pela energia fria da lua (Ha); Pingala é representada
pela energia quente do sol (Tha). As nadis se encontram em seis pontos
do corpo (chakras). Idealmente, o prana flui livremente por todos esses
pontos, mas isso só é possível quando elas não estão bloqueadas por
impurezas (“lixo”) para que o prana possa entrar. Normalmente, o prana
não consegue alcançar até Susumna, fluindo apenas por Ida e Pingala.

Quando o prana consegue chegar até Susuma é quando acontece a
união que chamamos de Hatha Yoga.
O caminho ideal para o Prana é no Nadis central (Susumna), quando isso
acontece, os efeitos são sentidos no corpo todo de maneira ideal e fluida.
Quando o bloqueio desse “lixo” energético impede a circulação na
direção correta, o prana se dissipa fora do corpo e o resultado é a
agitação e obscurecimento da mente.

.
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Avidyā e Dhāranā
O foco é algo que precisamos praticar. Não só em cima do tapete de
yoga, mas também ao longo da vida. É super comum perdermos o foco
em situações diversas. Junto com o foco, precisamos também trabalhar
nossa flexibilidade para mudarmos o direcionamento quando o nosso
foco muda. Ou seja, pode ser que seu direcionamento mude e está tudo
bem. Mas, às vezes, as armadilhas da mente nos fazem sofrer quando
temos que mudar de direção.
No Yoga Sutra, Patanjali fala como podemos lidar com o jeito de ver e
lidar as coisas. Se sabemos criar um problema, podemos aprender
também, através do yoga, como sair dele.
Ao longo da vida agimos conforme nossa percepção sobre as coisas. O
que julgamos o que é certo ou errado. Na realidade, nós nos iludimos e
nossas ações podem trazer infortúnios para nós mesmos e para os
outros. No Yoga Sutra, essa nossa compreensão incorreta é chamada de
Avidyā que confunde o grosseiro com o sutil. A compreensão correta é
conhecida como “Vidyā”. Nossas ações inconscientes ficam gravadas por
anos na nossa mente e carregamos elas mecanicamente, repetindo
padrões. Esse hábito de nossas ações inconscientes é chamado de
Samskāra. Uma das propostas do yoga é conseguirmos tirar esse “véu”
(Avidyā) dos nossos olhos e conseguirmos enxergar a verdade. Porém, o
Avidyā é composto de 4 ramificações que devemos trabalhar ao longo do
caminho.
As ramificações de Avidyā
Asmitā: Ego
Rāga: Demandas e apego
Dvesa: Rejeição
Abhiniveśa: Medo
Dhāranā
Dharanā faz parte das 8 partes do Yoga (é o sexto membro) e significa
sustentar a concentração, foco ou atenção em um ponto.

Contemplação profunda e reflexão sobre esse “ponto” pode criar as
condições corretas para conseguirmos alcançar esse estado prémeditativo. Na prática de asanas, ajudamos a criar essas condições
através do drishti (ponto de foco) a da respiração.

.
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Dhyāna e Samādhi
Uma das razões pelas quais as pessoas buscam a prática de yoga é para
mudar algo em si. Conseguir pensar mais claramente (diminuindo Avidyā),
sentir-se melhor, ser melhor consigo e com os outros. Através da prática,
aquilo que era invisível passa a ser visto, aquilo que era intangível passa a
ser possível de ser conquistado.
Quando experienciamos sofrimento, problemas ou sentimentos de
limitações são aspectos de algo chamado Duhkha. Trata-se de um estado
mental no qual temos a sensação de estarmos limitados e nos impede de
agir ou entender. Quando temos uma sensação oposta à essa, como de
leveza, clareza, estamos experienciando o oposto: Suhkha. O que o yoga
tenta alcançar é a eliminação de Duhkha através de estudos de Vedānta
(antigas escrituras) e a prática de yoga.
Uma das formas de conseguirmos alcançar esse estado de clareza é a
meditação, processo no qual existem algumas fases. Falamos sobre
dharana, que trabalha o ponto de concentração. A próxima fase para nos
ajudar com a busca à Suhkha é Dhyana.
Dhyāna
Essa palavra significa conexão e refere-se ao vínculo que o praticante cria
em relação aele mesmo e o objeto ou o ponto/foco que está sendo
trabalhado para a meditação. Então, você primeiro sustenta esse ponto
(dharana) e depois estabelece a conexão dele com você mesmo.
Samādhi
Esse é o último estágio da meditação da qual atingimos a contemplação e
absorção total desses pontos. Samādhi significa “união” ou se fundir.
Quando ficamos totalmente imersos às sensações e nos tornamos um só
com o objeto. Ao contemplar e absorver o objeto a nós mesmos nos
tornamos uno.
É importante lembrar que Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi não
podem ser praticados, mas posso criar condições para que eles
aconteçam.

Por isso, é indicado, antes da meditação, trabalharmos com a prática de
asanas e pranayamas fazendo com que nossa mente fique mais tranquila
e apropriada para entrar no estado de dharana.
Samyama: União de Dharana Dhyana e Samadhi. Concentração de um
objeto e sua investigação sem que me leve para outro lugar.
Kaivalya: Estado de liberdade interna alcançado através de um estado
contínuo de Samadhi. Viver no mundo sem estar sujeito a ele.

.
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Camadas do Self
As camadas da Consciência – O Self Tântriko de cinco camadas
Quando falamos de Tantra Não Dual, sabemos que todos os seres fazem
parte de uma única consciência divina (Śiva) e uma das maiores razões do
sofrimento humano é cada um ser como uma “ilha” isolada e não
enxergar a realidade como ela é. A partir dessa perspectiva, entendemos
que cada uma das pessoas tem suas experiências individuais e traumas
pessoais para se tornarem o que acham que são. A partir disso, criar o
seu self.
Quais são as dimensões do seu Self? Quem sou eu? Essa é uma das
questões centrais da filosofia indiana como já vimos anteriormente. A
visão Tântrika do self pode ser visualizada na matrioska, a tradicional
boneca russa: camadas concêntricas, passando do pesado ao sutil, do
menos essencial ao mais essencial conforme passamos da periferia ao
centro. De acordo com essa análise, possuímos cinco camadas do Self:
*Coisas (Vatsu)
O corpo Físico (Deha)
O corpo da mente-coração/energia (Citta)
O prāna ou força vital (Prāna)
O vazio transcedente (Śunya)
O poder da consciência (Cit)
O corpo é a única camada do self que pode perceber todas as outras
simultaneamente. *Alguns textos adicionam ainda uma sexta camada
mais periférica.
1. Vatsu
Aqui, dizemos que se identifica com a camada mais externa, com as
coisas que tem, que possui ou adquiriu ao longo dos anos. Ex: Sou rico,
sou pobre, etc. Aqui dizemos que o seu “eu” é seu status socioeconômico.
Ao identificarmos nós mesmos com a camada Vatsu, causa sofrimento
pois a riqueza material e o status não são estáveis e nem confiáveis.

2. Deha
Aqui nos apegamos à nossa forma física. Ex: Eu sou gordo, eu sou magro,
sou baixo, sou alto, etc. Sua identidade é formada pelo seu físico. Se você
se identifica apenas com o seu corpo e exclui as camadas mais
profundas, então você vai basear a construção da sua autoestima
unicamente nele. Se o desenvolvimento de seu autoconhecimento e
autoestima estiverem centralizados unicamente no corpo você
dependerá forçosamente de opiniões alheias. Apenas com as opiniões
dos outros sua identidade será constituída.
Aqui, você está fadado ao sofrimento. Porque um corpo vai pifar, morrer,
envelhecer, deteriorar.
3. Citta
Aqui, nós exprimimos nossa identificação com a camada mental em
pensamentos e afirmações como “eu sou esperto”, “eu sou burro”, “sou
competente”, “sou incompetente”, etc. Segundo a filosofia indiana,
pensamentos e sentimentos não são coisas diferentes. São, às vezes,
extremos de um só espectro. Eles apenas vibram de forma diferente.
Exemplo: quando nos sentimos tristes, esse sentimento é quase sempre
fortemente associado à um pensamento específico, normalmente
inconsciente. Conscientizar-se desse pensamento pode nos ajudar a sair
dessa situação, controlando a energia latente desse sentimento. Quando
nos identificamos apenas com a nossa mente (pensamentos e
sentimentos), excluindo as outras camadas, nós sofremos. Porque a
mente muda ainda mais rápido que o corpo e ela muda o tempo todo
(opinião, sentimentos). Quando não nos identificamos demais com a
mente, nós surfamos no fluxo de sua energia.
4. Prāna
Essa camada transcende a individualidade, pois todos compartilhamos
essa camada com outros seres vivos. O movimento do prāna está
intimamente conectado com a respiração e é vital para que a vida
continue. Essa camada serve como chave para conectar entre corpo e
mente. Ele constitui uma camada mais sutil e mais essencial do ser do
que a mente. A nossa identificação com o self nessa camada é: “Estou
cheio de energia”, “estou esgotado”, “me sinto vivo”, “estou morto”, etc. A
diminuição e amplificação do prana está ligado diretamente à exercício,
alimentação, sono. Porém, a identificação excessiva com essa camada do
Self nos deixa a mercê de nossos humores.

5. Śunya
Essa é a camada transcendente (vazio), completamente em repouso. É,
em um certo sentido, Śiva sem Śakti, ou mesmo com ela, mas com uma
potencialidade dormente. Essa é a camada que ocupa o estado de dormir
profundamente sem sonhar. Podemos ter contato com essa camada
acordados através da meditação. A maioria das pessoas não se
identificam com essa camada. Tais pessoas renunciam todas as
identificações com o mundo material, corpo, mente, tronando-se
transcendentalistas. Esse não é o caminho Tântriko. Um Tantrika não
renuncia a nada e busca incessantemente tornar real o Divino em todas
as camadas do ser.
6. Cit
Consciência não local/não dual absoluta. É a camada mais difícil de
perceber do self porque é o poder por meio do qual toda percepção se
dá. Ela é o âmago, a Divindade suprema que é a essência de todas as
coisas. A perfeita fusão de Śiva e Śakti. Porém, essa camada não pode ser
vista como a mais acima na hierarquia das camadas do self porque ele
inclui a hierarquia inteira. É a sua verdadeira essência.
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Poderes de Śakti
Os Cinco Poderes de Śakti
1) Cit-Śakti – o Poder da Consciência
2) Ānanda – Śakti – o Poder da Boa Aventurança
3) Icchā – Śakti – o Poder da Vontade, ou impulso criativo
4) Jñāna – Śakti – o Poder do Saber
5) Kriyā – Śakti – o Poder da Ação
“Deus” é simplesmente bem-aventurado e consciente de todo fazer e
poder. Há também um sexto poder muito importante que engloba os
outros cinco: Svātantriya-śakti, o Poder da Liberdade. Esse é um
“metapoder” porque fornece o contexto para que os outros cinco possam
operar. Esses seis poderes permeiam toda a realidade e não há nada que
exista que seja separado deles. O Tantra nos convida para percebermos
esses poderes como nossos e nada separado de nós.
1 – Poder da Consciência
Nós temos, de tempos em tempos, experiências espirituais dessa
consciência que expande as camadas do nosso Self, porque essa é a
nossa verdadeira natureza. Por exemplo, talvez você já tenha sentido
essa consciência andando em silêncio na natureza, se conectando
profundamente com um amigo. Talvez também em uma encruzilhada
difícil na sua vida, perguntando-se qual caminho tomar etc. Nesses
momentos, nos sentimos ampliados e nossa consciência é intensificada e
as coisas ao redor podem ser mais vívidas, mais nítidas e reais (ou, às
vezes, parecidas mais com um sonho) que o normal. Por isso, precisamos
investir em cultivar a consciência.
Podemos cultivar a consciência por meio de prática espiritual focada em
meditação, por exemplo. Essa prática de entrar em contato com sua
própria consciência também pode ser destrutiva porque ela lhe permite
abandonar todas as noções falsas e limitadas sobre o que você acha que
é, revelando assim sua verdadeira natureza.

Algumas pessoas estão preparadas para isso, outras ainda não. A prática
do discernimento (tarka) é a principal ferramenta para dissolver o que é
falso, ficando frente a frente com a realidade em si. Quando vemos as
coisas como elas são, nós imbuímos naturalmente a bom aventurança e
uma sensação de liberdade para escolher como experienciá-las.
2 – Boa Aventurança
A boa aventurança faz parte da consciência assim como o calor faz parte
do fogo. Aqui, é importante saber que os sentimentos de alegria (sukha)
podem ser experiencidos como o descontentamento (duhkha). Aqui a
boa aventurança nos ensina a experimentar e amar a realidade
independente da circunstância. A boa aventurança nos da a
oportunidade de repousarmos em nossa consciência: o primeiro passo
em direção desse repouso é respirar fundo, devagar e longamente.
3 – Poder da Vontade
Aqui é o impulso por trás da manifestação de um universo. Ele só existe
na presença dos outros dois poderes porque é precisamente quando a
consciência repousa na boa aventurança que surge o impulso dinâmico
na direção da autoexpressão. Assim, um Yogin ou Yoguini deve achar um
modo de expressar a sua natureza inata por meio da sua carreira e das
atividades da sua vida, e se ele não puder, ele deve ou mudá-la ou ficará
esvaído.
4 – Poder do Saber
Icchā-śakti (vontade) passa do agir direto para o conhecimento (jñāna
śakti). Se você deseja expressar o seu impulso criativo em ação, você deve
primeiro se munir de conhecimento. É ao nos submeter à disciplina que
nos tornamos realmente livres e capazes de uma autoexpressão
verdadeira.
5 – Poder da Ação
Kriya é uma ação que surge espontaneamente. Diferente de Karma que,
apesar de também significar ação, está ligada à ação condicionada e
condicional. Kriya é a ação do nosso ser e não nos amarra no ciclo
kkármico.

É por isso que a prática espiritual funciona melhor quando você aproveita
como um fim em si mesmo, como uma celebração do Divino, ao invés de
só ser um meio para um fim.

.
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Os Cinco Atos Divinos
Os cinco poderemos de Deus descrevem a natureza fundamental do/a
Deus/a, os cinco Atos descrevem o que Ele/a faz. São manifestações do
Poder da Ação. Chamamos esses atos de pañca-krtya. Por tanto, tudo o
que acontece no Universo manifesta um ou mais desses atos.
São eles:
1.SRSTI – Criação, emissão, o fluir da expressão do self.
2. STHITI – Repouso, manutenção, preservação, permanência
3. SAMHĀRA – Dissolução, reabsorção, retração
4. TIRODHĀNA – Escondimento, fechamento, esquecimento
5. ANUGRAHA – Revelação, lembrança, graça
Na figura de Śiva Natarāja abaixo faz pensarmos nos cinco atos:

Suas quatro mãos e pés levantados exprimem os atos perfeitamente. O
primeiro dos quatro é Srsti (criação) representada pela mão direita
mais acima, segurando o tambor dāmaru que representa a pulsação
ritmica que faz surgir toda a realidade. O segundo é Sthiti que é a
manutenção de algo que foi criado por uma duração de tempo específica
(repouso), representado pela mão direita mais baixa, fazendo abhaya
mudra que significa “não tema”. O terceiro ato é samhāra
(dissolução/destruição) representado pela mão esquerda acima
segurando o fogo. No tantra Śaiva, essa tradução de “destruição” tem
mais a ver com reabsorção na fundação luminosa e indescritível de pura
potencialidade, em que todas as coisas terminam se dissolvendo.
Diferente, assim, do hinduísmo dominante que é visto como um poder
destrutivo colocado junto de Vishnu e Brahmā. O quarto ato é
tirodhāna que significa “fechamento, escondimento” que é representado
pelo braço esquerdo que cruza o peito de Nataraja cobrindo o seu
coração com a mão voltada para baixo. Aqui, explica que, para a
consciência se manifestar em alguma forma particular, ela deve esconder
ou suprimir todas as formas possíveis. Ou seja, você deve “esquecer” tudo
que você acha que é para que encontre a sua verdadeira essência.
Porém, todos os outros atos já são , automaticamente, um ato de
esconder a partir do momento que percebemos as coisas como elas são,
é a verdadeira bem-aventurança. Por isso, o quarto ato é
verdadeiramente equilibrado e resolvido pelo quinto: anugraha
(graça). Esse é o ato simbolizado pelo pé levantado de Siva que são
associados, na cultura indiana como uma parte sagrada do corpo de um
Guru e associados com a concessão de sua graça. A mão esquerda
aponta diretamente para seu pé porque um implica no outro. Ou seja, ele
concretiza o ato anterior ao revelar o seu propósito mais profundo que
mostra à você quem você realmente é.
Através da graça, a sua individualidade pode ser experimentada como
uma expressão bela e única do padrão do Todo.
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Antes de falarmos sobre os bandhas, temos que entender os marmas.
Marmas são regiões do corpo compostas por órgãos, sistemas e chakras
(são 18 no total). É através do ato d apertar e soltar energia através
desses pontos que podemos controlar o prana e afetar o corpo de forma
terapêutica.
Já os bandhas são ativações musculares que direciona a energia de
determinada parte do corpo como um mecanismo de segurança na
realização de posturas e técnicas respiratórias. Para não deixarmos o
corpo desperdiçar energia à toa durante as posturas, usamos o
fechamento desses pontos.
Já palavra “bandha” significa fechar, atar ou amarrar. Os Bandhas
desempenham um papel importante na montagem das posturas e da
purificação da prática de yoga. Além de nos ajudar com o processo de
permanências de cada postura, também direcionam a energia para o
intensificar os benefícios de cada asana.

Técnicas de Bandhas
Jālandhara Bandha
Fechamento do pescoço. Faz parte da região superior da coluna. Para
começar a trabalhar o jalandhara bandha elevamos a coluna para que ela
fique bem ereta. Inale inclinando o pescoço para trás, retenha o ar nos
pulmões, feche a glote, coloque o queixo no peito. Quando quiser exalar,
eleve de volta o pescoço no prolongamento neutro e exale pelo nariz.
Essa técnica também pode ser feita com os pulmões vazios. Pode ser
feita em pé ou sentada.
Uddīyāna bandha
Localiza na área entre o diafragma e o assoalho pélvico. Nessa técnica
levamos nosso umbigo para cima e para dentro, erguendo o diafragma e
o abdomen inferiror. A técnica pode, e deve, ser usada em alguns asanas
como Adho Mukha e Trikonasana, mas também pode ser trabalhada
como uma técnica individual.

Mula Bandha
Envolve a área do assoalho pélvico. Esse ponto se desenvolve a partir do
uddiyana bandha. Relaxamos a região do umbigo e mantemos a
contração do assoalho pélvico. Além de trabalharmos esse bandha
através de asanas, podemos também trabalhar de forma individual. Para
técnica individual deve-se inalar e contrair o assoalho pélvico e na
exalação relaxar.
Outros Bandhas
Amsa Bandha: Bandha dos ombros
Pada Bandha: Banda dos pés
Hasta Bandha: Banda das mãos
Kati Bandha: Bandha dos quadris.
Musti Bandha: Bandha dos punhos
Intensidade dos bandhas
Os bandhas podem ter algumas características como de expansão ou
compressão.
THA – Expansão
HA – Compressão
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CAKRAS
A palavra “Chakra” em sânscrito significa roda, disco ou algo que tenha
formato redondo. Esses pontos energéticos são responsáveis por
produzir energia psicofisica e transforma-las em energia espiritual!
Essa energia é gerada por natureza no nosso corpo através do Prana
(energia vital). Chamamos de Prana a energia que cria vida e que
produzimos através da respiração. Os chakras não pertencem ao corpo
material, mas sim do corpo sutil e podem ser ativados através de algumas
técnicas. Existem sete chakras principais. São eles:
Muladhara: Localizado na base da coluna vertebral. Elemento terra.
Svadhishthana: Localizado nos genitais. Elemento água.
Manipura: Umbigo e elemento fogo.
Anahata: Coração e elemento ar.
Vishunddha: Garganta e elemento akasha (vazio ou espaço).
Ajna: Ponto entre as sobrancelhas e a combinação de todos os
elementos em sua forma mais pura.
Sahasrara: Coroa da cabeça. Transcende toda influência Elemental.
Por meio da prática de Yoga ganhamos habilidade de manter a vitalidade
do nosso corpo sutil através desses pontos energéticos.
Muladhara (Primeiro Chakra)
Localizado na base da coluna vertebral, abaixo dos genitais e acima do
ânus, dentro do cóccix. Elemento terra. A cor para o estímulo desse
chakra é vermelha cor sangue.
As características principais que encontramos nesse ponto é a
capacidade de aterramento, centralização de si mesmo, segurança,
autoconfiança, estabilidade, força e coragem.

Sabe quando você se sente um pouco “aérea(o)”, não consegue focar em
um pensamento, não consegue solucionar um problema?! Então, quando
falamos a palavra “aterramento” queremos dizer que você precisa estar
totalmente no momento presente. Te puxar para terra (alô, alô, planeta
Terra chamando!), fazendo você estar aqui e agora!
O muladhara também está ligado à sua autoconfiança porque é ele quem
firma suas raízes e saber exatamente quem você é, onde você está e o
porquê está. Quando você sabe onde você está e onde quer chegar, tudo
fica mais claro e você se sente mais confiante, segura(o) de si, para
encarar os desafios.
A partir do momento que você se vê focada(o) e está totalmente
consciente do momento que está, aceita sua vida como é, não importa se
ao seu redor o mundo está desmoronando, mas você vai ser manter ali,
firme. Com seus pés no chão e raízes profundas que te estabilizam.

Sabe como podemos observar isso de uma maneira bem lúdica? Presta
atenção na prática de yoga. Percebe que – se você pratica com mais
pessoas ao redor – se você faz uma postura e está presente totalmente
concentrada(o) na sua respiração, nos seus movimentos, observando
cada músculo que se alonga e fortalece, você vai conseguir permanecer
naquele ásana e contemplar. Mas quando você está inseguro, com medo
dos seus próprios julgamentos com você mesma(o) ou do julgamento do
colega ao lado, você perde o equilíbrio, não consegue respirar direito, se
cansa facilmente, começa a sentir dor e incômodo. Pronto, você perdeu o
foco. O mesmo acontece na vida. Aterra que as respostas veem!
Quando esse ponto energético está em desequilíbrio, percebemos
sentimentos como a insegurança, depressão, medos, falta de energia,
sentimento de não pertencimento, distração e agressividade.
Absolutamente todas os sentimentos não tão evoluídos, fazem com que –
se os nutrirmos a longo prazo – desenvolvemos doenças no nosso corpo
físico que estão ligadas ao nosso emocional. A disfunção do chakra base
(Muladhara) pode desenvolver doenças como dores na coluna,
problemas no nervo ciático e alterações no sistema imunológico.

A sílaba seminal desse chakra é LAM. Você pode começar em voz alta e ir
abaixando o tom até repeti-la mentalmente.
Svadhishthana (Segundo Chakra)
Também conhecido como chakra sacral, ele está localizado nos genitais.
Seu elemento é água e, por isso, está ligado a lua, que representa a força
feminina. O feminino representa sempre o lado esquerdo do corpo. A
água também representa as nossas emoções.
A cor para o estímulo desse chakra é vermelho alaranjado,
representando energia e criatividade. Quando falamos sobre esse chakra,
nós trazemos os aspectos relacionado a criatividade, sensualidade, prazer
e atitudes positivas. Quando me refiro sobre “prazer” não estou dizendo
apenas do prazer sexual, mas do prazer ante à vida. Você vive com
prazer, com vontade de viver? Podemos observar alguns
comportamentos em pessoas que estão com esse chakra desequilibrado
ou simplesmente desativado. Vamos aos exemplos:
Uma pessoa que tem um comportamento mais retraído, tímido, não
consegue mais sentir prazer sexual, ou até mesmo falta de vontade de
desfrutar da vida, pode estar com o Svadhishthana inativo. Essa pessoa
talvez não consiga mais se conectar com sua força criativa, perdendo a
paixão por qualquer coisa que faça. Também podemos perceber esse
bloqueio pela falta de flexibilidade na região dos quadris.
É possível também podemos perceber quando esse ponto energético
está ativado em excesso. Normalmente essa pessoa só busca o prazer
incansavelmente, seja por sexo, comida, ou qualquer outra coisa que a
satisfaça incansavelmente.
Ao reprimir esse chakra por muito tempo, as patologias físicas começam
a se manifestar. Alguma delas são: Cãibras nas pernas, problemas renais,
má circulação, câncer de ovário ou próstata, distúrbios menstruais,
infertilidade, baixa libido.
Muitas mulheres não conhecem bem o seu corpo, têm problemas nos
órgãos reprodutivos como endometriose, ovário policístico, cistos,
miomas. Isso porque, quanto mais nos afastamos da nossa essência,
causa um bloqueio na região dos genitais. O processo de
empoderamento e o (re)conhecimento do nosso corpo é extremamente
importante no processo de cura dessas doenças.

A sílaba seminal desse chakra é LAM. Você pode começar em voz alta e ir
abaixando o tom até repeti-la mentalmente.
Svadhishthana (Segundo Chakra)
Também conhecido como chakra sacral, ele está localizado nos genitais.
Seu elemento é água e, por isso, está ligado a lua, que representa a força
feminina. O feminino representa sempre o lado esquerdo do corpo. A
água também representa as nossas emoções.
A cor para o estímulo desse chakra é vermelho alaranjado,
representando energia e criatividade. Quando falamos sobre esse chakra,
nós trazemos os aspectos relacionado a criatividade, sensualidade, prazer
e atitudes positivas. Quando me refiro sobre “prazer” não estou dizendo
apenas do prazer sexual, mas do prazer ante à vida. Você vive com
prazer, com vontade de viver? Podemos observar alguns
comportamentos em pessoas que estão com esse chakra desequilibrado
ou simplesmente desativado. Vamos aos exemplos:
Uma pessoa que tem um comportamento mais retraído, tímido, não
consegue mais sentir prazer sexual, ou até mesmo falta de vontade de
desfrutar da vida, pode estar com o Svadhishthana inativo. Essa pessoa
talvez não consiga mais se conectar com sua força criativa, perdendo a
paixão por qualquer coisa que faça. Também podemos perceber esse
bloqueio pela falta de flexibilidade na região dos quadris.
É possível também podemos perceber quando esse ponto energético
está ativado em excesso. Normalmente essa pessoa só busca o prazer
incansavelmente, seja por sexo, comida, ou qualquer outra coisa que a
satisfaça incansavelmente.
Ao reprimir esse chakra por muito tempo, as patologias físicas começam
a se manifestar. Alguma delas são: Cãibras nas pernas, problemas renais,
má circulação, câncer de ovário ou próstata, distúrbios menstruais,
infertilidade, baixa libido.
Muitas mulheres não conhecem bem o seu corpo, têm problemas nos
órgãos reprodutivos como endometriose, ovário policístico, cistos,
miomas. Isso porque, quanto mais nos afastamos da nossa essência,
causa um bloqueio na região dos genitais. O processo de
empoderamento e o (re)conhecimento do nosso corpo é extremamente
importante no processo de cura dessas doenças.

A sílaba seminal desse chakra é VAM.
MANIPURA (Terceiro Chakra)
Também conhecido como plexo solar, esse chakra fica localizado na parte
da coluna vertebral que corresponde a região do umbigo. O seu
elemento é o fogo e nos remete à energia do sol. A cor para o estímulo
desse chakra é dourada, nos trazendo a energia e a vontade de realizar
nossos planos.
As características do terceiro chakra estão relacionadas com o nosso ego,
nosso centro de poder. Também com a nossa capacidade de liderança,
amor à vida, propósito, autoconfiança e boas relações. Falando de uma
forma mais clara: está totalmente ligado à nossa personalidade. É nesse
ponto que guardamos nossos desejos e também conseguimos captar a
energia do outro ou de tudo ao nosso redor.
Lembra daquela história de colocar um esparadrapo no umbigo quando
vai à velórios ou à lugares com a energia não tão elevada? Pois é, você
agora entende a resposta. Por esse ser o chakra de maior capacidade de
absorção de energia externa, algumas pessoas acreditam que se você
manter ele protegido, pode ajudar a não baixar sua “frequência”.
O plexo solar está também diretamente ligado ao sistema digestivo como
o estômago, fígado, baço, pâncreas, entre outros. Você já percebeu que
quando existe uma relação conflituosa, com questões que te deixam com
raiva, sente diretamente dores no estômago? Ou até mesmo com
situações que nos deixa ansiosos podem gerar dores de barriga
praticamente que instantaneamente. Esses distúrbios estão ligados à
suas emoções e pode alterar o seu sistema digestivo.
Pessoas que estão com esse chakra em desequilíbrio podem apresentar
sinais como raiva, egoísmo, ganância, desânimo e falta de coragem.
Também observamos a dificuldade em lidar com problemas e
necessidade de chamar atenção. Chegando ao ponto de ter um vitimismo
tóxico.

Durante essa série de chakras, já entendemos que ao alimentarmos
sentimentos que nos fazem mal durante muito tempo, esses podem
causar doenças no nosso corpo físico. Quando falamos do plexo solar,
essas doenças são: Dores de estômago, problemas gástricos e
descontrole do peso. Também pode gerar doenças como gastrite e
úlcera.
A silaba seminal para meditação desse chakra é RAM. Comece repetindo
em voz alta e vá aos poucos introduzindo mentalmente o tempo que
achar necessário.
ANAHATA (Quarto Chakra)
O Anahata fica localizado no plexo cardíaco, na região da coluna
vertebral. Seu elemento é o ar e a cor de estímulo para esse chakra é
verde, a cor da natureza. É através dela que conseguimos entrar em
contato com o nosso verdadeiro ser, nosso poder interno espiritual,
deixando para lá o ego e transcendendo para o coletivo, para nossa real
essência.
O aspecto desse chakra é a compaixão, doação, amor. Transcende os
julgamentos e desperta a consciência espiritual. Saber perdoar, agindo
com bondade, tolerância e sabedoria. Ativa o poder de cura e
ainteligência emocional.
Aspectos emocionais observado para quem está afastado do contato
com o anahata são: Apego às mágoas e ao passado, falta de amor
próprio, não sabe lidar muito bem com rejeição, excessivamente carente
e teimoso. Medo da solidão. No campo físico, podemos falar sobre
doenças cardíacas, pulmonar e também câncer de mama.
A sílaba seminal para a meditação desse chakra é YAM.
VISHUDDHA (Quinto Chakra)
Como está sua relação com sua verdade? Vamos entender? O chakra
laríngeo fica localizado na região do pescoço/garganta, no plexo
carotídeo, regendo todas as glândulas localizadas nessa região e da
tireoide. O elemento desse ponto energético é vazio (akasha). A cor que
usamos para seu estímulo é violeta.

Por ser localizado na região de onde sai nossa voz, está ligado
diretamente em como nos expressamos através da nossa comunicação,
como nos relacionamos com a nossa verdade. O quinto chakra faz a
ponte entre o mundo físico e espiritual porque é nesse momento que é
transmitido como pensamos, nossos conhecimentos, nossa maneira de
lidar com a vida e atrair pessoas que, normalmente, simpatizam com a
nossa maneira de ver o mundo e se posicionar diante dele. Assim, se
você está equilibrado com essa energia, sua comunicação flui melhor,
atraindo pessoas de melhor padrão vibracional.
Mas, como isso pode ter a ver com a verdade? Esse chakra funciona
como um purificador de tudo que absorvemos do Universo e das
pessoas a nossa volta. Podendo assim, controlar de forma sábia tudo o
que emitimos como resposta e se estamos sendo verdadeiros com nós
mesmos através dessa comunicação.
Os aspectos desse chakra são: Facilidade na comunicação através da voz,
audição, gestos e maior capacidade de expressão. E como conseguimos
saber, então, se o Vishuddha está em desequilíbrio? Pessoas com mau
funcionamento desse chakra tem dificuldade para se comunicar,
insegurança, vitimismo e também não conseguem se relacionar ou se
expressar com espontaneidade, .
As patologias físicas relacionados a esse chakra podemos identificar
como problemas na tireóide, torcicolos, rouquidão e dores de garganta.
EU FALO é o verbo do chakra laríngeo. Expresse-se com carinho e
sabedoria. A sílaba seminal é HAM.
AJNA (Sexto Chakra)
Entramos na dimensão onde não há tempo e nem espaço. O famoso
“terceiro olho”. O sexto chakra é chamado de Ajna, que significa
“comando” traduzido para o português.
Esse ponto energético é o nosso centro de comando onde fica localizado
o a glândula hipófise, que comanda todo o sistema endócrino. Esse
chakra está relacionado a nossa visão física e também espiritual.

Localizado no ponto entre as sobrancelhas, saímos do campo material e
entramos totalmente no espiritual. Por isso, o elemento desse chakra é o
supremo (Mahat ou Mahatattva), no qual todos os outros elementos
estão presentes em sua pura essência. Onde não existe nem tempo ou
espaço. A cor para o estímulo desse chakra é azul índigo!
O sexto chakra está totalmente ligado ao poder de meditação e outras
práticas espirituais. Benefícios da ativação do chakra são a autorealização,
iluminação, controle do pensamento, perfeita concentração, meditação
não obstruída, concentração super consciente. Desenvolvimento da
intuição e inteligência espiritual. Quando você desperta esse chakra,
começa a ter uma intuição mais refinada.
Quando o nosso sexto chakra não está sendo cultivado, pode causar
problemas emocionais como: Desorientação mental, tendência para fazer
julgamentos, antipatia, arrogância, constantes pesadelos. Em outros
casos pode desenvolver a facilidade de fantasiar coisas e viver em uma
realidade que não existe. Dificuldade em compreender o mundo
espiritual e perda de fé.
Assim, acaba também desenvolvendo doenças em seu corpo físico como
Infecções no ouvido, obstrução nasal, tonturas, sinusite, rinite, problemas
nos olhos, enxaquecas. Também podemos destacar problemas com o
mau funcionamento das glândulas endócrinas e desgaste mental.
Para trabalharmos o nosso “terceiro olho”, é legal introduzir práticas de
yoga para aterramento/enraizamento. Elas são bastante importantes
para o alinhamento desse chakra, para trazer o praticante para o
momento presente. Passar um tempo na natureza também é importante
para que a luz do sol estimule o Ajna. Durante a meditação podemos
também usar uma vela para que a chama seja observada. A sílaba
seminal do elemento é AUM.
EU VEJO é o verbo do seu centro de comando. Olhe para dentro.
SAHASHARA (Sétimo Chakra)
Nas tradições espirituais, é quando atingimos a iluminação e finalmente
experienciamos a nossa natureza infinita. “Eu compreendo” é o verbo do
sétimo ponto energético.

O sétimo chakra fica localizado na coroa da cabeça, no plexo cerebral.
Transcende toda influência Elemental. Nossa morada e controle máximo
de nossa mente, corpo e espírito. Aqui, entramos no nosso campo sutil. O
Elemento desse ponto energético é luz, consciência. Cor para o estímulo
do sétimo chakra é violeta ou branco.
As características para alguém que consegue chegar a esse ponto de
iluminação são: Aceitação de si mesmo, mesmo permanecendo no seu
corpo físico, quem tem esse chakra equilibrado, consegue transcender
para a consciência não dual. Libertação do ego. Um indivíduo
completamente iluminado e desapegado da matéria.
Para pessoas que mantém o Sahashara totalmente inativos, podem é
possível apresentar comportamentos como desequilíbrio, tristeza
profunda, medo da morte, dificuldade de aprendizado, negativismo, falta
de compreensão do seu verdadeiro ser e falta de propósito. A longo
prazo, essa pessoa pode experimentar doenças como depressão, insônia,
problemas no sistema imunológico, fadigas, diabetes, problemas,
psicológicos, amnésia.

Para experienciar esse chakra trabalhamos bastante com a meditação e
emanação do mantra AUM e sons puros como AH e KSHA. Uma outra
dica legal é tentar ler algo que te engrandece espiritualmente e limpar o
seu guarda-roupa, sua casa. Se livrando do que já não te serve mais.
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Cakras e Granthis
Os Cakras (ou Chakras, como se costuma escrever) são considerados, no
Tantra, como estruturas do corpo energético humano cujo conhecimento
é fundamental para a realização de certas práticas e para a compreensão
dos processos de transformação que ocorrem com o praticante de Yoga
avançado. Há muitas obras que falam sobre os Cakras, é claro. Mas este
texto, aqui apresentado, tem um valor muito especial: é uma das obras
indianas mais tradicionais sobre o assunto. Esta obra foi traduzida pela
primeira vez, para o inglês, em 1919, por “Arthur Avalon”, ou seja, Sir John
George Woodroffe (1865-1936). Foi publicada no livro “The Serpent
Power”, que nunca havia sido traduzido para o português, até
recentemente. A tradução aqui apresentada foi feita em 2009 por uma
pessoa que mora no Rio de Janeiro e que prefere permanecer anônima:
“Uma Yoguini em seva a Sri Shiva Mahadeva”.
O Sat Cakra Nirupana, (“O estudo das seis rodas”) foi escrito em
aproximadamente 1550 d.C. por Swami Purnananda. Pouco se sabe
sobre o autor; mas a obra se tornou rapidamente muito respeitada.
Apresentamos aqui não apenas a tradução para o português da versão
inglesa de Woodroffe, mas também o texto em sânscrito transliterado
(que não foi publicado no livro em inglês). De acordo com esse texto, há
sete centros energéticos principais no ser humano:
1. मूलाधार, Mūlādhāra | bija Lam
2. वाध ठान, Svādhiṣṭhāna| bija Vam
3. मणपूर, Maṇipūra| bija Ram
4. अनाहत, Anāhata | bija Yam
5. िवशु, Viśuddha | bija Ham
6. आञा, Ājñā | bija Om
7. सहरार, Sahasrāra

Esta é a descrição tradicional; no entanto, outras fontes indianas
descrevem um número diferente de cakras. Através do estudo desta
obra, nossos leitores poderão ter um contato direto com uma das fontes
originais antigas que descreve as diversas características de cada cakra,
como os sons associados a cada um deles, as cores, os elementos, os
animais, as divindades, etc. A parte final da obra trata sobre Kudalinī, cujo
despertar é um dos mais importantes processos do Yoga tântrico. Um
dos elementos importantes desses estudos são os Granthis que são
"nós" Psico/emocionais/energéticos que criamos ao decorrer de nossa
vida através do Sushuma Nadi (o conduto central de energia localizado na
linha da coluna vertebral).
Os Granthis são como obstáculos em nossos corpos físicos e energéticos
como sabotagens, limitações, medos, falsas crenças e limitações que
vamos criando ao longo da vida. Um dos objetivos do Yoga – através de
asanas, kryias, Pranayamas, estudo, etc - é que possamos ir rumo ao
autoconhecimento "desatando" esses nós que construímos.
Cada Granthi tem uma representatividade:
1. Brahma Granthi está relacionado com Kriya Shakti, o poder de agir, de
atuar (Gunas Tamas), representado por Ganesha;
2. Vishnu Granthi pode ser desbloqueado por Iccha Shakti, o poder de
desejar. Quando enredado por Maya (ilusão da separação), e sob o
impulso da Guna Rajas, associado ao Deus Vishnu;
3. Rudra Granthi é desbloqueado por Jñana Shakti, o poder de conhecer,
a sabedoria. Representado por Śiva. Sattwa guna é o impulso que
permeia este nível.
Dentro desse sistema, também podemos falar a respeito dos Gunas, as
qualidades da natureza material: Satwa (equilíbrio), Rajas (movimento) e
Tamas (inércia).
A Sushumna nadi simboliza a consciência da Unidade (energia Kundalini)
e os Granthis simbolizam, trazendo a analogia para o universo do Fogo
Sagrado, os sistemas de corpos energéticos com seus núcleos de
boicotes, limitações, sabotagens, apegos e falsas crenças e identificações,
que devem ser transmutados e resignificados ao longo de nossa jornada
para a consciência da Unidade.

Os Granthis são como que os obstáculos psico/emocionais/energéticos
pelos quais cada um deve passar ao longo da sua trajetória rumo ao
autoconhecimento. Ao mesmo tempo expressam as defesas e bloqueios
que construímos.
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Yoga e os Gunas
A prática de Yoga visa desenvolver vários aspectos da mente e corpo,
conforme vimos anteriormente. Essa lista continua crescendo e
podemos, então, nos aprofundar em elementos da natureza para nos
aprofundarmos ainda mais.
Na natureza (Prakriti), existem 3 qualidades, que são conhecidas como
gunas. São eles:
Rajas: Movimento da expansão do universo. Impulso, paixão,
explosão, calor, força de construção. Também pode estar ligado a
sentimentos como ansiedade, raiva, pressa, violência. Elementos ar,
fogo e água unidos. Cor vermelha.
Tamas: Movimento descendente, de retração do universo. Preguiça,
avareza, apego, complacência, apego. Também pode estar ligado à
sentimentos como medo, agústia, depressão, tristeza, baixa
autoestima. Elementos água e Terra unidos. Cor azul.
Sattwa: Movimento inicial do universo. É a pura consciência. Sutileza,
tolerância, compaixão, não julgamento, intuição, desapego,
honestidade e ética. Também pode estar ligado à sentimentos como
harmonia, equilíbrio, paz e amor. Elemento ar. Cor amarela.
Doshas
Ayurveda é uma ciência da promoção da saúde. Em sânscrito significa
Sabedoria ou ciência. O Yoga como terapia é tradicionalmente parte do
Ayurveda. Que trata doenças físicas e mentais. Essa ciência trata cada
indivíduo como ser único, pois cada um tem o seu biotipo.
VATA: ser humano individual que pode ser comparada à ação do
vento na natureza. Está sempre em movimento. Constituição física
leve e magra, executa rapidamente as atividades, tendência para
insônia, disposição de ânimo variável. Fica cansado rapidamente,
tendência a se esforçar demais. Andar depressa, crises emocionais de
curta duração e que são logo esquecidas. Se distrai com facilidade.
Prática de aterramento.

PITTA: Comparado ao princípio do fogo na natureza. Queima,
transforma e digere. Constituição física média, digestão forte,
tendência a ficar estressado, irritado. Caráter empreendedor, aprecia
desafios. Intelecto aguçado, fala precisa e articulada, acordar à noite
sentindo calor e sede. Exigente, sarcástico ou crítico. Prática de
ativação abdominal leve e pranayamas que esfriam.
KAPHA: Tipicamente pesado, estável, firme. Constituição física sólida
e poderosa, grande força e resistência física. Movimentos lentos e
graciosos, personalidade tranquila e relaxada. Tendência para
obesidade. Levanta devagar, fica na cama um longo tempo,
apaziguador, propenso para ser satisfeito consigo mesmo. Prática
energética. Power/Vinyasa Yoga.
A nossa intenção dentro da prática de yoga é equilibrar esses doshas.
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KRAMAS E SUAS BASES
Na prática de yoga temos posturas (asanas) que são divididas por kramas.
Kramas significam “passos”. Todas as aulas de yoga, para serem
completas, devem conter os seguintes kramas (passos), não
necessariamente nessa ordem:
Equilíbrio (Eka Padha Krama) - Antara Krama
Anteflexão (Paschima Krama) – Uttana Krama (flexão ou extensão)
Lateroflexão (Baya Sarira krama) – Parsva Krama
Força/Resistência (Virabhadra Krama)
Torção (Parivrtta Krama)
Hiperextensão (Urdhuva Krama)
Invertidas (Viparita Krama)
Abdomen (Jattara Krama)
Sobre os braços (Bhuja Krama)
Quadris (Kati Krama)
Ombros (Amsa Krama)
Posturas de pé paralelas (Samaya Krama)
Podemos trabalhar esses passos em posturas de pé (Ud Krama) e
sentadas (Ap Krama).
Cada um desses kramas possui uma base, que são as seguintes:
Equilíbrio (Antara Krama) – Pés ativos no chão. Dedos espalhados
Anteflexão (Uttana Krama) – Isquios para cima. Abrir o peito em
direção as coxas
Lateroflexão (Parsva krama) – Pés alinhados. Expandir a lateral de
desce.
Força/Resistência (Virabhadra Krama) – Pés na diagonal. Quadris
alinhados.
Torção (Parivrtta Krama) – Pés na diagonal, quadris alinhados, torção
somente do tronco.
Hiperextensão (Urdhuva Krama) – Ativação do core e glúteos.
Abertura de peito.
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MUDRAS
Mudras são exercícios (ou asanas) feitos com as mãos. Você pode praticálos em qualquer lugar e não demanda de espaço, diferente de uma
prática de asanas. São tão eficazes quanto. Os mudras são exercícios de
grande importância no yoga, realizado exclusivamente com as mãos que
são compostas por zonas de reflexo, das quais correspondem
determinadas regiões e órgãos do corpo. Por meio de posicionamento
dos dedos, podemos aliviar queixas de dores de cabeça, coluna ou então
equilibrar e estimular funções orgânicas.
Os mudras são parte dos ensinamentos de Ayurveda que unifica a
medicina chinesa e indiana. No ayurveda os dedos das mãos são
classificados como:
Dedo mínimo – Agua
Dedo anelar – Terra
Dedo médio – Céu
Dedo indicador – Ar
Polegar – Fogo
Segundo a medicina chinesa, é feita uma referência ao percurso dos
meridianos, que são caminhos da energia do corpo. Os meridianos da
mão estão ligados à órgãos internos. Esses meridianos são classificados
como yin e yang e têm seus pontos inicial e final nos dedos.
Os mudras também podem ajudar a equilibrar chakras e usadas para a
meditação de cada um deles.
Classificação dos chakras em relação aos dedos:
Polegar – Plexo solar (Manipura)
Indicador – Chakra do coração (Anahata)
Dedo médio – Chakra da garganta (Vishuddha)
Dedo anelar – Chakra raiz (Muladhara)
Dedo mínimo – Chakra do sacro (Svaddhistana)

O tempo de cada mudra depende do tipo de duração do “problema” ou
“mal estar”.
Recomenda-se até 45 minutos, mas os períodos mais curtos são
igualmente eficazes. Quanto mais houver repetições diárias, mais eles são
eficazes.
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Patanjali, o mais famoso expoente do yoga no ocidente, compôs o
Astanga Yoga Sutras (Sutras do yoga de 8 partes), que são condensados
de sabedoria em frases curtas como um fio.
Nestes Sutras podemos encontrar logo no primeiro capítulo o seguinte
ensinamento: Yogaścittavṛttinirodhaḥ||2 .
Este sutra é a explicação de Patanjali sobre o que é Yoga e pode ser
traduzido como:
1 - “Yoga é o estado em que as flutuações da mente cessam”;
2 - “Yoga é o estado no qual os pensamentos estão sob controle”.
3 - Geralmente este sutra é comumente traduzido como “Yoga é controle
das flutuações da mente”.
Dentro da perspectiva não dual, entendemos que Yoga é um estado e
portanto um fim (traduções 1 e 2). A Tradução 3 destaca o Yoga como um
meio para que se atinja este controle.
Embora faça mais sentido que ao praticarmos yoga busquemos este
controle, esta ideia vai contra a própria tradução da palavra que é
Integração/ conexão no contexto de corpo e mente. De acordo com
Tirumalai Krsnamacarya, pai do Yoga moderno, a prática que leva a este
estado é Yogabhyasa (prática de Yoga).
Este objetivo é estar desperto à sua verdadeira natureza, livre de apegos
em relação a tudo que não é sua verdadeira natureza, seu corpo, sua
mente, pensamentos e seus sentimentos...

Estar livre de apegos significa não se apegar ou tentar controlar,
manipular ou manter qualquer pensamentos, sentimentos e desejos e
aversões. Portanto o objetivo do Yoga é o despertar para sua verdadeira
natureza, consciência.
Vamos entender um pouco aqui o contexto do Yoga Tântrico e o motivo
dele ter sido colocado de lado e substituído pelos Yoga Sutras para o
ensinamento de yoga nos dias de hoje.
Durante o período colonial britânico, por volta de 1930, onde o Yoga
Postural moderno foi formulado, o Tantra e o Hatha yoga compartilhavam
algo muito importante, má fama. Os Hatha Yogis no ínicio da colonização
britânica eram em parte “nãoviolentos”, mas haviam grupos de Hatha
yogis que eram guerreiros e mercenários. Estes lutavam contra os
britânicos invasores, sabotavam seus suprimentos e pilhavam seus trens
e carregamentos. Estes Yogis eram financiados por pessoas que eram
contra a invasão britânica e seus saques na riqueza indiana.
A proganda britância foi intensa contra estes yogis que passaram a ser
vistos até por seu povo como trapaceiros, feiticeiros e até sequestradores
de crianças. Estes Yogis foram extremamente marginalizados e tiveram
que viver de apresentações performáticas.
Krishnamacarya (pai do Yoga moderno) também utilizava-se de
apresentações numa tentativa de reestabelecer o bom nome das práticas
de yoga físico. Para isto ele se utilizou de uma filosofia totalmente
sanitizada de preceitos tantrikas, mal vistos pelos lordes colonizadores,
de forma que e os Yoga Sutras eram simplesmente perfeitos para serem
o “novo” marco do yoga.
E assim, até hoje, o Yoga Sutra de Patanjali, é tão estudado. Mesmo que
esse estudo tenha ficado esquecido por quase 800 anos. Ou seja, é uma
reinvenção moderna de um texto que deixou de ser relevante na Índia há
oito séculos. Isso quer dizer que devemos esquecer tudo que sabemos
sobre esse texto? Claro que não. Até porque também foi de grande
importância para a construção do pensamento Tantrika! Mas essa obra
reforça o pensamento religioso védico e o sistema de castas. Colocando a
vida como impura, assim como é vista as mulheres dentro desse mesmo
pensamento. Por isso, não faz sentido algum praticar yoga postural com
os ensinamentos de Patanjali.
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Por que Tantra é confundido com Sexo?
Os ensinamentos Tantrikas foram totalmente ocidentalizados e
colonizados para apenas um objetivo: vender. Sexo vende. E, é por isso
que tanta gente procura.
Existem várias linhagens de tantra, como por exemplo a Budista, Śivaista,
etc…
Algumas delas veem a realidade como uma união pulsante entre Shiva
(consciência) e Shakti (energia). Mas não existe nenhuma técnica física
direcionada para prolongar o orgasmo ou coisas do tipo.
Nas fontes originais do Tantra encontramos algumas técnicas para
trabalhar a energia sexual para ativar Kundalini. Essas técnicas podemos
encontrar até mesmo no Hatha Yoga quando falamos dessa energia. Mas
no Hatha Yoga não se fala abertamente sobre isso porque é tratado
como um tabu. Já no Tantra não.
Existem rituais sexuais tântrico em algumas tradições. E é tratado como
consagração aos “deuses”. Esses rituais são exercícios meditativos e não
para aumentar o prazer.
Existe um objetivo duplo em toda prática Tantrika. O objetivo “superior” e
“inferior”. O primeiro é a libertação de nós mesmos (moksha). O segundo
fala sobre o prazer e poder de todas as coisas (Bhukti). Portanto, segundo
Rāma Kantha, não podemos chamar de Tantra nenhuma prática que seja
direcionada somente ao objetivo inferior.
Exemplo: se o objetivo é apenas melhorar sua vida sexual. Isso não é
tantra.
Obrigatoriamente o tantra contém 3 elementos: Mantras, Ritual e
Iniciação. Sem isso, você pode estar somente recebendo massagem de
alguém ou sendo enganada(o).
Tem um movimento muito perigoso que rodeia o Tantra chamado Neo
Tantra, mas que foi criado por pessoas que não sabem nada sobre sua
filosofia.

Você conhece algo que vende mais do que sexo? Digo mais, que vende
mais do que uma pessoa que te promete uma vida com prazer sexual
eternamente? Se existe, eu desconheço. O NEO TANTRA é mais uma
falácia criada pelo jovem místico New Age. Essas pessoas pegaram uma
filosofia séria e colocaram a palavra “sexo” no meio para fingir que é algo
transcendental. Essas técnicas, normalmente, são vendidas por mulheres
brancas, padrão, ou homens no mesmo “estilo” e normalmente tem uma
fala mansa que parece que sabe mais sobre sua vagina do que você.
As pessoas que caem nesse golpe pensam: Claro que eu quero gozar na
eternidade com essa pessoa gostosa! Quanto preciso desembolsar? 12
mil? Tá aqui, ó!
Como dissemos acima, obrigatoriamente, o Tantra contém 3 elementos:
Mantra, Ritual e Iniciação. Sem isso, você pode estar somente
participando de uma masturbação coletiva. De quebra, ainda pode sofrer
assédio e abuso sexual.
Continuando com a linha de raciocínio do NEOTANTRA, você apenas terá
uma vida plena e feliz se você gozar na eternidade e fazer esse o objetivo
de sua vida. Afinal, sexo é vida né?!
Sabemos que sim. Porém, o objetivo de alguém que procura o
autoconhecimento é um equilíbrio entre a vida material e espiritual. Sim,
o Tantra resolve a vida material e não nega os prazeres que a matéria nos
proporciona. A filosofia é desprovida de Tabu. Porém, como já explicado
anteriormente, NÃO EXISTE uma técnica tântrica voltada para prolongar o
prazer sexual.
Um dos venenos da prática espiritual, segundo a filosofia tântrica, é
buscarmos em experiências externas a “felicidade”. Isso quer dizer que a
felicidade tem a ver tanto com os momentos prazerosos quanto aos não
tão prazerosos assim. A partir de uma experiência que vai nos causar um
prazer momentâneo, e nos proporciona momentos de “felicidade”,
fazendo com que sigamos em um caminho completamente oposto do
autoconhecimento. Ao invés de nos tornarmos livres, nos tornamos
reféns. Você não acha natural que quanto mais envelhecemos e temos
problemas em nossa vida, nossa libido vá diminuindo?!

Isso é um processo natural (claro, muitas vezes podemos procurar ajuda
médica), mas está aí uma grande oportunidade de oportunistas
ganharem dinheiro.
O problema da humanidade é que o medo da morte faz toparmos TUDO.
Inclusive a ajuda de um “coach tântrico” para prazeres sexuais. Além de
enfrentarmos o problema do charlatanismo; existe também um problema
muito grave sobre a exploração sexual e o assédio nesse meio.
Existem profissionais do neotantra afirmando que salvaram vítimas de
abuso sexual com sua “técnica”. ISSO É MUITO GRAVE! Essas mulheres
vítimas de violência devem ser imediatamente atendidas por profissionais
da saúde como psicólogos e psiquiatras. E não por alguém que quer
apenas o seu dinheiro e colocar em uma roda coletiva de masturbação.

Relação entre Tantra e Yoga
Podemos entender que uma das traduções mais conhecidas do Yoga se
refere à um conjunto de prática para integrar o corpo, mente e espírito.
Sendo assim, o Tantra incorporou o yoga como parte importante do seu
sistema de práticas. Nas principais escrituras tântricas podemos
encontrar: Jñānayoya, Kriyā, prática mística (yoga) e prática cotidiana
(Caryā).
Além disso, agregou pranayamas mais complexos, a ciência dos mantras,
gestos sagrados com as mãos, posturas yoguicas e ativação dos centros
de energia (chakras). O Tantra se apresenta como um caminho espiritual
com meditações, corpos sutis e bandhas.
O Hatha Yoga remonta sua origem no guru mais famoso do Tantra Śaiva:
Matsyendra. Que além de elaboração de 84 posturas diferentes também
apresentou a elevação da energia Kundalinī. Mesmo o Hata Yoga
ganhando fama no século XX, ele traz elementos derivados do Tantra.
Isso quer dizer que o Hatha Yoga também é Tântrico? Não, por ainda
faltar os elementos principais tantricas que são: Mantras tantrikos, rituais
tantrikos e iniciação.
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Contracapa

Contra capa
YOGANDOBR é uma comunidade digital idealizada por Larissa Farias. Foi
criada em Agosto de 2018 com o intuito de fazer posts com dicas diárias
da prática de formas simples e didática. Tentando sempre tirar o Yoga
desse pedestal inalcançável e trazendo pra realidade.
Ao longo do caminho, o projeto cresceu e surgiu a necessidade de
expandir e virar também uma plataforma digital. Tudo aqui é sobre
democratização do Yoga. Mas o que seria um lugar democrático? Onde
todas as pessoas podem ter acesso à uma prática que ainda é elitista no
Brasil e no mundo. Um lugar com espaço pra você se sentir acolhida(o) e
parte da família. Um espaço que acolhe e luta. Que ensina e também
aprende. Que fala de paz, mas também de guerra quando necessário.
Que aborda temas políticos e sociais dentro do universo Yogue. Aqui o
papo é reto e a desconstrução diária!
Essa familia tem se multiplicado e ganhando forças a cada dia! A ideia da
democratização do Yoga é concentrar o maior número de praticantes e
instrutores de yoga dentro de um so lugar: YOGANDOBR! Através do site,
os alunos tem oportunidade de agendar as suas aulas particulares online,
e também em Grupo, e os professores de trabalharem sem sair de casa.
Viabilizando, assim, uma forma democrática de todo mundo sair
ganhando.
Os serviços atualmente são: Grupo de Estudos, Práticas em Grupo e
Individuais, Yoga para Empresas, Workshops, Eventos Onlines e Curso de
Formação de Professores.
O professor autônomo tem a oportunidade de divulgar o seu trabalho e
não ficar refém de estúdio de Yoga que, em sua maioria, só querem saber
de pessoas padronizadas, além de serem localizados em regiões nobres.
E o aluno que consegue praticar de qualquer lugar que estiver: em casa,
na na praia, em viagens, nas férias… sem precisar se locomover até um
estúdio.
O Yogandobr foi a primeira plataforma do Brasil em trazer a modalidade
de personal Yoga Online.
Hoje, sou muito grata em poder contar com esses professores incríveis
que distribuem também seus conhecimentos para todos.

