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Wullstein, Irani Alves Cordeiro: “Yoga, Meditação e Silêncio na 

tradição de grandes mestres e na visão científica de Bohdan Wijtenko”.

RESUMO

A tese focaliza o Yoga a partir da sua vinda da Índia para o Ocidente, com ênfase 

na visão tradicional  incorporada por grandes  mestres.  Analisa  a recepção do Yoga na 

sociedade pós-moderna, mediante matérias de jornais e revistas de grande circulação no 

Brasil.  Com estes  capítulos  introdutórios,  prepara  o  cenário  para  o  foco  principal  do 

trabalho,  que  é  recuperar  uma  notável  figura  de  Yogue  e  Mestre,  Bohdan  Wijtenko. 

Durante vários anos, Mestre Bohdan ensinou em cátedras no exterior e no Brasil e formou 

um grande número de discípulos em nossa sociedade. Embora não tenha deixado livros 

nem artigos em jornais  e revistas científicas,  ficaram inéditos inúmeros manuscritos e 

conferências gravadas, que a tese busca recuperar, pelo menos em parte, para apresentar o 

seu trabalho de grande especialista em Hinduismo e Yoga e sua constante preocupação em 

ensinar a meditação e o silêncio como a essência dessa prática milenar. Em especial, a 

tese  mostra  o  seu  pioneirismo  em  aprofundar  os  aspectos  científicos  do  Yoga, 

enveredando pelos meandros da neurociência.

Palavras-chave.  Yoga,  Bohdan  Wijtenko,  Meditação,  Silêncio,  Pós-modernidade, 

Neurociências 
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ABSTRACT

This  thesis  focuses  the  Yoga  since  its  coming  from  India  to  the  West,  with 

emphasis on the traditional vision that was incorporated by the great masters. It analyses 

how  Yoga  has  been  received  in  the  postmodern  society  showing  matters  of  wide 

circulation newspapers and magazines in Brazil.  The introductory chapters prepare the 

scenery for the main focus of the thesis, which aims to recover a remarkable Yogi and 

Master, Bohdan Wijtenko. During many years, Master Bohdan has been teaching at many 

universities  abroad  and in  Brazil  and  has  formed a  large  number  of  disciples  in  our 

society.  Although  he  did  not  leave  books  nor  articles  in  scientific  newspapers  and 

magazines,  many  manuscripts  and  recorded  conferences  remain  unpublished  and  the 

thesis tries to recover them, at least partially, in order to show his work as a great scholar 

of Hinduism and Yoga, and his constant care in teaching meditation and silence as the 

essence of this millenary practice. In a special way, it shows his pioneer work to deepen 

the scientific aspects of Yoga, by going trough the meander of the neurosciences.

Key words.  Yoga,  Bohdan Wijtenko,  Meditation,  Silence,  Postmodernity, 

Neuroscience
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Introdução

Yoga, Meditação e Silêncio são temas de profundo interesse em minha vida, que 

ficaram  marcados  para  sempre  desde  a  época  em  que  conheci  o  Prof.  Dr.  Bohdan 

Wijtenko1,  em  1967,  ao  ingressar  na  Faculdade  de  Filosofia  Ciências  e  Letras  de 

Sorocaba, para cursar história. Ele lecionava, entre outras disciplinas, História Oriental, o 

que  fez despertar em mim uma enorme atração  pela Índia, sua cultura e sua filosofia. 

Em 25 de julho de 1968, fui iniciada na prática de Yoga-Meditação pelo yogue 

hindu,  Swami  Guru  Devanand  Saraswati  Maharaj,  que  permaneceu  alguns  meses  na 

cidade de Sorocaba, oferecendo palestras e iniciação àqueles que se interessavam pela 

prática. A iniciação seguiu os moldes orientais: oferenda de flores, frutos, tecido e o canto 

de um mantra muito especial,  ou seja, um pequeno ritual  onde recebi um mantra que 

serviria como instrumento para as minhas práticas diárias de meditação. Depois daquele 

dia, nunca mais tive contato com o Guru Saraswati Maharaj, e obtinha notícias do mesmo 

por meio do Prof. Bohdan ou por algum artigo publicado em revista. Mas nunca mais 

deixei de praticar meditação. Quando o Swami partiu do Brasil, foi o Prof. Bohdan quem 

sempre ofereceu as orientações e acompanhou com dedicação as pessoas iniciadas pelo 

Swami e, também, aquelas que ele próprio já havia iniciado. A partir daí, ele se tornou o 

meu  orientador  espiritual  e  participei,  durante  doze  anos,  das  aulas  que   oferecia 

gratuitamente a várias pessoas interessadas em Yoga-Meditação. Após o ano de 1980, eu 

já não participava das reuniões semanais mas nos víamos com certa regularidade. O Yoga, 

que nos foi ensinado pelo Mestre Bohdan2, seguia os critérios indianos conhecidos como 

guru-kula, ensinamento direto do mestre para discípulo, e tem como linhagem o Yoga 

1 O Prof. Dr. Bohdan Wijtenko graduou-se em química e filosofia, obteve o seu doutorado em Filosofia e 
especializou-se em Hinduísmo e Arqueologia na Universidade Livre da Ucrânia. Na Inglaterra. lecionou 
sânscrito  e  filosofia  Hindu e era Mestre  em Yoga-Meditação.  No capítulo terceiro falaremos a  seu 
respeito com mais detalhes.

2 Pela regra,  deveríamos usar o sobrenome Wijtenko ao falar sobre Bohdan, mas, poucos com certeza o 
reconheceriam pelo sobrenome. Ele ficou conhecido em Sorocaba por Professor  Bohdan, função que 
exerceu durante muitos anos na faculdade, mas, preferimos neste trabalho adotar o título de “Mestre”, 
que é o que ele realmente foi para seus inúmeros discípulos. 

11



praticado  por  Shiva,  considerado  o  Criador  e  Protetor  do  Yoga  (além  de  abarcar 

simbologias muito mais profundas) e Ramana Marahishi, um dos grandes iluminados do 

nosso tempo.

O objetivo principal do Mestre Bohdan era levar a prática do Yoga-Meditação para 

as  escolas,  no seu  aspecto  de  “Lição do  Silêncio”.  Tendo este  tema como objeto de 

dissertação,  desenvolvi  um  trabalho  de  Mestrado  na  área  da  Educação,  no  Centro 

Universitário Nove de Julho,  que focalizou os resultados de uma pesquisa de campo, 

realizada em Sorocaba, durante nove anos, com a colaboração de um grupo de discípulos 

do Mestre Bohdan. A pesquisa alcançou seus objetivos dentro dos padrões científicos e 

sementes continuam sendo plantadas, visto que o interesse das escolas de Sorocaba, que 

praticam a “Lição do Silêncio”, continua vivo, na sua grande maioria. Algumas escolas de 

Atibaia também já foram iniciadas nesta prática, e mais recentemente (2006), 26 classes 

de uma escola de Mauá, interior de São Paulo, participam da atividade com excelentes 

resultados, conforme relatórios enviados pelas professoras no início de 2007.   

         Os  aspectos  educacionais  da  meditação  e  do  silêncio  trabalhados  naquela 

dissertação  deixaram  em  aberto  um  campo  para  mim  relevante  que  não  cabia  ser 

desenvolvido em um mestrado em educação, a saber, os aspectos que focalizam o Yoga 

como meditação e o silêncio, analisados sob o prisma das ciências da religião. Além do 

mais, como praticante de Yoga-Meditação há mais ou menos quarenta anos e professora 

de Raja e Hatha-Yoga há mais de trinta anos, senti que havia muito mais a ser pesquisado 

e trabalhado dentro do conceito de Yoga. Decidi, então, continuar com o doutorado, na 

tentativa de poder mostrar aos meus colegas, professores de Yoga e à própria sociedade, a 

partir dos ensinamentos de Mestre Bohdan, que Yoga vai muito além de posturas, rituais, 

cantos de mantra ou filosofia. O seu objetivo é o mais alto do ser humano, o de levá-lo à 

iluminação, à união com o Divino, à libertação, ao Yoga na sua verdadeira essência.

      Antes de iniciar o trabalho, quero esclarecer que, embora tenha graduação em história 

e tenha tido com o Mestre Bohdan alguma noção sobre sânscrito, não sou versada  nesse 

idioma,  e não quero criar problemas com os sanscritólogos por ter abolido os acentos 

neste trabalho (o que faz também a maior parte da literatura lançada em português). Sei 

que o aprendizado do sânscrito é árduo e exigiria, talvez, uma vida toda, principalmente 

se  houver  a  pretensão  de   traduzir  as  escrituras.  No  sânscrito,  as  sílabas  não  têm 

acentuação forte e são diferenciadas em breves e longas por um traço sobre a vogal que 

trazem este alongamento. O que se vê, comumente, é o uso do acento circunflexo ao invés 
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do  traço,  visto  que  não  temos  este  sinal  específico  na  nossa  grafia.  Daí,  esta  minha 

tomada de decisão. 

Desde muito jovem, tive um grande interesse pela Índia e sua cultura e também a 

oportunidade de aprender o hindi, na minha adolescência, quando conheci várias famílias 

de indianos que viveram em Sorocaba.  Sheela,  minha amiga indiana,  se propôs a me 

ensinar o seu idioma mas, na época, achei que seria muito difícil e acabei guardando de 

lembrança as anotações da nossa primeira e última aula. O hindi é um dos muitos idiomas 

falados no país e, quando viajo pela Índia, sempre penso que aquele aprendizado poderia 

ter sido muito útil no momento atual.

 Hoje, quando me proponho a realizar este trabalho, vejo que há certas coisas que 

não devemos deixar passar, mas, encará-las de frente, sem duvidar de que somos capazes 

de conseguir. Sei também que nossas filosofias acadêmicas se preocupam mais com a 

informação do que com a transformação e  o que este  trabalho propõe está  ligado ao 

segundo objetivo. Quem sabe, voltando-nos um pouco para a Índia ou para uma das  faces 

do Yoga, possamos recuperar algo mais profundo em nós mesmos, através de uma técnica 

simples mas de importância vital: o silêncio da mente.   

Quero esclarecer também o porquê de termos adotado a escrita da palavra Yoga 

com o  uso  de  “Y” e  não  “I”:  Ioga,  segundo  o  dicionário  Aurélio,  é  um substantivo 

feminino,  escrito  com “i”,  e  falado  com “o”  aberto.  Mas,  muitos  professores  fazem 

questão de respeitar as raízes: a palavra vem do sânscrito e é um substantivo masculino, 

escrito com “y” e pronunciado com “o” fechado, como se tivesse acento circunflexo. 

Prefiro respeitar as raízes, daí a minha insistência no comentário dos textos e, ao longo de 

todo o trabalho, de manter a escrita tradicional.

Quanto  ao  estado  da  arte,  já  existe  uma  grande  bibliografia  sobre  Yoga, 

principalmente Hatha-Yoga (Yoga voltada para a saúde do físico) e também com relação à 

meditação, o que indica o grande interesse das ciências, principalmente da neurociência, 

da psicologia, da literatura e da mídia escrita e televisiva com relação ao tema. O interesse 

deve-se também ao despertar  do contemporâneo para uma nova visão de mundo, que 

supera o círculo fechado do cartesianismo, do mecanicismo, do iluminismo, que na era 

moderna  impregnou  o  conhecimento  e  o  agir  humano.  Entre  autores  importantes 

relacionados  ao  tema  podemos  destacar:  Mircea  Eliade,  Heinrich  Zimmer,  Georg 

Feuerstein,  Swami  Vivekananda,  I.  K.  Taimni,  Paramahansa  Yogananda,  Ramana 

Maharshi,  Daniel  Goleman,  Dalai  Lama,  Mouni  Sadhu,  Antonio  Damásio,  Andrew 
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Newberg, Eugene D`Aquili e alguns autores brasileiros interessados  na mística, como é 

Luís Felipe Ponde, na meditação, como Lilian Costa Pinto, que apresentou importante 

trabalho de mestrado realizado na PUC sob a orientação do Prof. Dr. José J. Queiroz, já 

publicado  pela  Editora  Vozes,  sob  o  título  Iluminação  Espiritual.  A  Emergência  do  

Sagrado, na tradição iogue e na psicologia transpesssoal, na relação entre neurociência e 

religião com Edênio Valle. Deste, merece especial menção o artigo  publicado na revista 

REVER– N.3- Ano 1- 2001- Revista de Estudos da Religião – sob o título Neurociências 

e religião: Interfaces e uma Apostila para o curso de Introdução Psicologia, Novos Mapas 

da  Mente.  Elementos  para  uma  abordagem  da  religião  à  luz  dos  avanços  das 

neurociências.  Com  relação  ao  Hinduísmo,  são  de  grande  valia  os  estudos  de  Leila 

Marrach Basto de Albuquerque  e, entre seus artigos destacamos o Oriente: fonte de uma 

geografia imaginária, também da Revista  REVER – N. 3 – Ano 1-2001.

           Ao relembrar esta pequena bibliografia, podemos destacar a grande contribuição 

que tem prestado às pesquisas relacionadas ao Yoga o estudioso Georg Feuerstein, que já 

lançou mais de trinta livros sobre o tema, além de vários artigos e resenhas. Nascido na 

Alemanha,  em 1947,  cursou  Indologia  na  Inglaterra  e  reside  atualmente  nos  Estados 

Unidos, onde realiza palestras e dirige cursos de formação para professores sobre vários 

aspectos da tradição yogue. É fundador e presidente do Yoga Research and Education 

Center  (Centro de Pesquisa e  Ensino do Yoga),  na Califórnia.  Em um dos  seus mais 

recentes  livros  traduzidos  para o português  Uma Visão Profunda  do Yoga, da  Editora 

Pensamento, ele relata no prefácio:

 ... o Yoga condensa em si mesmo uma quantidade espantosa de conhecimentos e 
experiências. É, sem dúvida alguma, o mais admirável produto do gênio do povo 
indiano, que constitui a mais antiga civilização de base espiritual a levar existência 
contínua até os dias de hoje. Atualmente, a Índia geme sob o fardo cada vez mais 
pesado dos seus um bilhão de habitantes e sob o ataque furioso do capitalismo e do 
consumismo ocidentais,  que se  opõem à herança espiritual  indiana.  Mas existem 
ainda  muitas  pessoas  nobres  que,  à  semelhança  do  famoso  “Mahatma”  Gandhi, 
fazem dos antigos ideais de sabedoria a sua fonte de orientação e inspiração. Essas 
pessoas jamais se decepcionarão, pois a antiga sabedoria, transmitida dos videntes e 
sábios védicos para os praticantes modernos, é tão válida agora quanto o era naquela 
época. (FEUERSTEIN, 2005:13).

Falar ou escrever sobre o Yoga não é fácil, tal a extensão da matéria relacionada ao 

termo. Corremos sempre o risco de deixar coisas importantes a serem ditas e é impossível 

conhecer tudo o que passou a  se chamar Yoga,  as suas variadas formas e aplicações. 
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Como cita Feuerstein, a Índia atual se vê totalmente dividida entre passado e presente, 

entre tradição e modernidade,  havendo uma tendência  a  se copiar tudo que venha do 

Ocidente. Apesar da forte industrialização, podemos perceber ainda a tendência inata do 

povo  indiano,  principalmente  no  que  diz  respeito  às  pessoas  maduras  e  simples,  em 

buscar a religião e a espiritualidade. Os mais jovens estão pouco a pouco se afastando de 

suas  tradições  e  chegam mesmo  a  repudiá-la,  não  havendo  inclusive  o  interesse  em 

preservar  locais  ou templos antes considerados sagrados.  É a modernidade avançando 

para a pós-modernidade no seu aspecto negativo.

Também não poderíamos deixar de mencionar Mircea Eliade (1907-1986), outro 

nome importante  dentro  do tema,  nascido  em Bucareste,  Romênia,  um estudioso  das 

religiões. Formou-se em filosofia e partiu para a Índia, onde viveu e estudou sânscrito e 

filosofia oriental, na Universidade de Calcutá (1928-1931) sob a orientação do Prof. Dr. 

Surendranath Dasgupta, que foi também seu Mestre e guru. Percorreu vários ashrams3 

importantes na região do rio Ganges e,  em 1931, permaneceu por seis  meses  em um 

ashram na cidade de Rishikesh. Tendo se interessado pelo Yoga, transformou-o em tema 

para sua tese de doutorado que foi publicada primeiramente em inglês e traduzida para o 

francês em 1936, com o título: Yoga, Essai sur les Origines de la Mystique Indienne. Esta 

obra foi parcialmente reescrita, tendo chegado com o modelo atual na tradução para o 

português. Lecionou nas Universidades de Bucareste e Sorbonne, no Istituto per il Medio 

ed Estremo Oriente de Roma, no Institut Jung, de Zurique e, finalmente, na Universidade 

de Chicago. Prefaciando o seu livro Yoga Imortalidade e Liberdade, ele cita:

Que fique bem claro: não se trata em absoluto de convidar os doutos europeus a 
praticar yoga (o que aliás é menos fácil do que dão a entender certos amadores), nem 
de propor às diversas disciplinas ocidentais que apliquem os métodos do Yoga ou 
adotem a  sua  ideologia.  Uma possibilidade  que  nos  parece  bem mais  fecunda  é 
estudar  o  mais  atentamente  possível  os  resultados  obtidos  por  tais  métodos  de 
investigação da psique. Assim, abre-se ao pesquisador europeu toda uma experiência 
imemorial referente ao comportamento humano em geral. Seria imprudência não se 
tirar proveito disso. ... (ELIADE, 1997:12).   

O pesquisador europeu sentiu-se atraído pela Índia primeiramente pela filologia 

comparada,  daí  o  interesse  pelo  estudo  do  sânscrito;  mais  tarde,  os  alemães 

principalmente, se interessaram pela filosofia e podemos dizer que em época mais recente 

a psicologia descobriu a riqueza dos conceitos orientais relacionados a consciência. 

3 Ashram é uma comunidade onde pessoas se unem com a finalidade de desenvolver o seu potencial de 
espiritualidade, normalmente sob a orientação de um guru ou mestre espiritual.
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É impossível, por exemplo, passar ao largo de uma das maiores descobertas da Índia: 
a  da  consciência-testemunha,  a  consciência  desembaraçada  de  suas  estruturas 
psicofisiológicas e de seu condicionamento temporal, a consciência do “liberado”, 
isto  é,  daquele  que  conseguiu  livrar-se  da  temporalidade  e  partiu  em busca  da 
verdade,  da  inefável  liberdade.  A conquista  dessa  liberdade  absoluta,  da  perfeita 
espontaneidade, constitui a meta de todas as filosofias e de todas as técnicas místicas 
indianas, mas, é principalmente pelo Yoga, por uma das suas múltiplas formas, que a 
Índia acredita tê-la conquistado. (Ibid: 1997:14).

A linguagem usada pelos filósofos indianos foi criticada por muitos no Ocidente, 

mas,  pode-se  perceber,  em vários  aspectos,  a  influência  que  eles  exerceram sobre  o 

pensamento  ocidental,  principalmente  no  que  diz  respeito  aos  estados  elevados  de 

consciência e, como bem coloca Eliade, “seria imprudência não se tirar proveito disso”. 

No  que  diz  respeito  à  iluminação,  satori4,  libertação,  nirvana,  samadhi,  etc...,  nós, 

ocidentais,  ainda  temos  muito  a  aprender  e  o  grande  problema  está  em buscar  esse 

aprendizado apenas através do intelecto.  Muito do que vem do Oriente  e que,  para a 

mente ocidental  é  considerado como “errado” ou “credulidade primitiva”,  poderia  ser 

enquadrado no termo “diferente”.

Estudiosos mais perspicazes chegaram a conclusões parecidas com a de Eliade:

Embora a Psicologia, da forma como nós a conhecemos seja peculiarmente ocidental, 
especialmente em sua terminologia e nos seus métodos, existe uma Psicologia, em 
contraste, essencialmente transcendental, mais velha e mais madura, conhecida pelos 
orientais como Ioga (EVANS-WENTZ, 1995:55).

Algum tempo atrás, a psicologia das escolas clássicas do Ocidente se ocupavam 

essencialmente do estudo da mente, limitando-se apenas à esfera consciente. Raras vezes 

se  encontrava  referência  ao  estudo  de  outros  aspectos  mentais.  Alguns  psicólogos 

acabaram  criando  diferentes  escolas,  seguindo  diferentes  teorias  sobre  os  elementos 

subjetivos e objetivos da consciência, havendo certo receio em se falar em inconsciente 

ou  supra-consciente.  A  evolução  da  psicologia  foi  e  está  sendo  notável  e,  mais 

recentemente, o surgimento da Psicologia chamada Transpessoal, tem mostrado avanços 

inestimáveis dentro de um campo que era muito bem desenvolvido pelos orientais dentro 

da ciência conhecida por eles como Yoga. O que eles conseguiram se baseou em sólidos 

métodos  de  observação  e  experimentação,  talvez  diferentes  dos  métodos  usados  no 

4 Os termos citados são usados usualmente como sinônimos. Uma das definições mais aceitas é de que, 
nesse estado, todo o senso de identidade pessoal  desaparece e experimenta-se a unidade como uma 
espécie de Vazio.
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mundo acadêmico ocidental mas com resultados surpreendentes. 

 Um indiano importante em nossa  pesquisa é Swami Vivekananda (1863-1902), 

discípulo de Sri Ramakrishna, considerado um ser extraordinário pelo próprio Mestre, um 

exímio  mestre  do  Yoga-meditação.  Ele  tinha  uma  mentalidade  racionalista  pois  era 

amante e praticante da verdade empírica. Foi educado no Mission College de Calcutá e 

demonstrou  um  grande  talento  para  a  história,  literatura  e  filosofia  ocidentais  mas 

concluiu que meros conhecimentos tirados de livros não lhe davam a satisfação que ele 

buscava.  Nascido  Narendranath  Datta  (Naren)  demorou  muito  a  aceitar  Ramakrishna 

como seu Mestre,  pois  criticava os  cultos,  a adoração à  imagens e  outras  cerimonias 

religiosas  dos hindus ortodoxos,  mas,  costumava dizer  que queria  “sentir  a  Verdade”. 

Pediu a Ramakrishna que lhe ensinasse a meditação yogue e a partir daí transformou-se 

no ilustre gigante espiritual que o mundo ocidental conheceu em 1893, em Chicago, no 

Primeiro Parlamento das Religiões. Escreveu vários livros, entre eles,  Raja Yoga onde 

relata, no seu prefácio:

 

Não é próprio da mente sincera e científica descartar nada, sem primeiro investigar. 
Cientistas  superficiais,  incapazes  de  explicar  os  vários  fenômenos  mentais 
extraordinários,  pretendem ignorar-lhes a existência.  São,  por isso,  mais  culpados 
que os que crêem que suas preces são atendidas  por um ser ou seres acima das 
nuvens, ou dos que acreditam que por seus pedidos, tais seres modificarão o curso do 
universo. Os últimos têm a desculpa da ignorância, ou, ao menos, de um sistema 
defeituoso  de  educação,  que  os  ensinou  a  serem  dependentes  de  tais  seres, 
dependência que se tornou parte de sua natureza debilitada. Os primeiros não têm tal 
desculpa.  ...  A Raja-Yoga  não  nega,  à  maneira  imperdoável  de  algumas  ciências 
modernas, a existência de fatos difíceis de serem explicados; ao contrário, gentil, mas 
firmemente, ela declara aos supersticiosos que os milagres, as respostas às orações, 
os poderes da fé, conquanto fatos verdadeiros, não se tornam compreensíveis pelas 
explicações  supersticiosas,  que  os  atribuem  à  intervenção  de  um  ser  ou  seres 
dissimulados pelas nuvens. ...  A idéia de seres sobrenaturais pode acirrar, até certo 
grau, o poder de ação no homem, mas traz consigo, também, a decadência espiritual. 
Traz dependência, medo, superstição. Degenera na terrível crença que o homem é 
naturalmente  débil.  Não  existe  o  sobrenatural,  diz  o  yogui.  Na  natureza,  há 
manifestações densas e sutis. As sutis são as causas, as grosseiras os efeitos. Estas 
podem ser facilmente percebidas pelos sentidos; aquelas, não tanto. A prática de raja-
yoga  conduz  à  obtenção  das  percepções  sutis.  Todos  os  sistemas  ortodoxos  da 
filosofia  hindu  têm um mesmo  objetivo:  a  liberação  da  alma  pela  perfeição.  O 
método é a yoga. (VIVEKANANDA, 1967:31).

A observação de Vivekananda é corroborada por muitos psicólogos hindus que 

criticam de certa forma a posição e o preconceito de cientistas ocidentais, imbuídos de 

positivismo, não aceitam fenômenos que  não conseguem entender ou explicar. Além do 

mais, os pensadores ocidentais tendem a duvidar da validade dos estudos ou pesquisas 
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psicológicas realizadas na Índia, visto que a psicologia hindu não é experimental, não no 

sentido que entendem as escolas ocidentais de psicologia experimental. No entanto, não 

se poderia dizer que a psicologia hindu não é empírica, posto que se baseia  em estudos da 

experiência da mente. Os pesquisadores ocidentais que agem desta forma têm dificuldade 

em aceitar  a contribuição da Índia  dentro do campo do Yoga considerando o sistema 

apenas como do campo filosófico ou um produto da literatura mística. Esta é sem dúvida 

uma conclusão injusta, visto que o método usado dentro do Yoga é tanto subjetivo quanto 

intuitivo  e  ele  não  consiste  em filosofar  sobre  a  natureza  da  mente  ou  chegar  a  um 

conhecimento intelectual  da mesma,  mas levar  o  indivíduo a  ter  um controle  sobre a 

mesma, incluindo pensamento, emoções, vontade e, acima de tudo, leva-lo ao estado de 

iluminação. 

Esses preliminares já indicam a importância do objeto da tese que está explicito 

sinteticamente no título: Yoga Meditação e Silêncio. Um estudo na tradição de grandes 

mestres e na visão cientifica de Bohdan Wijtenko. A importância dos grandes mestres não 

ocorre justificar. Mas é preciso dar razão da escolha em trabalhar um mestre totalmente 

desconhecido  da  academia.  Cumpre  notar  que  no  projeto  inicial  apresentado  à 

qualificação,  não  estava  previsto  o  enfoque  especifico  em  Bohdan  Wijtenko. 

Pretendíamos trabalhar a vinda do yoga para o ocidente, sua recepção e ao mesmo tempo 

banalização  no  contexto  pós-moderno  e  os  possíveis  caminhos  de  recuperar  a 

“verdadeira” concepção de Yoga no estudo da meditação e do silêncio fazendo um retorno 

à tradição enriquecida pelos aportes da ciência contemporânea. Entretanto, ao longo do 

texto,  sempre  aparecia  referências  ao  Mestre  Bodhan.  Daí  a  banca  ter  sugerido 

enfaticamente de concentrar a pesquisa na figura e nos ensinamentos desse mestre, tão 

grande quanto desconhecido. Aí estaria a originalidade do nosso trabalho. Aceitamos a 

sugestão como um grande desafio.  Já estávamos a mais  da metade do caminho e era 

necessário reformular o projeto, as questões, a hipótese, os objetivos, os procedimentos 

metodológicos e o próprio esquema geral do trabalho. Com muita coragem pusemo-nos à 

obra,  numa luta  contra  o tempo,  sabendo porem que estávamos prestando um grande 

serviço à academia, aos estudos do Yoga e ao Programa de Ciências da Religião tirando 

do ostracismo uma figura relevante de Mestre, intelectual e cientista. As conquistas, os 

percalços e as limitações do trabalho serão expostos na conclusão. 

O objeto, que era amplo e disperso, recebeu um eixo, eis que ficou centralizado na 

figura do Mestre. Daí surgirem as indagações que nortearam a pesquisa: qual o caminho 
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do Yoga do Oriente ao Ocidente? Como ele é recebido e praticado no contexto da pós-

modernidade no ocidente, no qual Mestre Bohdan exerceu seu magistério, e também no 

seu berço, a Índia?  Quais as principais posições e teorias desenvolvidas pelo Mestre e 

quais as decorrências que elas encerram para a concepção e a prática do Yoga?  Qual é a 

essência do Yoga na visão do Mestre?

Diante destas questões, uma hipótese central percorre todo o trabalho. O intuito é 

demonstrar  que  a  ênfase  na  prática  da  meditação  e  do  silêncio  assim  como  o 

aprofundamento  de  suas  raízes  neurológicas  realizadas  por  Mestre  Bohdan  poderiam 

resgatar o Yoga na sua originalidade tradicional como um caminho para o samadhi e a 

iluminação, para além  dos limites das práticas do Hatha Yoga e dos modismos que  se lhe 

incorporaram no contexto pós-moderno

Os resultados que se esperam  desta pesquisa são:

1-  uma busca  das  matrizes  do  Yoga na  tradição  hindu de  grande  mestres,  até 

chegar à linhagem de Mestre Bohdan.

2- um mapeamento da condição pós-moderna como pano de fundo para trabalhar 

o objeto;

3- seguindo a linha dos grandes mestres e sua recepção por Bohdan Wijtenko, 

aprofundar,  as  matrizes  do  Yoga,  a  meditação  e  o  silêncio,  como  caminhos  para  a 

Iluminação, meta essencial do Yoga;

4- com o Mestre e em diálogo com outros renomados autores,  mostrar as raízes 

científicas do Yoga-Meditação na neurociência;

5- indicar a “religação” (Yoga) com o Absoluto como uma via que ultrapassa as 

religiões estabelecidas e constitui um método supra-religioso.

Os principais referenciais teóricos que embasam a pesquisa são:

1-A concepção  de  meditação,  silêncio  e  Iluminação  Yogue  na  tradição  hindu, 

consignada em fontes escritas como o Bhagavad-Gita e o Yoga Sutra de Patanjali e nos 

manuscritos e ensinamentos de Mestre Bodhan. 

2-A  recepção  dessas  concepções  em  autores  representativos  do  pensamento 

matricial.

3. As várias concepções sobre pós-modernidade a partir de autores que trabalham 

o tema

3- Os fundamentos científicos do Yoga-Meditação na neurociência.

 Estes referenciais teóricos não são explicitados aqui porque serão trabalhados nos 
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capítulos da dissertação.

No  que  tange  aos  procedimentos  metodológicos  para  recolher  os  dados  da 

pesquisa, cumpre notar que, por se tratar de uma investigação teórica, o procedimento é a 

revisão bibliográfica.

A penetração do pensamento indiano e do Yoga no Ocidente será trabalhada  com 

o  apoio  de  uma  bibliografia  seleta  tais  como:  Max  Müller,  Mircea  Eliade,  Heinrich 

Zimmer,  Georg  Feuerstein  e  Paul  Brunton.  Alguns  autores  indianos  tradicionais,  tais 

como,  Vivekananda,  Yogananda,  Aurobindo,  Sivananda,  Krishnamurti  e  outros  mais 

ligados a pós-modernidade como Pattabhi Jois e Iyengar.

Para mapear a pós-modernidade, recorremos aos principais autores que focalizam 

esse  tema:   Zygmunt  Bauman,  Jean  Baudrillard,  Néstor  Garcia  Canclini,  Gilles 

Lipovetsky, Stuart Hall,  José J. Queiroz e outros.

Já  para  levantar  a  penetração  da  “onda”  pós-moderna  no  Yoga   recorreremos 

especialmente a revistas de divulgação e ampla circulação no Brasil, trazendo recortes 

que mostram o Yoga inserido na sociedade globalizada, em especial no Brasil, sob três 

recortes: o modismo, o hibridismo e a tradição..

A busca das matrizes do Yoga terá como fontes Georg Feuerstein, Annie Besant, 

Yogananda, Ramakrishna, Vivekananda, Ramana, Sivananda, além das fontes primárias, 

tais como o Bhagavad Gita, o Yoga Sutras de Patanjali e outras.

A meditação e o silêncio serão trabalhados com base nas obras de: Alice Bailey, 

Dalai  Lama,Yogananda,  Ramakrishina,  Swami  Sivananda,  Krishnamurti,  John  Kabat-

Zinn, Ramana Maharshi e outros. 

Os  fundamentos  científicos  do  Yoga  via  neurociência  serão  buscados 

principalmente em : Raul Marino Júnior, Joseph LeDoux, Rita Carter, Antonio Damásio, 

Daniel Goleman, Andrew Newberg, Eugene d´ Aquili, pesquisas na internet, etc. 

Como fonte primária do pensamento e dos ensinamentos de Mestre Bohdan, na 

ausência  de  trabalhos  publicados,  fizemos  um  levantamento  apenas  inicial  dos  seus 

principais  manuscritos,  a  saber:  Manuscritos  I  e  II  (  anotações  pessoais  coletadas)  e 

gravações de palestras transcritas.

Embora  nosso  trabalho  não  inclua  pesquisa  de  campo,  com  entrevistas  e 

questionários,  realizamos,  apenas  à  guisa  de  informação,  alguns  contatos  com  22 

professores de Yoga para colher impressões sobre a sua concepção e prática.  Cumpre 

notar que não se trata de uma pesquisa de campo formal.  
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Quanto a uma visão da cultura, costumes e religiões da Índia, lá estivemos em 

Abril/1988,  Dezembro/1998,  Abril/2001,  Fevereiro/2003  e  mais  recentemente,  em 

Fevereiro/2007. Para colher informações da situação do Yoga na Índia pós-moderna, além 

das  viagens  já  realizadas,  colhemos  informações  em  livros,  revistas,  organizamos 

gravações de programas apresentados na televisão (Rede Globo, Discovery Channel) e 

pesquisamos na internet. Realizamos ainda, na viagem de 2007, alguns colóquios com 

monges que participavam do Curso ministrado pelo Dalai Lama em Dharamsala e alguns 

profissionais do Yoga. Os colóquios foram registrados em fita cassete e as informações 

foram colhidas das seguintes pessoas: 

1- Monge Shuntetsu, da Seita Shingon, Esoteric Budism Tantric do Japão.

Dharamsala- 18/02/2007.

2-Profa. de Yoga,  Sara Dubois,  da Suécia,  realizando curso de formação com  

Pattabi Jois em Mysouri. Dharamsala- 27/02/2007.

3-Monge Ven Jampa Rinzin, do Sera Jey Monastic University.

Dharamsala- 05/03/2007.

4- Monge Gyatsen Choklang, do Rato Monastery Mundgod, Sul da Índia. 07/03.

5- Monge Sandup, do Rato Monastery Mundgod, Sul da Índia. Em 07/03/2007.

6-  Monge  Sangyê  Tchöpel,  do  Mosteiro  Bokar  Ngepontchokon  Ling,  do  

Venerável Bokar Rinpoché Mirik, da Ordem Karma Kagyu e Shangra Kagyu,  

localizado no Himalaia a 4 km. de Sikkim e 1 km do Butão. Índia-07//03/07.

 O corpo da dissertação se desenvolve em três capítulos. O primeiro, Do Oriente 

ao  Mundo  Pós-moderno  –  A vinda  do  Yoga  e  a  Herança  Espiritual  do  Mestre 

Bohdan  Wijtenko, o  segundo,  O  Yoga  na  “onda”  pós-moderna têm  o  escopo  de 

estabelecer um cenário para introduzir o objeto principal da pesquisa que é o estudo do 

Yoga,  Meditação  e  Silêncio  na  visão  tradicional  e  cientifica  do  Mestre  Bohdan. 

Seguem os títulos e as principais subdivisões dos capítulos: 
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Capítulo I 
Do Oriente ao Mundo Pós-moderno – A vinda do Yoga e a Herança Espiritual

do Mestre Bohdan Wijtenko

 Introdução

1.1- O Oriente e o deslumbramento do mundo ocidental

1.2- Representantes do Yoga que se destacaram  no mundo ocidental

Conclusão 

Capítulo II
 O Yoga na “onda” Pós-moderna.

 Introdução

 1.1- A condição Pós-moderna e suas características.

 2.2- O Yoga e a Meditação na mídia escrita: os reflexos da pós-

modernidade

 2.3-  A Índia Pós-Moderna e o Yoga

 Conclusão

Capítulo III

 Yoga, Meditação e Silêncio na visão tradicional e científica do Mestre Bohdan

3.1- O Yoga: tradição e Linhagem

3.2- Uma Linhagem especial: Shiva , Ramana e Bohdan Wijtenko

3.3- As premissas científicas de Bohdan Wijtenko

3.4- A Neurociência e o equilíbrio humano

3.5- A Importância do Sistema Límbico

3.6- Ciência e Yoga-Meditação na visão do Mestre Bohdan e a segunda 

Teoria. 

3.7- Os Efeitos da Meditação Silenciosa e a terceira Teoria.

3.8- O Silêncio da mente e o mergulho no Absoluto, a quarta teoria.

3.9- Decorrências das quatro Teorias

3.10- Reestruturando o Ego

Conclusão

Conclusão Final 

Bibliografia  
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CAPÍTULO I – DO ORIENTE AO MUNDO PÓS-MODERNO

 A VINDA  DO  YOGA  E  A  HERANÇA  ESPIRITUAL  DO

 MESTRE BOHDAN WIJTENKO

  Introdução

A proposta deste capítulo é demonstrar que a influência do pensamento indiano no 

Ocidente é muito antiga. Talvez até muito mais antiga do que aquela que aqui se pretende 

expor e sua importância  muito maior do que se pensa, habituados como estamos a limitar 

nossas análises às origens culturais greco-latinas e bíblicas. Pretende também indicar uma 

longa caminhada que vem do oriente e estabeleceu as bases espirituais do Mestre que é o 

foco desta pesquisa, Bohdan Wijtenko.

 A história  do  interesse  do  Ocidente  pelo  Oriente  foi  muito  além das  famosas 

especiarias,  e  ainda  maior  acabou  se  tornando  a  influência  indiana  sobre  o  espírito 

europeu, quando este descobriu sua mitologia e suas escrituras sagradas. Esta influência 

ainda está por ser escrita. Aqui, apenas realizamos uma breve retrospectiva histórica, que 

se inicia com o conquistador Alexandre,o Grande, o filósofo Plotino e passa por nomes 

importantes do mundo acadêmico europeu, principalmente alemães como Schopenhauer e 

Hegel, que se interessaram pelas escrituras consideradas sagradas e se dedicaram à sua 

tradução e análise. 

Ainda no século XIX, a partir da realização do Primeiro Parlamento Mundial das 

Religiões, no ano de 1893 em Chicago, temos a presença marcante de mestres indianos no 

cenário europeu apresentando o  “Yoga”.  Alguns mestres  vieram pessoalmente.  Outros 

enviaram seus  discípulos.  Percebe-se,  nesta  jornada  que  continua  em movimento,  um 

aspecto que vai se tornando cada vez mais evidente: a separação entre o termo Yoga e o 

termo meditação. Primeiro vamos observar uma divulgação no mundo ocidental, do Yoga 
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relacionado a Meditação  onde podemos destacar os nomes de: Swami Vivekananda e seu 

Mestre  Sri  Ramakrishna,  Yogananda e  seu  Mestre  Sri  Yukteswar,  Aurobindo  Ghose, 

Swami Sivananda, Maharishi Mahesh Yogue e Osho, sendo que entre eles um nome de 

origem ocidental mereceu destaque, Paul Brunton. A seguir,  estaremos focando aqueles 

nomes  que  divulgaram o  Yoga  mais  ligado  ao  seu  aspecto  físico.  Entre  eles,  dois 

ocidentais que foram até a Índia: Jean-Marie Dèchanet e Indra Devi, e, os indianos Swami 

Kuvalayananda, Krishnamacharya,  Pattabi Jois e Iyengar. 

Seriam todas Yogas iguais? Seus objetivos seriam os mesmos? Já neste primeiro 

capítulo poderemos observar algumas diferenças importantes.

1-1- O Oriente e o deslumbramento do mundo ocidental
 

A sedução exercida pelo Oriente teria chegado ao Ocidente já muito antes da visita 

de Alexandre “O Grande”, pois, vestígios de objetos encontrados por arqueólogos tendem 

a provar que as trocas comerciais e culturais entre os dois continentes, realizadas pela 

então conhecida como Rota da Seda, foram extremamente importantes desde o século I. 

Ao pesquisar a arte do continente indiano, mais precisamente na antiga região de Gandara 

arqueólogos concluíram que:

O sincretismo da escola de Gandara  explica-se sobretudo pelas  relações que essa 
região manteve com o Ocidente. A inspiração de alguns desses escultores está tão 
próxima  da  dos  mestres  ocidentais  que somos levados a  pensar  na  existência  de 
estrangeiros entre eles. Essa parte da Índia encontrava-se no ponto de cruzamento de 
rotas  comerciais  que ligavam a  Índia,  a  China e a  Ásia central  ao mundo greco-
romano. Além da via terrestre da Rota da Seda, existia também uma rota marítima 
entre o delta do Indo e o Golfo Pérsico. Os navios romanos que cruzavam o Mar 
Vermelho tinham aprendido desde meados do século I a tirar proveito do vento sazonal 
das monções para  efetuar travessias rápidas entre os portos da Índia e a cidade de 
Alexandria  (ALCHIN e outros,1999:108). 

Alexandre da Macedônia organizou uma expedição levando no seu exército vários 

cronistas  que  descreveram um retrato  vivo  da  sociedade  indiana daquela  época.  Eles 

relataram sobre reis guerreiros que combatiam com grandes exércitos, realizando acordos 

e alianças; os costumes da sociedade indiana foram descritos como estranhos, entre eles o 

sati, a incineração da viúva na pira funerária do marido (abolido oficialmente em 1829); 

haviam ainda os gurus que eles chamavam de “gimnosofistas” (filósofos nus) que causaram 

forte impressão por sua sabedoria.  Alexandre teria conseguido levar, ao que tudo indica, 
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um deles para a Grécia por volta de 326 a. C. Destaca Schuré:

 Sem dúvida o Aquiles da Macedônia, que se lançou com um punhado de gregos 
através da Ásia até a Índia, sonhou com um império universal, mas não a maneira dos 
césares, através da opressão dos povos, o esmagamento da religião e da ciência livre. 
Sua  grande idéia  foi  a  reconciliação da  Ásia  e da  Europa,  com uma  síntese das 
religiões apoiada  em uma  autoridade científica.  Movido por  esse pensamento,  ele 
prestou homenagem a ciência de Aristóteles como à Minerva de Atenas, ao Jeová de 
Jerusalém como ao  Osíris  egípcio e  ao  Brahma  dos  hindus,  reconhecendo como 
verdadeiro iniciado, a mesma divindade e a mesma  sabedoria sob todos os símbolos. 
Larga visão, soberba adivinhação desse novo Dionísio. A espada de Alexandre foi o 
último clarão da Grécia de Orfeu. Ele iluminou o Oriente e o Ocidente (SCHURÉ, 
2003:289).

Na Grécia, considerada o berço da filosofia ocidental, encontramos entre os pré-

socráticos, Heráclito de Éfeso (cerca de 540-470 a.C.) considerado por muitos como o 

mais eminente  pensador  da  sua  época.  Ele  não  escondeu  seu  desprezo  pelos  antigos 

poetas, posicionou-se contra os filósofos do seu tempo e contra a religião. A descrição 

feita por  Nietzsche,  relacionada a este  filósofo,  pode ser comparada àquelas feitas aos 

grandes yogues ou místicos:

Tais homens vivem em seu próprio sistema solar; é lá que se tem que procura-los. ... 
Mas do sentimento de solidão que penetrava o ermitão efésio do Templo de Ártemis só 
é  possível  pressentir  algo,  com  estarrecimento,  nos  mais  selvagens  ermos  das 
montanhas. Nenhum sentimento onipotente de emoções compassivas, nenhum desejo 
de ajudar, curar e salvar emana dele. É um astro sem atmosfera.  Seu olho dirigido 
incandescente  para  dentro,  olha  amortecido  e  gelado,  como  que  apenas  em 
aparência, para fora. ... “A mim mesmo procurei e pesquisei”, disse de si mesmo, 
com uma palavra pela qual se designa a pesquisa de um oráculo: como se ele fosse o 
verdadeiro cumpridor e realizador do preceito délfico: “Conhece-te a ti mesmo”, 
e ninguém mais ( NIETZSCHE, 1973-116). (O grifo é meu)

Esta descrição do filósofo Heráclito, “o olhar dirigido para dentro”, faz lembrar um 

estado meditativo muito comum descrito na literatura yogue.  Esta técnica yóguica,  usada 

em práticas meditativas, é conhecida por santos e místicos. Ramana Maharshi, assim como 

Heráclito, usou a si mesmo com um laboratório na busca do Eu essencial, o Self , presente 

em todos os seres, sintetizados na pergunta “Quem sou eu?”. Os ensinamentos de Ramana 

combinavam sutileza metafísica com simplicidade e parecia vir de uma inesgotável fonte 

interior,  com a  qual ele  mantinha contato  permanente.  Ramakrishna,  também indiano, 

considerado  um homem santo,  vivia na maior  parte  do  tempo  em estado  de êxtase e 

bastava muito pouco para que entrasse em estado alterado de consciência pela meditação 

yogue. 
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Também Plotino, aos 39 anos de idade, teria acompanhado  o exército do Imperador 

romano Gordiano III em expedições contra a Pérsia e entrou em contato direto com sábios 

persas e os desnudos gurus hindus. Foi com a ajuda desses sábios que ele teria alcançado a 

tão desejada iluminação. Abaixo uma citação de Plotino que lembra sua experiência:

Para  alcançar  o  Bem,  devemos ascender  ao  estado mais  elevado e,  lá  em cima, 
firmando o olhar, pôr de lado as vestes que preparamos quando para cá descemos; tal 
como,  nos  Mistérios,  aqueles  que  são  admitidos  nos  recessos  mais  interiores  do 
santuário, depois de se terem purificado, põem de lado todas as  vestes e avançam 
completamente nus (PLOTINO, Apud EVANS-WENTZ,1995:3).

Evans-Wentz, adepto  do Budismo Tibetano, é um grande admirador de Plotino e 

costuma realizar em seus escritos um paralelo entre a filosofia do Budismo Mahayana e as 

citações de Plotino. Ele relata que Plotino teria sido um discípulo “eminentemente bem 

sucedido  dos  sábios  orientais”,  pois  com ele,  assim como  com Platão,  as  doutrinas 

orientais foram testadas de forma prática e os resultados se espalharam por todo mundo 

cristão. Wentz afirma:

Nós fizemos, por conseguinte, de Plotino, a nossa principal testemunha ocidental da 
Verdade exposta neste texto Mahayana. Nos seus fundamentos, a Filosofia platônica, 
que Plotino enriqueceu grandemente, é  uma eflorescência no  Ocidente da  mais 
antiga Filosofia Brahmânica (EVANS-WENTZ, 1995:152). (O grifo é meu)

Já no ano de 1681, as viagens ao Oriente se tornam, além de atrativas, um grande 

desafio e as narrações do médico holandês Dopper, traduzidas para o alemão, despertam a 

atenção do Ocidente para a mitologia indiana devido aos detalhes de suas descrições. Que 

povo era aquele que possuía deuses tão exóticos? 

  Em 1731, graças ao Padre Calmette, missionário francês, chega em Paris a primeira 

cópia do Vedas, considerado a mais antiga escritura sagrada da Índia. O sânscrito, idioma 

usado nestes textos, reconhecido como a língua mais antiga do mundo, só começou a ser 

estudada na Europa nos fins do século XVIII e naquela época acreditava-se que persas e 

indianos descendiam de um mesmo povo. Esta concepção foi abandonada com  os estudos 

da lingüística comparada quando se demarcaram os limites entre as línguas e os povos. 

Acredita-se que a primeira obra traduzida do sânscrito para uma língua européia foi 

o Bhagavad-Gita, (Canção do Senhor), considerada a mais famosa de todas as escrituras 

sagradas relacionada ao Yoga.  É um poema com 700 versos, que mostra ao homem o 

caminho para o auto-conhecimento, tendo sido conservado em segredo por muito tempo e 
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lido apenas pelos considerados iniciados. Não há consenso quanto  à sua datação,  mas, 

acredita-se  que  teria sido escrito no terceiro ou quarto século a. C. A história registra 

que, em 1783, William Jones chegou em Calcutá, Índia, pois tinha sido nomeado juiz da 

Suprema Corte  da Grã-Bretanha, na província de Bengala. Atraído pela cultura e pela 

população exótica do país, uniu-se a dois compatriotas e fundou a Sociedade Asiática de 

Bengala, dedicada ao  estudo  da história da região.  Um deles era Charles Wilkins, que 

aprendera a ler e escrever o sânscrito, o idioma falado apenas pela casta sacerdotal dos 

brâmanes que preservavam seus segredos a sete chaves.

O sânscrito era a lingua sagrada dos hindus, aquela que seus ancestrais indo-arianos 
haviam utilizado para  conservar  por  escrito  os  textos  sagrados   mais  antigos,  os 
quatro Vedas, a começar pelo primeiro, o Rig-veda, de onde Wheeler tirara a idéia dos 
invasores montados a cavalo. Em 1784, a Sociedade publicou a tradução, feita por 
Wilkins, do “Bhagavad-Gita”,  um dos textos fundamentais da filosofia hindu, que 
trata dos deveres e das boas ações e faz parte do Mahabharata, poema épico composto 
por volta de 800 A.C. Primeira obra da literatura sânscrita a ser publicada em inglês, 
o “Bhagavad-Gita” tornou-se um clássico, muitas vezes comparado à Ilíada, relato da 
guerra de Tróia escrito por Homero, e a gozar de imensa popularidade pelo mundo 
afora (ALCHIN e outros, 1999:52).
 

O Bhagavad-Gita foi publicado em inglês em 1785 por Charles Wilkins em Londres. 

Em 1787, o abade Parraud escreveu a primeira versão francesa tendo usado como fonte o 

texto  inglês.   Em 1823,  foi lançada  a  primeira  edição  em alemão do  Bhagavad-Gita 

traduzida por  A. W. Schlegel. O estudioso W. von Humboldt,  Ministro  da Cultura  na 

Prússia, relatou ser esta “a maior obra prima filosófica e literária da humanidade”. A partir 

daí, apareceram mais de 150 traduções em línguas européias deste importante poema. 

Percebe-se  que  desde  o  início do  século  XIX,  grandes  filósofos  alemães  foram 

atraídos pelas traduções de obras vindas da Índia, tais como Emmanuel Kant (1724-1804), 

provavelmente influenciado pela Escola Platônica,  que dedicou sua vida ao  estudo,  ao 

ensino e à meditação.

No ano de 1775, Anquetil Duperron, famoso viajante e descobridor do Zend Avesta 

recebeu uma tradução  persa do  Upanishads,  enviada a ele por  M. Gentil, um francês 

residente na côrte  de Shuja, através do cidadão também francês M. Bernier. Duperron 

traduziu a obra primeiro para o  francês (não publicada) e depois para o  latim, que foi 

publicada em 1801 e 1802. 

 Max  Müller,  em sua  obra  The  Sacred  Books  of  the  East,  volume I,  já  na 

introdução,  relata que o  Upanishads teriam sido traduzidos do sânscrito para a língua 
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persa por Dârâ Shukoh, o filho mais velho do  Shâh Jehân, no tempo do Imperador Akbar, 

numa tentativa de buscar pontos comuns entre a religião hindu e a muçulmana. Ele teria 

ouvido falar deste famoso documento quando esteve em Kashmir ao norte da Índia, em 

1640. Manteve então contato com vários Pandits (sábios) de Benares (Varanasi) e Delhi, 

que lhe deram um grande apoio neste trabalho de tradução que veio a terminar apenas em 

1657. Três anos depois, Shukoh fora morto por seu irmão, acusado de ser infiel e perigoso 

para a estabilidade religiosa do império por suas idéias liberais. Naquele período, o persa 

era uma das línguas mais  estudadas pelos pesquisadores do Ocidente e esta tradução veio 

a  atrair a atenção dos estudiosos europeus já bastante curiosos pela cultura indiana. Os 

Upanishads despertaram o interesse de grandes nomes da filosofia alemã e de forma muito 

especial, a do filósofo Schopenhauer. Diz Müller:

Schopenhauer não apenas leu esta tradução meticulosamente, mas ele não fez segredo, 
que a sua filosofia estava poderosamente impregnada com a doutrina fundamental dos 
Upanishads. Ele discorreu repetidas e longas vezes sobre essa doutrina e ela parece ser 
muito relevante para o entendimento da filosofia de Schopenhauer como também para 
uma correta apreciação do valor filosófico dos Upanishads, para colocar junto o que 
este vigoroso pensador escreveu sobre aquelas antigas verdades extáticas (MÜLLER, 
Vol. I,1900:lix)1  . 

Schopenhauer (1788-1860) sofreu forte influência do Budismo e reconhece o seu 

débito para com os Upanishads, pois nunca escondeu sua atração pela filosofia oriental.2 

O historiador  Will Durant,  nos seus escritos sobre o  filósofo,  conta  que “ele viveu os 

últimos trinta anos de sua vida tendo por companheiro apenas um cachorro. Ele chamava o 

seu  pequeno  “poodle”  de  Atma  (o  termo  bramânico  para  a  Alma  do  Mundo)...”. 

(DURANT:s.d.:27).  Ele descobriu no Upanishads o problema do mal físico e moral que o 

preocupava, ao qual daria uma solução com seu idealismo romântico, que concebeu com 

uma representação  pessimista  da  vida.  Em seus  textos,  ele  usa  a  expressão  “Véu de 

Maya”3, numa referência a percepção ilusória que o ser humano tem das coisas. O espaço 

e o tempo são o Véu de Maya, a ilusão que esconde a unidade de todas as coisas. Cita 

1- Schopenhauer  not only read this  translation carefully,  but he makes no secret  of it,  that  his  own philosophy is 
powerfully impregnated by the fundamental doctrines of the Upanishads. He dwells on it again and again and it seems
 both fair to Schopenhauer`s memory and highly important for a true appreciation of the philosophical value of the 
Upanishads, to put toge ther what that vigorous thinker has written on those ancient rhapsodies of truth.(MÜLLER, 
Vol I,1900:lix).   
2- Entre  seus  livros  existe  um chamado  Algo  sobre a literatura  sânscrita, com certeza  esgotado pois  não pude 
encontrá-lo, mas o título já demonstra o seu claro interesse pelo Oriente.
3- O conceito de Maya,  cuja origem vem do sânscrito, já existia  no período final da civilização védica, onde,  no 
decorrer de um processo evolutivo, a  palavra passou a ter vários significados: uma forma de inteligência, de poder, de 
energia e ilusão. Significa também que tudo o que tem princípio tem  fim, e que tudo que faz parte da dualidade está  
sujeito a mudanças, faz parte do mundo de maya.
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Durant:

Schopenhauer não acredita que o Cristianismo jamais venha a substituir o Budismo no 
Oriente: “é a mesma coisa que se disparássemos uma bala contra um penhasco” (139). 
Ao contrário, a  filosofia hindu estende-se para  a  Europa e alterará  profundamente 
nossos conhecimentos e nosso pensamento. 'A influência da literatura  sânscrita não 
penetrará  menos profundamente do que o fez o renascimento das letras  gregas no 
século quinze' (DURANT, s.d.:93). 

  

O  filósofo  parece  ter  previsto  o  que  assistimos  no  decorrer  da  história.  O 

Cristianismo, apesar de seu antigo processo de evangelização que teria se iniciado na Índia 

no séc. I d. C. com Tomé, não conseguiu se impor até os dias de hoje. Em uma população 

de um bilhão e  duzentos  milhões de habitantes,  pode-se contar  apenas 35 milhões de 

cristãos concentrados  principalmente na costa  ocidental sul da Índia, enquanto  que,  no 

Ocidente podemos assistir a um forte avanço do Budismo, do Yoga, da filosofia, da arte e 

da cultura indiana.

 Swami Yogananda, em Autobiografia de um Iogue, também enfatiza o interesse de 

Schopenhauer pela sabedoria oriental: 

Os Upanishads ou Vedanta (literalmente, 'parte final dos Vedas') aparecem a 
certos intervalos nos quatro vedas e são sumários essenciais que formam a 
base  doutrinária  da  religião  hindu.  Schopenhauer  exaltou-lhe  'os 
pensamentos profundos, originais e sublimes', acrescentando: 'O acesso aos 
Vedas (em traduções ocidentais dos Upanishads) é, aos meus olhos, o maior 
privilégio que este século pode reivindicar em relação a  todos os séculos 
anteriores' ( YOGANANDA,1981:131).

Em 1805, as publicações do Upanishads foram aumentadas graças à divulgação, em 

Calcutá, de um ensaio de H. H. Colebrook. Ele consultou uma cópia completa dos Vedas, 

guardada até então pelos brâmanes, conseguindo assim as primeiras informações precisas 

sobre essa literatura.

Com relação aos Vedas, a primeira tradução francesa do Rig-Veda foi publicada em 

1848-1851 por Langlois. Graças ao estímulo de Emile Bournouf (1822-1907) o interesse 

pela  filosofia  sânscrita aumenta e, como conseqüência, a interpretação dos Vedas. Foi ele 

quem fez,  também,  a  primeira  tradução  para  o  francês  do  Bhagavad-Gita, já  citado 

anteriormente, diretamente do sânscrito, não usando das versões do inglês ou alemão.

 Apenas em 1891, Victor Henry realizou a primeira tradução do Atharva-Veda, uma 

das quatro divisões dos Vedas, que foi compilado provavelmente no terceiro milênio antes 

de Cristo. 
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Em 1867, Hippolyte Fauche publica a primeira tradução do  Mahabaratha  (poema 

com  200 mil versos), documento importante pois traz várias referências ao Yoga . Os 

estudiosos não concordam quanto a idade deste épico, pois assim como em quase toda a 

história da Índia existe sempre uma interrogação quanto às datações. 

O  romantismo  e  a  filosofia  alemã  do  século  XIX,  sob  a  influência  de  certo 

“arianismo”, irão impregnar-se do pensamento indiano. O termo “ariano”, segundo Van 

Lysebeth,  dá  margem a  interpretações  variadas  e  as  críticas  relacionadas  ao  filólogo 

alemão se estendem até os nossos dias:

De fato, Max Müller deveria ter reservado o adjetivo “ariano” para os idiomas indo-
arianos,  pois,  segundo A.L.  Basham, da Universidade Nacional da Austrália,  arya 
vem do velho persa, Airiya, que pode ser encontrado no moderno idioma iraniano, e 
designava  um  poderoso  grupo  indo-iraniano.  Etmológicamente,  não  significa, 
portanto, “nobre” ou “de boa cepa”, como se pretendeu. Entretanto, como a palavra é 
curta e soa bem, todo mundo foi atrás de Max Müller e a adotou: ingleses, franceses e 
alemães (VAN LYSEBETH,1994:27).
 

Em 1806, Frederick Schlegel (1772-1829) declara: “É do Oriente que devemos tirar 

o  supremo romantismo”. Para A.W. Schlegel (1767-1845),  a Alemanha deveria ser “o 

Oriente  da  Europa”.  Seu  irmão,  Frederick,  estudou  em  Paris  sob  a  orientação  do 

orientalista Alexandre Hamilton, publicou, em 1808,  a obra Sobre a Língua e a Sabedoria 

dos Indianos, que muito veio a colaborar com os pesquisadores interessados  no Oriente.

Jean Chevalier, em um dos seus importantes escritos sobre o Yoga, relata:

Em janeiro de 1807, Knebel escreveu a Goethe (1749-1832): 'Refugio-me na literatura 
indiana. A paz profunda que dela emana, chegando quase ao inteiro desprendimento 
do mundo, forma estranho contraste com estes tempos perturbados de desordem'. Mas 
Goethe,  satisfeita  a  curiosidade,   manifesta  total  decepção;  nutria  preferência 
exclusiva pelo gosto clássico; do Oriente apreciava o epicurismo delicado de Hafiz, 
poeta persa; mas da Índia diria: 'Essas figuras monstruosas, disformes, colossais, não 
podem satisfazer meu sentimento poético: estão muito longe da verdade, à qual meu 
pensamento aspira sem cessar'. Acha que as civilizações do Indus e do Ganges são 
heterogêneas e estranhas à sua mentalidade européia: ... Em suas angústias de 1813 
não hesita  em confessar  que o Oriente é,  para  ele, 'o ópio dos tempos modernos' 
(CHEVALIER,1973:41).

 Em 1846, A. W. Schlegel publica a primeira tradução alemã do  Ramayana (um 

poema com 24.000 estrofes e sete capítulos, composto provavelmente um pouco antes da 

era cristã, mas o seu núcleo seria muito mais antigo) e, em 1897, é publicada a primeira 

tradução de  50 Upanishads, por Deressen, para a língua alemã. O pensamento da Índia 
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influencia fortemente filósofos e poetas ocidentais.

1-2-Representantes do Yoga que se destacaram no mundo Ocidental 

A curiosidade do Ocidente sobre o Oriente tornou-se ainda mais aguçada quando foi 

realizado o  Primeiro Parlamento Mundial das Religiões, em 11 de setembro de 1893, em 

Chicago, nos Estados Unidos. Este Congresso representou uma das grandes aberturas para 

o pensamento indiano no mundo ocidental, tal a repercussão que alcançou na época. Havia 

representantes cristãos, budistas, hindus, muçulmanos, judeus, confucionistas, shintoístas, 

zoroastrianos  e  diversas  seitas  além de  grupos  menores.  A partir  daquele  momento, 

teremos,  cada  vez  mais,  pensadores  orientais  divulgando  seus  conhecimentos  para  os 

países “além -mar”. 

A seguir,  apontaremos uma relação  dos  principais nomes indianos,  com exceção 

para  um deles  que  é  inglês,  que  tiveram grande  influência  na  divulgação  do  Yoga-

Meditação  no  mundo  ocidental.  Tudo  tem  inicio  quando,  ao  acontecer  o  Primeiro 

Parlamento Mundial das Religiões, a elite acadêmica, que tinha tido,  até então,  pouco 

contato com os costumes e o povo indiano, recebe aquele personagem corpulento, com 

seu enorme turbante amarelo, o Swami Vivekananda. Sua pessoa foi uma surpresa e uma 

atração especial para todos. 

1-2-1- Swami Vivekananda (1863-1902)
 Yogue, filósofo e místico, nasceu em Calcutá em 12 de 

janeiro  de  1893,  e  recebeu  o  nome de  Narendranath  Datta 

(Naren).  Mais  tarde,  adotou  o  nome  monástico  de  Swami 

Vivekananda.4 Vivekananda sentiu-se  atraído  pela  religião  e 

pela  filosofia  e  a  sua  educação  influenciada  pela  cultura 

ocidental o  fez alternar  o  seu ceticismo e a  sede do  divino 

desde muito cedo. Graduou-se aos 19 anos e pretendia estudar 

direito, como seu pai, porém, ao conhecer seu mestre, Sri Ramakrishna, e tendo tido já 

suas  primeiras  experiências  profundas  em meditação,  acabou  desistindo  de  abraçar  a 

advocacia, passando a se dedicar apenas a seus estudos e à vida espiritual.

4- Swami é um título usado por aqueles que fizeram votos monásticos formais,  tal  como um padre da 
Igreja  Católica.  Ele  escolheu  o  nome  Vivekananda  onde  Viveka  significa  discernimento  e  Ananda 
felicidade divina.
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 Em 11 de setembro de 1893, como representante da Índia no Primeiro Parlamento 

Mundial das Religiões, ele apareceu pela primeira vez em público. Aquele jovem de pele 

morena, com olhos escuros e expressivos, com apenas 30 anos de idade, na abertura fez 

um pronunciamento profético, que se encaixa bem em nossos dias, principalmente quando 

nos reportamos ao episódio do “11 de setembro”.

O sectarismo e a intolerância, cuja forma mais terrível de degeneração  é o fanatismo 
–  já  há  muito tempo se apossaram deste belo planeta.  Cobriram-no de violência, 
inundaram-no inúmeras vezes com  sangue humano, destruíram civilizações e levaram 
nações  inteiras  a  desesperança.  Se  não  fosse  pela  interferência  desses  terríveis 
demônios, a sociedade estaria num estágio muito mais adiantado de desenvolvimento. 
Agora,  porém, chegou seu momento final.  Espero fervorosamente que o sino que 
tocou esta manhã em honra desta convenção, anuncie também a morte de todo tipo de 
fanatismo, de todo tipo de perseguição, seja com a espada, seja com a palavra, e de 
todo tipo de sentimento inclemente entre pessoas que caminham juntas, com o mesmo 
objetivo (VIVEKANANDA, 2004:X).

Quando  pensamos  que  este  discurso  foi  realizado  há  mais  de  cem  anos,  nos 

tornamos um pouco pessimista ... ou talvez os sinos precisem tocar um pouco mais alto 

para que a humanidade desperte. 

Em  27  de  setembro,  durante  a  sessão  de  encerramento  do  Congresso, 

Vivekananda  concluiu:  “Lamento  profundamente  que  alguém  possa  sonhar  com  a 

sobrevivência  exclusiva de sua própria religião e com a destruição de todas as outras” 

VIVEKANANDA, 2004:X) 

Presenciamos, hoje, na pós-modernidade, muito deste fanatismo em nome da religião 

e a tão desejada união entre os credos, ensinada por Vivekananda no século XIX e por sua 

Santidade, o Dalai Lama, no século XXI, se torna cada vez mais uma utopia. 

Foi Swami Vivekananda quem despertou  o interesse da massa popular do Ocidente 

para o Yoga-Meditação.  Ele proferiu centenas de palestras principalmente em Chicago, 

Detroit, Boston e Nova York; escreveu artigos e poemas e correspondeu-se com pessoas 

em todo o mundo. Foi para França e Inglaterra e em agosto de 1895 retornou para Nova 

York fundando ali a primeira Sociedade de Vedanta nos Estados Unidos: Vedanta Society 

de New York. Naquela época foi convidado para ocupar a cátedra de Filosofia Oriental em 

Harvard e também na Universidade de Columbia, tendo recusado a ambas. Voltou para o 

seu país e lá fundou, em 1897, o Ramakrishna Mission e o Ramakrishna Math (Mosteiro) 

prestando serviços filantrópicos, educacionais e religiosos. Em junho de 1899, foi para a 

Europa (Inglaterra) e depois novamente para os Estados Unidos onde permaneceu a maior 
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parte  do tempo.  Quando voltou para a Índia, estava muito cansado e doente,  vindo a 

falecer em 4 de julho de 1902 com 39 anos de idade. Atualmente, existem dez centros da 

Ordem Ramakrishna nos Estados Unidos e um na Argentina, Inglaterra e França. 

Vivekananda escreveu vários  livros  sobre  o  Yoga  entre  os  quais:  Karma-Yoga, 

Jnana Yoga, Bhakti Yoga e um dos mais profundos, sobre o  Raja Yoga. Na introdução 

deste último livro ele relata:

O objetivo de toda ciência é descobrir a Unidade, o Uno, do qual o múltiplo provém, o 
Uno que  se  manifesta  como muitos.  Raja-Yoga  determina-se  iniciar  partindo  do 
mundo interno, estudando a natureza interna, e através dela, controlar tudo – tanto 
interno como externo. É tentativa muito antiga. A Índia tem sido a sua mantenedora 
especial, mas também houve tentativas feitas por outras nações. Nos países ocidentais 
esse estudo foi considerado como sendo ocultismo e as pessoas que desejavam pratica-
lo, ou foram queimadas,  ou mortas  como feiticeiras e bruxas.  (VIVEKANANDA, 
1967:42) 

 Essa  busca  da  Unidade,  que  é  parte  fundamental  do  Yoga,  é  tida  como 

imprescindível na vida de cada ser humano. No mundo ocidental, após um período de 

preconceito  e rejeição,  podemos observar uma maior abertura  para os temas ligados à 

Yoga ou à mística. Esclarece Vivekananda que:

Na Índia,(o yoga) por várias razões, caiu nas mãos de pessoas que destruíram noventa 
por cento do seu conhecimento e tentaram fazer um grande segredo do restante. Nos 
tempos atuais, no Ocidente, encontram-se falsos mestres, que são piores que os da 
Índia, porque estes conheciam algo,  ao passo que aqueles modernos expoentes 
nada sabem. Tudo o que for secreto ou misterioso, neste sistema de Yoga, deve ser 
imediatamente rejeitado. O melhor guia na  vida é a  força.  Em religião,  como em 
qualquer outro assunto, descartemos tudo o que nos enfraquece; o mercadejar com 
mistérios  enfraquece o  cérebro  humano e  quase  destruiu  a  Yoga,  uma  das  mais 
sublimes ciências (Ibid,42). (O grifo é meu).

O autor demonstra que, há muito tempo, o Yoga tem  caído em mãos de pessoas 

inescrupulosas. Os falsos mestres,  ou falsos yogues, ficaram famosos e atraíram para a 

Índia muitos turistas. Na maioria das vezes, trata-se de “yogues” que conseguiram, através 

do uso de técnicas do Yoga, desenvolver poderes conhecidos como paranormais e muitos 

usam dos mesmos para ganhar dinheiro. Paul Brunton, em seu livro Índia Secreta, relata 

alguns encontros desta natureza e entre eles podemos citar um que muito o impressionou: 

[O Yogue] Fecha os olhos injetados de sangue e fica imóvel como se meditasse; abre-
os e, compenetrado, introduz o punhal na boca, de ponta para dentro, forçando até que 
ela saia pela face. Como se não fosse o bastante essa nojenta demonstração, ele a 
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repete do outro  lado  do  rosto  com o  outro  espeto.  Sinto  tanta  admiração  como 
repugnância. Afinal ele julga ter mostrado o suficiente; retira-se um após o outro e 
inclina-se em reverência. Desço os degraus da varanda e examino-lhe o rosto. Além de 
ínfimas marcas de sangue, vejo apenas dois buraquinhos, apenas perceptíveis. Com 
um  gesto,  o  homem  convida-me  a  sentar.  De  novo,  preparando  sua  atitude, 
tranqüilamente, como quem tira o botão da sua roupa, ele agarra com os dedos seu 
globo ocular direito, tirando-o inteiramente fora da órbita! Recuo com horror, mas ele, 
imperturbável, continua puxando até que o órgão lhe cai na face, suspenso apenas 
pela extremidade dos nervos e das veias. Isso é horrível! (BRUNTON, s.d.:157). 

Estas pessoas sempre impressionam pelo que são capazes de fazer, mas, do ponto de 

vista  dos  grandes  mestres,  elas acabam se desviando  do  verdadeiro  caminho,  pois,  o 

objetivo do Yoga não é desenvolver poderes. Os próprios brâmanes foram os primeiros  a 

se render aos poderes e aos benefícios que o Yoga proporcionava e dele se apropriaram 

para fins religiosos.  Quiseram, então,  escondê-lo como um grande segredo e a técnica 

passou a ser transmitida apenas para pessoas escolhidas em uma iniciação muito especial, o 

que passou a ser criticado, como já demonstrou o próprio Vivekananda. 

A obra mais recente de Vivekananda traduzida para o português, O que é Religião.  

(What Religion is),  foi publicada pela primeira vez em Londres, em 1963.  A respeito do 

estudo das religiões ele declara:

 Vir a ser religioso significa escalar o próprio caminho, percebendo e compreendendo 
as coisas por si mesmo. Em épocas remotas havia um grande número de profetas em 
todos os povos. Tempo virá em que profetas caminharão pelas ruas de cada cidade do 
mundo. Haveremos de compreender que o segredo da religião consiste em ser capaz, 
não só de pensar  e repetir  todos esses pensamentos mas  de realiza-los,  descobrir 
outros, novos e sublimes, nunca antes descobertos, e oferece-los à sociedade. O estudo 
das religiões deveria dedicar-se à formação de profetas. Escolas e faculdades deveriam 
ser seus campos de treinamento. Até que um homem se torne profeta, a religião é uma 
paródia (VIVEKANANDA,2004:9).

Este  texto,  logo  no  seu  início,  faz  lembrar  pessoas  como  Ramana  Maharshi, 

Krishnamurti  e  Einstein,  pois,  os  três,  cada  um  no  seu  tempo  e  à  sua  maneira, 

desenvolveram uma religiosidade profunda “escalando o próprio caminho, percebendo e 

compreendendo as coisas por si mesmo”. O autor Denis Brian conta que, certa vez, em um 

jantar,  alguém perguntou a Einstein, em tom de deboche: “Professor! Ouvi dizer que o 

senhor é muito religioso”. Ao que ele respondeu:

Sim, pode-se dizer que sou. Tente penetrar nos segredos da natureza com os meios 
limitados  que  possuímos  e  descobrirá  que,  por  trás  de  todas  as  concatenações 
discerníveis, ainda resta algo sutil, intangível e inexplicável. Venerar essa força que 
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está além de tudo o que nos é compreensível é a minha religião. Nesse sentido, sim, 
sou de fato religioso (EINSTEIN, Apud BRIAN,1999:179).

A visão de Vivekananda é por demais otimista no que diz respeito a “formação de 

profetas” pois as Universidades jamais serviriam para um campo de treinamento deste tipo. 

O próprio Cristo já teria dito que deveríamos “viver as suas palavras” e não apenas repetí-

las como papagaios.

Vivekananda ensinava que nascemos para redescobrir a nossa natureza divina e que 

“aquele a quem vocês suplicam e rezam nas igrejas e templos é seu próprio Self”. Falava 

muito  pouco  sobre  os  cultos  hinduístas e  considerava-se um incrédulo  com relação  a 

rituais. Dizia que as seitas se multiplicavam a toda hora e que “nada trouxe mais bênção ao 

homem do  que  a  religião,  nem nada  trouxe  tanto  horror  quanto  a  mesma”.  Em suas 

palestras, usava de uma linguagem direta e firme,  que foi muitas vezes mal interpretada:

Devo acrescentar que é bom nascer no seio de uma igreja, porém é ruim morrer nela. 
É bom nascer criança, mas é ruim permanecer criança. Igrejas, cerimônias e símbolos 
são bons para infantes. Porém, quando a criança cresce, deve ir além da igreja e de si 
mesma. Não podemos ser crianças para sempre. (VIVEKANANDA, 2004:8).

Vivekananda teve uma vida bastante curta mas deixou um legado importante para 

o  mundo  ocidental,  se  tornando  uma pessoa  admirada  tanto  no  Ocidente  quanto  no 

Oriente, graças ao seu carisma e sabedoria. O foco principal de Vivekananda era  trabalhar 

a mente, isto é, a prática do Yoga-Meditação, que considerava a base de todos os yogas, e 

as suas críticas com relação ao Hatha-Yoga são muito sutis, como podemos perceber nesta 

citação: 

O não ligar-se a coisa alguma é a base de todos os yogas. O homem que renuncia 
viver numa casa,  usar  vestimentas ricas ou comer alimentos delicados, e mora no 
deserto, pode, não obstante, estar muito ligado. Sua única posse, seu corpo, pode ser 
tudo para  ele, e enquanto viver estará  lutando por amor ao seu próprio corpo.  O 
desligar-se não é ação que possamos cumprir com o corpo físico, porém com a 
mente.  A  cadeia  que  nos  escraviza  ao  “eu  e  ao  meu”  está  na  mente 
(VIVEKANANDA,2000:96). (O grifo é meu)

Alguns adeptos do Hatha-Yoga acreditam que podem alcançar a iluminação com 

este tipo de prática mas, isto é uma  ilusão. Vivekananda esclarece ainda mais:

... a hatha-Yoga que trata exclusivamente do corpo físico, e cujo objetivo é torná-
lo muito forte. Nada temos a ver com isso aqui, mesmo porque sua prática é muito 
difícil. Não pode ser  aprendida num só dia e,  além do mais,  não produz grande 

13



crescimento espiritual. Muitas dessas práticas – por exemplo, colocar o corpo em 
diferentes posições- encontram-se nos ensinamentos de Delsarte e outros. Seu escopo 
não é espiritual mas físico. ... O resultado da hatha-yoga é simplesmente permitir que 
se viva durante muito tempo; a saúde é a idéia-mestra,  o único objetivo do hatha-
yogui.  ...  Se  um  homem vive  muito  tempo  é  apenas  um animal  com saúde 
(VIVEKANANDA, 1967:48). (O grifo é meu).

Mestre Bohdan sempre nos alertava para o fato de que o segredo de tudo está na 

mente.  Cuidar  da  saúde  do  corpo  é  muito  importante  mas,  mais importante  ainda,  é 

cuidarmos da saúde da mente. Afinal de contas é por meio dela que vamos conseguir “nos 

desligar”, como diz Vivekananda  “o desligar-se não é ação que possamos cumprir com o 

corpo físico mas com a mente” (VIVEKANANDA, 2000:96). 

 Sri Ramakrishna, o  Mestre de Vivekananda, embora nunca tenha saído do seu 

país,  exerceu  a  sua  influência  no  mundo  ocidental  através  do  seu  fiel  discípulo. 

Ramakrishna  foi  um praticante  do  Yoga-Meditação  e  do  Bhakti-Yoga,  ou  Yoga  da 

devoção,  o que soube transportar  para todos os credos. Ele experienciou o Hinduísmo, 

Islamismo, Cristianismo, o Budismo e ficou muito conhecido por ter alcançado êxtases de 

forma muito natural em todas elas. Ficou conhecido como “o Louco de Deus”.

1-2-2- Sri Ramakrishna (1836-1886)
A vida  de  Ramakrishna,  venerado  na  Índia  como  um 

santo, despertou a reverência de todas as classes sociais do seu 

país e de muitos sábios ingleses e alemães do século XIX. Uma 

curta biografia a seu respeito foi escrita pela primeira vez em 

janeiro de 1816 pelo professor  C. H. Tawney, catedrático de 

sânscrito  na  Universidade  de  Calcutá,  na  Imperial  and 

Quarterly Review, sob o título Um Moderno Santo Hindu. Este 

artigo  chamou  a  atenção  do  professor  Max  Müller,  que 

comentou sobre o artigo na mesma revista em agosto de 1896. Em 1898, impressionado 

pela originalidade deste Santo, pesquisou, compilou e publicou Ramakrishna, Sua Vida e 

seus Ensinos. Ramakrishna nunca freqüentou uma universidade ou mosteiro; não tinha o 

hábito da leitura e era livre de todo sectarismo e do fanatismo do mundo religioso. Viveu 

todas as religiões de forma experiencial e seus ideais espirituais abraçam os ideais de todo 

o gênero humano. 

Gadadhar Chatterji nasceu no dia 18 de fevereiro de 1836, em Kamarpukur, uma 
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pequena aldeia de  Bengala.  Filho de  brâmanes humildes,  Khudiram Chattopadhyaya e 

Chandra Devii. Aprendeu a ler e a escrever numa escola do lugarejo. Após a sua iniciação 

na pratica da meditação, adotou o nome de Ramakrishna. (LEMAÎTRE:1986). Já aos seis 

anos  teve a  sua primeira experiência de êxtase e  aos  sete  anos,  com a morte  do  pai, 

tornou-se mais introspectivo e atraído para os cantos e rituais sagrados. Naquele período, 

participou de um grupo de teatro, onde, encenar Shiva foi para ele muito marcante e, desta 

forma, ele também conheceu importantes escrituras do hinduísmo. Com dezesseis anos, 

acompanhou seu irmão mais velho Ramkumar, para Calcutá, onde este deveria trabalhar 

como  professor  de  sânscrito,  mas  acabaram  seguindo  para  Dakshineswar.  Lá,  Rani 

Ramani, uma rica viúva, e o seu cunhado Mathur Babu, haviam construído um templo, 

próximo ao Ganges, dedicado a Kali, a Mãe Divina. Seu irmão tornou-se o sacerdote do 

templo e, quando ele faleceu, Ramakrishna, com 20 anos de idade, ocupou o seu lugar. 

Nesta missão, seu sobrinho Hriday, com apenas dezesseis anos, muito o ajudou. 

Ramakrishna  sabia  que  os  inúmeros  deuses  do  hinduísmo  eram  manifestações 

limitadas do espírito supremo e que este não poderia ser compreendido pela inteligência 

finita do homem. Ele acreditava que aquele que fica preso aos desejos terrestres, só pode 

adorar Deus através das formas que lhe são acessíveis, mas este seria apenas um caminho, 

porque “a forma leva ao sem forma, a palavra ao silêncio, o êxtase ao Satchitananda”. Em 

O Ensinamento Espiritual de Sri Ramakrishna,  por Swami Vijoyananda temos: “1057-

Aplica-te à busca de Chit (Consciência Pura) para realizar a Sat (Existência Pura)” e desta 

forma alcançar a bem-aventurança (Ananda).

Kali, a deusa de quatro braços, a forma feminina de Kala, o Tempo, encarnação de 

Shiva, o aspecto feminino do Deus, foi a deusa a quem Ramakrishna se dedicou em sua 

busca apaixonada pelo divino. Ele era um oficiante fervoroso  e suplicava à Mãe para que 

se revelasse. Muitas vezes não comia, nem bebia, vivia num estado de confusão, passando 

por períodos de alucinação, o que fê-lo tornar-se  conhecido como o “ Louco de Deus”. 

Nesse  período,  foi  aconselhado  pelos  médico  a  voltar  para  sua  cidade  natal,  onde 

permaneceu por mais de um ano. Em 1859, casou-se com a pequena Sarada Devi, que 

tinha apenas cinco anos de idade – foi uma união espiritual. Após o casamento, a menina 

voltou para a casa dos pais e só voltou a ver o marido dez anos depois. Ao que consta, 

jamais tiveram uma relação sexual e, para ele, cada mulher era a representação da Divina 

Mãe. Ramakrishna voltou aos serviços no templo e várias vezes foi assaltado por visões 

alucinantes. Em 1861, sua protetora Rani Rasmani faleceu, mas seu cunhado Mathur Babu 
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continuou lhe dando apoio. Nesse período, Ramakrishna encontrou seu primeiro mestre, 

uma mulher conhecida como Monja Brâmane, Bhairavi Brahmani, praticante  dos  ritos 

vaishanavitas  e  tântricos.  Quando  perguntou  se  suas  experiências  eram  sintomas  de 

loucura, ela respondeu-lhe:

Meu filho, bem aventurado é o homem que conhece esta loucura. O universo inteiro é 
louco; alguns são loucos de riqueza, outros de prazeres, outros de glória, outros de 
cem outras coisas. São loucos do ouro que possuem, de seus maridos ou mulheres, 
loucos de coisas insignificantes, loucos do desejo de dominar alguém, loucos de todas 
as  tolices  possíveis,  mas  nunca  loucos  de  Deus.  (BHAIRAVI,  apud,  SMEDT, 
1973: :209:17).

Ramakrishna no  seu  caminho em busca  do  Divino,  exercitou-se  na prática  do 

controle da mente, seguiu a senda do yoga-meditação e do auto-conhecimento. Praticou o 

hinduísmo em todo seu aspecto devocional e, em 1874, conheceu o cristianismo, a religião 

do amor, da piedade e ficou fascinado com a vida e a doutrina de Jesus, que ele chamava 

de “o mestre-ioga”. Também praticou o islamismo (1886) e se dedicou ao deus sem forma, 

o Alá; e ao budismo, a religião do amor universal, que busca o fim de todo sofrimento 

humano.  Sobre as religiões, costumava dizer aos que o ouviam: “Na oficina do oleiro há 

muitos utensílios diferentes: potes,  jarros, pratos,  pires...  Mas tudo isto foi feito com o 

mesmo barro.  Assim também, Deus é  um, embora  seja adorado  em diversos  países e 

épocas sob nomes e aspectos variados”. (Ibid, 25).

Ao final, depois de percorrer tantos credos e práticas, iniciou-se no Vedanta, por 

orientação da Mãe Divina, o caminho do monismo puro, do misticismo, com seu segundo 

guru, o monge Totapuri. Com ele, aprendeu a mensagem suprema “Tat Twan Asi” – Tu és 

Isto,  o  Verbo,  o  Absoluto,  que  está  além de  todo  o  conhecimento,  no  silêncio.  Ele 

reconheceu sua enorme dificuldade em mergulhar sua mente no vazio, de mergulhar no 

estado “incondicionado” pois sua mente ficou presa à visão da Divina Mãe, tornando-se 

uma barreira em seu caminho.

Em 1884,  Ramakrishna estava  sozinho  quando  entrou  em samadhi e  teve  uma 

queda; após uma fratura  no braço esquerdo,  sua saúde foi se tornando cada vez mais 

debilitada. Apesar da dor, nunca deixou de atender as pessoas que o procuravam e, mais 

tarde, em 1885, um refluxo de sangue na garganta provocou uma grave inflamação, que 

veio a se transformar em câncer. Foi levado para Calcutá, onde foi tratado pelo homeopata 

Doutor Sarkar. Seu sofrimento foi grande e, ao final, apenas podia ingerir algum líquido, 

mas, enquanto seu corpo definhava, sua alma crescia. Sua esposa e discípula Sarada Devi, 
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ao  lado  de  outros  discípulos,  cuidaram  dele  até  o  último  momento.  Entre  eles, 

Vivekananda,  na época  com 23 anos,  o  seu  discípulo predileto  e  continuador  de  sua 

missão ao lado de Sarada Devi. Ramakrishna foi um mestre bastante liberal e era contra as 

proibições decretadas com autoridade cega . Para ele, as religiões deveriam ser tolerantes, 

livres e seu aconselhamento, bem individualizado, era feito segundo o grau de maturidade 

espiritual, intelectual e mental do discípulo.

No meio da noite do dia 15 de agosto de 1886, Ramakrishna5 , ainda respirando com 

dificuldades, disse a Naren (Vivekananda): “Cuide bem destes jovens!” referindo-se aos 

seus discípulos. Repetiu o nome de Kali três vezes e na manhã do dia 16, faleceu. 

Neste mesmo ano, 1886, foi criada a Ramakrishna Mission ou Missão Vedanta que 

tem como lema “a própria libertação  e o  bem estar  do  mundo”.  A Ordem tem como 

objetivo atender interesses sociais cuidando de hospitais, orfanatos e escolas e, para isto, 

conta  com  a  colaboração  de  muitos  estrangeiros.  Atualmente,  existem  143  centros 

espalhados pelo mundo e, no Brasil, em São Paulo, foi fundado, em 1974, o  Ramakrishna 

Vedanta Ashrama,  filiado atualmente à Ramakrishna Math de Adyar, no sul da Índia. O 

movimento  chegou ao  Brasil através da pessoa do  Swami Brahmananda Maharaj,  que 

estava sediado na cidade de Buenos Aires, Argentina. Ele foi convidado a realizar algumas 

palestras em São Paulo, a respeito da filosofia Vedanta e, desde então, o movimento tem 

crescido.  Em  1999,  foi  enviado  ao  Brasil  o  primeiro  monge  indiano,  Swami 

Nirmalatmananda,  para  administrar  o  movimento.  Atualmente,  já  existem  sedes  nas 

cidades do Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte e, além das atividades comunitárias, 

realizam palestras e sessões de meditação. O Yoga-Meditação é utilizado pelos monges da 

Ordem Ramakrishna como um meio eficaz para se atingir a  realização  e  faz parte  da 

filosofia do movimento ajudar os seres humanos a descobrir a sua essência divina.

Os ensinamentos de Ramakrishna e a filosofia Vedanta ficaram mais conhecidos no 

mundo  ocidental,  graças  a  participação  do  seu  discípulo,  o  Swami Vivekananda,  no 

Primeiro Congresso Internacional das Religiões, em 1893, em Chicago. Foram poucas as 

obras de Ramakrishna trazidas para o Ocidente, mas seus ensinamentos foram bastante 

divulgados através de seus discípulos. Um novo congresso aconteceu nos Estados Unidos 

vinte  e  sete  anos  depois,  desta  vez  na  cidade  de  Boston.  Em  1920,  realizou-se  o 

Congresso Internacional  de Religiões Liberais e  a Índia enviou como representante  o 

5-A maioria  dos autores acreditam ter Ramakrishna  alcançado o estado de samadhi  mais elevado, mas 
Mestre Bohdan nos ensinou que ele atingiu o chamado samadhi “com semente” pois ficou preso a imagem 
de Kali, a Mãe Divina. Sobre os vários tipos de samadhi falaremos no capítulo terceiro.
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Swami Yogananda, um jovem de apenas 27 anos de idade. 

 1-2-3- Swami Paramahansa Yogananda (1893-1952)
 

Nasceu em Gorakhpur,  Índia, em 1893, e  ainda muito 

jovem  se  interessou  pela  vida  espiritual.  Formado  pela 

Universidade de Calcutá, tornou-se discípulo de Sri Yukteswar, 

um importante yogue que o iniciou no Kriya-yoga.6 Seu mestre 

teria solicitado que ele divulgasse seus ensinamentos no mundo 

ocidental  e,  com esta  finalidade,  ele viajou para  os  Estados 

Unidos. Após  sua participação no Congresso Internacional de 

Religiões Liberais, em Boston, Yogananda  dirigiu-se para Los 

Angeles e lá fundou, em 1920, a famosa Sede Internacional da 

Self-Realization Fellowship, que conta hoje com mais de 350 

centros em 43 países. Ele fundou esta organização com a finalidade de poder concretizar a 

sua missão espiritual e humanitária, e seus ensinamentos estão registrados em inúmeros 

livros, filmes, gravações em audio e folhetins. No Brasil, existem centros de meditação da 

Self-Realization Fellowship em São Paulo,  Rio de Janeiro e Salvador,  além de grupos 

menores  em cidades  do  interior.  Existem ainda os  grupos  de  Kriya Yoga  que  foram 

formados por discípulos de Yogananda.

Yogananda deixou várias obras mas, sem dúvida a mais famosa é Autobiografia de 

um Iogue, um best-seller que conquistou leitores em todo o mundo.  Um livro fascinante, 

que foi publicado em 1946 e ampliado em 1951, sendo considerado um clássico espiritual 

moderno e traduzido para 26 idiomas. É onde ele relata sua vida, a procura dos homens 

santos do seu país e a busca pelo verdadeiro mestre, até finalmente encontra-lo na pessoa 

de Sri Yukteswar. Descreve ainda sua experiência com a  ciência milenar do Yoga e a 

prática da meditação yogue, demonstrando sua dedicação e seriedade na senda espiritual. 

Em suas viagens, aborda vários temas e, ao falar sobre as limitações da ciência moderna, 

ele relata:

6- O Kriya Yoga é uma forma de Raja Yoga (Yoga Real) e, entre outras técnicas, usa principalmente da 
meditação yogue com o objetivo de levar o adepto a ter uma experiência pessoal de Deus. Este tipo de 
Yoga é exaltado por Krishna no Bhagavad Gita, antiga escritura, e por Patanjali, no seu Yoga Sutras, onde 
ele ensina  os oito passos que indicam ao Raja Yogue o caminho da união com Deus.  O Kriya Yoga foi 
resgatado  por Mahavatar Babaji, Mestre de Lahiri Mahasaya, sendo este guru de Sri Yukteswar, que foi 
guru de Yogananda. 
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A ciência de hoje é conhecimento insignificante ... As verdades assombrosas que serão 
descobertas por nossos descendentes encontram-se agora mesmo ao nosso redor, de 
olhos arregalados postos em nós, digamos assim; e apesar disso nós não as vemos. 
Mas não basta dizer que não as vemos; nós não as queremos ver – pois logo que se 
apresenta um fato imprevisto, com o qual não estamos familiarizados, tratamos de 
situa-los no esquema de lugares comuns do conhecimento adquirido, e nos indignamos 
se alguém ousa  proceder a  experimentos mais avançados.  (YOGANANDA, 1981: 
154).

Yogananda  dizia  que  somos  escravos  dos  nossos  hábitos  mentais  e  costumava 

ensinar “afirmações” para a cura de distúrbios crônicos, físicos e mentais ou ainda para o 

auto-desenvolvimento e aprofundamento da percepção de Deus. Dizia que elas devem ser 

repetidas com freqüência ignorando as condições contrárias. Esta técnica continua sendo 

usada por muitas seitas ou como terapia. Mestre Bohdan costumava dizer que “pensar 

positivo” traz um alívio passageiro, mas não resolve, pois a pessoa, usando de afirmações 

positivas, continua no mundo mental e a solução está além da mente pragmática ...  no 

silêncio.

 Yogananda demonstra, nos seus ensinamentos, que dá grande valor à questão da fé 

e acredita que a mesma deve ser descoberta dentro de si mesmo e exteriorizada através do 

esforço e da experiência pessoal. Criticava o uso das preces, principalmente aquelas feitas 

mecanicamente.  Dizia  ele  que  “preces  frequentemente  implicam uma  consciência  de 

mendicância.”  Nesse sentido, ensinava que:

Repetições cegas de pedidos ou de afirmações, sem, ao mesmo tempo, devoção ou  o 
amor  espontâneo,  tornam a  pessoa  uma  simples  “vitrola  rezadora”,  ignorante  do 
significado de suas preces. Vocalizar preces mecanicamente, enquanto, interiormente, 
se pensa em outra coisa não provoca qualquer resposta de Deus. Uma repetição cega, 
tomando o nome de Deus em vão, é inútil.  (YOGANANDA, 2001:34).

Ele ensinava o  Yoga  da  meditação  e  aconselhava a  prática  diária,  sendo  que  a 

mesma deveria ser também utilizada para os momentos críticos, ou seja, quando surgisse 

algum problema,  pois,  dizia ele,  “melhor do  que um milhão de  raciocínios é  sentar  e 

meditar  em  Deus  até  sentir  calma  interior”.  Ele  criticava  aqueles  que  buscavam  a 

meditação  yogue  para  obter  poderes,  e  dizia:  “o  avanço  espiritual  não  se  mede  pela 

exibição de  poderes  externos,  mas apenas pela profundeza  da beatitude  alcançada em 

meditação”.(YOGANANDA,1981:148).

Yogananda veio a falecer em Los Angeles, Califórnia, em 07 de março de 1952, 

após o seu discurso em um banquete em homenagem ao embaixador da Índia, Binay R. 
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Sen. Durante toda sua vida, procurou mostrar o valor do Yoga, que ele considerava, assim 

como outros  mestres,  uma ciência. Era seu desejo que: “Objetivando a realização dos 

supremos ideais do mundo – paz por meio da fraternidade-, possa a ioga, a ciência da 

comunhão pessoal com o Divino, espalhar-se com o tempo entre os homens de todas as 

terras”. (YOGANANDA, 2001:45).

Seus anseios foram em parte  atendidos, pois o  Yoga passou a ser conhecido em 

quase todos os continentes, como ele desejava, mas não o Yoga ensinado por ele, o Yoga-

Meditação, pois o mundo ocidental acabou se identificando mais com o Yoga do físico, 

embora o alerta tenha sido muito claro para o fato de que:

Patanjali ensina que qualquer posição em que a coluna se mantenha reta é boa para a 
meditação, concentração iogue em Deus.  Não é preciso fazer contorções físicas ou 
praticar exercícios que exigem resistência física e flexibilidade extraordinárias, 
como advoga a Hatha-Yoga. Deus é o objetivo; devemos trabalhar  para  obter a 
consciência de Sua presença. Diz o Bhagavad Gita: 'Considero quem se absorve em 
Mim com devoção, com a alma imersa em Mim, o mais equilibrado entre todas as 
espécies de iogues'  (YOGANANDA, 2008:19). (O grifo é meu)

Ele faz um alerta para o foco dos ensinamentos de Patanjali: não ficar preso aos 

asanas (posturas) pois o seu objetivo é apenas fortalecer o corpo para que ele se mantenha 

ereto durante a prática da meditação. Para Yogananda, o nosso corpo acaba funcionando 

como uma “limitação” e nós deveríamos, através da meditação,  nos elevar acima dele. 

Deveríamos erigir uma barreira mental entre a mente e o corpo. Ele costumava ensinar: 

“cuide  do  corpo,  mas  eleve-se  acima  dele”.  Ao  sentir  dor,  recomendava:  “a  melhor 

anestesia contra a dor é o poder mental que você tem”. Ele ensinou ainda que:

A prática da Ioga conduz à liberdade. Alguns iogues levam a extremos a  idéia de 
desapego. Ensinam que a pessoa deve ser capaz de deitar-se sem desconforto em uma 
cama  de pregos e a  submeter-se a  outras  formas  de tapasya,  disciplina física.  É 
verdade que quem é capaz de sentar-se em cama de pregos e pensar em Deus 
demonstra grande força mental. Mas essas proezas não são necessárias. Pode-se 
perfeitamente  se  sentar  em  uma  cadeira  confortável  e  meditar  em  Deus. 
(YOGANANDA, 2008:19).

O grifo é meu, para mostrar ao leitor a visão aberta e despojada de Yogananda, 

que demonstra neste texto a sua crítica aos falsos yogues que usavam do seu poder mental 

e  físico,  para  demonstrações  em  público,  mas,  não  para  alcançar  a  realização. 

Completando ainda: “Iogues hindus são famosos por  demonstrarem insensibilidade aos 

extremos de calor e frio, a mosquitos e outros insetos irritantes. Essa demonstração não 
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constitui  requisito  para  ser  um  iogue,  mas,  é  uma  conquista  natural  do  adepto”. 

(YOGANANDA, 2008:19).

Yogananda sempre foi muito claro na sua visão quanto ao verdadeiro yogue pois ele 

dizia: “ser iogue é meditar”, ou ainda “a meditação faz o iogue”. 

Sobre  o  Mestre  de  Yogananda,  Sri  Yukteswar,  podemos  encontrar  algumas 

informações em sua  Autobiografia. Assim  como Ramakrishna, Yukteswar também nunca 

saiu da  Índia  mas seus  ensinamentos  ecoaram até  o  mundo  ocidental  através  do  seu 

discípulo.

1-2-4- Sri Yukteswar (1855-1936)

Nasceu em 10 de maio de 1855 em Serampore e seu 

nome era  Priya  Nath  Karada.  Seus  estudos  formais foram 

curtos,  mas falava fluentemente  o  sânscrito,  hindi, bengali, 

inglês e francês. Casou-se muito jovem e teve uma filha. Já na 

idade adulta, tornou-se discípulo de Láhiri Mahásaya e, após a 

morte  de  sua  esposa,  entrou  para  a  Ordem dos  Swamis, 

recebendo então o nome de Yukteswar, que significa “unido a 

Ishvara”,  ou  seja,  “unido  a  Deus”.  Conforme  relato  de 

Yogananda,  seu  Mestre  costumava  despertar  antes  da 

madrugada  para  praticar  meditação;  logo  após  a  prática, 

realizava uma caminhada pelo Ganges, um banho, e tinha sua 

primeira  refeição  ao  meio  dia.  Após  o  jantar,  suas  aulas  eram acompanhadas  pelos 

discípulos até altas horas. Ele ensinava que:

A criação inteira é governada por leis – concluiu Sri Yukteswar - Os princípios que 
operam no mundo exterior, passíveis de descobrimento pelos cientistas, denominan-se 
leis naturais. Existe, porém, leis mais sutis que regem os planos espirituais ocultos e o 
reino interno da consciência; estes princípios podem ser conhecidos através da ciência 
do ioga. Quem compreende a verdadeira natureza da matéria não é o especialista 
em Física, mas o mestre unificado com deus. Por meio desse conhecimento, o Cristo 
foi capaz de restaurar a orelha do servo, depois de ter sido cortada por um de Seus 
discípulos (YUKTESWAR, Apud YOGANANDA,1981:118). (Grifo meu)

Referir-se  ao  Yoga  como  ciência  é  natural  para  autores  indianos  pois  eles  a 

consideram a  mais elevada das  ciências,  pois  é  aquela que  leva ao  conhecimento  e  a 
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transformação de si mesmo,  o  “conhece-te  a ti  mesmo”.  No clássico entendimento  de 

Epicuro, a ciência teria surgido para desvendar os mistérios, mas, o que observamos é que 

a ciência como disciplina  acabou criando os seus próprios mistérios, onde o ser humano 

comum sequer pode entender a sua  linguagem. Além do mais, ela necessita de constante 

atualização,  pois,  os  livros  científicos de  dez  ou  cinco anos  atrás  já estão  superados, 

enquanto a ciência do Yoga já conta com milênios e continua atual, pois trata-se de um 

conhecimento que trabalha com a essência do homem e do universo. Na apresentação do 

seu livro,  Ciência do Yoga, Taimni, ao falar sobre o Yoga, esclarece:

Os  que  o  estudarem  verão  por  si  mesmos  que  esta  ciência  das  ciências  é 
demasiadamente abrangente em sua  natureza e muito profunda em suas  doutrinas, 
para enquadrar-se em qualquer filosofia, seja antiga ou moderna. Ela preserva suas 
características de ciência baseada nas leis eternas da vida superior, sem necessitar que 
qualquer ciência ou sistema filosófico endosse suas afirmativas.  Suas  verdades são 
baseadas  em experiências  e  experimentos  de  uma  linha  ininterrupta  de  místicos, 
ocultistas,  santos e sábios,  que as  realizaram e as  testemunharam através de eras. 
(TAIMNI,1996:10).

Sri Yukteswar faz parte desta linhagem de santos e sábios e seus ensinamentos são 

tidos como perenes. Ele usava de uma linguagem clara e contundente, sendo conhecido 

por  sua  disciplina  rígida,  mas  também  por  ser  uma  pessoa  extremamente  intuitiva. 

Yogananda  nos relata que seu Mestre teria sido o guru mais procurado da Índia e teria 

mais discípulos se sua linguagem não tivesse sido tão franca e tão severa. Relata também 

que seu Mestre era uma pessoa digna de confiança e silenciosamente amoroso, mas nunca 

dava demonstrações de afeto. Além do mais, costumava dar suas orientações conforme a 

tendência de cada discípulo. Com relação aos visitantes, costumava ser gentil e cordial, 

mas quando se tratava de algum ególatra inveterado, ele se tornava “indiferente como o 

gelo ou duro como o ferro”. Uma das observações de Sri Yukteswar, neste sentido, era 

que  “algumas pessoas  tentam ser  altas  cortando  a  cabeça  das  demais!”.  Ele  criticava 

aqueles  que  faziam  da  filosofia  um  mero  “exercício  de  ginástica  intelectual” 

(YOGANANDA,1981:131) ou tinham a futilidade de se dar à mera “leitura de livros” não 

acompanhada de uma mudança interior positiva:

Não confunda a compreensão com um vasto vocabulário – comentava ele. Os escritos 
sagrados são benéficos para estimular o desejo de realização interna, se um versículo 
de cada vez for vagarosamente assimilado. Do contrário, o estudo intelectual contínuo 
pode resultar em vaidade, satisfação falsa e conhecimento indigesto (YUKTESWAR, 
Apud YOGANANDA,1981:132). 
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Sri Yukteswar tinha como método de ensino usar da concentração da mente em um 

assunto de cada vez, e desencorajava aquele que pensava ser o conhecimento  literário um 

degrau para a realização espiritual. Da mesma forma ensinava Dabru Ballav:  “Se alguém 

se ocupa com a exibição exterior da riqueza das Escrituras, que tempo lhe resta para o 

silencioso mergulho interno em busca das pérolas de valor incalculável?” (BALLAV, Apud 

YOGANANDA,1981:132). 

Yukteswar  sempre  foi  um guru  independente  financeiramente  e  isto  o  colocava 

numa posição diferente dos instrutores que dependiam dos que os sustentavam. Em seu 

eremitério, oferecia educação gratuita a todos os seus discípulos. Ele se enquadrava na 

definição védica de  um homem de  Deus:  “Mais suave que  a  flor  quando  se trata  de 

bondade; mais forte que o trovão quando os princípios estão em jogo”. 

Ele  veio a falecer com 81 anos de idade, no ashram de Puri, em 09 de março de 

1936, sentado na posição de lótus (postura de meditação). Em sua vida, nunca saiu do seu 

país, mas seus ensinamentos atravessaram o além mar, graças ao seu discípulo Yogananda.

O oriente continuou atraindo a atenção do mundo ocidental e, na literatura,  pode-se 

identificar duas tendências que surgem entre os especialistas, uma mais científica e a outra 

mais  espiritual.  Na  primeira,  vamos  destacar  nomes  como  Bergaigne,  Sylvain-Levi, 

LaValée-Pussin, Sénart,  Grousset e Masson-Oursel, sendo que eles recorrem a métodos 

históricos e filológicos. Na segunda tendência, percebe-se uma inclinação para a teosofia e 

podemos citar Romain Roland e René Guénon, entre outros. Bohdan, como veremos, filia-

se as duas unindo ciência e espiritualidade na sua vivência e ensinamentos do Yoga.

Entre  os  grandes  mestres  contemporâneos,  Sri  Aurobindo  ficou  também muito 

conhecido por divulgar a meditação yogue e a filosofia oriental  no Ocidente.

1-2-5- Sri Aurobindo Ghose (1872-1950) 

Nasceu em Calcutá, Índia, em 15 de agosto de 1872. Seu pai estudou medicina na 

Inglaterra  e,  por  este  motivo,  decidiu  que  seus  filhos  também teriam uma educação 

diferenciada. Nos primeiros anos, Aurobindo recebeu sua educação  em um colégio de 

freiras irlandesas, na cidade de Darjeeling. Com sete anos, foi enviado à Inglaterra onde 

aprendeu o latim, francês e grego, além de ter realizado uma carreira acadêmica brilhante 
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em Cambridge. Nessa época, ele começou a escrever e, a partir daí, não mais parou. Sua 

criação literária varia bastante, tendo se dedicado também  à poesia como expressão da sua 

busca espiritual. 

Com 20 anos,  retornou  à  Índia,  quando  seu  pai já havia 

falecido e sua mãe  se encontrava muito doente. Em 1893, tornou-

se professor no Colégio de Baroda e, só então entrou em contato 

com  a  sua  própria  cultura,  passando  a  estudá-la  com  toda 

dedicação.  Para isso se dedicou ao estudo do sânscrito e outras 

línguas indianas atuais. Nesse período, iniciou e intensificou a sua 

participação no Movimento Nacionalista Indiano, que lutava pela 

independência  do  seu  país.  Foi  também neste  período  que  ele 

começou a se dedicar à prática do Yoga-Meditação e à busca direta de uma experiência do 

divino.  Esta  técnica,  levou-o  a  ter  experiências que foram decisivas em sua vida.  Seu 

envolvimento na política levou-o,  em 1906, para Calcutá,  onde se tornou o diretor  do 

Bengal National College, mantendo ainda a liderança do partido e uma grande atividade 

jornalística. 

Em 1908, no auge de sua atividade política, foi acusado de ter participado de um 

atentado e por isto condenado a um ano de prisão pelos ingleses. Aproveitou o período em 

que esteve na prisão para estudar e se dedicar à meditação e, após a sua absolvição, teve 

ainda um curto período de vida política e jornalística. Em 1910, foi para Pondicherry onde, 

de 1914 à 1920, editou a Revista Filosófica Arya, de onde retirou importantes artigos para 

seus livros lançados posteriormente.

Aos poucos, Sri Aurobindo foi atraindo vários discípulos ao seu redor e entre eles, 

estava aquela que lhe sucedeu, a francesa Mira Alfassa (nascida em Paris em 1878), que 

ficou conhecida como a “Mãe”. Conta-se que, desde a adolescência, Mira tinha visões de 

Sri Aurobindo e recebia suas orientações sem nunca tê-lo visto e, só mais tarde, viajando 

para a Índia (em 1914) é que o encontrou. De 1916 até 1920, ela morou no Japão e de lá 

seguiu direto  para  Pondicherry,  Índia,  onde  viveu até  o  final dos  seus  dias.  Estudou 

profundamente  o ocultismo e com Sri Aurobindo iniciou-se no Yoga-Meditação.  Com 

ela,  o  número  de  discípulos  aumentou  dando  origem ao  “Ashram Sri  Aurobindo”.  O 

aumento do número de pessoas à procura do ashram talvez tenha sido também porque 

Mira, em primeiro lugar, e Sri Aurobindo, de forma muito discreta, tenham demonstrado o 

poder de cura.  Ela mesma relata que: “Há casos que vejo que é para intervir, e tenho 
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poderes completos para mudar o resultado, isto é, para curar a pessoa doente. Há outros 

que vejo não poder intervir. Por exemplo, é tempo para a pessoa deixar o corpo: ele terá 

que deixar o corpo”. ( A MÃE, 1994:114) 

Não  se discute  aqui como isto  é  realizado ou  qual o  resultado  alcançado.  Essa 

postura  nos mostra que um dos motivos (não era o único) da procura pelo Ashram e, pela 

pessoa da “Mãe” era  a busca pela cura de doenças. Num outro trecho da mesma obra, 

Mira relata:

Porém, o número de milagres que Sri Aurobindo realizou na mente é incalculável; 
mas, naturalmente, você podia apenas vê-lo se tivesse uma visão muito pura, muito 
direta, muito sincera – só algumas pessoas puderam vê-los. Mas ele recusava-se - isso 
eu sei – recusava-se a realizar qualquer milagre vital ou material ... (Ibid,1994:115)

Neste texto, percebe-se que o foco de Sri Aurobindo era obter uma mudança interior 

do indivíduo, que  o corpo e até mesmo a razão têm um papel secundário neste setor, pois, 

ela não pode fixar os limites para a experiência espiritual.

Aurobindo ensinava que sobrenatural é aquilo que “não conhecemos”, ou algo de 

que desconhecemos o acesso, que “ainda não os conquistamos”. Mira relata que ,quando 

Sri  Aurobindo estava na posse do “poder supra-mental”, podia usá-lo como quisesse e 

isto é o que para o leigo se chama “milagre”.

Em 1926, Aurobindo transferiu o comando do ashram (a orientação espiritual e a 

organização) para Mira e passou a viver num retiro silencioso, vindo a falecer em 1950. 

Durante quase cinqüenta anos,  Mira dirigiu esta  comunidade que se tornou conhecida 

internacionalmente. A primeira escola do ashram foi aberta em 1943, com apenas vinte 

alunos e, em 1952, foi criado o Centro Internacional de Educação de Sri Aurobindo, com 

530 alunos. Para Mira, a educação de um ser humano deveria começar antes mesmo do 

seu  nascimento  e  prolongar-se  por  toda  a  vida.  Em  1968,  foi  fundada  a  cidade 

internacional  Auroville, sendo  que  mais  ou  menos  500  pessoas,  entre  indianos  e 

estrangeiros  viviam no  local.  Mira  faleceu  em 1973,  com 95  anos.  Ambos  deixaram 

muitas obras, traduzidas para vários idiomas e o trabalho voltado para a educação inspirou 

vários movimentos em diversos países. Ele  alertava para a importância da educação física, 

vital, mental, psíquica e espiritual. O foco dado por Aurobindo  à educação infantil, no que 

diz respeito ao desenvolvimento da atenção e da concentração, deve ter inspirado muitos 

educadores ocidentais. Aliás, ele insistia que essas práticas deveriam continuar para sempre 

porque:
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Sobretudo se se continuou a cultivar o poder de concentração e atenção é possível 
deixar entrar na consciência exterior ativa apenas os pensamentos que são necessários, 
que  se  tornam então  muito  mais  dinâmicos  e  eficazes.  E  se,  na  intensidade  da 
concentração, tornar-se necessário não pensar de modo algum, pode-se acalmar toda 
a vibração mental e obter um silêncio quase total,  É neste silêncio que pouco a 
pouco podemos nos abrir  a  regiões superiores do mental a  aprender a  registrar  as 
inspirações que vêm de lá (AUROBINDO,1974:37) (O grifo é meu)  

Esta prática de cultivar o poder de concentração e atenção, que Aurobindo relata, 

traz em seu âmago a definição de Yoga: “a interrupção do fluxo de pensamentos”,  na 

busca do silêncio interior. Ele enfatiza que o mental precisa de repouso e que  o repouso 

maior está no silêncio. No capítulo terceiro estaremos analisando a função fisiológica que 

exerce o silêncio em nossa mente e o valor do repouso da mente racional.

Sri Aurobindo criou a chamada  Yoga Integral,  um método de educação que visa 

levar  o  ser  humano  à  experiência  do  divino.  Um dos  destacados  discípulos  de  Sri 

Aurobindo foi Haridas Chauduri, professor de filosofia e chefe do Departamento da Ásia 

do Sul da Academia Americana de Estudos Asiáticos, São Francisco, onde fundou também 

um centro  de  estudos  onde  nomes importantes  da  psicologia  (Richard  Price,  Michael 

Murphy fundadores do Instituto Esalen/Califórnia) passaram a se encontrar. Chauduri ,em 

seu livro Yoga Integral faz uma análise sucinta do método proposto por Aurobindo, seus 

princípios e sua relação com os outros tipos de Yoga além de abordar o misticismo. Sobre 

a meditação ele comenta:

A fase final da meditação é a experiência existencial, que significa uma espécie de 
percepção  direta  da  base  suprema  da  existência.  No Budismo essa  percepção  se 
denominou bodhi ou  prajna.  O  Zen chama-a  satori.  Na  filosofia  hindu chama-se 
samadhi ou janana.  Envolve um sentido de fixação no eterno e um sentimento de 
unidade  com  o  universal.  É  uma  experiência  imediata  da  unidade  de  toda  a 
existência. ... Todas as grandes religiões do mundo, apontam a consciência cósmica 
unitiva  como a  consumação final  do esforço espiritual  do homem (CHAUDURI, 
1972:106).

Samadhi, satori ou prajna são nomes já muito conhecidos no nosso dia a dia, mas 

alcançar  estes  estados,  experienciá-los,  faz  parte  de  “um caminho árduo  e  doloroso” 

especialmente no começo, como ensina Sri Aurobindo:

Especialmente no começo, a única grande necessidade é conseguir que a mente fique 
quieta,  rejeitar no momento da meditação todos os pensamentos e movimentos que 
sejam estranhos à sadhana. Na mente quieta, haverá uma progressiva preparação para 
a experiência. Mas você não deve ficar impaciente se tudo não for realizado de vez; 
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trazer uma inteira quietude para dentro da mente leva tempo; você tem que 
continuar até que a consciência esteja pronta (AUROBINDO,1977:38). (O grifo é 
meu).

Trabalhar o corpo é bem mais fácil do que trabalhar a mente, pois esta é muito mais 

sutil, daí a grande dificuldade dos praticantes do Hatha Yoga. É preciso muita paciência e 

dedicação ou a técnica é abandonada logo no seu início. Além do mais, a formação do 

hábito diário na vida adulta não é tão  fácil. O primeiro passo é a busca da quietude e 

depois, muito lentamente, o mergulho no silêncio vai acontecendo. Ele esclarece ainda: 

“Não é possível construir um fundamento no Yoga se a mente é inquieta. A primeira coisa 

necessária  é  quietude  na  mente.  E,  também,  dissolver  a  consciência pessoal  não  é  o 

primeiro objetivo do Yoga; o primeiro objetivo é abri-lá a uma consciência espiritual mais 

alta, e também para isto uma mente quieta é a primeira necessidade. (Ibid:13).

A experiência mística para Aurobindo faz parte de  “uma consciência maior que está 

além da mente”.  Ele dizia que o pensamento metafísico europeu, mesmo entre aqueles que 

tentaram provar  ou  explicar  a  existência  de  Deus,  falhou,  pois,  não  foram além do 

intelecto. Dizia ele: “a especulação intelectual e lógica acerca da existência ou não de uma 

tal consciência não pode nos levar muito longe”.

Sri Aurobindo é considerado por Ken Wilber como “ o maior filósofo-sábio da Índia 

moderna”  pois  a  sua  mensagem está  muito  à  frente  do  seu  tempo  e  por  isso  seus 

ensinamentos continuam tão atuais. 

Ainda no século XX, podemos destacar outros nomes importantes que  ajudaram na 

divulgação do Yoga-Meditação ou da filosofia indiana no Ocidente. Entre eles:

1-2-6 - Swami Sivananda Saraswati (1887-1963) 

Nasceu na ilustre família do sábio Appayya Dikshita, no dia 08 de setembro de 

1887, e desde cedo teve uma forte atração pela filosofia e a prática do Vedanta. Foi uma 

criança alegre e inteligente que cresceu num ambiente de amor e religiosidade. Seu desejo 

de servir a humanidade levou-o a cursar a Faculdade de Medicina, profissão que abraçou 

por muitos anos. P. V. Kuppuswami  viveu e clinicou por muitos anos no seu país e mais 

tarde sentiu-se atraído pela Malásia, onde ganhou muitos amigos e admiradores por sua 

bondade  e  dedicação  ao  próximo.  Certo  de  que  as  pessoas  precisavam  de  um 

conhecimento  correto,  editou  um jornal sobre problemas de saúde,  mas concluiu mais 
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tarde  que  o  mais importante  era  o  ensinamento  de  ordem espiritual.  Aos  poucos  foi 

dedicando a maior parte  do seu tempo ao estudo do Bhagavad Gita e à prática do Yoga-

Meditação, tendo chegado a conclusão que deveria renunciar a tudo. 

 Kuppuswami abandonou a medicina, voltou para seu país e tendo se tornado um 

monge mendicante,  iniciou sua jornada a pé pela Índia. Mantendo-se sempre firme no 

caminho que havia escolhido,  chegou à cidade de Rishikesh, no sopé dos  Himalaias e 

buscou abrigo em um ashram7. Em junho de 1924, foi iniciado na Ordem de Sanyasa e 

adotou  o nome Sivananda. Viveu muito tempo no ashram em completa reclusão e em 

profunda  meditação.  Em  1930,  alcançou  a  iluminação  e  decidiu  compartilhar  a  sua 

experiência  com outras  pessoas.  Com este  objetivo,  em 1934,  construiu  seu  próprio 

ashram que chamou Ananda Kutir (Morada da Bem-Aventurança) e, mais tarde, com as 

inúmeras  atividades  que  foram  surgindo,  fundou  a  Academia  Forest  de  Yoga e  a 

Sociedade da Vida Divina, em Bihar. 

Sivananda é autor  de mais de 300 livros nos quais divulga técnicas do Yoga em 

linguagem simples e clara. Seus ensinamentos se tornaram conhecidos no mundo ocidental 

através dos seus discípulos, sendo que os  mais conhecidos foram: Swami Satchidananda 

(fundador do Integral Yoga Institut de Nova York), Swami Venkatesananda (traduziu o 

Yoga-Vâsishtha)  e  Swami Sivananda Radha,  uma alemã que  muito  contribuiu para  a 

divulgação dos ensinamentos, traduzindo a sabedoria yogue para seus alunos ocidentais. 

Entre  alguns  de  seus  ensinamentos  sobre  a  importância  da  pratica  meditativa, 

podemos destacar aquele onde relata ser a meditação “o único caminho nobre” que leva ao 

moksha, isto é, a libertação; o Yoga-Meditação é aquele que leva a União; compara ainda 

a meditação a uma escada que leva a “morada de Brahma”.

A meditação é o único caminho nobre para a obtenção da salvação ou Moksha. 
Ela elimina todos os sofrimentos, todas as dores, as três espécies de Tapas (febres) e 
as cinco Kleshas ou tristezas. A meditação oferece a percepção visual da unidade e 
produz a sensação da unidade. A meditação é como um avião que ajuda o aspirante a 
elevar-se muito nos reinos da bem-aventurança eterna e da paz interminável. É uma 
escada misteriosa que liga a terra ao céu e leva o pretendente à imortal morada de 
Brahma (SIVANANDA, 1993:10).  (O grifo é meu) 

Sobre os praticantes do Yoga, ele costumava dizer que “aquele que sempre quer 

novidades não está pronto para a Yoga”. E, quanto à prática do Hatha-Yoga, alertava: 

7 Um tipo de comunidade onde os discípulos se dedicam ao crescimento espiritual.
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A idéia é a de que “pôr-se de cabeça para baixo”, por si só não faz um Yogue. A 
preocupação primordial do Yoga é com o Ser interno do homem. (SIVANANDA, 
1967:23). 

Nestas  palavras,  Sivananda faz uma crítica sutil aos  praticantes  do  Hatha-Yoga. 

Podemos observar que este fato continua ocorrendo entre alguns instrutores de Yoga: a 

excessiva preocupação em ensinar as posturas esquecendo-se da parte principal da aula, 

que deveria ser: a prática da concentração que pode levar o aluno à meditação.

 Sivananda demonstra em seus escritos que não era contra o Hatha-Yoga, desde que 

fosse  usado  com  ponderação,  pois  o  seu  objetivo  era  a  meditação.  Sabemos  que 

atualmente  existe  um estilo  de  Yoga  denominado  “Sivananda”  onde  as  posturas  são 

bastante  utilizadas.  Como  os  tempos  mudaram,  talvez  este  “estilo”  seja  mais  uma 

característica da “hibridação” que presenciamos na pós-modernidade, como veremos no 

segundo capítulo.

Sivananda estava muito preocupado, já naquela época, pelo fato de o Yoga estar 

chegando ao Ocidente de forma deturpada e alertava seus discípulos para o fato de que 

havia uma tendência ocidental em “transformar o Yoga num tipo de Educação Física”:

Possivelmente nenhuma outra ciência é mais mal interpretada do que a simples ciência 
espiritual do Yoga. Recentemente um ex-embaixador da Índia, na Bélgica8, disse ter 
constatado que, na Europa, de um modo geral, o termo Yoga não significa muito 
mais do que Asana e Pranayama e, às vezes, alguns indianos tentavam fazer passar 
por uma demonstração de poderes ióguicos, alguns simples truques de magia comum. 
O Ocidente não pode ser culpado por isso, porque há tão poucos livros bons sobre o 
assunto e a maioria destes trata principalmente de Asana e Pranayama, que são os 
melhores auxiliares do Yoga (SIVANANDA,1967:21). (O grifo é meu).

 O fato citado por Sivananda, da visita do ex-embaixador da Índia na Bélgica, deve 

ter  ocorrido na década de 60, mas, o  problema continua atual, pois a visão do mundo 

ocidental com relação à palavra Yoga,  continua relacionada principalmente a “asanas e 

pranayamas”, ou seja, posturas e respiração.  Como destaca muito bem Sivananda, estas 

práticas não passam de “auxiliares” do Yoga, mas passaram a ter a posição principal, o 

que é lastimável. Quanto  aos  livros,  pode-se dizer que existem poucos  relacionados a 

filosofia e, quando se procura obras relacionados ao Yoga nas grandes livrarias, eles estão 

agendados, na maior parte das vezes, na área de Educação Física ou Saúde, quando não 

espalhados entre os mais variados assuntos.
8 Na década de 60 temos na Bélgica  dois  professores que se dedicavam a Hatha-Yoga: Déchanet (que 

foi iniciado por Phillipe de Méric,  discípulo de Sri Mahesh Gatradyal) e Van Lysebet que inclusive 
viajou para a Índia e praticou dois meses posturas básicas com Pattabhi Jois. 
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Sivananda ensinava que a mente cósmica é a soma de todas as mentes individuais e 

que a mente do ser humano é um fragmento da mente universal. Sobre a mente humana, 

uma teoria já defendida por ele, comprovada por recentes pesquisas é  que:

A mente humana tem o poder de atender a uma coisa de cada vez, contudo é capaz de 
passar de uma coisa para outra com um grau admirável de rapidez, na verdade, com 
tanta velocidade que se tem a impressão que ela pode se ocupar com várias coisas ao 
mesmo tempo. Mas as maiores autoridades ocidentais e orientais se atêm à teoria da 
idéia  “única”  como sendo a  correta.  Esta  teoria  também está  de  acordo  com a 
experiência cotidiana das pessoas. (SIVANANDA,1993:59).

Em seu livro sobre 14 Lições de Raja-Yoga, logo na primeira lição, ele ratifica a 

definição  de  Yoga  dada  por  Patanjali como  “a  supressão  dos  turbilhões  mentais  ou 

modificações da mente” e como frutos de sua experiência destaca que, “o Yoga dá boa 

concentração, boa saúde, equilíbrio mental, paz de espírito e verdadeira felicidade”. Nesta 

obra, ele destaca também o tema da alimentação e aconselha uma dieta bem limitada e 

vegetariana. Falaremos a este respeito no capítulo terceiro.

Swami Sivananda ganhou o respeito e admiração de importantes nomes do seu país 

como S. Radhakrishna, importante filósofo que chegou a presidente e o Primeiro Ministro 

Nehru que o  considerava um rishi (sábio)  autêntico.  Do seu monastério,  no Himalaia, 

editou  revistas,  escreveu  inúmeros  livros,  manteve  correspondência  com  pessoas  do 

mundo todo.  Orientou práticas de meditação e atendeu a milhares de pessoas,  sempre 

estimulando  e  direcionando  seus  discípulos  a  atitude  mental  correta.  “Não  faças 

demasiados esforços para conter a mente”, dizia ele.  Sivananda veio a falecer em 14 de 

julho de1963, no seu Ashram, entre a floresta e o Rio Ganges, no Himalaia.

1-2-7- Jiddu   Krishnamurti (1895-1986)

 No final do século XX, podemos destacar a pessoa de  Krishnamurti, mais que um 

filósofo ou um sociólogo, um pensador que muito veio a influenciar os estudiosos e os 

jovens ocidentais da “Contracultura”. Ele fez parte também de um circulo de pensadores e 

de uma sociedade que se tornou polêmica: a  Sociedade Teosófica fundada por Madame 

Blavatsky, conhecida por seus poderes paranormais e uma coleção de livros, deixados pela 

mesma, que são de valor inestimável pelo grande número de informações e comentários 
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que oferece, a respeito do universo e do homem; algo que todos os orientalistas da época 

não conseguiram realizar: A Doutrina Secreta e Ísis sem Véu (ao todo dez volumes).

A obra deixada por Helena Petrovska Blavatsky merece ser conhecida por  todos 

aqueles que  se  interessam pela filosofia e  cultura  oriental.  Krishnamurti,  com certeza, 

recebeu forte influência destes teosofistas, mesmo porque seu pai era um deles e ele viveu 

sua infância e juventude sob a tutela de Annie Besant (1847-1933), que veio a se tornar 

presidente da Sociedade quando o Coronel H. S. Olcott faleceu, em 1907. 

Annie Besant foi uma feminista, ambientalista, e defendia a liberdade, quando grande 

número de países estava preso ao colonialismo. Na Índia, ela exerceu importante papel na 

criação e reformas de escolas e universidades. Profunda conhecedora da filosofia oriental, 

deixou inúmeras obras e esclarece que “a Teosofia não preconiza nada mais que Raja 

Yoga”  (BESANT,1968:21).  A  Raja-Yoga,  também  conhecida  como  “Yoga  Real” 

corresponde a  práticas espirituais mais elevadas,  enquanto  o  Hatha-Yoga é  tido  como 

disciplina preparatória.  Logo,  Besant  declara  abertamente  que  a  Sociedade  Teosófica 

recebeu influência desta linha de Yoga. 

A pessoa de Krishnamurti se destaca pela divulgação que o mesmo deu a conceitos 

importantes dentro da filosofia yogue e principalmente do que diz respeito ao silêncio e a 

meditação. Como exemplo podemos citar:

Se  observardes  com  muita  atenção,  vereis  que, 
embora a reação, o movimento do pensamento pareça 
tão  rápido,  há  vãos,  há  intervalos  entre  os 
pensamentos. Entre dois pensamentos, há um período 
de silêncio, que não se relaciona com o processo de 
pensamento. Observando-o,  vereis que esse período 
de  silêncio,  esse  intervalo,  não  é  temporal,  e  o 
descobrimento desse intervalo, o pleno experimentar 
desse  intervalo,  liberta-vos  do  condicionamento. 
(KRISHNAMURTI,1974:187) (O grifo é meu).

Krishnamurti  nasceu  na  Índia  em 11  de  maio  de 

1895, na cidade de Madanapalle, próximo de Madras, (Madrasta). Sendo o oitavo filho de 

uma família brâmane, recebeu esse nome em honra de Sri Krishna, de quem sua mãe era 

devota. Sua mãe, Sanjeevamma, morrera em 1905, mas aprendeu com ela as bases para 

sua busca espiritual. Seu pai, Juddu Narianiah, aposentado e velho teosofista,  ofereceu 

seus serviços à Sociedade Teosófica tornando-se o secretário assistente e foi então com os 

quatro  filhos que ainda lhe restavam, viver em Adyar, sede da Sociedade,  fundada por 
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Madame Blavatsky. Charles Leadbeater, um dos chefes da comunidade, por volta de 1904 
9, notou ser Krishnamurti, com apenas nove anos de idade, uma criança muito especial e, 

posteriormente, Annie Besant,  com o consentimento do pai do menino, tomou-o sob sua 

tutela, ele e seu irmão Nityananda. 

Em janeiro de 1911, foi fundada em Adyar a  Ordem Internacional da Estrela do 

Oriente tendo Krishnamurti, com dezesseis anos, na qualidade de chefe. A organização 

tinha como objetivo preparar os seus membros e o mundo para o advento do “Instrutor do 

Mundo”. Tanto Annie Besant quanto Leadbeater, ou os teosofistas, acreditavam que todos 

os grandes instrutores religiosos foram guiados por um Grande Ser, que se manifestava a 

cada dois mil anos numa encarnação humana e Krishnamurti seria o veículo escolhido pelo 

Lord Maitreya. Neste mesmo período, Annie Besant levou Krishnamurti e seu irmão para 

Londres, com o objetivo de aprimorar a educação de ambos. Ele ficou na Inglaterra até o 

final da guerra (sobre a qual ele disse: “um crime não deixa de ser um crime porque é 

cometido por muitas pessoas”) e em 1920 foi para Paris, onde aprendeu o sânscrito e o 

francês  de  forma fluente.  Krishnamurti  acompanhava Annie Besant,  sua  mãe adotiva, 

quando ela realizava palestras em várias cidades do mundo. Neste período, ele passou a ter 

várias experiências relacionadas com suas práticas meditativas.

Em 1921, voltou para Índia, país onde todos buscavam a espiritualidade, mas ele 

não se deixou seduzir pelas aparências de sua terra. Ele dizia: “A Índia pode ter os livros 

mais sagrados do mundo, as maiores filosofias, maravilhosos templos antigos, mas nada 

disso me pôde dar o que eu procurava”. (KRISHNAMURTI, apud ACHARD,1974:24-

a:13). Ele sabia intuitivamente que não era nos livros, nos templos ou na filosofia que ele 

encontraria a resposta para seus questionamentos, mas foi na Índia que  ele  iniciou sua 

carreira de orador  público, atividade esta que a princípio foi bastante difícil dada a sua 

natural  timidez.  Em 1922,  viajou para  a  Austrália onde  realizou várias conferências e 

depois retornou para a Califórnia, onde encontrou  o  paraíso natural de Ojai, a quinze 

milhas de Los Angeles. Neste local, ele e seu irmão realizaram juntos muitas sessões de 

meditação.

 Na Holanda, o barão Pallandt Van Erde colocou à disposição de Krishnamurti o seu 

belo castelo, em Ommen. Este presente não foi aceito como dádiva pessoal e um sindicato 

foi formado para administrá-lo em benefício do seu trabalho. A partir de 1924, em todo 

verão  foram realizadas palestras,  com uma  platéia que  variava entre  duas à três  mil 

9 - Para alguns autores este encontro teria acontecido em 1909. Conclui pelas pesquisas realizadas que o 
encontro se deu em 1904 e a adoção em 1909.
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pessoas.  Ao mesmo tempo,  em Ojai, Califórnia, as reuniões continuaram com enormes 

auditórios. Em 1925, quando Krishnamurti estava na Índia, o seu irmão, com quem tinha 

um forte relacionamento, veio a falecer em Ojai, e este fato trouxe grandes mudanças em 

sua vida. Foi após a morte  de seu irmão que ele veio a ter  uma das experiência mais 

profundas em sua vida, e descobriu o que significava a liberdade interior. Passou a criticar 

todas as organizações espirituais e dizia que “ a descoberta da verdade só pode ser pessoal 

e  direta”.  A partir  de  1926,  os  seguidores  de  Krishnamurti  começaram a  notar  sua 

mudança, usando de um tom de revolta e palavras que abalaram a estrutura de muitas 

pessoas. Por ele, muitos estavam dispostos a morrer e não esperavam ouvir que deveriam 

pensar por si próprios e não obedecer a nenhuma autoridade externa. Ele não queria ser 

visto  como um guru ou  o  fundador  de uma nova seita ou  religião e afirmava “que a 

verdade  é  um país sem caminhos e  que  a  ele  não  se  chega  por  nenhuma trilha,  por 

nenhuma religião, por seita alguma”. (KRISHNAMURTI, 1974:24-a:22)

Em 03 de agosto  de 1929,  em Ommen, na presença de Annie Besant,  sua mãe 

adotiva,  ele dissolveu a  Ordem das Estrelas,  que existia há dezoito  anos  e  que,  nesse 

momento,  contava com quase 60.000 membros, um enorme recurso financeiro e várias 

propriedades. Krishnamurti, com 34 anos de idade, havia alcançado o discernimento e a 

força na decisão que iria modificar totalmente a sua vida. Restituiu todos os bens que havia 

recebido como presente, declarando que não queria seguidores e que cada um  cuidasse de 

sua própria vida e, além do mais, ele se dizia incompreendido: 

Se  existirem apenas  cinco pessoas  que  queiram escutar,  que queiram viver,  que 
tenham suas  faces voltadas para  a  eternidade, isso será o bastante. O que adianta 
milhares de pessoas que não compreendem, que estão totalmente embalsamadas em 
seus próprios preconceitos, que não querem uma coisa nova mas antes de mais nada 
gostariam  de  traduzi-la  para  adaptá-la  às  suas  individualidades  estéreis?  (Ibid,  
1974:61).

 A partir de 1930, ele reiniciou suas palestras, principalmente em Ojai (Califórnia), 

Ommen (Holanda) e Varanasi (antiga Benares-Índia) e, a partir de 1934, ele foi ouvido em 

várias partes do mundo (Nova Zelândia, Inglaterra, França, Suíça, Itália, Holanda, etc.), 

somente interrompendo o seu trabalho quando as autoridades lhe proibiram, na época das 

guerras. A adoração do público, que tanto o incomodava, foi substituída pelo respeito. 

Muitos livros foram editados (mais de sessenta) e traduzidos para vários idiomas, onde ele 

aborda os mais variados temas com maestria. Destacamos um trecho onde ele  fala sobre o 

33



silêncio interior, considerando-o como o único capaz de dissolver todos os conflitos:

O vazio total da mente, quando alumiada até em seus recônditos recessos, tem uma 
intensidade que não é o frenesi de estar ocupada e que não está sujeita a diminuir, com 
a  resistência que acompanha toda ocupação.  Nada  havendo a  que resistir  ou que 
vencer, essa intensidade é silêncio sem esforço. A mente ocupada não conhece esse 
silêncio. (KRISHNAMURTI,1981:292). 
 

As idéias de Krishnamurti quanto à educação eram inovadoras, considerando-a falha 

e  como tal precisava ser  modificada.  Alertava para o  risco dos  condicionamentos  que 

sofremos com as propagandas (para ele ser um propagandista é ser um mentiroso), com o 

governo, as religiões organizadas e seus dogmas e os códigos morais da sociedade. Dizia 

que  deveríamos  ensinar  às  crianças  que  é  uma  estupidez  nos  conformar,  e  que  não 

precisamos  aceitar  tudo  aquilo  que  a  sociedade  nos  impõe.  Dizia ainda que  primeiro 

precisamos derrubar nossos próprios condicionamentos para poder ajudar as crianças pois 

só podemos transmitir aquilo que somos. Colocava o amor e a vocação como elementos 

principais no magistério.  Dizia que era preciso também educar o educador:

Educar o educador – isto é, faze-lo compreender a si mesmo – é empresa das mais 
difíceis, porque nós, em geral, já estamos cristalizados num sistema de pensamento ou 
forma de ação, já nos entregamos inteiramente a alguma ideologia, religião, ou padrão 
de conduta. Por essa razão é que ensinamos ao jovem o que pensar e não como pensar. 
(KRISHNAMURTI, s.d.124) 

Esta falha, observada por Krishnamurti há tantos anos, continua presente na pós-

modernidade e, apesar de uma grande variedade de métodos terem surgido na área da 

educação, percebe-se que há uma grande distância entre a teoria e a prática. Crianças e 

jovens,  na  sua  grande  maioria,  recebem tudo  pronto,  daí  a  grande  dificuldade,  por 

exemplo,  na interpretação de textos, pois não aprenderam “como pensar”. E o adulto por 

estar “cristalizado” não consegue identificar a sua falha.

A educação  foi  uma  das  grandes  preocupações  de  Krishnamurti  e,  ainda  vivo, 

fundou várias escolas em diferentes partes do mundo onde crianças, jovens e adultos eram 

e, ainda são, acolhidos de uma forma amorosa. 

Podemos considerar Krishnamurti uma pessoa com inteligência perspicaz e de uma 

profunda natureza  filosófica, mas devemos reconhecer também, que em todos  os  seus 

livros e palestras, não chegou a oferecer de forma clara uma técnica ou prática que levasse 

alguém ao  estado  de iluminação.  O que para ele era  evidente,  ficava incompreensível, 

muitas vezes, para aqueles que o ouviam. Quando ele diz, por exemplo, que a mente se 
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purifica quando está “vivendo com o fato” e aí não existiria o conflito de opostos;  este 

“fato” pode ser identificado ao ato Puro, ao ato Divino da Estética de Bergson. E, se for 

assim, só pode praticar o ato divino aquele que é um Ser Divino, logo o homem realizado. 

E, para viver o “fato ou o ato puro” a pessoa precisa da vivência, da experiência e não de 

tantas palavras. 

Quando ele coloca ainda que “Deus é o homem purificado”10  não esclarece que este 

homem é purificado porque alcançou o estado de iluminação e não deixa claro a técnica ou 

método que todo ser humano pode utilizar para alcançar este estado.  Suas colocações a 

respeito da prática meditativa pode causar uma certa confusão para aqueles que não têm 

experiência com a mesma. Logo, ensinar a técnica, levar o indivíduo à cosmo-experiência é 

a coisa mais importante a ser feita para se alcançar o estado de Yoga, a união. Deus é 

aquele homem que  se  integrou  na vida cósmica e  essa união  depende da  purificação 

através do Yoga. Diz o Bhagavad Gita /VI/12:

Assim  sentado,  domina  a  sua  mente  e,  dirige  o  pensamento  a  um  ponto  de 
concentração, retendo, ao mesmo tempo, as impressões dos sentidos e não deixando 
entrar  na  mente pensamentos que vagueiam.  Nessa  posição,  conservando calma e 
persistência, purifica a sua alma dirigindo a consciência ao Eu Real, ao Absoluto, que 
é a base de todos os seres (BHAGAVAD GITA,VI/12) 

Krishnamurti  veio  a  falecer  com câncer,  em 17  de  fevereiro  de  1986  em Ojai, 

Califórnia, com 90 anos de idade. Seus amigos mais próximos percebendo a riqueza dos 

seus ensinamentos, criaram Fundações que se espalharam pela Europa, Estados Unidos, 

América Latina e Índia. No Brasil existe a Instituição Cultural Krishnamurti desde 1935. 

Elas têm como objetivo difundir as obras  de Krishnamurti e ajuda a financiar as suas 

escolas.

A Contracultura - um momento que é importante destacar

Se no século XIX pudemos destacar  tantos  exploradores  do  pensamento  que se 

voltaram para a Índia, muitos deles homens já maduros que se mostravam insatisfeitos com 

a  filosofia ocidental,  vamos encontrar  no século  XX um movimento  que marcou  pela 

10 -“Não há  outro  Deus senão  o homem purificado”  -  declarou  Krishnamurti  em 1930  -  O homem 
purificado se conhece perfeitamente e se livrou dos falsos valores do egoísmo, da agitação mental.  ...” 
KRISHNAMURTI, apud LINSSEN, Robert, Krishnamurti e o Zen - Revista Planeta Especial,1974: nº 24-
107-114.
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diferença de idade, pois, na Contracultura (60/70) são os jovens que iniciam esta viagem. 

Quando  as  religiões  judaico-cristãs  passaram a  ser  o  foco  das  classes dominantes,  os 

jovens da classe média perderam contato com elas e esse desinteresse veio a refletir tanto 

na  esfera  religiosa  quanto  na  cultural  (Contra-Cultura).  Alguns  jovens  passam a  se 

envolver com novas ideologias sociais, materialistas e revolucionárias (participação nos 

sindicatos,  nos movimentos trabalhistas); outros  acham que a política é o  contrário  da 

mística e preferem entrar para os movimentos hippies e muitos deles recorreram então ao 

consumo de drogas, para alcançar os estados alterados de consciência de uma forma mais 

rápida. Todos eles buscavam uma resposta interior mas a droga serviu apenas para ampliar 

o que tinham dentro de si mesmos. Como resultado, alguns, não encontrando uma resposta 

compatível com as  suas  buscas,  adotaram uma atitude  negativa  com relação  à  vida, 

perderam a confiança em si mesmos e outros se voltaram para a Índia. As comunidades 

hippies americanas, onde o movimento da Contracultura floresceu, aumentaram muito e 

tornou-se  um fenômeno  mundial  (Amsterdã,  Londres,  Paris).  Nos  arredores  de  São 

Francisco,  próximo de Big Sur,  haviam comunidades onde os  jovens desenvolveram a 

agricultura  (legumes e  frutas)  e  a  produção  de  produtos  artesanais (bijuterias,  cintos, 

bolsas, chinelos de couro) e roupas (túnicas principalmente)  e incensos vindos  da Índia. 

Na música, vamos encontrar o então famoso Ravi Shankar que encantava a todos com 

seus  instrumentos  exóticos.  Na  literatura,  os  preferidos  eram os  autores  indianos  ou 

ocidentais envolvidos com a cultura oriental, tais como: Jiddu Krishnamurti (que acabamos 

de  citar),  Rabindranath  Tagore,  Khalil Gibran,  Hermann Hesse,  Aldous  Huxley,  Paul 

Brunton, Bhagwan Rajneesh  e  tudo que se relacionasse ao Yoga. A moda indiana era tão 

forte que muitos já se sentiam um yogue ao usar uma túnica comprida, e as lojas ofereciam 

esses  trajes  como  os  mais “indicados  para  a  prática  da  meditação”.  As comunidades 

buscavam  uma  vida  paralela,  com  valores  diferenciados,  fugindo  ou  negando  as 

instituições,  recusando  a  violência urbana,  decepcionados  com a  família e  a  vida  em 

sociedade. Mas a grande dificuldade de comunicação que havia dentro da família ou da 

sociedade urbana vem a se refletir, é claro, entre os “irmãos” da comunidade ou “grande 

família”  e  as  mesmas  dificuldades  de  adaptação  acabam  acontecendo.  Passado  o 

entusiasmo inicial, as comunidades foram pouco a pouco se desfazendo e aqueles que se 

envolveram com o uso de drogas mais pesadas tiveram ainda mais problemas ao retornar 

para o ambiente social.

Foi nesta fase ,também, que muitos jovens viajaram até a Índia e  Nepal em busca de 
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seus “gurus”, da graça e da sabedoria, que pensavam encontrar caminhando pelo Ganges, 

seja em Varanasi (Benares) ou Rishkesh. Alguns buscavam a facilidade da obtenção da 

droga, o “soma” dos deuses do hinduísmo. Outros  acreditavam que a Índia, o país dos 

ashrams e da meditação, dos yogues e sadhus, traria a paz eterna, o mergulho interior que 

tanto  ansiavam mas acabaram se defrontando  com seus  próprios  demônios  interiores. 

Deste  período  tão  especial podemos  destacar  um retorno  à  natureza,  o  esoterismo,  o 

misticismo,  novas  seitas,  a  medicina  alternativa  com  as  suas  terapias  naturais  e  a 

alimentação vegetariana ou macrobiótica virou “moda”. 

Ainda deste período, um movimento que deixou vivo na mente dos ocidentais os 

jovens com suas roupas coloridas no estilo indiano (os  rapazes usando longas túnicas 

laranja ou  amarela,  cabeça  raspada  ou  rabo  de  cavalo  e  as  mulheres  usando  o  sari) 

circulando em grupo pelas cidades, distribuindo folhetos, marcando o ritmo nos tambores, 

tocando  sinos,  sorrindo e  entoando  com muita alegria o  mantra  “Hare Krishna, Hare, 

Hare!”.  Surge  no  ocidente  o  Movimento  Hare  Krishna  e  o  canto  do  mantra  “Hare 

Krishna”, para eles, tem o poder de elevar a alma e celebrar o nascimento de Krishna, um 

homem-deus que teria surgido há cinco mil anos na Índia. 

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977) é conhecido como o fundador 

e  chefe  espiritual  da  Ordem  Hare  Krishna,  a  “Sociedade  Internacional  para  a 

Consciência  de  Krishna”,  (ISKCON),  julho de  1966,  tida  como  um ramo  da  antiga 

tradição conhecida por Vaishnavismo. Nasceu em Calcutá, Índia e, em 1922, conheceu o 

seu  mestre  espiritual  Sri  Bhaktisiddhanta  Saraswati  Thakura.  Foi ele  que  lhe pediu a 

divulgação dos seus ensinamentos no mundo ocidental. Em 1965, Sri Prabhupada viajou 

para os Estados Unidos e, em Nova York, criou vários ashrams (comunidades), escolas, 

templos, institutos. Ele trouxe para o Ocidente mensagens que estão na base da maioria 

dos cultos religiosos hindus. Traduziu e comentou importantes obras que compõem as 

antigas escrituras conhecidas como védicas, tais como: o Bhagavad-Gita, os Upanishads e 

outras.  Em 1972,  introduziu o  sistema védico  de  educação  primária e  secundária,  na 

primeira escola Gurukula dos Estados Unidos. Até agora existem mais de trinta escolas no 

mundo. 

Prabhupada é autor de 60 livros, traduzidos em vários idiomas; possui uma editora 

que publica livros no campo da literatura,  religião e da filosofia indiana. No Ocidente, 

entre as décadas de 60 e 70, fez muito sucesso atraindo jovens das comunidades hippies. 

Seus adeptos ficaram famosos pela divulgação do mantra “Hare Krishna” e do Bhakti-
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Yoga,  que  prega  o  caminho de  devoção  à  Krishna,  o  Deus  encarnado,  venerado  na 

tradição Vaishnava. Alguns estudiosos duvidam da existência da figura de Krishna, assim 

como alguns duvidam da existência de Jesus. Tudo indica que ele foi um mestre espiritual 

muito reverenciado que com o tempo passou a ser deificado, como ocorreu com outros 

mestres.  Os ensinamentos de Krishna estão  registrados no  Bhagavad-Gita e em outras 

partes do Mahabharata, além do Rig-Veda (8.74) e no Chandogya-Upanishad (30.6). 

Ao ler os pequenos manuais distribuídos pelos discípulos de Prabhupada, em troca 

de  uma  pequena  doação,  e  conversando  com  alguns  deles  nas  ruas  de  São  Paulo, 

descobrimos que não há o hábito de se praticar meditação em suas reuniões, apenas são 

entoados cantos. Encontramos entre os ensinamentos de Prabhupada, sobre Meditação e 

Superconsciência:

Na verdade a pratica de Yoga é alcançada quando você está em samadhi, pensando 
sempre na forma Visnu do Senhor dentro de seu coração, sem perturbar-se. Portanto 
os  yogis  vão  a  um local  isolado,  e,  controlando  todos  os  sentidos  e  a  mente, 
absorvendo-se em pensar na forma de Visnu, eles atingem o samadhi. Isto chama-se 
perfeição da yoga. Na realidade, este sistema de yoga é muitíssimo difícil. Talvez 
seja possível para algum homem solitário, mas para a massa popular em geral ele 
não é recomendado nas escrituras: ...  'Nesta era de Kali, deve-se  cantar o santo 
nome do Senhor para se alcançar a salvação. Não há outra maneira. Não há outra 
maneira. Não há outra maneira' (PRABHUPADA,1990:04). (O grifo é meu)

Nota-se pelo texto que o autor considera a pratica do Yoga-meditação “um sistema 

de yoga muitíssimo difícil” e que a mesma só possa ser praticada em locais isolados. Na 

Índia de hoje, ou ainda em outros países praticantes do hinduísmo, é comum o pensamento 

de que a prática de meditação deve ser feita nas florestas ou em grutas, nas montanhas e 

nem sequer o templo é, para muitos, considerado o local adequado.11Quanto a ser uma 

prática difícil, estamos de acordo mas, o seu aprendizado não é impossível. Discordamos 

do autor ao ensinar seus discípulos, que a pratica não é recomendada para a massa popular 

em geral e apenas acessível para os solitários. Com relação ao Hatha-Yoga ele observa :

Fazer  uma mera exibição de ginástica não é a perfeição do yoga. Yoga significa 
controle dos sentidos. (PRABHUPADA,1990:01). (O grifo é meu).

Prabhupada ensina que “cantar o nome de Deus” leva a salvação, ou ainda “se você 

quer conhecer Deus, tem de adotar este sistema de bhakti-yoga”. O mantra “Hare Krishna” 

11-Fui censurada por um guia turístico, hinduísta, por estar meditando no Mother Temple, em Bali. Para 
ele lugar de fazer meditação é a floresta. Isto mostra que a imagem do asceta ou do yogue, que se retira do 
mundo para sua prática de meditação, é muito forte na cultura hindu. 
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foi divulgado primeiro por Caitanya Mahaprabhu, como uma fórmula fácil para se atingir a 

auto-realização. Ele afirma: 

Nenhum outro meio de realização espiritual é tão eficiente nesta era de desavenças e 
hipocrisia quanto o maha-mantra: Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare/ 
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. (Ibid:49).

Pessoalmente, acreditamos que o canto pode levar a um pico de emoção  em pessoas 

que participam de rituais devocionais (cantos e oferendas) mas, isto apenas não vai levar a 

auto-realização. Sri Prabhupada não incentivou os seus discípulos na prática da meditação 

ou  do  Hatha-Yoga  mas,  divulgou a  filosofia indiana com grande eficiência no  mundo 

ocidental e, a partir desses ensinamentos, muitos voltaram seus olhares para a Índia.

Continuando  nossa  viagem,  veremos  que  a  influência  do  pensamento  indiano 

ultrapassou o círculo acadêmico, ou seja, sai dos meios especializados e passa a atrair a 

grande massa popular, como já vimos, com o movimento da Contracultura. A literatura 

com  temas  relacionados  ao  Oriente  ganham  destaque  e  uma  das  obras,  no  estilo 

romanceado, que chamou a atenção de muitos leitores foi  Índia Secreta, escrito por Paul 

Brunton.  Embora  seja de  origem inglesa,  destacamos  a  sua  pessoa,  tendo  em vista  a 

enorme  popularidade  dos  seus  livros  no  mundo  ocidental,  além de  ser  conhecido  e 

respeitado por muitos indianos.

1-2-8 - PAUL BRUNTON (1898-1981)
 

Nasceu  em  Londres  e  teve  uma  longa  carreira  no 

jornalismo  tendo  se  tornado,  ao  longo  do  tempo,  um 

pesquisador  no  estudo  comparativo  das  religiões  e  profundo 

conhecedor da filosofia e mística oriental. Dedicou-se à busca da 

Verdade como compromisso de vida e escreveu inúmeros livros 

onde  se  nota  uma espiritualidade séria e  silenciosa.  Autor  de 

várias  obras,  entre  elas,  A  Índia  Secreta, Um  eremita  no 

Himalaia, A sabedoria do eu superior, O caminho secreto, onde 

relata suas experiências de viagem à Índia em busca dos yogues, 

místicos e homens santos.  Entre os vários yogues que teve oportunidade de encontrar, 

conheceu Ramana Maharshi (1879-1950), considerado um dos grandes seres iluminados 

39



do século XX. Sobre os yogues, relata Brunton:

É  interessante  notar  que  as  grutas  das  montanhas  sempre  foram  as  residências 
favoritas dos Yogues e eremitas.  Os antigos as  destinavam aos deuses. Zoroastro, 
profeta  dos parses,  se entregava á  meditação numa caverna;  também numa gruta 
Maomé recebia as suas revelações.  Os Yogues indianos ainda têm outras boas razões 
para preferir as cavernas, pois suas pedras não só os protegem das inclemencias de 
monção, como também os abriga das bruscas mudanças de temperatura ao levantar e 
ao pôr do sol; o frescor da sombra, seu silêncio, são favoráveis à meditação, e o ar 
rarefeito atenua as  necessidades fisiológicas,  reduzindo ao mínimo os cuidados de 
higiene indispensáveis ao corpo.... Ramana ficou anos vivendo nessa caverna, entre 
os constantes êxtases. Ele não era um yogue, no sentido próprio da palavra, pois 
nunca estudara doutrina Yoga  nem praticara os exercícios  sob a vigilância de um 
mestre.  Seguia individualmente a vereda sublime que leva ao conhecimento de si 
próprio,  guiado  por  um apelo  interior  do  seu  Mestre  Divino.  (BRUNTON, 
s.d.:267). (O grifo é meu).

Percebe-se, neste texto,  que para o autor  yogue é aquele que estuda a filosofia e 

pratica uma série de “exercícios” ( as posturas) sob a orientação de um mestre. Em suas 

obras nota-se que Brunton via o Yoga mais como uma atividade física, que ele critica 

duramente dizendo ser, uma “Yoga comum” , daí também a sua colocação de que Ramana 

“não era um yogue, no sentido próprio da palavra”. Na verdade Ramana era o verdadeiro 

yogue e foi um dos poucos que atingiu o mais elevado samadhi, alcançou o verdadeiro 

Yoga, a união com o Divino. O próprio Brunton relata que Ramana vivia em “constantes 

êxtases”. 

Brunton descreve a meditação como uma prática diferenciada do Yoga, visão esta 

que vem se firmando cada vez mais na atualidade. Ele destaca com veemência o valor da 

meditação, prática que ele demonstra  realizar com regularidade.  Era contra o ascetismo e 

considerava a meditação não como um fim em si mesmo mas um meio para alcançar um 

fim. Ele alerta quanto aos riscos e benefícios do pranayama (exercícios de respiração) e da 

meditação, das expectativas do ego com relação as práticas, como quando se coloca como 

objetivo o ganho de poderes. 

Já no início de suas pesquisas, pela Índia, Brunton havia encontrado o “verdadeiro 

yogue”, e, ao que parece, alguns pré-conceitos com relação ao significado do termo Yoga 

o impediram de ver, na pessoa de Ramana, um “Yogue”. Ele se tornou um discípulo fiel 

do sábio de Arunachala. São suas palavras:

Ele  foi  o  místico  indiano  que  mais  me  inspirou,  o  sábio  indiano  a  quem mais 
reverenciei, e seu poder era tal que tanto o Governador Geral quanto o maltrapilho 
trabalhador cule sentavam-se juntos a seus pés com o sentimento de estarem ante uma 
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presença divina. Certos fatores combinaram-se para nos manter separados durante os 
últimos dez anos de sua vida, mas o contato telepático interior e a estreita afinidade 
espiritual  entre  nós  permanecem  –  e  permanecem  -  vívidos  e  ininterruptos 
(BRUNTON, 1995:185).

Este  contato  telepático  e  a  afinidade  espiritual  entre  mestre  e  discípulo  são 

relatados com freqüência na vida dos chamados grandes místicos e é um fato que pode 

ocorrer para aqueles que se dedicam à prática meditativa e ao silêncio interior ou daqueles 

que estão,  de alguma maneira,  preparados  para  tal  contato,  pois a  consciência de um 

Mestre sente-se a vontade em todas as esferas. É conhecida a frase “quando o discípulo 

está pronto o mestre aparece”. Leadbeater esclarece: “A indescritível união do discípulo 

com o Mestre, que começa com a cerimônia da aceitação, é permanente, pois ainda que o 

discípulo esteja muito longe do Mestre no plano  físico, seus veículos superiores vibram 

em harmonia com os de seu Instrutor” (LEADBEATER,1999:101).

É surpreendente a mudança de visão que Brunton mostra em seus livros posteriores 

a respeito do que seja Yoga e especialmente o valor que a meditação passa a ter em sua 

vida. É possível identificar isso em suas palavras:

Atingimos assim o limite daquilo que pode ser explicado com palavras deste aspecto 
da realidade última. A verdade sobre ela é silenciosa, não pode escrever-se. O leitor e 
o  autor  devem agora  entrar  num silêncio  etéreo  e  estranho,  se  quiserem ainda 
progredir.  O silêncio é a melhor adoração mística e perceptiva. O estudante deve 
compreender que o Real está onde não parece existir senão um silêncio estático; 
onde a  sua percepção individual não registra  mais nem forma nem entidade, o Eu 
Superior é. (BRUNTON, 1997:329). (O grifo é meu).

Se torna desnecessário qualquer comentário sobre o texto e percebe-se o caminho 

que o autor seguiu durante toda sua vida: a busca do Silêncio. Brunton, obteve em sua 

viagens, estudos e reflexões as nuanças que o Yoga possuía em cada país que visitou, 

fosse ele do oriente ou do ocidente.

Também na Índia o  Yoga  apresentou-se (  e  apresenta-se até  hoje)  com facetas 

diferenciadas, como notou Mircea Eliade: “(O Yoga) acabou por integrar e absorver toda 

espécie de técnicas espirituais e místicas, das mais elementares as mais complexas”. Se, na 

própria Índia, vamos encontrar tantas variações e mal entendidos, não nos surpreende que 

o  Ocidente  tenha  sido  afetado  por  estes  pensamentos.  O  termo  yogue  passou  a  ser 

associado, a faquires, mágicos, feiticeiros, ilusionistas ou contorcionistas. Hoje, pode-se 

contar nos dedos o número de verdadeiros yogues ou verdadeiros mestres na Índia, mas 

no Ocidente encontramos em cada bairro, gurus ou pseudos- mestres diplomados e que 
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assinam orgulhosamente  o  seu  nome com o  símbolo  do  “Om”,  denominando-se  a  si 

mesmos de “yogues”. Mestre Bohdan costumava ensinar que yogue é aquele que realizou 

o Yoga,  a união com o Divino. Desta forma, aqueles que não alcançaram este estado, 

apenas podem ser  considerados  como meros  aspirantes a yogues.  Segue um relato  de 

Ramakrishna:

747- Certo brahmachari, (aspirante religioso), chamado Ramachandra, visitou um dia 
Shri Ramakrishna, no templo de Dakshineswar. Havia deixado crescer o cabelo e o 
levava entrançado, à  maneira dos ascetas.  Possuía ainda o costume de sentar-se e 
exclamar de tempo em tempo: 'Shivoham! Shivoham!'. (Sou o Senhor Shiva!), sem 
pronunciar  nenhuma outra  palavra.  Shri  Ramakrishna observou-o em silêncio por 
certo tempo e depois lhe disse: 'De que serve a mera repetição da palavra shivoham? 
Somente quando, pela perfeita meditação do Senhor dentro do templo do coração, se 
perde toda idéia do ego e se realiza o Senhor Shiva, tem alguém o direito de repetir 
essa  sagrada  palavra.  Que  bem pode fazer  a  mera  repetição  da  fórmula  sem a 
realização? Enquanto não se atinge o estado de realização, é melhor considerar  ao 
Senhor como Amo e a  si  mesmo como Seu humilde servidor'  (RAMAKRISHNA, 
apud VIYOYANANDA, s.d.:160). 

 Este fato serve para alertar os inúmeros ocidentais que vão à Índia e retornam ao 

seu país de origem, os homens com barba crescida e cabelos longos e as mulheres com sari 

(roupa típica das indianas) ou  saias e túnicas típicas do  país (que são por  sinal muito 

bonitas, mas as próprias indianas estão deixando de usar.), bindu (sinal) na testa, etc. Estas 

atitudes são típicas do “modismo” que iremos analisar no capítulo segundo. Na realidade, 

a maior mudança a ser aspirada deveria ser a interna, pois a externa é superficial. Brunton 

descreve sua experiência :

Testemunhamos hoje o fato de que por toda a Europa e a América surgiram escolas de 
hatha yoga. Isto é para ser bem recebido por várias razões. A maioria dos instrutores 
são ocidentais que estudaram, geralmente por períodos curtos, com um guru indiano 
que veio para o Ocidente e, em raros casos, com um guru na própria Índia. Vale a 
pena repetir neste contexto que o médico diretor do hospital de Rishikesh (que, situado 
no sopé do Himalaia,  é  o  maior  centro para  treinamento de yogis  na  Índia)  me 
informou que passaram por suas mãos mais de trezentos casos de yogis – ou melhor, 
candidatos a yogis – que haviam prejudicado a saúde ou se tornado insanos pela 
prática de determinados exercício de respiração ligado usualmente ao hatha yoga, 
mas também ao raja yoga elementar. Refiro-me ao exercício conhecido como “prender 
a respiração ( BRUNTON,1995:70). (O grifo é meu).

Este livro, The Notebooks of Paul Brunton, traduzido para o português com o título 

Idéias em Perspectiva,  foi editado em inglês em 1984, mas a história não mudou. Todos 

os  anos,  milhares de estrangeiros viajam à Índia para participar de aulas de yoga com 
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professores considerados famosos, em Rishikesh (ao norte)  ou em Mysore (ao sul). Ao 

regressar ao seu país de origem, consideram -se já verdadeiros yogues e começam a dar 

aulas, muitos deles desconhecendo os riscos que algumas técnicas podem oferecer, como 

no  exemplo  citado  por  Brunton,  relacionadas  ao  pranayama.  Outros  ainda  acabam 

causando sérias lesões ao  extrapolar  os  limites do  corpo  na ânsia de alcançar alguma 

postura desafiadora. Mais grave ainda, aqueles que se propõe a ensinar a meditação sendo 

eles próprios inexperientes, típico do conhecido ditado “um cego guiando outro cego”.

 Paul Brunton deixou uma extensa obra onde podemos ver o filósofo e o místico 

caminhando lado a lado. Suas experiências no mundo oriental, ao lado de yogues, místicos 

e homens santos vieram a contribuir enormemente para sua busca interior. Seu hábito de 

escrever sobre  a busca da auto-realização espiritual  e sua visão profunda  neste campo 

tem sido extremamente benéfica até os dias de hoje para seus leitores. 

Outro  nome  que  ficou  bastante  conhecido  no  Ocidente  divulgando  o  Yoga-

Meditação, além de outras práticas, foi Swami Muktananda.

1-2-9- Swami Muktananda (1908-1982)

Muktananda relata que, ainda criança, havia encontrado 

muitas vezes aquele que viria a ser mais tarde o seu guru, pois 

este  costumava  freqüentar  a  sua  escola.  Na  sua  juventude 

vagou  durante  muitos  anos  pela  Índia  e  quando  voltou  a 

procurar o seu guru, Nityananda, comenta que no inicio não se 

sentia bem ao lado dele pelo fato de ser muito rígido:

Nityananda era um ser que gostava de insultar os outros, e eu, era uma pessoa muito 
orgulhosa.  Onde ele estivesse o povo costumava ficar  em fila durante horas  para 
receber dele alguma coisa. Ele vivia sempre estabelecido no estado supremo. Algumas 
vezes  retornava  ao  estado  normal  de  consciência, num  humor  especial  ... 
(MUKTANANDA,1991:41). (O grifo é meu).

O fato do guru ser “um pouco duro” ao tratar seus discípulos  demonstra que isto é 

uma característica da personalidade do  mesmo. Nem todos  os gurus têm este tipo de 

comportamento mas pode-se dizer ser esta  uma técnica muito comum, com objetivo bem 
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definido. Está claro que o objetivo não é insultar mas, colocar o ego do discípulo no seu 

devido lugar. Chamo a atenção também para o testemunho do Swami no fato de que seu 

guru “retornava ao estado normal de consciência”, pois muitos acreditam que a pessoa 

realizada possa permanecer para sempre no “estado supremo”, como ele chama. Ao que 

parece, Muktananda  levou algum tempo até compreender a intenção do seu Mestre pois 

confessa que “descobria erros em todos os santos que procurava.”

... insultava-me repetidas vezes na frente de todo mundo e eu morria. Quanto maior 
era  o meu ego,  pior  tornavam-se os insultos.  Foi  assim durante vários  anos.  Ele 
trabalhando em mim e eu indo e vindo. Ia embora, depois sentia falta dele e voltava. 
Então, ele trabalhava mais um pouco em mim e eu ia embora. Finalmente, depois de 
muito tempo, deu-me alguma coisa e, através de sua graça, atingi o que procurava. 
(Ibid,41).

A questão da graça é interpretada entre os mestres de diferentes formas. Muktanada 

acreditava que “o Ser revela-se muito facilmente, através da graça do Guru. ... Você não 

pode atingir a Verdade só através de seu esforço” (Ibid:38). Mas, alguns Mestres ensinam 

que a Verdade só é alcançada por seu esforço pessoal e descartam a função da  graça. 

Muitos  deles,  como  Krishnamurti,  alegavam ainda  a  não  necessidade  de  um Mestre. 

Ramana Maharshi  também alcançou o estado da realização sem ter tido um Guru.

A importância do Mestre ou Guru, é lembrada por Muktanada ao afirmar: “esta é a 

principal função do Guru: destruir o ego do discípulo. O Guru é a morte para o ego. Não 

importa que escritura você leia, descobrirá que tudo que o Guru faz é matar o ego do 

discípulo”. (Ibid, 39).

Para Muktanada, dois fatores são importantes no caminho espiritual: a graça e o 

esforço, desde que não se entenda como graça um “toque de mágica”. A presença do Guru 

é importante também porque nenhum livro ou escritura pode substituir suas palavras ou 

orientação, que  costumam ser, muito individualizada.

Muktananda foi designado por seu mestre, Bhagawan Nityananda de Ganeshpuri , 

um dos grandes santos da Índia,  para difundir no Ocidente o Siddha Yoga, um estilo da 

linha do Raja Yoga, que faz uso principalmente da meditação e do canto de mantras. Tem 

como base a tradição Shivaíta de Caxemira e da escola Vedanta. 

Ele  jamais pensou ser escritor, mas, quando tinha sessenta anos de idade, enquanto 

viajava por  vários países, acabou reunindo suas reflexões, daí surgindo o  seu primeiro 

livro.  Em catorze  anos completou  uma coleção de trinta  volumes, entre  eles, poemas, 
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aforismos, escritos filosóficos, comentários das grandes escrituras, orientações dadas aos 

seus discípulos, etc. Se ocupava ainda da administração de vários ashrams construídos pela 

Índia,  Austrália,  Estados  Unidos,  além dos  150 centros  de meditação  espalhados  pelo 

mundo todo. Em 1957, erigiu a Fundação Siddha Yoga em Nova York, responsável pelas 

atividades realizadas em todo Ocidente. Sua sucessora, Swami Chidvilasananda, nasceu em 

1955, mais conhecida como Gurumayi, é a líder da organização e atua principalmente nos 

Estados Unidos.

Em seu livro, Encontrei a vida, Segredos da Jornada interior, ensina Muktananda:

A vida humana  é sublime.  ...  Mas  a  vida revela seu mistério apenas  àquele que 
realmente vive. Ela só é grande para quem está realmente vivo. O que quer dizer estar 
realmente  vivo?  Estar  verdadeiramente  vivo  significa  conhecer  seu  próprio  Ser, 
conhecer a Consciência que permeia todas as coisas no universo e vive no coração 
humano. A pessoa que não conhece seu próprio Ser, que se identifica com seu corpo, 
que pensa que só a vida mundana é real e que Deus não existe, não está realmente 
vivendo (MUKTANANDA,1991:15).

As palavras de Muktananda fazem lembrar um pensamento famoso de Einstein: 

A mais bela experiência que podemos ter é a do mistério. Ele é a emoção fundamental 
que se acha no berço da verdadeira arte e da verdadeira ciência. Quem não sabe disso 
e já não consegue surpreender-se, já não sabe maravilhar-se, está praticamente morto 
e tem os olhos embotados. ... (EINSTEIN, apud JAMMER, 2000:61).

Dois seres humanos que viveram em épocas e países diferentes, com formação e 

educação também diversificadas e com pontos de vista tão parecidos.

Muktananda valorizava muito a intenção e a força de vontade do discípulo na busca 

do  auto-conhecimento,  alertando sempre que a  “sadhana” precisa ser  elevada e  que o 

único propósito deve ser a busca da conexão com o Divino. Sua lição era: medite!

Enquanto  estiver  fazendo sadhana,  deve ter  um único  propósito:  estabelecer  um 
relacionamento entre você e Deus.  Sua  sadhana deve ser  interna,  não externa – a 
melhor sadhana é a meditação natural que brota  após o despertar da Shakti interior. 
Sua sadhana também dever ser persistente. Você deve meditar e meditar; deve meditar 
tanto que as vibrações da meditação comecem a fluir em cada parte de seu corpo. 
Certa vez eu estava com malária crônica. Possuía em mim os germes da malária e, por 
esta razão, a doença sempre voltava. Do mesmo modo, sua sadhana, sua meditação, 
sua repetição do mantra  e sua recordação do Ser devem tornar-se crônicas.  Sejam 
quais  forem as  circunstâncias  em que estiver,  estas  coisas  nunca devem deixá-lo. 
(MUKTANANDA, 1991:71)

A meditação  deve  se  tornar  de  tal  forma “crônica”  que  ela  acaba  acontecendo 
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naturalmente,  em qualquer  momento.  Esta  possibilidade existe,  e  isto  não  é  de  forma 

alguma negativo. Depois de algum tempo de prática meditativa, a pessoa pode sentir, por 

exemplo, que o seu corpo balança sutilmente, como se você estivesse repetindo o mantra, 

“como se as vibrações da meditação começassem a fluir em cada parte do seu corpo”. 

Muktananda orientava no sentido de levar a vida da forma mais natural possível, sem 

cobranças ou qualquer  mudança externa e, chamava a atenção  para o fato de que não há 

necessidade  de  se  buscar  de  forma  obsessiva  um  lugar  especial  para  a  prática  da 

meditação. Qualquer lugar pode se tornar especial. 

O ambiente certo é muito importante para o crescimento espiritual. Mas com isto não 
quero dizer um ambiente físico; quero dizer o ambiente mental, da mente voltada para 
o interior.  Ambiente, para  mim, não significa uma caverna ou um local solitário; 
significa  estar  permanentemente  centrado  no  interior.  Em nosso  estado  presente, 
estamos conscientes de nós mesmos como o corpo, mas para  a realização do Ser é 
necessário que nos tornemos conscientes de sermos o Ser, não o corpo. ...  Não 
precisa mudar sua casa ou sociedade ou mesmo seus modos.  Tudo o que precisa 
mudar é a compreensão de você mesmo; sempre permaneça consciente de você como o 
Ser. Essa é a essência de todos os ensinamentos espirituais. (Ibid:88)

O grifo é meu para mostrar que as mudanças externas são superficiais e que dar 

extrema atenção ao ambiente, tais como, ter uma sala especial, um altar ou uma imagem, 

tudo isso é dispensável. Construir um templo dentro de casa, lavar os deuses todos os dias, 

tudo isto é atividade externa. Usar roupas indianas ou acender incenso, também não vai 

ajudar.  Principalmente  no  que  diz  respeito  ao  físico,  as  posturas  (Hatha-Yoga)   que 

buscam um corpo  saudável acima de tudo,  não é o  objetivo do  Yoga.  Que,  se tornar 

vegetariano não deixa de ser saudável, mas também não é o mais importante. Até mesmo 

uma prisão pode se tornar um local de experiências positivas, assim como aconteceu com 

Gandhi, que lá aprendeu a doutrina da não-violência, ou Aurobindo que teve experiências 

importantes com a prática da meditação dentro de uma cadeia. Pior que a prisão material é 

a prisão mental, e esta sim é difícil  de ser combatida.

Muktananda,  referindo-se  aos  ocidentais,  ensinava que,  ao  vivermos  nossa  vida 

mundana, não percebemos que o mundo está impregnado pelo Yoga. Mas, algumas de 

suas afirmações podem gerar confusão. Dizia ele :

Você  pensa que só  exercícios  respiratórios  são  ioga?  Outra parte  da ioga é 
meditação. No mundo todos meditam; sem meditação você não pode viver no mundo. 
Você está  me escutando com atenção,  não está?  Ler  ou ouvir  alguma coisa  com 
grande atenção,  concentrado,  é  também chamado de meditação.  ...  Talvez  esteja 
meditando numa moda,  mas,  ainda assim estão meditando; a  única diferença entre 
suas meditações e as nossas é que a nossa meditação é na espiritualidade.  (Ibid:206).
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(O grifo é meu).

No primeiro momento ele chama atenção para aqueles que apenas se dedicam as 

técnicas  do  Hatha-Yoga,  mais  especificamente,  a  prática  do  pranayama  (técnicas  de 

respiração),  alertando  para  o  fato  de  que  “outra  parte  da  ioga  é  a  meditação”.  Isso 

demonstra que ele percebia o fato de que muitas pessoas estavam deixando de lado a parte 

essencial do Yoga e que o interesse pelo Hatha-Yoga em detrimento do Yoga-Meditação 

já estava se acentuando. A seguir, ao afirmar “no mundo todos meditam” demonstra uma 

certa  contradição,  além do  que,  este  tipo  de  colocação  pode  levar  o  leitor  a  uma 

interpretação errônea do que seja meditação. O simples uso da atenção e concentração em 

alguma atividade,  não  significa que  a  pessoa  esteja  meditando.  Um cientista  em suas 

pesquisas de laboratório usa de enorme capacidade de atenção e concentração mas não 

podemos considerar que ele esteja “praticando meditação”. Ao que parece, muitos mestres 

indianos  pensam que  (como  Osho)  os  ocidentais  estão  impossibilitados  de  praticar  a 

verdadeira meditação, dando a falsa imagem de que “tudo é meditação”. Acreditamos até 

que tudo poderá “se tornar” uma meditação, para quem já alcançou um estado elevado de 

consciência, mas nem tudo é meditação. A visão de meditação do ponto de vista ocidental 

é  muito  ampla,  talvez  venha  daí  tanta  confusão.  Muktananda  oferece,  num  outro 

momento, uma visão diferente de meditação, que consideramos mais profunda: 

Para  a  mente, observar  o silêncio é o verdadeiro japa,  a  verdadeira  repetição do 
mantra. A mais elevada meditação é o estado livre de pensamento ... A mais elevada 
meditação é o estado completamente livre de pensamentos e imagens. (Ibid:1991:232)

Já esta explicação do autor a respeito da meditação coaduna com a definição  do 

Yoga de Patanjali: “citta vritti nirodha”, isto é, “interrupção do fluxo de pensamentos”. 

Para Muktananda esta é a mais elevada meditação, o que nos leva a concluir que os outros 

estilos,  citados  no  texto  anterior,  seriam as  meditações  de  um nível inferior,  inclusive 

aquelas onde se faça uso de “pensamentos e imagens”. Ramakrishna também ensinava no 

seu estilo bhakti, ligado ao desenvolvimento da devoção ao Divino, que “há que retirar a 

mente dos  objetos  atrativos e  concentra-la exclusivamente em Deus.  Ele não está  nos 

Vedas,  na  Vedanta,  nem  em  qualquer  outra  escritura.”  (RAMAKRISHNA,  in 

VIJOYANANDA,  s.d.:25).  Mestre  Bohdan  costumava  dizer  que  o  que  importa  é  o 

controle da mente, o silêncio, e nenhuma das especulações mentais. Lembramos aqui que o 

próprio Ramakrishna colocava o seu método “Bhakti” em segundo plano tendo em vista a 
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analogia apresentada em seus ensinamentos:

36- Há três bonecas – a primeira feita de sal, a segunda de pano e a terceira de pedra. 
Submersas essas três bonecas na água, a primeira se dissolverá e perderá sua forma; a 
segunda  absorverá  grande  quantidade  de  água,  conservando  a  sua  forma; 
enquanto a terceira ficará completamente impermeável à água. Representa a primeira 
boneca o homem liberado, que se submerge no Ser Universal e Onipotente, fazendo-se 
um com Ele. A segunda representa o “Bhakta” ou verdadeiro amante de Deus, cheio 
de conhecimento e dita Divina; e a terceira representa o homem mundano, que não 
admite sequer partícula do verdadeiro Conhecimento no seu coração”. (Ibid:28).

Nesta analogia devemos entender que para atingirmos a iluminação, ou a Libertação, 

devemos ser como o sal e fazer-nos Um com Ele para  podermos dizer como Cristo “Eu e 

o Pai somos UM” ou “Tat Swan Asi”. 

O  estilo  “Bhakti-Yoga”  é  muitas  vezes  apresentados  aos  alunos  de  Yoga 

despertando, em alguns, uma certa rejeição ou incompreensão para este tipo de prática, 

visto que se apresenta revestido com características religiosas. Daí muitos acharem que 

Yoga seria um tipo de religião. São aspectos ritualísticos típicos do Hinduísmo, que alguns 

professores usam em suas aulas, tais como: adoração à símbolos (lingan) ou imagens, seja 

de Shiva, Ganesha, Lakshimi, ou qualquer outra divindade; uso de canto de mantras de 

uma forma prolongada;  oferendas  com flores  ou  alimentos  e  até  mesmo o  banho  de 

imagens.  Nada impede que haja imagens no ambiente de trabalho, mas deve-se também 

entender que nem todo aluno tem seu aspecto “bhakti” (devocional). Muitos não aceitam 

este tipo de ritual, principalmente aqueles que estão mais interessados em cuidar do corpo, 

no Hatha-Yoga. Ramakrishna costumava ensinar aos seus discípulos que  cada ser humano 

tem sua forma especial de chegar ao Divino, dependendo do tipo de sua personalidade, 

mas que, “as cerimônias e rituais não são mais necessários para aquele que alcançou a mais 

elevada  verdade:  Deus.”  (Ibid:79).  Da  mesma maneira,  ensinava  que  a  adoração  das 

imagens, com forma, pode ajudar a chegar a Deus, que é sem forma.  

Ainda sobre a prática da devoção Sai Baba alerta para o fato de que ela deve ser 

interna e não de fora para dentro:

III-1- Bhakti ou devoção a Deus não é para ser medida por rosários, velas, marcas 
desenhadas na testa ou no cabelo emaranhado, nem por guizos nos tornozelos. ... Tem 
de crescer do íntimo, por um esforço para purificar a mente, para conhecer a natureza 
e origem do homem e do universo, para entender as relações do homem com todos os 
objetos externos que atualmente o fascinam e frustam. (SAI BABA, 1993:51).

A alusão de marcas na testa ou cabelo emaranhado está relacionada aos sadhus, os 
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monges mendicantes que podem ser encontrados por toda Índia. Muitos sábios criticam as 

falsas  ostentações  em que  muitos  se  apóiam por  querer  mostrar  sinais  de  santidade. 

Quanto à adoração de imagens e ídolos, que é muito forte no país, Sai Baba alerta:

Deus é mais sutil que o éter, enchendo o menor dos espaços com a Sua Magnitude. 
Vocês virão a dispensar ídolos, quadros e imagens, pois são materiais do jardim de 
infância  da  escola  espiritual.  Procurem conhecer a  Divina  Energia,  que não  está 
enterrada em nenhum nome e em nenhuma Forma. Subam ao mais alto cume do Uno 
Puro Transcendente e Sem Atributos. (Ibid,68).

Alguns aceitam que não podem encontrar Deus em imagens ou ídolos, pois estes 

apenas serviriam para nos lembrar que existe algo além deles e, no momento que se tornar 

escravo  do  ídolo,  o  caminho  estará  fechado,  pois  este  funcionará  como  um enorme 

obstáculo no sadhana (caminho espiritual). Barreira esta que muitos místicos encontraram 

no seu caminho em busca da santidade e talvez por isso “o yogue seja maior que o santo”. 

Muktananda recebeu críticas negativas com relação ao seu comportamento com as 

suas discípulas, assim como Maharishi Mahesh Yogui e Rajnnesh (Osho). Alguns sempre 

tentam inocentar os seus gurus mas, as acusações encontradas na internet estão disponíveis 

para quem se interessar pela questão. Preferimos não nos envolver com a polêmica.

Vamos continuar com a nossa viagem no tempo,  lembrando um nome que ficou 

muito conhecido no ocidente, sendo venerado e ao mesmo tempo criticado: foi Maharishi 

Mahesh Yogui.    

 1-2-10- Maharishi Mahesh Yogui (1917 - 2008)
 

Ficou mundialmente conhecido, principalmente depois de obter o apoio do famoso 

grupo musical, os Beatles. Mahesh Prasad Varma nasceu na Índia, em Jabalpur, Madhya 

Pradesh, em 12 de janeiro de 1917. Conforme seu biógrafo, Paul Mason, quando criança 

teve uma vida afortunada ao lado de uma família amorosa e equilibrada onde se praticava 

uma obediência venerada. Formou-se em física e matemática na Universidade de Allahabad 

e dizia-se insatisfeito com o  que havia estudado  na faculdade.  Buscava algo completo 

“através do  qual pudesse compreender tudo”.  Apaixonou-se pelo Yoga e aos 23 anos 

conheceu o seu Mestre Swami Brahmananda Saraswati (1868-1953), que teria assumido a 

cobiçada posição de Shankaracharya. 12 Sobre o Mestre de Maharishi, Mason descreve:

12 -Adi Shankara, teria vivido por volta de 788 e 822 d.C., e foi aquele que criou os primeiros monastérios da Índia,  
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No papel de Shankaracharya,  Swami Brahmananda atuou na 
função  de  professor  espiritual,  salientando  a  essência  dos 
tradicionais ensinamentos hindus para seu rebanho. Dizem que 
quando o  swami  encontrava  homens sinceros  em busca  da 
verdade,  às  vezes  os  iniciava nos  mistérios  da meditação 
yogue. Esses ensinamentos eram necessariamente transmitidos 
num clima de fé e adoração, embora não se saiba ao certo qual 
a forma exata de meditação utilizada (MASON,1997:36).

O grifo é  meu para  indicar  que,  por  milênios,  a 

iniciação  em  práticas  meditativas  foi   considerada  (e 

ainda é, em algumas linhagens) um segredo que poderia 

ser revelado apenas para pessoas consideradas especiais, mesmo entre aqueles que viviam 

nos mosteiros, e o ritual da iniciação era muito complexo, tido até como mais importante 

que a prática em si. O próprio texto  destaca o valor que era dado a questão  da “fé e 

adoração”, dois elementos que nada têm a ver com os efeitos obtidos com a pratica, que 

não passa de pura técnica. Quanto à forma exata de meditação, tudo leva a crer que, sendo 

ele o Mestre, era a mesma ensinada por Maharishi no mundo ocidental com o nome de 

“Meditação Transcendental”, a MT como ficou conhecida.

Após a morte de seu mestre, Maharishi teria vivido um ano e meio, em reclusão, em 

Gyan Mandir, um ashram próximo de Rishikesh, no Himalaia. A seguir, foi para o sul da 

Índia onde realizou várias palestras com práticas de meditação destacando que : “você não 

precisa tornar-se um monge ou adotar um modo de vida monástico para experimentar a 

mais elevada das metas espirituais.” 

Em 1958, Maharishi saiu de Calcutá e depois de visitar vários países no sudeste da 

Ásia chegou a São Francisco em 29 de janeiro de 1959. Dos Estados Unidos, ele seguiu 

para  Europa  tendo  visitado  Inglaterra,  Suíça,  Áustria,  França,  Alemanha e  mais tarde 

Noruega, Dinamarca, Itália, Grécia e Suécia. Seu objetivo era formar professores de MT 

(Meditação Transcendental) para que a prática fosse divulgada em todo o mundo.

A intenção  de  Maharishi era  também desmistificar  a  prática  de  meditação,  mas 

devido a sua formação monástica acabava muitas vezes por confundir os seus adeptos. Ao 

dizer que a palavra (mantra) dada aos adeptos não tinha significado, confundia-os, quando 

alegava que “se a mente não estiver firme ao nome de Deus, a devoção não começou”, o 

que significava que a suposta  palavra simbolizava o  nome de Deus. Para ele, o  ponto 

os maths, onde sadhus e swamis, que viviam errantes pelo país, poderiam se reunir. A partir dele, todos aqueles 
que chegaram a sua posição, receberam o título de Shankaracharya.
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básico do ensino de sua meditação era o sucesso da seleção e da aplicação dos mantras 

que  eram,  acreditam seus  discípulos,  individuais.  Cada  um deveria  servir  a  um tipo 

específico de pessoa, mas, onde ele encontraria tantos mantras? Quanto a esta pergunta, 

Maharishi dizia que a humanidade podia se agrupada em categorias e que um determinado 

mantra servia para um grupo especificamente, assim como os grupos sanguíneos e “ a 

harmonia entre as vibrações do corpo e as vibrações do mantra,  a harmonia entre eles 

determina a conveniência do mantra para o indivíduo”. (ibid:268). Logo, seus mantras não 

eram “individuais” mas “grupais”.

Nesta pesquisa, verificamos que o uso de mantra em meditação e,  seus supostos 

poderes,  gera  muitas  vezes  opiniões  diversificadas,  mas,  é  a  técnica  mais usada  pela 

maioria dos praticantes.  Alguns acreditam  que quem dá poder  ao mantra é a pessoa, 

outros que a palavra (o mantra) tem por si só, um poder mágico. Para outros, o mantra 

não passa de um instrumento que pode ser usado apenas o tempo que se achar necessário, 

isto é, após alguns anos de prática ele pode ser deixado de lado. No caso da MT o mantra 

teria um poder especial pois seria escolhido especialmente para a pessoa e Maharishi fazia 

crer a seus discípulos que “seus mantras foram passados de mestre para mestre durante 

vários  milhares  de  anos,  que  se  originaram de  uma  tradição  inteira  de  mestres  que 

possuíam o conhecimento correto relativo à sua seleção”. (ibid:266).

A iniciação feita por  Maharishi, embora ele tivesse a intenção de desmistificar a 

prática, incluía um  ritual que seguia modelos tradicionais: 

Pedia-se que os futuros alunos, antes de vir para o aprendizado, trouxessem algumas 
frutas frescas, flores, um lenço limpo de algodão branco e a doação do salário de uma 
semana. Na iniciação, essas oferendas eram colocadas diante de uma fotografia ou 
pintura de um idoso cavalheiro indiano, profundamente absorto em pensamentos. Uma 
vez que o aluno estava confortavelmente sentado ( a posição de pernas cruzadas era a 
mais recomendada), o Maharishi murmuraria uma oração de devoção que dificilmente 
o iniciado entenderia. Caso ele ou ela fosse estudante de sânscrito, o significado desse 
puja  ou  cerimônia  tornar-se-ia  evidente,  mas,  com maior  freqüência,  o  estudante 
permanecia numa bendita ignorância do seu conteúdo ou significado. O cântico sonoro 
que  estava  sendo  oferecido  era  uma  invocação  contendo  os  nomes  daqueles 
particularmente famosos nos anais da tradição iogue (MASON, 1997:75).

Após a iniciação, com o recebimento da palavra ou mantra, a pessoa é estimulada 

então a participar das reuniões onde receberiam informações sobre a filosofia e a prática da 

meditação. É relevante notar que, dado o número tão grande de pessoas iniciadas e tão 

poucos professores que realmente tivessem experienciado  a prática por tempo razoável, 

essas orientações  acabavam sendo de pouca  ou  nenhuma relevância,  mesmo porque  o 
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próprio Maharishi não permanecia nas cidades por muito tempo. Este foi um dos grandes 

problemas legado por Maharishi: acreditar que a meditação podia ser realizada sem um 

acompanhamento adequado.

Maharishi esteve no Brasil, em São Paulo (julho de 1967) por pouco tempo, e a 

mídia13 foi muito severa com ele nas críticas, havendo mesmo alusão de que seu país de 

origem seria Trinidad, uma pequena ilha na América Central e não Índia. A pergunta inicial 

é “Santo ou Charlatão?”. Seria ele  um trapaceiro que vivia às custas da ingenuidade das 

pessoas e que cobrava  caro pela iniciação e por suas “consultas” ( na época cinqüenta 

cruzeiros novos). Mason relata que no Rio de Janeiro Maharishi foi agredido verbalmente 

por um professor de yoga que o teria chamado de farsante, ao que ele teria respondido: 

“Você deveria se autodenominar professor de ginástica. Ioga significa 'união'. Você nunca 

vai alcançar a união com Deus apenas contorcendo o corpo”. (Ibid:133).  

Concordamos plenamente com a colocação de Maharishi pois contorcionismo não é 

Yoga, ou talvez seja melhor dizer, não leva ao Yoga (estado de união). Já vimos até agora 

vários mestres que são da mesma opinião. Mas, apesar das controvérsias, seu movimento 

cresceu o que o levou a fundar a International University of Transcendental Meditation. 

Não se sabe ao  certo  quantas pessoas foram iniciadas até  hoje e quantas se tornaram 

realmente praticantes.  Muitos abandonam depois de um certo  tempo e outros,  é claro, 

sofrem os efeitos catárticos da técnica pois sem orientação adequada esta se torna muito 

difícil, principalmente quando  se trata  de  adultos.  Na visão  do  Mestre  Bohdan,  como 

veremos no capítulo terceiro, a prática precisa de um acompanhamento. O próprio Mason 

relata:

Os prolongados períodos de meditação custaram caro para alguns dos membros do 
curso,  que se encontraram padecendo de  alguns efeitos colaterais desagradáveis, 
especialmente o fenômeno de acordar os “elefantes adormecidos” da mente. Enquanto 
o  meditador  se  aclimatava  aos  longos  períodos  de  silêncio,  havia  inesperados 
momentos de  angústia,  explicados como sendo o desenrolar das profundas tensões 
acumuladas da vida. Às vezes eram experiências pessoais e portanto bem fáceis de 
lidar, mas outras vezes era difícil de identifica-las (MASON, 1987:191).

Atualmente,  podemos reviver este  quadro  pois a meditação  vem sendo praticada 

também como modismo, como veremos no segundo capítulo, e, na maior parte das vezes, 

sem orientação, o que leva o praticante muitas vezes a desistir da mesma. Muitas pessoas, 

experientes ou não, divulgam a prática da meditação como se a mesma provocasse apenas 

reações positivas, mas esta não é a realidade. Como relata Mason: “inesperados momentos 

13- Revista Capricho, julho de 1967, página 18. Título do artigo:Um Beato Barbudo que Adora Mulheres.
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de  angústia”  podem  vir  à  tona  e  isto  exige  um  acompanhamento  de  um  técnico 

especializado. Daí também a insistência da pessoa  do “guru”, nas escrituras  é  “aquele 

que dissipa a escuridão”. 

Na  década  de  80,  o  movimento  criado  por  Maharishi  é  envolvido  por  outras 

conotações como as competições de “vôo iogue” (a primeira foi realizada em 1986, em 

Delhi-Índia),  onde  seus  discípulos  deveriam fazer  demonstrações  de  poderes  como  a 

levitação. Demonstrações foram realizadas também nos Estados Unidos. Deepak Chopra 

testemunhou o fato:

Estávamos em Cambridge acompanhando a “Olimpíada da Ioga”, como a imprensa 
apelidara  a  apresentação realizada em julho, na cidade de Washington D.C..  Com 
cerca  de mil  levitadores  praticantes  de MT,  tornou-se  evidente que dois  ou  três 
competidores ocupavam uma categoria especial. Acontecia tanto nos Estados Unidos 
como na Índia, onde fora realizada a primeira Competição Internacional de Levitação 
Iogue.  ...  tiveram  oportunidade  de  ver  algo  único,  que  faltou  na  apresentação 
americana:  duzentos  alunos  do  Maharishi  Nagar  flutuavam  em formação,  todos 
movendo-se para cima e para baixo, obedecendo a um impulso interior. (CHOPRA, 
1989:196).
 

Deepak Chopra conheceu  Maharishi em 1985 e teria com ele iniciado a sua carreira 

dentro da medicina indiana, conhecida na época como Ayur-ved Maharishi. O mais irônico 

é que Chopra aprendeu a meditar com um americano em Boston e não na Índia.14 Ele foi 

inclusive apontado como um possível sucessor na liderança das organizações do Maharishi 

tal o interesse do movimento pela medicina alternativa (uso de ervas, diagnóstico de pulso, 

uso de sons, etc.). Até mesmo um partido político foi criado, o Partido da Lei Natural que 

teve o apoio novamente do ex-Beatle George Harrison. Ao que tudo indica a meditação, 

em termos de Movimento Mundial da Era da Iluminação, foi sendo colocada em segundo 

plano, mesmo porque a taxa cobrada para a iniciação em 1994, na Inglaterra, deveria subir 

para 470 libras, uma “doação” que muitos não poderiam fazer. Por volta de 1995, Chopra 

cortou  suas  ligações  com  o  movimento  e  decidiu  abrir  a  sua  própria  empresa 

(MASON,1987)  mas,  conforme suas obras  (muito  conhecidas no Brasil),  ele continua 

indicando e praticando a MT e o ayurveda15 para seus pacientes e colaboradores.

Maharishi se tornou uma pessoa polêmica sendo muitas vezes idolatrado por suas 

14- Isto me faz lembrar que Mestre Bohdan também iniciou muitos indianos que na década de 70 viveram 
na  cidade de Sorocaba por motivo de trabalho.  Ficamos surpresos pelo fato deles não conhecerem ou 
praticarem a meditação 
15- Ayur-veda,  medicina  tradicional  da Índia,  foi eclipsada  pela  medicina  ocidental  científica  em seu 
próprio local de nascimento e fora da Índia, Tibete, Nepal, Sri Lanka e China (a acupuntura chinesa traz 
princípios da ayurveda)  é praticamente desconhecida.  Atualmente tem sido divulgada  pelo Dr.  Deepak 
Chopra, organizador da Associação Americana de Medicina Ayurvedica. Já esteve no Brasil.
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sábias colocações e outras vezes criticado, como pelo fato de ter iniciado tantas pessoas na 

prática da meditação e nunca ter dado a elas a  devida assistência. Apesar disso, desde que 

os  Beatles  se  envolveram com a  pessoa  de  Maharishi,  o  número  de  meditadores  dos 

Estados Unidos nunca parou de crescer. Estima-se que, hoje, mais ou menos 10 milhões 

de  pessoas  usem da  meditação,  sendo  que  muitos  deles  aprenderam em hospitais  ou 

clínicas mas isto não significa que a técnica usada seja apenas a MT. O grande mérito do 

guru  indiano foi apresentar  a  prática  no mundo ocidental para  grandes massas.  Outro 

ponto significativo foi ele ter despertado, também, a atenção de cientistas e médicos, pois 

foi com a MT que se iniciou um grande número de pesquisas no mundo ocidental.  Isto 

tem mostrado ao público científico e leigo o inestimável valor da prática. Maharishi faleceu 

em 05/02/2008, na Holanda.

Outro  nome que  destacamos,  é  também uma personalidade polêmica que  foi,  e 

continua sendo,  amada por  uns e criticada por  outros.  Seu nome ficou conhecido nos 

últimos tempos por Osho, mas, quando veio para  o Ocidente,  em 1981, era Bhagwan 

Shree Rajneesh.

1-2-11- Bhagwan Shree Rajneesh/Osho (1931-1990)

Osho  nasceu  em Kuchwada,  no  estado  de  Madhya  Pradesh,  Índia,  em 11  de 

dezembro de 1931 e seu nome era Mohan Chandra Rajneesh. Seu pai se dedicava ao 

comércio  de  roupas  e  era  jainista,  religião que  recebeu algumas influências do  Yoga. 

Rajneesh morou seus primeiros sete anos de vida com seus avós, que lhe deram plena 

liberdade e isto fez dele uma criança totalmente independente. Após a morte do avô, em 

1938, voltou a morar com seus pais em Gadawara. Era uma criança fisicamente frágil e, já 

na infância, começou a questionar sobre a vida, a Verdade e a praticar meditação, sendo 

que  suas experiências começaram a surgir na adolescência. Com a idade de 21 anos, teria 

atingido a iluminação e, aos 25 anos, termina o seu curso de filosofia na Universidade de 

Saugar. Nos quinze anos posteriores, ele, além de lecionar na Universidade de Jabalpur, 

por nove anos, participa de conferências e debates, ficando conhecido no seu país como 

Bhagwan, o Abençoado. Em 1974, cria um ashram em Poona e continua a desafiar os 

líderes religiosos em debates públicos. Por muitos, era visto como  um rebelde.

 O período de 1955 à 1970 se encaixa com o conhecido movimento da contracultura 

quando vários ocidentais começaram a buscar na Índia novas alternativas de vivências 
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espirituais. No contato com esses jovens, Rajneesh conclui que as técnicas de meditação 

ensinadas pelos antigos mestres não funcionariam para nossa sociedade ocidental e decidiu 

“modernizar”. 

Ao final dos anos 70, o ashram de Poona se torna um chamariz para todos aqueles 

que se interessassem por terapias diferenciadas, com o uso de técnicas de meditação para 

aqueles que quisessem obter uma transformação interior e se tornar um “Novo Homem”. 

Rajneesh passou a trabalhar com importantes terapeutas ocidentais, surgindo assim uma 

mescla de técnicas terapêuticas orientais com ocidentais, que veio a influenciar muitos 

psicólogos e terapeutas.  Surgiu sua revolucionária “Meditação Dinâmica”, um exemplo 

típico  de  hibridação  (que  veremos  no  próximo capítulo),  fugindo a  todos  os  padrões 

daquilo que fora ensinado no seu país de origem. Suas palestras passam a ser gravadas e 

transcritas em livros, que são vários, e traduzidos em vários idiomas. Cada vez mais o 

Oriente se aproxima do Ocidente.

Ao mesmo tempo, sua saúde fica cada vez mais debilitada e ele passa a se recolher 

por mais tempo, aparecendo para os seus discípulos apenas pela manhã e no horário da 

noite quando realizava palestras e sessões de iniciação e aconselhamento. Em 1981, com 

graves problemas de coluna e muitas dores, foi levado para os Estados Unidos. Os seus 

discípulos americanos compraram um rancho no deserto do Oregon, e o levaram para lá, 

para se recuperar. Muito rápido, as pessoas foram chegando e, uma comunidade, um oásis 

no deserto foi sendo formado, surgindo a cidade de Rajneeshpuram. Em 1984, voltou a 

falar para grupos pequenos. O ashram cresce rapidamente e outros são criados em grandes 

capitais, inclusive no Japão. 

 Em 1985, uma série de ilegalidades são apresentadas ao público. Ele é preso pelas 

autoridades americanas em Charlotte, Carolina do Norte e oito dias ficou incomunicável. 

Trinta e quatro atos ilegais são encontrados pelo serviço de imigração e pela polícia dos 

Estados  Unidos  e  seus  advogados  o  aconselham a  reconhecer  algumas  culpas,  para 

amenizar a situação, no que ele concordou. Foi multado e intimado a deixar os Estados 

Unidos com retorno  proibido pelos próximos cinco anos.  As acusações,  algumas delas 

estavam ligadas a aspectos morais, como o fato da comunidade praticar o chamado “sexo 

tântrico”, o que para as autoridades americanas não passava de “bacanais”. As meditações 

e os relaxamentos estariam sendo induzidos pelo “uso de drogas”. Rajneesh passou a ser 

visto como um guru mulherengo que explorava a ingenuidade do público. Teria acumulado 

uma enorme fortuna doada por seus discípulos.
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Rajneesh voltou para a Índia num avião particular e refugiou-se no Himalaia e a 

comunidade de Oregom se dispersou. Foi um período bastante difícil para Rajneesh, pois, 

ao todo, vinte e um  países o expulsaram ou a sua entrada era negada. Em 1986, ele voltou 

para a Índia e, em 1987, foi para seu ashram em Poona. Até lá foi mal recepcionado e 

solicitaram a sua saída, sendo considerado pelas autoridades “uma pessoa controversa” 

que poderia colocar em risco a tranqüilidade do  local, mas acabou ficando.  Após este 

período difícil, Rajneesh passou a adotar  o nome de Osho, que ele dizia não ser o seu 

nome mas um som derivado do termo “oceanic” de William James.

Osho veio a  falecer em 1990,  com 59 anos,  e seus seguidores  acreditam que o 

governo  americano  seria  o  responsável por  seu  envenenamento  por  tálium, um metal 

pesado que age lentamente, e que teria ocorrido na época em que esteve na prisão. Nunca 

foi possível provar se esta acusação teria fundamento. A obra literária deixada por ele  é 

muito grande e nela vamos encontrar temas diferenciados, desde a filosofia do Oriente, até 

o cristianismo esotérico onde ele cita com muita admiração a pessoa de Jesus, o sufismo, o 

zen, a psicologia, etc. Vamos focar algumas de suas citações que mais interessam ao nosso 

tema:

Meditar nada mais é que encontrar-se com o seu vazio interior: reconhecendo-o, não 
escapando, vivendo através dele, não escapando .... Então, de repente, o vazio torna-se 
a  plenitude da vida. Quando você não foge, ele é a  coisa mais bela, a  mais pura, 
porque só o vazio pode ser puro. ... Se há alguma coisa nele, então Deus não pode 
estar. Deus significa o grande abismo, o supremo abismo. O abismo está presente, 
mas você nunca é treinado para olhar para dentro dele. (RAJNEESH,1979:64) (O 
grifo é meu).

Neste  texto  de  Osho,  temos  algo  que  consideramos  extremamente  importante: 

ocidentais ou orientais,  não somos ensinados, ou “treinados”, como ele diz, desde a nossa 

infância, ou até mesmo na vida adulta, a buscar este vazio interior, e está claro que, na vida 

adulta, isto se torna um pouco mais difícil. Este vazio, na visão de Mestre Bohdan é vital, 

pois é a fonte de tudo.

Muitas pessoas pensam que a técnica de meditação de Osho estava apenas ligada ao 

movimento do corpo (meditação dinâmica), mas, toda a sua obra está repleta de citações 

onde se observa que o seu foco, que passa despercebido para muitos, é levar o indivíduo 

ao estilo de meditação tradicional, ou seja, sentado, imóvel e mergulhado no silêncio. A 

forma como ele concebeu a meditação dinâmica foi, a princípio, para atender um público 

que ele não acreditava pudesse realizar a meditação tradicional, sentado e quieto, pois, na 

sua visão, a sociedade ocidental é por demais agitada. 
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Se você sentar em silêncio conforme Patanjali sugere, contudo ... Patanjali não usava 
métodos catárticos – parece que não eram necessários na época. As pessoas eram 
naturalmente muito silenciosas,  calmas,  primitivas.  A mente ainda não funcionava 
muito. As pessoas dormiam bem, viviam como animais. Elas não pensavam muito, 
não eram muito lógicas e racionais, estavam mais centradas no coração, como são até 
hoje  as  pessoas  primitivas.  E  a  vida  permitia  muitas  catarses  automáticas. 
(OSHO,2007:214)

Esta citação de Osho é muito importante pois sugere que o ser humano, na sua 

passagem da vida do campo para a cidade, da Idade Média até a pós-modernidade, passou 

por uma grande mudança na sua forma de ver o mundo: “as pessoas eram naturalmente 

silenciosas”. Está claro que  mutações internas foram  acontecendo em milhares de anos 

para que o ser humano pudesse se adaptar a novas formas de vida, nem sempre saudáveis, 

e a sua mente foi se tornando cada vez mais agitada. A pós-modernidade trouxe benefícios 

e também muitas catástrofes, internas e externas, e as pessoas passaram a ser “mais lógicas 

e racionais”, no entender de Osho. Ele sugere que, nós ocidentais, precisamos de, antes de 

querer fazer a meditação tradicional, realizar uma terapia com efeitos catárticos, daí o seu 

envolvimento com técnicas ocidentais de terapia e a criação das “meditações dinâmicas”. 

Ele  esclarece:  “no  Ocidente,  hoje  em  dia,  costuma-se  usar  um  método  terapêutico 

chamado  “psicodrama”.  Ele  é  eficaz  e  também  se  baseia  em  técnicas  como  essa”. 

(Ibid:104).  Novamente temos  aqui uma visão típica do  hibridismo que acompanhou o 

trabalho de Osho. 

Os  vários  tipos  de  “meditação”,  que  ele  criou,  propõem  levar  o  indivíduo  à 

verdadeira meditação,  ou à meditação em si, que é o silêncio interior: “Por isso, tenho 

inventado métodos catárticos. Só depois de praticá-los, você poderá sentar em silêncio, 

não antes.” (Ibid:216). (O grifo é meu).

 Ele deixa claro também que: “as técnicas podem ser úteis, mas não são exatamente 

uma meditação, são  apenas um tatear  no escuro”.(OSHO,2007:33).  (O grifo é meu). 

Como técnicas catárticas ele costumava usar, por exemplo, a dança, onde os movimentos 

são feitos de uma forma espontânea e vão pouco a pouco levando a pessoa a uma espécie 

de “loucura”, com gritos, movimentos desconexos e respiração rápida. A essa “loucura” 

ele chamava de catarse, isto é, uma espécie de limpeza interior. Após esta catarse, a pessoa 

estaria  mais  preparada  para  se  sentar  e  meditar,  pois  na  visão  de  Osho,  começar  a 

meditação diretamente sentado é muito difícil para o ocidental:
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Se começar sentando-se, você sentirá uma grande perturbação interior. Quanto mais 
tentar ficar sentado, mais se sentirá perturbado. Irá ampliar a percepção de sua mente 
insana e nada mais. Isso causa depressão e frustração, não o leva à felicidade. De 
certo modo você vais sentir que está ficando louco. ... Talvez você ainda não esteja 
pronto para isso. (OSHO,2007:42).

Para  ele,  precisamos desta  “limpeza interior”  para  poder  pouco  a  pouco  ir  nos 

conhecendo e nos libertar da “mente insana”. Dizia ainda que, usando dessas “terapias”, 

estaremos também despertando a nossa capacidade de reagir e assim, “despertando a nossa 

inteligência”:

A inteligência é sair de todas as prisões e nunca mais entrar em outra. A meditação 
pode ajudá-lo porque todas essas prisões só existem na mente e não podem alcançar o 
seu ser. Felizmente elas não podem poluir o seu ser, podem poluir apenas a sua mente, 
encobri-lá.  Se  você  for  capaz  de  se  libertar  de  sua  mente,  irá  libertar-se  do 
cristianismo, do hinduísmo, do jainismo, do budismo, e todo entulho aos poucos será 
eliminado. Será possível parar inteiramente (OSHO,2007:26).

Osho ensina que  a meditação vai nos deixar livre das prisões mentais criadas por 

nós mesmos; que a religião aprisiona e, na sua visão, muitas pessoas deixaram de meditar 

porque ela assumiu uma conotação muito séria, “com jeitão de coisa de igreja”.

O trabalho de Osho é bastante conhecido no mundo ocidental onde foram criados 

vários centros,   e seus discípulos continuam até os dias de hoje lançando novas obras  pela 

Osho International Foundation. Os livros são o resultado de transcrições de palestras e 

conferências,  feitas  por  ele  e,  além dos  livros  muito  material  fonográfico  pode  ser 

encontrado. Na Índia, em Puna, existe um resort na Osho Commune International, onde é 

possível  vivenciar as mais variadas técnicas de relaxamento e meditação. O que se pode 

lamentar é que seus discípulos, na grande maioria, ficaram presos apenas às “meditações 

dinâmicas” ou “catárticas” esquecendo-se que a meditação silenciosa, sentado, quieto, é a 

que vai nos levar ao “vazio” e a completa reestruturação, como ensina Mestre Bohdan.

Um guru  que ainda exerce influência no  mundo ocidental,  atrai  todos  os  anos 

centenas de pessoas até a Índia. Atração esta que, para alguns, estaria ligada a solução de 

problemas de ordem de saúde, outros, questões ligadas ao trabalho, à família e há ainda 

existem aqueles que buscam uma resposta mais profunda para seus questionamentos de 

ordem espiritual. Muitos que viajaram até lá para vê-lo voltaram decepcionados, pois suas 

aparições no momento (2008) são raras, assim como as suas demonstrações de poderes. 

Este homem, que é adorado como reencarnação divina por milhões de pessoas, orientais e 
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ocidentais, se chama Sathya Sai Baba.

1-2-12 - Sathya Sai Baba (1926)

Ele nasceu em 23 de novembro de 1926,16 na cidade de Puttaparthi, uma pequena 

aldeia ao sul da Índia. Seu nome, Sathyanarayana (Sathya é verdade e Narayana, Deus no 

homem) e sua mãe se chamava Easwaramma, que significa “Mãe de Deus manifesto”. 

Quando criança, a sua bondade chamava a atenção de todos e não tinha receio de chamar a 

atenção de um adulto  quando assim considerava necessário.  Criou um grupo de teatro 

onde usava da dança, da música, cantos religiosos e chegou a promover algumas peças 

infantis, que, com certo humor, mostrava as fraquezas do adulto. Com mais ou menos 14 

anos, disse à sua família que havia chegado a hora de cumprir a sua missão. Perguntado 

por seu pai, quem ele era, respondeu: “Sai Baba”. Sua resposta surpreendeu, pois, este 

santo,  de  nome  Shirdi  Sai  Baba,  faleceu  em 1918  e  não  era  pessoa  conhecida  em 

Puttaparthi. Satchidananda esclarece: 

Shirdi Sai Baba foi um grande iogue, santo e realizador de milagres, reverenciado 
tanto por hinduístas quanto por muçulmanos. Sathya Sai Baba (1925), de Puttaparthi, 
A.P., diz ser sua reencarnação (MAHESWARANANDA, apud SATCHIDANANDA, 
2005:53).

A vida de Sai Baba começou a mudar, pois as pessoas vinham cada vez mais em 

busca de cura, sendo que  cegos voltaram a enxergar, alimento era distribuído para todos 

os presentes, transformava água em gasolina, etc. Ele passou a ser comparado à pessoa de 

Jesus no que diz respeito a realização de milagres, sendo estes confirmados por muitas 

testemunhas oculares ainda vivas. Diz-se que “ele sabe fazer de tudo”; ele é o  “Todo 

Poderoso” e nos altares de muitos lares indianos é comum encontrar-se uma imagem de 

Jesus ao lado da de Sai Baba. 

Milhões de pessoas já passaram pelo ashram de Sai Baba e todos os anos inúmeros 

ocidentais vão até  lá,  inclusive muitos brasileiros.  Todos  se surpreendem com as suas 

materializações de cinzas ou  de  objetos,  até  de grande valor,  que surgem quando  ele 

realiza alguns gestos circulares com as mãos. Estes milagres eram mais freqüentes alguns 

anos atrás, até os seus 35 anos de idade e, conforme suas declarações, eram realizados 

16- Alguns dados da biografia de Sai Baba foram retirados da Revista Planeta,  número 169/outubro de 
1986. Outras informações são de suas obras e autores diferenciados.
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com a finalidade de mostrar  os seus poderes e divertir as pessoas.  Muitos interpretam 

como meros “truques de ilusionismo” apenas para atrair discípulos e que um iluminado 

não usaria os seus dons desta forma. Mas, muitos outros afirmam que são milagres com 

uma boa finalidade, para ajudar as pessoas. Sai Baba esclarece que não faz milagres para 

impressionar e que eles fazem parte do seu estado normal de consciência. Agora, ele  está 

em uma nova fase e o seu  objetivo é mostrar o caminho da Verdade e com esta finalidade 

já escreveu mais de trinta livros, traduzidos para vários idiomas. 

Para Sai Baba, a educação das crianças e adolescentes é de suma importância e com 

esta  finalidade  já  fundou  inúmeras  escolas,  colégios  e  universidades.  Organizou  um 

exército  de voluntários que são distribuídos para vários setores:  atender a saúde física, 

espiritual e social, dando especial atenção ao homem do campo. Em mais de 60 países, 

seus seguidores já fundaram centros que divulgam os seus ensinamentos e, fora da Índia, 

ele já teria alcançado mais de dez milhões de discípulos. Figuras de destaque na sociedade 

indiana o procuram para aconselhamento como, Rajiv Gandhi ou Ravi Shankar, além de 

cientistas  e  médicos.  Já  não  existe  mais  dúvida  quanto  ao  seu  carisma,  sabedoria  e 

influência que tem exercido no mundo oriental e também ocidental.

Sathya Sai Baba acredita que é Deus e, mais ainda, que todos nós o somos, e que 

permanecerá encarnado até os 96 anos, isto é, até 2012. São afirmações que chegam a 

incomodar  nossa  mente  ocidental,  mas  também  Krishnamurti  quando  uma  vez  lhe 

perguntaram: “Quem é Deus?”. Ele respondeu: “Deus é o homem purificado”. Ele ensina: 

“51-... Jesus Cristo se proclamou primeiro um mensageiro de Deus; depois se anunciou o 

Filho de Deus; e ainda mais tarde, declarou não haver distinção entre ele e o Pai e que 

ambos são Um só”. (SAI BABA,1993:73)

A declaração de Jesus, dentro da filosofia Vedanta, é puramente monista; a busca do 

Um, do Absoluto, da Realidade Última, é considerada a busca mais antiga da Índia. Essa 

busca é possível através do treino da mente, e esta técnica Sai Baba enfatiza em vários 

momentos do seu livro Sadhana, O Caminho Interior:

30- Tenho-lhes recomendado usar o tempo em meditação (dhyana) ou em repetir um 
mantra ou na recitação do santo nome de Deus (namasmarana), pois a Paz e a Alegria 
não são encontradas na natureza exterior, são tesouros que jazem nos reinos internos 
do homem. Uma vez que estes sejam encontrados, nunca mais o homem será triste e 
agitado. (Ibid:28).

Sai Baba  recomenda a meditação e esclarece ainda que esta busca não é fácil pois 
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exige intensa disciplina. Este sadhana (disciplina espiritual), diz ele, levará à realização. Em 

sua afirmação acima, que a prática diminui a agitação, um efeito terapêutico da meditação, 

é  fato  comprovado  pela pesquisa ocidental feita  pelos  estudiosos,  tais  como,  Benson, 

Goleman, Kabat Zinn, Davidson, Wallace, e outros.

Descontente com o comportamento de seus compatriotas, ele relata: “Os videntes e 

sábios da Índia têm dado ênfase à disciplina e têm prescrito meios para a conquista da 

meta. Mas, indianos há que desconhecem tal disciplina e o valor que ela tem”. (Ibid:67). 

Esta  é  uma  realidade  principalmente  da  Índia  pós-moderna,  como  veremos  no 

segundo capítulo, pois, os jovens, na sua grande maioria, estão deixando de lado as suas 

tradições e tudo o que a ela diz respeito. A religião ou a filosofia é vista como “coisa para 

os velhos”.  A ascensão do país dentro do mundo da tecnologia está mudando a cabeça 

dos jovens e as ofertas que surgem a cada dia, das grandes empresas estrangeiras é um 

convite também para que abandonem o seu país. Algumas estruturas se mantêm, como a 

família, mas Yoga ou meditação é coisa de  sadhus e o lugar deles é na floresta. Mesmo os 

sadhus,  que antes  eram  vistos  como “homens santos”,  hoje já são  vistos,  por  alguns 

indianos, como “viciados em droga” ou “pessoas que não querem trabalhar e levar uma 

vida normal”.

De uma forma bonita Sai Baba ensina: “Esteja dentro do mundo, mas não permita 

que o mundo esteja dentro de você. Este é um sinal de discernimento (viveka)” (Ibid:50). 

A palavra viveka nos faz lembrar o grande sábio Shankara, que, quando perguntado por 

um discípulo: “Quem é escravo?”. Ele respondeu: “Aquele que está apegado ao mundo.”

Esta luta pelo desapego faz parte da sadhana de todos aqueles que  querem trabalhar 

a sua espiritualidade. Satya Sai Baba, até o presente momento (2009) continua  levando 

adeptos do mundo todo para seu ashram na Índia, mas suas aparições no momento são 

raras o que faz com que muitos voltem de lá decepcionados.

Sai  Baba  é  um dos  poucos  que  presenciou  nas  décadas  de  60  e  70,  vários 

compatriotas atravessando o oceano. Aqueles que ficaram na Índia também não apoiavam 

de  todo  esta  investida  dos  swamis  além  de  suas  fronteiras  e  ainda  se  mostravam 

preocupados com a terrível previsão de que “os ocidentais vão comercializar o Yoga”. 

Além da presença de vários gurus indianos no Ocidente, temos alguns movimentos 

que  chegaram a  atingir  o  continente  americano  gerando  polêmicas.  Como  exemplo, 

podemos  citar  Parsi  Meher  Baba,  que  fracassou  ao  tentar  restabelecer  o  “Reino  de 
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Zaratustra”,  mas  que  rendeu  divisas  consideráveis  para  o  governo  indiano.  As 

contribuições vindas dos jovens americanos foram grandes, mas muitos gurus tiveram um 

destaque  muito  curto,  um  sucesso  relâmpago.  Além dos  nomes  já  citados  ficaram 

conhecidos  ainda  Tilak,  Annie  Besant  e  os  teosofistas,  Mata,  Anandamoyee, 

Mohanananda,  Satimata,  Chinmayananda,  Abhedananda,  Swami  Chandra,  Murugan 

Adimai, Swami Devananda  Saraswati  Maharaj, Yogiraj  Hansji Maharaj  (fundador  da 

Divine Light Mission) e seu herdeiro espiritual Satguru Santji Maharaj. Entre eles teremos 

aqueles que foram um veículo positivo para a divulgação do Yoga no Ocidente e outros 

que deixaram uma imagem negativa, usando do manto de yogue para ludibriar pessoas e 

fazer fortuna. Muitos deles, também, viajaram para os Estados Unidos embalados pelos 

sonhos  de  conquistar  uma  legião  de  fiéis  discípulos,  mas,  muitos  deles  se  deixaram 

conquistar pelas tentações da vida ocidental, mais livre e confortável, do que aquelas a que 

estavam acostumados em seu país. 

 O comércio do  Yoga  se  alastrou  tanto  no  ocidente  como no oriente  e  muitos 

mestres indianos, seja do século XX ou XXI, angariaram enormes fortunas e, nos dias de 

hoje, todos os anos, muitos dólares são deixados em escolas indianas por ocidentais que 

buscam muito mais do que simples posturas. Mas, alguns nada encontram além delas pois 

o Hatha-Yoga, o Yoga do físico, se tornou uma febre no mundo ocidental e passou a fazer 

parte do culto ao corpo. 

O Hatha-Yoga  

O Hatha-Yoga atrai a atenção do público ocidental talvez pelo enorme valor que o 

mesmo dá ao seu “aspecto físico” ou, na busca de uma melhor “qualidade de vida”, fatores 

estes que a mídia tanto valoriza e que são típicos da pós-modernidade, como será visto no 

capítulo segundo. Entre os maiores divulgadores do Yoga voltado para o aspecto físico, 

podemos destacar os nomes de Indra Devi, Pattabi Jois, Iyengar e Desikachar, sendo que 

todos eles se dizem discípulos de Tirumalai Krishnamacharya. Mas, a história começa um 

pouco antes.

Uma fase importante de expansão do Hatha-Yoga ocorreu depois de 1945, após a 

Segunda Guerra Mundial, compreendendo Europa, Estados Unidos e inclusive a Rússia 

soviética.  Muitas  conferências,  transmissões  de  radio  e  televisão,  boletins,  artigos  na 

imprensa e as  escolas interessadas no método se multiplicaram. 
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 Na Europa,  podemos destacar a França e Bélgica como os países onde o Yoga 

surgiu como ginástica, higiene corporal, higiene mental, magia, espiritualidade, sendo tudo 

isso combinado em doses variadas conforme as escolas e seus adeptos. 

O  nome  de  um religioso  cristão  se  destaca  na  divulgação  do  Hatha-Yoga  no 

Ocidente: Jean-Marie Déchanet,  que foi iniciado no Hatha-Yoga por  Phillipe de Méric, 

discípulo do indiano  Sri Mahesh Gatradyal, que é apontado como um dos pioneiros na 

divulgação do Hatha-Yoga no ocidente pois teria chegado na França em 1947.

1-2-13- Dom Jean-Marie Déchanet 

Monge beneditino que pertencia a Abadia de Saint-André, em Bourges, na Bélgica. 

Como missionário, esteve na Índia onde conheceu o Yoga e a partir de então dedicou-se a 

sua prática. Lançou,  em 195517, o livro La Voi du Silence,   traduzido para o alemão, já 

com algumas modificações do autor: uma introdução aos asanas (posturas) e pranayamas 

(técnicas de respiração) com o título  Yoga für Christen (Lucerna, Räber/1961); para o 

inglês como Christian Yoga (London, Burns Oates); para o italiano Yoga, per il Cristiano 

(Roma,  Ed.  Saint-Paul,1960);  e  para  o  holandês  Der  Weg  Naar  de  Stilte (Brüdgge, 

Desclée/1961). Para o português em 1962 com o título Ioga para Cristãos. 

O autor relata que em seu livro, Ioga para Cristãos, se aprende “a união com Deus 

com posturas apropriadas”. O foco principal do autor  é o yoga do físico, dando pouca 

ênfase para a questão do silêncio e da meditação.  Esta obra mostra que religiosos que 

viveram na Índia foram influenciados por essas práticas, mais tarde, trazidas para a Europa 

e Estados Unidos. Ao aprender o Yoga na Índia alguns padres criaram o próprio estilo, o 

“Yoga cristão”18, criticando o método original  e até mesmo acrescentando “algo mais” 

como mostra Déchanet, ao citar o seu colega Padre Lambert, que viveu 20 anos na Índia e 

passou  a  considerar  o  Yoga  “  uma contribuição  notável  para  o  desenvolvimento  do 

homem moderno”.

Um padre carmelita de Bruxelas, Padre Lambert, responde a afirmação de que seria 
impossível desligar a Ioga cristã da estrutura não-cristã, do budismo, da visão indiana, 
etc. {A Ioga é humana pela sua essência e existe em função dos homens. Ela possui 

17- Alguns sites indicam o ano de 1958 e outros ainda, 1960. Adotamos o ano de 1955 pois é aquele que 
está indicado na maioria dos livros. 
18- Não creio que seja correto falar de um “Yoga Cristão”, a menos que o tratemos como um hibridismo 
entre o Cristianismo e o Hinduísmo.
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seu  valor  intrínseco,  apesar  de  compreensões  e  procedimentos  errôneos  e 
mesquinhos.} Esta  Ioga  eterna  (isto  é,  liberta  de  superstições  e  de  restrições 
esotéricas) encerra ricos elementos.  Ela só pode, porém, oferecer algo  quando se 
deixar penetrar e transfigurar por Cristo, quando se submete a influência e direção do 
eterno amor e da Verdade. .... Eles ( os indianos) necessitam da palavra divina, eles 
a esperam,  temos o dever de leva-la a eles. Isto, porém, não poderá realizar-se na 
comodidade das paredes do nosso gabinete de trabalho, onde nos contentamos com o 
papel  de  críticos  ou  espectadores.  Cristo  exige  alunos  iogues! (DÉCHANET, 
1967:88). (O grifo é meu).

Neste texto observamos um certo preconceito do religioso com relação ao Yoga e a 

incompreensão do seu verdadeiro objetivo. Considera a técnica cheia de “procedimentos 

errôneos e mesquinhos” além de conter “superstições e restrições esotéricas”. É evidente 

que, para ocidentais, religiosos ou não, naquela época, a Índia, além de ser considerado 

um país  de cultura tão diferente, era considerado “um país atrasado”, mas alegar que eles 

“esperam pela palavra divina” soa  estranho.  Obras como esta  ajudaram a divulgar,  no 

mundo ocidental,  preconceitos  com relação  à  técnica e uma visão do  Yoga de forma 

superficial. Não são menores as confusões quando  as afirmações se dirigem ao campo da 

filosofia, metafísica ou teosofia. O autor demonstra  também um conhecimento limitado da 

filosofia  yogue  ao  dizer  que  “os  indianos  necessitam da  palavra  divina”,  mas  a  sua 

afirmação de que “Cristo exige alunos yogues”  é interessante. Existe uma hipótese, aceita 

por muitos orientais e por poucos ocidentais, de que Jesus teria vivido na Índia19 e lá teria 

aprendido  a  meditação  yogue,  que praticava nos  seus momentos  de isolamento,  e  até 

mesmo a teria praticado no ato  da sua crucificação.  Rajneesh, conhecido como Osho, 

relata que o motivo da crucificação de Jesus seria:

Esse treinamento de Jesus - no Egito e na Índia – seu aprendizado nas escolas secretas 
egípcias,  nas budistas  e, depois, nas hindus vedanta tornaram-no estranho para  os 
judeus. Por que ele se tornou tão estranho para os judeus? ... Ele trouxe alguma coisa 
alienígena, coisas estrangeiras, introduziu alguns segredos que não pertenciam à raça. 
Foi por causa disso que a  crucificação aconteceu....  Jesus nasceu como um judeu, 
viveu como um judeu e morreu como um judeu, mas tudo isso apenas no que diz 
respeito ao  seu  corpo.  Fora  o corpo,  Jesus  era  hindu puro  (RAJNEESH,  Vol.II, 
1979 :87:88).

 Jesus é respeitado na Índia como um “Maha-Yogue” (Grande Yogue) e pode-se 

encontrar em algumas residências ou locais, na Índia, a sua imagem ao lado de deuses 

indianos.  Encontramos ainda uma linha de Yoga chamada “Naga-Yoga”  onde Jesus é 

reconhecido como o  “Supremo Yogue”.  Está  claro que a igreja e muitos cristãos não 

19- Indica-se a obra do alemão Holger Kersten, Jesus viveu na Índia, Editora Best Seller/São Paulo/1988.
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aceitam esta idéia pois isto significaria aceitar a supremacia do Oriente no que diz respeito 

a  algumas  técnicas  espirituais.  Podemos  lembrar  que  alguns  filósofos  e  historiadores 

dividiram as  religiões  em duas  categorias:  mística  e  profética.  As religiões  proféticas 

seriam o Judaísmo, o Cristianismo e o Islamismo  e as místicas seriam as religiões da Ásia 

como o Hinduísmo, o  Budismo e o Taoísmo. O Yoga (embora não seja uma religião) 

costuma  ser  incluído  entre  as  “religiões”  místicas.  Logo  como  poderiam os  cristãos 

praticar Yoga? Na atualidade podemos encontrar alguns padres que proíbem abertamente 

os seus fiéis de praticarem o Yoga. Entre alguns grupos religiosos, o Yoga ou a prática da 

meditação, são consideradas “praticas da Nova Era” e por isso também são condenadas.

O mérito de Déchanet é que, como monge beneditino, quando lançou o  seu livro em 

1955 na Bélgica e logo em seguida com  tantas traduções  que foram feitas,  como na 

Inglaterra, Alemanha, Itália, Holanda e até  mesmo Brasil (1962), ele chamou a atenção, 

da sua comunidade religiosa, principalmente,  para o Yoga do físico, mas também, muitos 

devem ter  se interessado  pelo Yoga  como técnica meditativa ou  mesmo sua filosofia. 

Sabe-se que a prática da meditação nos mosteiros é muito antiga e não vamos agora nos 

aprofundar na sua origem, mas, lendo o livro de Leloup Escritos sobre o Hesicasmo20 não 

se pode deixar de identificar tantas semelhanças com o Yoga da Meditação: a postura, o 

uso do mantra, o valor da experiencia o Divino, a busca do silêncio. Em Eliade vamos 

encontrar uma interessante citação do Rev. Pe Hausherr, especialista nos estudos sobre o 

hesicasmo.

Assim, senta-te em uma cela tranqüila, afastado em um canto e aplica-te a fazer o que 
digo: fecha a porta, ergue teu espírito acima de todo objeto vão ou passageiro. Depois, 
apoiando a barba contra o peito, dirige o olho do corpo, ao mesmo tempo que todo teu 
espírito, para o centro de teu ventre, isto é, para teu umbigo; comprime  a aspiração 
do ar que passa pelo nariz  de modo a não respirar à vontade e perscruta mentalmente 
o interior de tuas entranhas à procura do lugar do coração, que todas as potências da 
alma amam freqüentar. No princípio encontrarás trevas e uma opacidade persistente, 
mas se perseveras, se dia e noite praticas o exercício, acharás,  oh! maravilha! uma 
felicidade sem limites. (ELIADE, 1997:67)

A  descrição  do  texto  tem  uma  profunda  analogia  com  a  técnica  yóguica  da 

meditação,  havendo  apenas  uma  diferença  nos  objetivos  a  que  se  propõe:  entre  os 

hesicastas a postura e a respiração preparam para a oração, que é uma atividade mental, 

20- Leloup define Hesicasmo como o método de oração dos hesicastas – os observantes do silêncio – em 
busca  de  hesychia  –  a  quietude.  (LELOUP,  Jean-Yves, Escritos  sobre  o  Hesicasmo,  Uma  tradição  
contemplativa esquecida, Editora Vozes, Petrópolis, 2003.
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mas entre os yogues esta prática tem como objetivo ir além da mente, uma meditação que 

deve levar o praticante á “união” com o Si Mesmo, ao estado de Yoga.

Mas, voltando a nossa análise retrospectiva, um outro nome, de origem indiana que 

merece ser citado pelo estímulo que deu ao início das pesquisas relacionadas ao Hatha-

Yoga na Índia é Swami Kuvalayananda.

1-2-14 - Swami Kuvalayananda (1883-1966)

 Dedicou-se à Educação Física  entre 1907 e 1910 e apenas em 1919 iniciou-se no 

Hatha Yoga. Quando percebeu o valor da prática para a saúde,  fundou, em 1924, com o 

apoio  dos  ministérios  da  saúde  e  educação  da  Índia,  em Kaivalyadama,  Lonavla,  o 

primeiro laboratório dedicado a pesquisa científica do Yoga.  Além da Escola de Yoga, 

onde não era  permitida a admissão de alunos do  sexo feminino, a Instituição  inclui o 

Centro de Práticas Yóguicas de Bombaim e o Ashram em Rajkot. Gharote relata:

De 1925  a  1950,  Kaivalyadhama  foi  um dos  poucos  institutos  onde a  pesquisa 
científica  se manteve, continuando até  os  dias  de hoje. Até agora  cerca  de 1500 
trabalhos científicos foram publicados e vem crescendo o número de pesquisadores 
interessados. Desde 1950 várias universidades e fundações privadas de pesquisas vêm 
adotando este  como uma resposta à crescente popularidade da yoga no mundo. Os 
experimentos mais divulgados  envolviam yoguis enterrados vivos, mas na verdade 
isto pouco tem a ver com o yoga. Se compreendermos os princípios envolvidos, 
qualquer um é capaz disso. É aqui que a pesquisa sobre yoga se torna necessária para 
desfazer  os  conceitos  equivocados e demonstrar  o  princípio básico adequado das 
várias técnicas. (GHAROTE,1996:145). (O grifo é meu).

As pesquisas científicas do instituto sempre foram mais dirigidas para o yoga-físico 

e  pouca atenção foi dada ao yoga-meditação, mas não há  dúvida de que foram eles os 

grandes empreendedores ao elevar o Yoga no patamar científico em que hoje  se encontra. 

Afirma o professor Gharote: “Mas até que os cientistas possam ter certeza da validade do 

Yoga através de sua abordagem racionalista, vai levar algum tempo para que alcancem as 

chamadas áreas ditas “místicas”, como a intuição e outras técnicas que fazem do Yoga 

uma “super-ciência”. (Ibid,153).

Gharote  está  certo  em sua  afirmação  porque  o  Yoga  é,  na  sua  essência,  uma 

experiência,  e  quando  se  avança  para  o  seu  lado  místico,  se  torna  quase  impossível 

entender os  textos  se não houver uma certa  vivência, daí as interpretações deturpadas 

66



sobre a técnica. 

Neste sentido, é interessante lembrar as palavras do Bhagavad-Gita:

42- Muitos há que, saciando-se com as letras (ou com o sentido exterior, superficial) 
das Sagradas Escrituras e doutrinas, e não podendo perceber o seu verdadeiro sentido 
interior,  acham grande deleite em controvérsias  técnicas  a  respeito  do  texto,  em 
definições monstruosas  e abstrusas  interpretações.  (BHAGAVAD GITA,  Cap.  II: 
42,2006:35). 

Swami Kuvalayananda indica, no prefácio do seu livro Asanas, a prática de Cultura 

Física Yóguica, e é  interessante destacar a divisão que o mesmo faz com relação aos 

asanas ou posturas. Diz ele:

 As Asanas estão divididas em dois grupos principais: Culturais e Meditativas. Sirsha, 
Sarvanga, Bhujanga, Dhamus, Salabha, etc, são culturais, enquanto Padma, Siddha, 
Svatiska  e  Sama  são  meditativas.  As  pessoas  que adotam a  prática  das  Asanas 
também são de dois tipos: os que só buscam vantagens fisiológicas e os que estão 
ansiosos por conseguir também vantagens espirituais. As pessoas do  primeiro tipo 
podem ser chamadas de cultores do físico, as do segundo tipo são os cultores do 
espírito.   (KUVALAYANANDA,1976:44). O grifo é meu.

A partir desta  observação,  pode-se entender a separação que foi se acentuando 

entre os praticantes do Yoga, isto é,  aqueles que buscam mais o aspecto físico com seus 

resultados “fisiológicos” usando de posturas desafiadoras, e aqueles que buscam aprimorar 

a sua parte espiritual e usam mais das posturas “meditativas” que,  no sistema clássico, 

ficou conhecido  como Raja Yoga.  O autor,  embora seja mais propenso  a  valorizar  o 

Hatha-Yoga, os “exercícios físicos”, esclarece que: 

Enquanto reconhece a interdependência do corpo e da mente, a Yoga-Sastra sustenta 
que a  influência da mente sobre o corpo é mais poderosa que a do corpo sobre a 
mente. ... As asanas são exercícios físicos. (Ibid:43). (O grifo é meu).

Esta afirmação nos mostra que, ficar preso apenas a prática de posturas (asanas) ou 

exercícios físicos, como defende o autor,  não vai levar a mudanças de ordem espiritual, 

pois, o corpo é de uma natureza mais grosseira e a mente é de natureza mais sutil e tem 

influência  mais poderosa sobre  o corpo. 

Ele relata ainda que “ O aspecto da mente que mais afeta o corpo, em especial os 

sistemas  nervoso  e  endócrino,  é  seu  lado  emocional”.(Ibid:45).  Esta  afirmação  é 

extremamente importante, pois, conforme a teoria do Mestre Bohdan, o sistema límbico é 
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exatamente o ponto chave de influência do Yoga-Meditação.  A sede das emoções, que 

afeta  de  forma profunda a  nossa  vida,  pois  estamos  dia  e  noite  sob  a  influência das 

mesmas.  Sejam elas  moderadas  ou  violentas,  podem  ser  modificadas  com  a  prática 

meditativa? Veremos no capítulo terceiro.

O autor reconhece a importância de se trabalhar, de forma conjunta, o físico e a 

mente, sendo a Hatha-Yoga para uma boa saúde e  os “yamas e niyamas” (princípios de 

conduta) para  a saúde mental.  Afirma ele que: 

as Yamas e Niyamas, tomadas em conjunto, constituem dez princípios de conduta que, 
se seguidos fielmente, darão suprema paz mental para o praticante da Yoga. Ele se 
libertará de todas as emoções violentas (Ibid:49).

 Afirmar que seguir “princípios de conduta” possam trazer “suprema paz mental” é 

ilusório, assim como não poderão resolver as questões ligadas às emoções violentas. São 

apenas  condicionamentos  que  não  provocam mudanças  profundas  no  ser  humano.  Se 

aceitar ou praticar princípios de ordem moral resolvesse, os dez mandamentos já teriam 

solucionado os problemas da humanidade. A mudança a ser feita é de dentro para fora e 

não o contrário.  Isto não significa que regras e preceitos sejam inúteis, mesmo porque, 

sem eles, sem a ajuda das religiões, talvez a humanidade estivesse em condições ainda 

piores. O homem é um animal social e viver em sociedade exige respeito à regras, mas, 

seguir “princípios de conduta” não irá proporcionar a “suprema paz mental” ou libertar  o 

ser humano “de todas as emoções violentas”. Talvez alguém venha a perguntar: mas, e a 

meditação já resolveu? A resposta seria “não”, porque a maioria das pessoas não conhece 

ou não usa técnica correta, voltada para o silêncio. A meditação onde o intelecto continua 

ativo  não  funciona  como  meio  de  purificação,  reestruturação  e  não  leva  a  cosmo-

consciência. 

1-2-15 - Tirumalai Krishnamacharya (1888-1989)

Considerado por muitos como o pai do yoga moderno, nasceu em 1888 na Índia, em 

Muchukundapura,  Karnataka.  Seu  pai,  que  veio  a  falecer  quando  ele  era  ainda  um 

adolescente, o teria iniciado e incentivado na pratica do Yoga e afirmava ser a sua família 

descendente de um yogue conhecido por Nathamuni, que viveu no século IX. Ainda muito 

jovem dedicou-se ao estudo do sânscrito e aos textos védicos. Estudou ainda filologia, 
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lógica, mística e música. Com a morte do seu pai, começou a praticar as posturas a partir 

de textos e, ocasionalmente, orientava-se com  yoguis que conhecia. Foi um professor que 

recomendou-lhe procurar Sri Ramamohana Bramachari, um mestre em Hatha-Yoga, que 

vivia no Himalaia, perto da fronteira do Nepal com o Tibete, e com ele aprendeu asanas 

(posturas), pranayamas (técnicas de respiração) e memorizou o Yoga-Sutra de Patanjali. 

Aprendeu habilidades consideradas extremamente difíceis como a de controlar o próprio 

pulso, além de uma seqüência enorme de asanas. Depois de sete anos, o seu Mestre pediu 

que voltasse a sua cidade e se casasse, pois deveria aprender a viver em família. Nessa 

época, era muito difícil conseguir trabalho, principalmente como professor de Yoga, e ele 

passou  a  fazer  demonstrações  em público  para  atrair  seus  alunos:  realizava  posturas 

difíceis, parava o pulso, levantava objetos pesados com os dentes, enfim fazia tudo para 

chamar a atenção:  um yoga-show. Como era costume na Índia (e ainda é em algumas 

famílias), ele conseguiu um casamento arranjado e foi um período muito difícil em sua 

vida, pois a pobreza era muito grande.

 Em 1931, conseguiu trabalho como professor de Yoga no Sanskrit College, em 

Mysore, mas foi por pouco tempo pois era muito severo com seus alunos e as reclamações 

começaram a ocorrer. A grande sorte foi o fato do marajá, da família real de Mysore, ser 

uma pessoa defensora da cultura indiana e, impressionado com a erudição e a performance 

de Krishnamacharya, ofereceu-lhe para ensinar em sua faculdade de sânscrito e um salão 

do palácio de Jaganmohan, para que continuasse com suas aulas de Hatha-Yoga. 

O objetivo de Krishnamacharya era alcançar a maestria do corpo  e  desenvolver 

também os  poderes (siddhis) que,  acreditava,  podiam ser alcançados com a prática de 

asanas. Neste período ele começou a desenvolver o seu método que ficou conhecido como 

Ashtanga Vinyasa Yoga, conhecido também por Viniyoga. Neste método, ele divide em 

três  estágios  as fases de vida,  representados  pela juventude,  meia idade e  velhice. Na 

juventude, o objetivo do seu Yoga era desenvolver força muscular e flexibilidade; na meia 

idade, a finalidade é cuidar  da saúde para poder atender a profissão e a família; na velhice, 

o objetivo deve ir além da prática física, pois, inicia-se a busca por Deus. Esta visão de 

Krishnamacharya está fortemente ligada a uma tradição da Índia onde o ciclo da vida está 

dividido em quatro estágios: o primeiro é o da criança que está em crescimento; o segundo 

é o do estudante que está em busca de conhecimento; o terceiro é o período do casamento, 

da família e do trabalho e o quarto estagio é aquele em que a pessoa, após cumprir suas 

obrigações profissionais e familiares, torna-se livre para se dedicar à busca da Verdade ou 
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Deus e  livre para se tornar um sanyasin ou um monge. 

A  idéia  tradicional  de  que  a  “busca  de  Deus”  só  deve  acontecer  na  velhice 

influenciou, de certa forma, o foco que os indianos começaram a dar ao Hatha-Yoga. A 

saúde física em primeiro lugar, pois, buscar o divino é coisa para  os idosos. 

 O objetivo de Krishnamacharya era dar a seus alunos, crianças e jovens, todos do 

sexo masculino,  uma boa  forma física e  para  isso uniu Yoga,  ginástica e  luta.  Nesse 

período,  viajou  muito,  ao  que  ele  chamava  “excursões  de  propaganda”,  e  suas 

demonstrações públicas atraiam pessoas das mais diferentes classes sociais. 

No ano de 1947, ano em que a Índia passava por  sérias mudanças políticas que 

vieram a culminar com a sua independência, a escola contava com apenas  três alunos e em 

1950  ela  fechou.  Uma época  bastante  difícil para  Krishnamacharya,  pois  se  viu,  com 

sessenta  anos  de  idade,  tendo  que  recomeçar  a  vida.  Iyengar  comenta  que  foi  nesse 

período  que seu guru  teria  desenvolvido mais o  espírito  de compaixão,  pois  era  uma 

pessoa conhecida por  uma rigidez que beirava ao “fanatismo”. Aqui Iyengar fala de si 

mesmo e do seu guru, Krishnamacharya:

Sou fanático com relação a  mim quando pratico ioga.  É  verdade.  Você deve ser 
fanático quando se trata de você, mas não com os outros. Meu guru era fanático com 
relação  a  todos,  a  mim  inclusive.  Ele  impunha  seus  padrões  a  todo  mundo. 
(IYENGAR,2007:124) 

No final da década de 1950, Krishnamacharya mudou-se para Madras e a perfeição 

da postura passou a ser o seu objetivo principal. Para ele, o movimento do corpo deve ser 

combinado com a respiração e a concentração do olhar  em pontos específicos (drishtis), e 

a essa técnica ele deu o nome de shikshana. Foi neste período que o seu filho Desikachar 

passou  a  se  interessar  pelo  Yoga.  Ele  era  engenheiro  de  formação  e  nunca havia se 

interessado pelas atividades do pai, sendo visto como uma pessoa de “nariz empinado”.

A partir  de 1970,  Krishnamacharya passou a  adaptar  as aulas de acordo  com a 

habilidade de cada praticante, usando a capacidade de cada pessoa como ponto de partida 

com o  objetivo de leva-la a  uma perfeita  saúde.  Especializou-se neste  sistema onde a 

prática é realizada  de uma  forma  intensa,  dinâmica, desenvolvida ao longo de três séries 

de posturas, sendo composta de asanas preliminares, intermediárias e avançadas. Os alunos 

devem memorizar e dominar cada seqüência antes de passar para a próxima. Desenvolveu 

também formas de trabalhar onde poderia atender as pessoas doentes, mulheres grávidas e 
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crianças. Passou a dar mais atenção a prática do Yogaterapia. 

 Nos últimos anos de sua vida modificou sua forma de trabalho, tendo incluído em 

suas  aulas  cantos  de  mantras  ou  textos  védicos,  pois  havia se  tornado  também mais 

dedicado a praticas devocionais. Combinava o número de versos com o tempo em que se 

deveria permanecer na postura, acreditando que assim ajudaria os alunos a manter o foco 

da atenção. Em suas práticas de “meditação” instruía os alunos a observar o espaço entre 

as sobrancelhas e então dizia: “Pense em Deus. Se não em Deus, no sol. Se não no sol, em 

seus pais.” Insistia para que fosse encontrado “um poder maior que nós mesmos”.

Sua didática teria sido criada basicamente entre  1930 e  1950,  mas,  só  agora  se 

tornou  tão  popular,  graças  a  alguns  de  seus  discípulos.  Na  verdade,  aqueles  que  se 

consideram seus discípulos acabaram por criar uma variação do seu método pois, Indra 

Devi, que faleceu recentemente, sempre utilizou uma forma mais suave de Hatha-Yoga; 

Iyengar  acabou criando o seu próprio estilo e K. Pattabi Jois, ao que tudo indica, parece 

ter  permanecido mais fiel ao  estilo do  mestre.  O seu filho Desikachar também acabou 

criando seu próprio estilo de trabalho. 

Krishnamacharya sempre insistiu para  que  todos  da  familia praticassem Hatha-

Yoga. Seu filho, Desikachar, nascido em 1938, nunca se interessou e muitas vezes fugia 

para não ter que fazer as aulas. Este relata, em seu livro  O Coração do Yoga, lançado 

recentemente  no  Brasil,  que  seu  pai  chegou  a  usar  técnicas  um  tanto  agressivas, 

amarrando-o, mas isto também não o intimidou. Ele decidiu estudar engenharia e só depois 

de formado veio a se interessar pelo Yoga. Isto aconteceu quando ele descobriu o valor 

terapêutico da mesma, visto que seu pai, nos últimos anos de vida, passou a ser visto como 

um curador.  Seu  pai  não  acreditou  que  seu  interesse  fosse  duradouro  e  sugeriu  que 

continuasse  se  dedicando  a  sua  profissão,  a  engenharia.  Para  ficar  próximo  do  pai, 

consegue emprego em uma firma perto  de sua cidade.  Krishnamacharya,  para testar  o 

filho, combinou que as aulas seriam às 3:30 da manhã e este concordou que realizariam as 

práticas de “asanas” (posturas) e o canto do Yoga Sutra de Patanjali. Ele relata que 'minha 

experiência pessoal de mudança de uma vida de engenheiro para a de dedicado professor 

de yoga – isso foi em 1964 – foi difícil' (DESIKACHAR, 2007:165).

Desikachar fez um acordo com seu pai, que durante as aulas não se falasse em 

Deus, pois não aceitava a religião. Ele menciona que “quando estudei o Yoga Sutra com 

meu pai pela primeira vez, eu disse a ele: “por favor, não pregue sobre Ishvara para mim. 

Quero  saber sobre yoga,  não quero  aprender  a  rezar”.  (Ibid:202).  Esta  afirmativa nos 

71



mostra a sua visão a respeito do Yoga, isto é, são apenas posturas, que não levam a Deus, 

mas ao corpo perfeito, flexível, saudável.

Desikachar, até a data de hoje (2008) dirige o Krishnamacharya Yoga Mandiram, 

em Chennai, Índia e, com a ajuda de seu filho, Kausthub, tem desenvolvido um trabalho de 

Hatha-Yoga para crianças, incluindo as deficientes, além de publicar livros de histórias 

infantis e vídeos com técnicas para trabalhar esta faixa etária. Desikachar acredita que, 

para atender o mundo ocidental, o Yoga deve se despir dos conceitos hindus, e declara, 

referindo-se a seu pai, que “a visão de mundo de Krishnamacharya estava enraizada na 

filosofia Védica; a do Ocidente moderno está enraizada na Ciência.”21 Em seu livro,  O 

Coração  do  Yoga,  podemos  observar  uma visão  do  Yoga  que,  talvez  por  ser  “mais 

moderna”, acaba deixando de lado a sua essência.22 Como exemplo, ao ser perguntado se o 

objetivo último do Yoga é estar sempre em estado de samadhi, ele responde: “O objetivo 

último do Yoga é sempre observar  as coisas com precisão e,  portanto,  nunca agir de 

maneira que possa, mais tarde, nos trazer arrependimento por nossas ações”.(Ibid:184).

Observar as coisas com precisão e não arrepender-se de ações praticadas é mais uma 

questão de ética e bom senso que um ser humano pode ter sem  mesmo conhecer  o Yoga. 

São qualidades que, acredito, possam ser aperfeiçoadas com a prática do Yoga-Meditação, 

mas, o objetivo último do Yoga, em sua essência, vai muito além dos conceitos.

 O livro  Coração do Yoga traz  informações importantes  no que diz respeito  ao 

Hatha-Yoga, mas, é preciso que haja discernimento, pois, o autor usa a palavra Yoga de 

forma indiscriminada, o  que pode gerar confusão entre Hatha-Yoga e Yoga-Meditação 

(Mantra-Yoga ou Raja-Yoga). Os efeitos e resultados de uma não são iguais aos efeitos e 

resultados  da  outra.  Os objetivos  do  Hatha-yoga  são  totalmente  diferentes  do  Yoga-

Meditação, como ensinam os grandes  Mestres :Vivekananda, Ramakrishna, Yogananda, 

Yukteswar, Brunton e Bohdan. 

Krishnamacharya exibiu suas habilidades com o corpo para os militares britânicos, 

para os marajás muçulmanos e indianos, não importasse qual a crença religiosa de cada 

um, enfatizando que o Yoga poderia atender a qualquer credo ...  menos às mulheres!  

Embora duvidasse da capacidade feminina em praticar o Hatha-Yoga, o primeiro 

aluno interessado em aprender o “seu Yoga” foi uma mulher, usando sari (roupa típica das 

21 -Informações retiradas do site: http://www.yogamala.org/textos/krishnamacharya.php e da obra  “O 
coração do Yoga” de DESIKACHAR:2007.

22 -A obra de Desikachar traz em seu final uma tradução e comentário sobre o Yoga-Sutras de Patanjali, 
que ele afirma ser seu guia preferido. Sugiro uma comparação com a obra de Taimni,  A Ciência do  
Yoga, ou Feuerstein, A Tradição do Yoga.

72

http://www.yogamala.org/textos/krishnamacharya.php


mulheres indianas) e,  além de tudo,  uma estrangeira. Ele foi taxativo: “sua escola não 

aceitava  mulheres  e  nem estrangeiros”.  Esta  mulher  havia visto  Krishnamacharya,  em 

1937, em uma demonstração no palácio da família real de Mysore e, descontente com a 

recusa,  solicitou a intervenção do Marajá para que pudesse ser aceita como aluna. Ela 

ficaria conhecida mais tarde como Indra Devi.

1-2-16 - Indra Devi (1899-2002)

 Nasceu em 1899 na Rússia, na antiga Latvia, e seu nome de batismo era Zhenia 

Labunskaia. Viveu algum tempo na Índia onde tornou-se, após muita insistência, discípula 

de Krishnamacharya. Este foi, a princípio, bastante severo impondo horário e dieta difíceis 

na esperança de que ela viesse a desistir. Ela aceitou todos os desafios e após um ano de 

aprendizado  essencialmente  prático  recebeu  instruções  teóricas  a  respeito  de  dietas  e 

pranayama. 

Depois de sua formação  foi para  a  China,  onde  fundou sua primeira escola em 

Shangai. Voltando para seu país, conseguiu convencer os líderes soviéticos de que Yoga 

não era uma religião e assim sendo, passou a ser tratada como uma atividade legal, isto é, 

dentro dos padrões do regime político da época.

Em 1947, viajou para os Estados Unidos onde ficou conhecida como a Primeira 

Dama do Yoga.  No mesmo ano, abriu, em Hollywood,  o  seu Yoga Studio e pouco a 

pouco foi atraindo um público considerado especial, os artistas de cinema. Escreveu em 

1953 o  seu primeiro  best-seller sobre  Hatha-Yoga,  chamado  Forever  Young,  Forever 

Healthy (Prentice  Hall,  Inc.,  1953).  Em 1959,  lançou o  seu  segundo  livro,  Yoga for  

Americans, que foi traduzido para o português em 1961 com o título Hatha Ioga-Paz e 

Saúde.  Já  no  prefácio  a  autora  deixa  claro  que  o  seu  foco  principal  é  o  físico,  a 

alimentação, e ... as estrelas de cinema, que ela cita com certo orgulho: Glória Swanson, 

Greta  Garbo,  Jenifer Jones,  Marilyn Monroe,  Elizabeth Arden, Robert  Ryan e  outros. 

Pode-se notar seu posicionamento com relação ao Yoga no texto que se segue: 

As posturas iogas e os exercícios de respiração e relaxamento podem ser usados por 
todos os que desejarem melhorar suas condições físicas e mentais.  Não é necessário 
chegar aos estágios mais elevados de treinamento  (DEVI,1961:XXII).(O grifo é 
meu)

Percebe-se que a autora, além de focar o yoga apenas no seu aspecto físico, não 
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estimula o aluno a buscar o que existe de mais importante dentro do Yoga, que é a prática 

da meditação reconhecida como  “o estágio mais elevado”. Ainda na mesma página, ela 

cita: “os iogues consideram o corpo humano como o templo do Espírito Vivo, merecendo, 

portanto,  ser  elevado ao  mais alto  grau  de perfeição”.  E  aí nós perguntamos,  de que 

adianta um templo bonito e perfeito com um espírito doente?

O culto ao corpo, sem duvida alguma, ela herdou do seu mestre, embora o seu estilo 

de trabalho tivesse pouca semelhança com o que ele deixou. Ela foi instruída, por certo, 

numa forma mais suave de prática, talvez já adaptada à sua condição “feminina”. Na época 

ela contava  com 38  anos  e  talvez o  seu  guru  tivesse preconceito  com relação  a  sua 

idade..23 Ela usou do seu Mestre os princípios que dizem respeito a criação das seqüências, 

começando  com  as  posturas  em  pé,  o  asana  principal  no  centro,  as  posturas 

complementares e ao final o relaxamento. Ela incluiu em suas aulas o aspecto devocional, 

com o uso do canto e preces, mas nada indica, em sua obra, que tenha se dedicado à 

prática da meditação.

Indra Devi viveu a maior parte de sua vida nos Estados Unidos e, em 1985, com 86 

anos, veio para a América do Sul, estabelecendo-se em Buenos Aires, Argentina, onde 

fundou seis escolas. Até os 90 anos ainda viajava dando palestras e ensinava o Hatha-

Yoga. Oferecia também um curso de treinamento para professores de Yoga com quatro 

anos de duração. Ela faleceu em 2002, com 103 anos, em Buenos  Aires.

Ao  mesmo  tempo  que  ensinava  Indra  Devi,  outros  dois  alunos  se  tornaram 

discípulos de Krishnamacharya : Iyengar, que era seu cunhado e Pattabi Jois.

 1-2-17 - Sri Krishna Pattabhi Jois (1915)
  

Sri  Krishna Pattabhi Jois  nasceu em Kowshika,  em julho de  1915,  um lugarejo 

próximo de Hassan, no estado  de Karnataka,  Índia. Seu pai era astrólogo  e sacerdote 

brâmane, ou seja, era responsável na realização dos rituais (pujas) para as diversas famílias 

da localidade, logo, seu filho Jois, acostumou-se desde pequeno com a leitura dos Vedas e 

cantos  dos rituais hindus. Quando tinha 12 anos,  ele  assistiu a uma demonstração  de 

Hatha-Yoga na sua escola, em Hassan, e  este homem era Krishnamacharya, com quem ele 

passou  a  praticar  nos  próximos dois  anos.  Quando  Pattabhi Jois  completou  14  anos, 

23  Conforme Desikachar, filho de Krishnamacharya, “A renomada professora de yoga americana, Indra 
Devi,  estudou yoga com meu pai,  em 1937”.  (DESIKACHAR,2007:25)  Na verdade  ela  nasceu na 
Rússia.
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recebeu o seu cordão numa cerimônia típica da casta brâmane. Neste período, o professor 

de Hatha-Yoga, Krishnamacharya, deixou a escola de Hassan e passou a viajar fazendo 

suas demonstrações com a finalidade de divulgar a prática e angariar alunos. Jois mudou-

se para a cidade de Mysore,  no sul da Índia, e lá os dois se reencontraram em 1930, 

quando pode então recomeçar as suas aulas. Ali, tudo funcionou bem até que o patrocínio 

do  Maharaja Krishna Rajendra Wodeyar  foi encerrado,  pois  um novo governo  veio a 

substituir a família real, com a independência da Índia em 194724. Já não havia o interesse 

em se manter um Yogashala. Jois é casado com Savitramma e tiveram três filhos, Manju, 

Ramesh e Saraswati. Esta última é a mãe de Sharath, nascido em 1971, pessoa que  é 

atualmente o responsável pela maioria das aulas na escola de Mysore. Seu avô, Jois, já faz 

algum tempo  que  não  ministra  mais aulas  e  aparece  esporadicamente  na  escola  para 

realizar alguns “ajustes”. Seu filho, Manju, costuma fazer a divulgação no exterior.

 Pattabhi Jois desenvolveu seu próprio método, o “ashtanga vinyasa yoga”, que se 

tornou bastante popular nos Estados Unidos graças à pop-star Madonna.25 Este método é 

composto  de seis séries, organizado de tal forma que vai exigindo cada vez mais  do 

praticante. Pattabhi Jois tem sua escola, o Ashtanga Yoga Research Institute, em Mysore, 

sul  da  Índia,  onde  administra  cursos  para  estrangeiros  que  chegam de  toda  parte  do 

mundo.  O primeiro ocidental a estudar  com o  Guruji, como Jois ficou conhecido,  foi 

André Van Lysebeth26,  que praticou  com ele durante  dois meses na Índia,  e  ajudou a 

divulgar o seu estilo na Europa. Na década de setenta os primeiros americanos começaram 

a se interessar pelo ashtanga yoga. Em 1974 Jois realizou o seu primeiro curso no exterior 

e, em 1975, ele e seu filho Manju viajaram pela primeira vez para a Califórnia, onde o seu 

estilo foi ensinado para apenas vinte ou trinta alunos. A partir daí o método foi divulgado 

na França, Alemanha, Rússia, Japão, Chile, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. 

Atualmente, a presença de Guruji, na aula que acontece as 05:00 horas da manhã, é 

rara,  sendo sempre considerada especial para seus alunos, mas, é Sharates, o seu neto, 
24 -Politicamente este foi um período bastante difícil para o país pois, após a independência, com todas as 

manifestações que tanto marcaram a pessoa de Mahatma Gandhi, iniciou-se uma luta sangrenta com os 
muçulmanos, que veio a terminar  com a separação do atual Paquistão, ele próprio dividido em dois, 
com a atual  Bangladesh.  A troca de populações de uma região para  outra,  batalhas  horríveis entre 
hindus e muçulmanos, provocaram milhões de mortes e a enorme miséria que veio logo em seguida.

25 -John Scott estudou com Pattabhi Jois e está qualificado para ensinar Ashtanga Yoga. Ele já ministrou 
aulas  em Oregon,  USA, em Nova Zelândia,  seu país de nascimento e, em 1997,  abriu  o Ashtanga 
London, em Londres. Recentemente abriu o Ashtanga Vinyasa Yoga Retreat Centre, em Cornwall, na 
Inglaterra.  Já  ensinou  celebridades  como Madonna  e Sting.  (SCOTT,  John,  Ashtanga  Yoga,  Gaia 
BookLtd., London, 2000).

26 -Conheço dois  livros  de Van  Lysbeth,  que muito  ajudaram  a  divulgar  o Hatha-Yoga  e também a 
filosofia.  Um  deles,  Tantra,  o  culto  da  Feminilidade, traduzido  para  o  português  pela  Summus 
Editorial, 1994 e o outro , em alemão, Yoga, für Menshen von heute, da Mosaik Verlag, 1982. 
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conhecido por seus eficientes “ajustes na postura”, quem dirige o “shala” e as aulas. Jois 

viajava com freqüência para o exterior, para férias ou cursos, mas nos últimos tempos tem 

permanecido mais em Mysore, pois, em 2009 ele completa 94 anos.

 A taxa cobrada para os cursos de formação é,  para a maioria dos estrangeiros, 

dispendiosa, por volta de 30.000 mil rúpias (mais ou menos 750 US$) e muitos acabam 

buscando professores  de nomes não tão  famosos de Mysore para aprender  o  método. 

Aqueles que pretendem ter  a formação completa assumem o compromisso de voltar  à 

Índia a cada dezoito meses, ou seja, deverão ser feitas quatro visitas ao yogashala (escola). 

É preciso uma freqüência ao curso, com a duração mínima de três meses, em quatro anos 

diferentes, para  se obter a autorização do Guruji de estar divulgando o seu método no 

exterior.  Alguns conseguem a  esperada  autorização  praticando  apenas  a  primeira  e  a 

segunda  série e, para outros,  exige-se que se vá um pouco mais adiante. O critério parece 

ser bem pessoal.

Alunos de Pattabhi Jois comentam que, quando perguntaram ao Guruji (Jois) porque 

ele fez a primeira série, ele respondeu: “Para me iluminar”. E a segunda série?  “Para me 

iluminar”, teria respondido. E a terceira, a quarta, a quinta e a sexta? “Para me iluminar”. 

Perguntaram então: “Se tudo é para a iluminação, porque precisa tantas séries?” Ele teria 

respondido: “Para aqueles que não conseguem se iluminar na primeira série é necessário 

todas as outras!”. Particularmente, não sabemos até que ponto  este relato  é verdadeiro 

mas, existem muitas brincadeiras que são levadas a sério por pessoas que não têm muito 

discernimento.  Verdade  ou  não,  é  lamentável  que  se  induza  alguém a  acreditar  que 

realizando posturas físicas possa se chegar à iluminação espiritual. 

Tive oportunidade de conversar com alguns de seus alunos e eles me informaram 

que, em seus cursos, Pattabhi Jois não incentiva a prática da meditação e o foco principal 

é trabalhar o corpo, com as posturas, sendo que, ao final da aula, que é bastante forte, os 

alunos são orientados para deitar e relaxar.

Outro  discípulo de Krishnamacharya,  bastante  conhecido no mundo ocidental na 

divulgação do Hatha-Yoga, é Iyengar. Na verdade, é difícil entender esta relação mestre-

discípulo, pois, em seus livros, percebe-se que Iyengar tinha, e demonstra ainda ter, uma 

grande  mágoa  com relação  a  pessoa  do  cunhado,  embora  tantos  anos  já  tenham se 

passado.
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1-2-18 - Bellur Krishnamachar Sundaraja Iyengar (1918)

 Nasceu em 14 de dezembro de 1918, na aldeia 

de Bellur, no distrito de Kolar, estado de Karnataka, 

no sul da Índia. A aldeia vivia do cultivo do arroz e de 

algumas hortaliças. No ano do seu nascimento, a Índia 

passava  por  uma  epidemia  de  gripe  e  sua  mãe, 

Sheshamma,  estava  muito  doente.  Iyengar  foi  o 

décimo  primeiro  de  treze  filhos,  mas  somente  dez 

sobreviveram.  Teve  uma  infância  difícil,  tendo  sido 

vítima de várias doenças tais como tifo, malária e tuberculose. Quando estava com 5 anos 

de idade, a família mudou-se para Bangalore e antes de completar nove anos, seu pai veio 

a falecer de uma crise de apendicite. Sendo de uma família de brâmanes, que geralmente se 

casam entre si, foi assim que sua irmã, aos 11 anos, se casou com um “excelente partido”, 

um  respeitável  estudioso  de  filosofia  e  sânscrito:  Shriman  T,  Krishnamacharya.  Seu 

cunhado costumava viajar muito para fazer as suas apresentações e em 1934,  Iyengar foi 

para Mysore para passar alguns dias com a família da irmã. O cunhado, percebendo a sua 

debilidade física, propôs  que ele fizesse alguns exercícios para se fortalecer  e  Iyengar 

passou a frequentar então o yogashala de Krishnamacharya. A partir daí, despertou o seu 

interesse pelo Yoga do físico, pois queria melhorar a sua saúde. 

Ao que tudo indica o relacionamento de Iyengar com o cunhado não era dos mais 

harmoniosos, visto algumas colocações que faz a respeito do mesmo. Na apresentação do 

seu mais recente livro Luz na Vida, ele relata:

Vocês  têm  hoje  a  vantagem  de  poder  contar  com  muitos  professores  de  ioga 
capacitados. Quando me iniciei na ioga, não havia, lamento dizer, nenhum professor 
sábio e bondoso que pudesse me guiar. Meu próprio guru, na verdade, se recusava 
a responder a qualquer das minhas ingênuas indagações sobre a ioga. Ele não me 
instruía da maneira como faço com meus alunos, oferecendo orientações passo a passo 
sobre cada asana (postura). Pedia simplesmente que fizéssemos uma postura e deixava 
que descobríssemos sozinhos como realiza-la.  Isso talvez tenha  despertado algum 
aspecto rebelde da minha natureza, que aliado a uma fé inabalável no caminho da 
ioga, me incitava a prosseguir. (IYENGAR,2007:14). (O grifo é meu)

Krishnamacharya  era, ao que tudo indica, um tanto áspero, e quando Iyengar foi 
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morar em sua casa, sua tarefa principal era cuidar do jardim, mas a sorte pareceu mudar 

quando o afilhado e aluno predileto do Mestre um dia desapareceu. Keshavamurthy era o 

“aluno estrela” que fazia as demonstrações das posturas para Krishnamacharya em suas 

palestras sobre o Hatha-Yoga e, com o seu desaparecimento, Iyengar foi designado seu 

substituto  e  para  assumir  esta  posição  teve  de  treinar  com muito  afinco.  No  dia  da 

demonstração, conseguiu a aprovação do Mestre e só então começou a receber mais a sua 

atenção. Iyengar começou a ajudar no yogashala (escola) e acompanhar Krishnamacharya 

em  suas  viagens  e  demonstrações,  tendo  alcançado  um  rápido  progresso.  O  estilo 

autoritário  do  Mestre  continuava  e  conta-se  que  uma  vez  ele  pediu  a  Iyengar  que 

executasse  o  Hanumanasana (spacato  completo),  uma postura  que  nunca  havia feito. 

“Faça!”, ordenou Krishnamacharya. Iyengar obedeceu e rompeu o tendão da coxa no seu 

esforço exagerado em querer alcançar a postura. Esta é uma lesão que leva muito tempo 

na recuperação, e este tipo de tratamento, diz Iyengar, talvez tenha “despertado o aspecto 

rebelde da minha natureza”. 

Uma das minhas  obrigações  durante esse período era fazer  demonstrações de ioga 
para a corte do marajá e os dignatários e convidados que o visitavam. Cabia ao  meu 
guru cuidar da edificação e do entretenimento da comitiva do marajá, pondo à prova 
seus alunos – dos quais eu era o mais jovem – e mostrando suas habilidades de esticar 
e dobrar o corpo em posturas impressionantes e surpreendentes.  Para  cumprir 
meu dever com meu professor e preceptor e satisfazer suas exigentes expectativas, eu 
forçava meus limites na prática. (IYENGAR,2007:26). (O grifo é meu).

A citação de Iyengar deixa bem claro a visão do Yoga que muitos tinham na época, 

um tipo  de  “Yoga-Show”  que  era  usada  para  “entretenimento”  da  corte.  Teria  esta 

influência chegado até os dias de hoje? Com certeza a única preocupação dos alunos de 

Shankaracharya era impressionar a platéia com seus contorcionismos e não havia nesta 

prática nada que se pudesse chamar de espiritual. Muito pelo contrário, sabemos que tais 

exibicionismos só levam à formação de ególatras.

Aos 18 anos, Iyengar,  incentivado por seu cunhado, começou a dar aulas para um 

grupo de mulheres que haviam assistido a uma demonstração  na cidade de Karnataka. 

Após um ano ao lado de Krishnamacharya, esta foi a oportunidade que teve para  seguir 

seu  próprio  caminho,  num tempo  onde  ensinar  Yoga  era  considerado  uma  profissão 

marginal. Iyengar relata:

Iniciei-me na ioga há setenta anos, quando o destino reservado a um iogue – mesmo 
na Índia, onde ela teve origem – era o ridículo, a rejeição e a imediata condenação. 
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Na verdade, se eu tivesse me tornado um sadhu, um santo mendicante que perambula 
pelas estradas da Índia esmolando com uma tigela nas mãos, teria encontrado menos 
escárnio e mais respeito. (IYENGAR, 2007:19). (O grifo é meu).

 Esta  afirmação de Iyengar mostra  que nesta fase da “modernidade” indiana, ser 

yogue ou um sadhu27, é motivo, algumas vezes, de chacota e preconceitos por parte da 

população. Suas afirmações sobre  “ser um yogue” demonstra, ás vezes, uma certa revolta 

interior.  Ao que parece a vida de um professor de Yoga na Índia era realmente muito 

difícil, pois isso era considerado, como diz o próprio Iyengar, “coisa de louco”. Mas ele 

foi,  apesar da oposição da família, uma pessoa muito determinada.

Aos poucos, foi  desenvolvendo o seu próprio método, o Iyengar Yoga,28 um estilo 

de Hatha Yoga que encoraja o perfeccionismo e que tem como característica  a busca de 

um alinhamento corporal intenso, usando de material de apoio, tais como blocos, suportes, 

almofadas e cintos para ajudar na execução das posturas. Com 36 anos de idade, foi pela 

primeira vez à Inglaterra para divulgar o seu método, e relata:

Os hindus são proibidos, por tradição, de cruzar o oceano. Após a minha primeira 
viagem como professor à  Inglaterra,  em 1954,  fiz uma parada em Bangalore para 
cumprimentar  meu tio materno. Ele se recusou a  me receber em sua casa.  Assim, 
desenvolvi na  juventude um escudo de arrogância  para  me proteger.  (IYENGAR, 
2007:86). (O grifo é meu).

Iyengar  deixa transparecer,  nas entrelinhas do  seu discurso,  uma vida de muitas 

decepções e dissabores com seus familiares e em seu livro, Luz na Vida, em vários trechos, 

mostra suas feridas emocionais, não escondendo a mágoa com relação ao cunhado e guru. 

Talvez a palavra certa aqui seja apenas “instrutor”, mesmo porque sua convivência com 

seu cunhado,  Krishnamacharya,  foi,  ao  que parece,  muito  curta.  Uma relação  mestre-

discípulo normalmente é feita de admiração, respeito e uma semelhança de vibração que se 

afina cada vez mais com a prática da meditação. 

Embora Iyengar fale da relevância do aspecto espiritual na vida do ser humano,  sua 

ênfase é a de que, para chegar ao topo do Yoga, na meditação propriamente dita, é preciso 

27 -Conforme o Yoga-Vâsishtha  (2.16.9),  o sadhu  “remove a  escuridão  do coração  e é a  luz  para  o 
caminho  certo  no  mundo”.  É  considerado,  na  Índia,  um  homem  santo.  Hoje ainda  é  possível  se 
encontrar  sadhus, homens que vivem vestidos com uma pequena tanga, carregando uma tigela donde 
recebe seu alimento.  Alguns são praticantes  de Yoga,  outros são vistos como drogados,  pois têm o 
hábito de usar a maconha. Na cultura indiana, negar comida a um sadhu não traz um bom karma mas 
já não se pode acreditar mais na sua santidade.

28 -Participei de um curso na Alemanha no estilo Iyengar e achei muito eficiente para a postura corporal. 
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começar com os asanas. Considera também os exercícios específicos da respiração como 

essenciais no desenvolvimento da parte espiritual, mas esta questão parece estar envolta 

num véu:

Meu  guru,  de  início,  fora  categórico  ao  dizer  que  eu  não  era  talhado para  o 
pranaiama.  Antigamente, o conhecimento espiritual era considerado um assunto 
esotérico, que os mestres guardavam a sete chaves. Tratavam seus discípulos de 
maneira ríspida e nunca achavam  que tinham mérito suficiente. Não se podia lhes 
falar abertamente e com franqueza, como fazemos hoje.  Mesmo Ramana Maharishi 
reservava sua filosofia a um círculo íntimo de eruditos altamente qualificados. Há 
quem diga que, naquela época, a Índia empenhava-se na luta pela democracia política, 
mas posso assegurar  que, no campo espiritual,  não havia democracia.  Muitos me 
consideram um professor severo e autoritário, mas não têm idéia do quanto reagi 
ao regime rigoroso e cheio de segredos  no qual fui criado. (IYENGAR,2007:104). 
(O grifo é meu).

É compreensível a preocupação de seu guru em não querer lhe ensinar as técnicas de 

pranayama (respiração), visto a debilidade física que ele se encontrava quando começou 

suas práticas, fruto de várias doenças na infância (tifo, malária e tuberculose). Novamente , 

neste texto, sua visão negativa com relação à pessoa do “guru,” considerando que todos 

“tratam os seus discípulos de forma ríspida”, o que é uma falsa generalização, pois nem 

todos os mestres ou gurus tratam os seus discípulos desta forma. A rispidez e a dureza de 

Krishnamacharya é um tema constante em Iyengar e, talvez, pelo tratamento recebido no 

passado,  desenvolveu esta couraça de auto-defesa, tendo se tornado,  como ele mesmo 

reconhece,  uma “pessoa autoritária e severa”.  Quanto  às técnicas de ordem espiritual, 

como ele cita, era, e ainda são, em algumas linhagens, tratadas com  certas reservas. Ainda 

hoje, muitos monges são instruídos primeiro na filosofia tendo de decorar inúmeros textos 

considerados sagrados, para, ao final de alguns anos, receber a sua primeira iniciação e 

começar com as práticas meditativas. Esta  forma de instrução continua até  os  dias de 

hoje.29 Quanto à crítica feita à pessoa de Ramana, é de surpreender, pois, com relação ao 

mesmo, sabe-se que, conforme alguns autores30, era gentil para com as pessoas e adepto 

do  silêncio como todo  homem sábio.  Acredito  que quando o  Mestre  é áspero  com o 

discípulo deve ter um objetivo amoroso, ou não seria um Mestre. Na apresentação de seu 

livro, Luz na Vida, Iyengar cita:

29 -Em  janeiro  de  2007,  participei  dos  “Ensinamentos  de  Dalai  Lama”,  em  Dharamsala,  Índia,  e 
aproveitei para entrevistar  alguns monges. Minha surpresa foi verificar  que desconheciam o Yoga e 
não praticavam meditação. Apenas um, brasileiro, conhecia o Yoga como atividade física e praticava 
meditação, mas não diariamente.

30 -Paul Brunton teve contato  pessoal e em várias obras cita a pessoa de Ramana Maharshi, seu Mestre.
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Para que este livro sustente alguma pretensão de ser autêntico, ele precisa, antes de 
tudo,  esclarecer  uma  coisa:  que,  por  meio da  prática  perseverante  e  prolongada, 
qualquer pessoa pode trilhar o caminho da ioga e alcançar a meta da iluminação e da 
liberdade. Krishna, Buda e Jesus residem no coração de todos nós.  ... São figuras de 
grande inspiração e exemplo a  ser seguido – e ainda hoje nos servem de modelo. 
Assim  como  eles,  nós  também  podemos  chegar  à  auto-realização.  (IYENGAR, 
2007:13).

 

Concordamos plenamente com colocação a de Iyengar, mas faltou esclarecer  qual o 

tipo de Yoga se deve seguir para alcançar a meta da iluminação. Nunca se ouviu falar que 

Jesus, Buda ou Krishna tenham praticado Hatha-Yoga. Na verdade sabe-se que este ramo 

do Yoga não é utilizado por aqueles que buscam a iluminação espiritual. Até mesmo Buda, 

em sua busca inicial, praticou o ascetismo e descobriu depois que este não era o caminho, 

tendo então se decidido apenas pela pratica da meditação-yogue, ou meditação silenciosa, 

assim como Jesus, Krishna ou Ramana Maharshi. Por  certo,  eles praticaram meditação 

para alcançar o estado de Yoga (Tu és Isto ou Eu e o Pai somos Um). 

Vale a pena lembrar o relato de Alistair Shearer sobre a vida de Buda:

...  Gautama  continuava  se  sentindo  insatisfeito.  Por  fim,  em  um  dos  seus 
deslocamentos sem rumo fixo, chegou a Bodh Gaya,  a atual Bihar,  onde sentado à 
sombra de uma velha e venerável figueira prometeu a si mesmo que não abandonaria 
aquele lugar até ter alcançado a Iluminação. Durante os seguintes quarenta e nove 
dias, sentado em profunda meditação, experimentou e transcendeu repetidamente 
todos os níveis da mente, alcançando finalmente a total e completa iluminação que no 
budismo se conhece com o nome de nirvana. Desde então foi conhecido como Buda, 
título impessoal que significa “aquele que é totalmente consciente”, ou Shakyamuni, “ 
o sábio dos shakyas ” (SHEARER,1996:08). ( O grifo é meu).

Destacamos a técnica usada por Buda: a imobilidade do corpo e da mente, que é 

uma técnica  yóguica.  O  próprio  Bhagavad  Gita ensina a  meditação,  no  capítulo  VI, 

dizendo que devemos nos retirar para um local puro e buscar um locar para sentar e “ ali 

sentado, erecto e imóvel, com os sentidos e a mente perfeitamente controlados e a alma 

unipolarizada pratica ó homem yoga, a fim de conseguir a purificação de sua alma divina”. 

(Bhagavad Gita, Cap. VI/12). 

Iyengar, ao contrário, acredita que a meditação possa ser praticada em movimento, 

enquanto se realiza os asanas e ainda, que é possível “usar o corpo para esculpir a mente” 

(IYENGAR,2007:40);  ou  “só  podemos  esperar  realizar  alguma  coisa  em nossa  vida 

espiritual se primeiro prestarmos atenção no corpo físico” (Ibid.:51). 
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Se assim fosse, os bailarinos, os fisiculturistas, os atletas, os manequins e todas 

aquelas pessoas que se preocupam com a beleza física e a perfeição do corpo, seriam as 

mais felizes do mundo. O que dizer de Ramakrishna que nunca aprendeu as posturas do 

Hatha-Yoga e se tornou um santo? Ou mesmo Ramana?

Ao falar sobre a saúde, Iyengar relata que: “[A saúde] Ela deve ser conquistada com 

suor; é algo a ser construído.” (Ibid.:53). Se a saúde precisa ser conquistada com suor, (e 

aqui ele quer valorizar a prática de posturas) o que dizer das pessoas saudáveis que nunca 

praticaram Hatha-Yoga? E o que dizer das pessoas com um corpo perfeito  e a mente 

doente? Iyengar demonstra claramente sua super-valorização ao Hatha-Yoga ao dizer:

Tente sempre estender e expandir o corpo. A extensão e a expansão abrem espaço, e o 
espaço traz liberdade. Liberdade é precisão, e a precisão é divina.  Da liberdade do 
corpo vem a liberdade da mente e,  então, a Liberdade Suprema.  A Liberdade 
Suprema na qual se empenha a ioga pode ser experimentada no corpo, à medida que 
cada membro ganha independência, flexibilidade e liberdade dos membros vizinhos. 
(Ibid.:65). O grifo é meu.

Esta “Liberdade Suprema” buscada pelo Yoga vai além do corpo e, além da própria 

mente. Estender ou expandir o corpo leva, sem dúvida, a um certo  relaxamento e bem 

estar, mas nunca à Libertação Suprema. Flexibilidade, força, agilidade, coordenação e até 

mesmo a saúde física são atributos ligados ao físico, nada mais. Uma pessoa pode realizar 

todas as posturas do Yoga, das simples às mais difíceis, e continuar com seu  desequilíbrio 

emocional e não dar um passo na direção do crescimento espiritual.

Iyengar escreveu seu primeiro livro em 1966, Light on Yoga, traduzido para dezoito 

idiomas.  Em 26  de  janeiro  de  1973,  fundou  o  “Ramamani  Iyengar  Memorial  Yoga 

Institute”, conhecido como RIMYI. Ele está hoje (em 2007) com 89 anos e, ainda oferece 

cursos em seu yogashala, em Pune, na Índia, tendo formado inúmeros professores que 

divulgam o seu estilo por todo o mundo. Sendo extremamente exigente na precisão da 

realização  das  posturas,  aqueles  que  pretendem se  tornar  instrutores  passam por  um 

rigoroso programa de treinamento, de dois a cinco anos, para obter o certificado. Seus 

filhos, Geeta e Prachanti continuarão com toda certeza o trabalho do pai, pois são fiéis 

divulgadores do seu método.

Com relação a meditação, deixa claro que sua prática é “diferenciada” e parte do 

princípio que “tudo é meditação”, e que é possível meditar realizando “asanas”. Embora 

admita que, “ a rigor, só possamos meditar num único assana, é possível executar todos 

eles em estado de meditação, e é nisso que se converteu a minha prática hoje em dia”. 
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(Ibid:45). Aqui, Iyengar declara que a sua meditação resume-se nos “asanas”.

Krishnamacharya, mestre de Iyengar, Pattabi Jois e Indra Devi, veio a falecer em 

1989 e seu filho, Desikachar, cinqüenta anos mais jovem, é o seu sucessor. 

 Conclusão 

Neste capítulo, observamos que quando o Yoga foi trazido para o ocidente, ele  se 

tornou conhecido, primeiramente, pelo seu aspecto místico e sua filosofia.  Daí o tamanho 

interesse despertado no mundo acadêmico, entre filósofos e filólogos, pelo Bhagavad-Gita 

e os  Upanishads, primeiro os da antiga Grécia e depois, os europeus, principalmente os 

alemães. O Yoga, uma novidade trazida do Oriente distante, como uma técnica capaz de 

levar o homem em conexão com o divino, tornou-se desacreditada por uns e venerada por 

outros. 

A tradução das principais escrituras, consideradas sagradas entre os hindus, foram 

lidas e relidas por estudiosos de diferentes países e as práticas começaram a ser utilizadas, 

aqui e alí, de forma discreta e até envolta num certo segredo, pois não era visto, com bons 

olhos, aceitar teorias de um país considerado por muitos como “atrasado”.

Acreditamos que a participação do Swami Paramahansa Yogananda, no Primeiro 

Parlamento Mundial das Religiões, em 1893, foi sem dúvida um marco importante para 

que houvesse uma maior  aceitação,  no mundo acadêmico,  das idéias vindas de países 

distantes como a Índia, até aquele período, muito pouco visitado por estrangeiros.

No desfile de nomes que exerceram, e exercem mais influência no mundo ocidental, 

vamos encontrar, primeiro, aqueles que viam o Yoga como uma técnica importante, capaz 

de levar o ser humano à iluminação. O Yoga, que se pretendia divulgar até então, era o 

Yoga da Meditação.  Organizamos uma tabela com o intuito de ajudar numa retrospectiva 

dos nomes e das posições que cada um apresenta com relação ao Hatha-Yoga e o Yoga-

Meditação:
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Nome Nasci-
mento

Local-País Visitou 
Ocidente

Visão do Hatha-
Yoga

Visão do Yoga-
Meditação

Observações

1- Swami 
Vivekananda

*1863 

+1902

Calcutá /

Índia

Sim O Hatha-Yoga trata 
exclusivamente  do 
corpo  físico  e  seu 
objetivo  é  torna-lo 
mais  forte.  (Vive-
kananda, 1967:48).

O  desligar-se  não  é 
ação  que  possamos 
cumprir  com o corpo 
físico  mas  com  a 
mente.  (Vivekanan- 
da, 2000:96).

Em  1893, 
participou  do 
1º  Congresso 
Mundial  das 
Religiões.

2- Sri 
Ramakrishna

*1836

+1886

Kamarpu-
kur 
Bengala / 
Índia

Não A prática do Hatha-
yoga  nos  dará 
domínio  sobre  o 
corpo, porém só até 
aí  nos  levará. 
(Ramakrishna,apud 
Abhedananda,1967:
149)

Durante  a  verdadeira 
meditação  o  corpo  e 
os  sentidos  ficam 
quietos  como  uma 
peça  de  madeira. 
(Ramakrishna,  apud, 
Abhedananda, 1967:

Considerado 
um  dos  seres 
iluminados 
do Século XX

3- Sri 
Yogananda

*1893

+1952

Gorakhpur

Índia

Sim N.R.  (12)  Hatha  é 
útil  e  produz 
resultados físicos ... 
mas  este  ramo  de 
ioga  é  pouco  utili- 
zado  pelos  iogues 
que buscam a liber- 
tação  espiritual. 
(Yogananda,  1981, 
223).

Aprenda a silenciar o 
corpo  e  a  mente, 
porque  onde  termina 
o  movimento,  ali 
começa  a  percepção 
de  Deus.  (Yoga- 
-nanda, 2000:51)

Seu  Método 
Yogôda :  usa 
os  asanas  ao 
lado  da  prá- 
tica  de  espor 
tes. 
(Yogananda, 
1981:337).

4- Sri 
Yukteswar

*1855

+1936

Serampore

Índia

Não Não  há  referência 
mas tudo demonstra 
que nunca praticou.

O  avanço  espiritual 
não  se  mede  pelos 
poderes externo mas, 
pela  profundeza  da 
beatitude  alcançada 
em meditação yogue. 
(Yukteswar,  Apud 
Yogananda, 1981:49)

Não  escreveu 
livros.  Sua 
vida  é  con- 
-tada  pelos 
discípulos.

5- Sri 
Aurobindo

*1872

+1950

Calcutá

Índia

Sim A transformação in-
terior  não  pode ser 
efetuada  por  meios 
físicos, seja de natu 
-reza  negativa  ou 
positiva.  (Aurobin-
do,1977:67).

Trazer  uma  inteira 
quietude para  dentro 
da mente leva tempo; 
você  tem  que  conti- 
nuar  até que a mente 
esteja  pronta.  (Auro-
bindo,1977:38).

Em sua esco- 
la“Auroville” 
Mira valoriza 
va  a   prática 
da  educação 
física. 

6- Swami 
Sivananda

*1887

+1963

Pattamadai 
Distrito de 
Tirunelveli 
TamilNadu 

Índia

Não A idéia  é a  de que 
“pôr-se  de  cabeça 
para  baixo”  por  si 
só,  não  faz  um 
yogue. A preocupa- 
ção  primordial  do 
Yoga  é  com  o  Ser 
interno  do  homem. 
(Sivananda,1967:23 

A meditação é o úni- 
-co  caminho  nobre 
para  a  obtenção  da 
salvação  ou  moksha. 
(Sivananda,1993:10)

Em  1936 
fun-dou  The 
Divine  Life 
Society.  Au-
tor  de  mais 
de 200 livros. 
O uso da HY. 
no  Ashram  é 
mais recente. 
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Nome Nasci-
mento

Local-País Visitou 
Ocidente

Visão do Hatha-
Yoga

Visão do Yoga-
Meditação

Observações

7- Jiddu 
Krishnamurti

*1895

+1986

Madana-
palle /próx. 
Madrasta 
Índia

Sim Procurai  viver  uma 
vida  acima  de  vos-
sos corpos – exerci-
tai-os a obedecer ao 
vosso verdadeiro Eu 
(Krishnamurti,1999
:87).

Na  quietude  há  um 
“estado  criador”,  e 
este é o fator que efe-
tua  a  transformação. 
(Krishnamurti,  1957: 
96).

8- Paul 
Brunton

*1898

+1981

Londres 
Inglaterra

Foi à 
Índia

Hatha-Yoga  é  uma 
yoga  inferior. 
(Brunton,1995:201)

Sem  a  meditação  o 
Supremo  não  pode 
ser  realizado.  (Ibid: 
201).

Se  tornou 
discípulo  de 
Ramana 
Maharshi.

9- Swami 
Muktananda

*1908

+1982

Sim Você pensa  que  só 
exercícios  respira- 
tórios  são  Yoga? 
Outra  parte  do Yo-
ga  é  a  meditação. 
(Muktananda,1991: 
206).

Observar  o silêncio é 
o verdadeiro  japa.  A 
verdadeira  repetição 
do  mantra  é  a  mais 
elevada  meditação,  é 
o estado livre de pen-
samento. (Ibid: 232).

10- Maharish 
Mahesh 
Yogue

*1917 Jabalpur 
Madhya- 
Pradesh 
Índia

Sim Você nunca  vai  al- 
cançar  a união com 
Deus  apenas  con- 
torcendo  o  corpo. 
(Maharish,  Apud 
Mason, 1997:133).

Todavia,  o  caminho 
psicofisiológico  à 
realização  de  Deus 
encontra  realização 
na prática da medita-
ção  transcendental. 
(Maharishi,1976:266. 

Criador  do 
Método  da 
Meditação 
Transcenden-
tal :a MT.

11- Bhagvan 
Rajneesh : 
Osho.

*1931

+1990

Kuchwada 
Madhya 
Pradesh – 
Índia 

Sim Você tem escolhido 
o não-essencial   ... 
Tem  escolhido  o 
corpo  e  rejeitado  o 
interior...(Rajneesh, 
1979: 191:Vol II).

Meditar  nada  mais  é 
que encontrar-se com 
o  seu  vazio  interior. 
(Rajneesh,  1979:64: 
Vol.I).

Criador  da 
Meditação 
Dinâmica.

12- Sathya 
Sai Baba

*1926

+

Puttaparthi 
Índia

A  Graça  de  Deus 
não pode ser ganha 
através da ginástica 
da razão, das contor 
-ções do Yoga (Ha-
tha). (Ibid:225).

Use  o  tempo  em 
meditação  (dhyana) 
ou  em  repetir  um 
mantra,  ou  do  santo 
nome  de  Deus.  (Sai 
Baba, 1993:28).

13- Padre 
Jean-Marie 
Déchanet

Bélgica Foi à 
Índia

Seu  foco  era  o 
Hatha-Yoga

Criador  da 
Yoga Cristã.

14- Swami 
Kuvalaya-
nanda

*1883

+1966

Dabhoi 
Gujarat 
Índia

Não As  asanas  são 
exercícios  físicos. 
(Kuvalayananda, 
1976:43).

As  posturas  para  a 
meditação têm o mais 
alto valor para o pra-
ticante do aperfeiçoa-
mento  espiritual. 
(Ibid: 51).

Pioneiro  nas 
pesquisas 
com  Hatha-
Yoga.

15-Swani 
Tirumalai 
Krishnama-
charya.

*1888

+1989

Muchukun
-dapura 
Karnataka 
Índia

Não Objetivo: alcançar a 
perfeição do corpo.

Final da vida - cantos 
védicos;  devocional. 
Não  fazia  uso  da 
meditação.

Criador  do 
Método  Ash-
tanga  Vinya-
sa Yoga.
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Nome Nasci-
mento

Local-País Visitou 
Ocidente

Visão do Hatha-
Yoga

Visão do Yoga-
Meditação

Observações

16- Indra 
Devi

*1899

+2002

Latvia 
Rússia

Foi à 
Índia

O  corpo  deve  ser 
elevado ao mais al-
to grau de perfeição 
(Devi, 1961:XXII)

...  não  é  necessário 
chegar  aos  estágios 
mais  elevados  de 
treinamento .(Ibid).

17- Pattabhi 
Jois

*1915

+

Kowshika

Índia

Sim O foco é o físico. Não  ensina  medita-
ção à seus alunos.

Usa do estilo 
Ashtanga  Vi- 
nyasa Yoga.

18-Sundaraja 
Iyengar

*1918

+

Bellur 
Karnataka 
Índia

Sim usar  o  corpo  para 
esculpir  a  mente 
(Iyengar,2007:40) 

Sua  idéia  é  que  a 
meditação  possa  ser 
feita  junto  com  os 
asanas, em movimen-
to. (Ibid).

Criador  do 
estilo Iyengar 
Yoga.

Entre os nomes destacados: Vivekananda, discípulo de Ramakrishna, Yogananda, 

discípulo de Yukteswar, Aurobindo, Sivananda, Krishnamurti, Brunton, são aqueles que se 

destacaram por trazer ao mundo ocidental o valor da meditação. Acredito que tenham sido 

nomes que  fizeram parte  da  leitura  do  Mestre  Bohdan,  alguns mais admirados  como 

Krishnamurti,  Aurobindo e Vivekananda e,  outros,  criticados,  como Maharishi, por  ter 

apresentado a meditação de certa  forma “irresponsável” no mundo ocidental, pois, não 

oferecia assistência as pessoas que iniciava na prática. O acompanhamento na prática da 

meditação é um fator essencial, na visão do Mestre Bohdan. 

Foi na época da Contracultura (60/70), que tivemos uma busca desenfreada para 

tudo que viesse do Oriente e a Índia virou moda em todos os sentidos. Maharishi foi um 

dos  responsáveis por  despertar  este  modismo,  quando  se  ligou  aos  Beatles  e  outros 

grandes nomes do cinema, para difundir a sua “meditação transcendental”. Já vimos que o 

grande  mérito  de  Maharishi  foi  desmistificar  31a  prática  da  meditação  e  devemos 

reconhecer  que as pesquisas científicas foram iniciadas, também com a conhecida MT. 

Embora o forte deste período fosse a busca para as práticas meditativas, o yoga do físico, 

passou a ser também muito procurado. Já antes da Contracultura, após 1945, vamos ter 

um aparecimento mais efetivo voltado para o  Hatha-Yoga.  Na Bélgica, com Déchanet 

(década de 40-50) e André Van Lysebeth (início da década de 50) ; na Rússia, China 

(meados de 40), Estados Unidos (1947) e Argentina (1985) com Indra Devi.

31 Desmistificar a meditação sempre foi também o trabalho do Mestre Bohdan, com a única diferença que 
ele  realizou  isso em menor  escala  e  sem a  projeção da  mídia.  No final  da  década  de  60  ele  foi 
convidado pela Globo para entrevistas onde deveria divulgar o seu trabalho com meditação infantil  nas 
escolas mas, ele se negou a participar, pois para isso, ele já teria que ter uma estrutura, isto é, técnicos 
de meditação formados para realizar este trabalho em grande escala. Mestre Bohdan costumava dizer 
que a cidade de Sorocaba serviu como um “laboratório” para comprovar os benefícios da prática da 
meditação silenciosa.

86



 Nesse período, teremos o aparecimento de uma grande diversidade de livros mais 

populares,  muitos  em  estilo  romanceado,  relacionados  à  cultura  oriental,  como  os 

romances de Hermann Hesse, Kalhil Gibran, Paul Brunton, Rabindranath Tagore,  Jiddu 

Krishnamurti,  Aldous  Huxley  e  outros,  que  estimularam a  mente  de  muitos  jovens, 

ampliando os horizontes e produzindo sonhos. 

Mas, o  mais importante  ao conhecer um pouco do pensamento  desses homens, 

considerados  grandes  mestres  no  mundo  oriental,  foi  podermos  identificar  em várias 

citações um posicionamento claro com relação ao Hatha-Yoga. Esta prática é considerada 

por todos eles, como um tipo de “yoga inferior” para aqueles que querem trabalhar o seu 

lado espiritual. Isto não invalida o seu valor no que diz respeito a conquista da saúde do 

físico. Esta visão, que apresenta as duas técnicas de forma diferenciada, teria levado no 

decorrer do tempo, a uma separação radical entre ambas: o termo “yoga”  passou a ser 

usado apenas para um exercício físico, como veremos nos artigos apresentados pela mídia 

escrita; e o termo “meditação” voltado para o treinamento mental que passou a ser aceito 

apenas como uma “terapia” com finalidades múltiplas. Na própria Índia vamos encontrar 

uma série de mal-entendidos relacionados ao termo Yoga.

A partir daí, os novos gurus do Hatha-Yoga chegam ao  Ocidente. Desta vez, para 

mostrar  as  novidades,  os  “novos  estilos”  que  surgiram de  suas  adaptações  pessoais. 

Iyengar  e  Jois,  na Índia,  disputam entre  si o  mercado  ocidental  e  já não  conseguem 

disfarçar  a “sutil”  rivalidade. 

Novamente, temos uma infinidade de jovens ocidentais que todos os anos vão para 

a Índia, graças ao esquema de cursos montados para a obtenção dos “certificados” ou 

“autorizações” dados  por  seus gurujis. Dados? Não! Isto  custa  muitos dólares,  muitas 

viagens,  muitas  lesões  físicas e,  porque  não  dizer,  “lesões  emocionais”.  Na ansiedade 

enorme de  querer  participar  deste  mercado  que  rende  muito  dinheiro,  muitos  “falsos 

yogues” entram na competição a custo de muito sacrifício. Num torce e retorce, levam seu 

corpo além do limite, produzindo traumas nos ombros, joelhos, coluna e, o pior de todos, 

os traumas da alma. Muitos ainda se iludem que ao realizar as mais difíceis posturas já 

estarão próximos  da iluminação. Com certeza, existem muitos praticantes, cuja busca vai 

além do físico, pois muitos ocidentais começaram a buscar no Yoga um remédio para suas 

angústias e medos e encontraram no Hatha-Yoga um certo alívio, uma confiança maior em 

si mesmo, mas isto não é tudo. Paul Brunton também faz o seu alerta:
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Se aqueles que até agora colocaram sua atenção nas apresentações comuns do yoga 
colocarem ainda mais fé e maior atenção nos ensinamentos superiores aqui oferecidos, 
não precisarão perder nada do entendimento que tinham no começo, mas antes ampliá-
lo-ão.  Tampouco alguém está sendo obrigado a  renunciar à  meditação; os que me 
criticam  por  isso  não  só  estão  enganados,  como  também são  injustos.  O  que 
realmente está sendo pedido é que se purifique a meditação, que se coloquem em 
segundo  plano,  como  interesses  secundários  e  transitórios,  aqueles  aspectos  da 
experiência do yoga que  não são fundamentais nem universais.  Mas a meditação 
deve e precisa continuar, pois sem ela o Supremo jamais pode ser realizado. Que, 
apenas, ela seja corretamente dirigida. Conseqüentemente, os yogas inferiores não 
devem ser  nem por  um momento desprezados,  mas  é preciso reconhecer que são 
apenas métodos relativos, úteis apenas num estágio específico. Assim, tomarão seu 
lugar como meios adequados que conduzem às práticas ultramísticas, e não devem ser 
confundidas com elas. (BRUNTON,  1995:201). O grifo é meu.

Este livro foi editado em 1984 após a morte do autor (1981) e identificamos a sua 

posição  com relação  ao  Yoga-Meditação  e os  “outros  yogas”,  que ele qualifica como 

“inferiores”, sugerindo que elas constituem parte de um estágio específico do praticante, 

mas deixando bem claro que apenas com o Yoga-Meditação o aspirante pode atingir o seu 

objetivo,  pois “sem ela o  Supremo jamais poderá  ser realizado”.  Ele chama a atenção 

também para o fato de que estava se dando muito valor para o Yoga do físico, que ele 

considerava “comum”, o que  se repete na pós-modernidade. Em outro trecho da mesma 

obra,  ele  é  ainda  mais  incisivo:  “Em termos  de  consciência,  de  avanço  espiritual,  a 

hibernação  do  hatha  yoga  nada tem a  oferecer  ao  homem que seja de  alguma forma 

comparável ao que os sistemas superiores de yoga têm a oferecer” (Ibid.,69).

Nesta  afirmação,  encontramos  a  essência  de  muitos  problemas  da  atualidade, 

relacionado com a palavra Yoga.  Mestre Bohdan sempre foi muito claro em suas aulas e 

alertava para o fato de que a essência do Yoga é a meditação; as práticas físicas podem 

oferecer uma boa saúde física mas nenhum avanço no caminho da iluminação. 

Voltando ainda ao texto de Brunton, é de visível importância a sua quase súplica de 

que “se purifique a meditação”. A mesma atitude costumava ter Mestre Bohdan frisando 

sempre que o objetivo da mesma era levar o ser humano ao estado de iluminação e não um 

paliativo para cura de doenças, o que a medicina tem feito atualmente. 

O Yoga verdadeiro, como dizem alguns mestres, pode oferecer muito mais e essa 

era  a  intenção  daqueles  reformadores  indianos  do  século  XIX  quando  chegaram ao 

Ocidente. O que eles não esperavam é que, na busca de mudanças de consciência, o que 

acabou  atraindo  foi  mais  o  encantador  de  serpentes,  o  faquirismo,  os  poderes  e  o 

contorcionismo. Quanto mais difícil a postura,  mais ela vai chamar a atenção,  mais vai 
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alimentar  o  ego;  e  assim,  mais  longe  do  verdadeiro  caminho  yóguico  acaba  indo  o 

praticante. É preciso discernimento para encontrar o melhor caminho. O objetivo do Yoga 

é cuidar da alma,  atingir o Nirvana. Assim ensina Krishna no Bhavagad Gita, Cap. XII:2:

2. Considero melhores yogis aqueles que buscam a comunhão eterna Comigo, e que, 
com a mente fixa em Mim, meditam em Mim com o maior fervor” (BHAGAVAD 
GITA,2006:127). 

   

Foi esta herança do Yoga-Meditação e a sua fundamentação científica que Bohdan 

acolheu e ensinou, como se verá no capítulo terceiro. No próximo capítulo, mostraremos 

que a mídia brasileira  recepciona várias formas de Yoga e as apresenta com as tintas da 

pós-modernidade, ora como modismo, ora na forma híbrida e, raras vezes na, sua linha de 

conservação da tradição. 

.*.
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CAPÍTULO II - O YOGA NA “ONDA” PÓS-MODERNA.

Introdução

A vinda do Yoga para o Ocidente, na segunda metade do século vinte começou a 

receber influência do mundo globalizado. A modernidade é caracterizada por muitos como 

pós-modernidade.  Neste capítulo, pretendemos, primeiramente, mostrar as características 

da  fase conhecida como  pós-moderna na visão  de  estudiosos  como,  Jean Baudrillard, 

Anthony Giddens, Ian G. Barbour, Nestor Canclini, Stuart Hall, J.J. Queiroz e outros.

 A seguir, apontaremos através de vários artigos de revistas e jornais  colecionados 

no decorrer de muitos anos, como a mídia apresenta os  temas relacionados à meditação e 

ao Yoga.  Nesses artigos, vamos perceber que tanto o Yoga como a meditação, tratados, 

muitas vezes, de forma inadequada, trazem ao leitor uma imagem superficial do real valor 

de ambas as práticas. Eles apresentam a meditação e o Yoga em geral sob três aspectos 

marcantes  e  até  contraditórios  do  pós  moderno:  o  tradicionalismo,  o  hibridismo e  o 

modismo. 

Ao final, daremos uma visão da Índia e do Yoga dentro do contexto pós-moderno: 

um país exótico  que  seduz  os  visitantes  por  sua  beleza,  por  suas diferenças,  por  sua 

história e tradições.

2.1- A Condição Pós-Moderna e suas Características.

Ao iniciar este capítulo, é necessário realizar uma breve viagem pelo mundo pós-

moderno.  Este  termo  é  aplicado  às  mudanças  ocorridas  na  última metade  do  século 

passado. Alguns autores colocam  o dia 6 de agosto de 1945, quando a bomba atômica 

explodiu  sobre  Hiroshima,  o  marco  inicial  da  era  pós-moderna.  Outros  autores  não 
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admitem tal datação e muito menos a expressão “pós-moderno” ou a existência de uma 

“pós-modernidade”. Canclini observa que a expressão pós-modernidade pode ser equívoca

se quisermos que o pós designe uma superação do moderno. Pode-se falar criticamente 
da modernidade e buscá-la ao mesmo tempo que estamos passando por ela? Se não 
fosse  tão  incômodo,  seria  preciso  dizer  algo  assim  como  pós-intra-moderno. 
(CANCLINI, 2008:256).

A compreensão do momento histórico atual não encontra um consenso nos termos 

pós-modernidade e pós-moderno e para alguns estudiosos estaríamos ainda num momento 

de transição.

Podemos observar que o chamado pós-modernismo está ligado a alguns eventos da 

segunda metade do século XX, como o aparecimento da computação na década de 1950, a 

arte Pop em 1960, a tecnociência,  que cresce a partir da década  de 1970 e  influencia o 

pensamento  e  a  cultura.  A partir  daí,  a  música,  o  cinema,  a  moda,  a  arquitetura,  a 

literatura,  a  decoração,  a  medicina, o  dia a  dia de cada ser  humano foi invadido pela 

chamada “tecnociência”, que é a ciência aplicada ao desempenho técnico e a produção de 

bens de consumo ou de curta duração. Grandes feitos foram registrados nas sociedades 

mais avançadas e alguns decidiram batizar essa época de “pós-moderna”, lembrando que 

este  termo  já havia sido  usado  em 1947  pelo  historiador  Toynbee.  Em tempos  mais 

recentes, o autor que foi em primeiro lugar responsável pela penetração da noção de pós-

modernidade entre a intelectualidade foi Jean-Francois Lyotard, em seu livro La Condition  

Post-Moderne, 1978, e foi traduzido no Brasil com o título O Pós-Moderno pela editora 

José Olympio.

Anthony Giddens, em sua obra As Conseqüências da Modernidade, relata que,  na 

visão de Lyotard:

A  condição  da  pós-modernidade  é  caracterizada  por  uma  evaporação  da  grand 
narrative – o “enredo” dominante por meio do qual somos inseridos na história como 
seres tendo um passado definitivo e um futuro predizível. A perspectiva pós-moderna 
vê uma pluralidade de reivindicações heterogêneas de conhecimento, na qual a ciência 
não tem um lugar privilegiado. (GIDDENS, 1991:12).

Giddens faz uma abordagem diferenciada e defende a posição de que ao invés de 

estarmos  entrando  numa  pós-modernidade,  na  realidade  estaríamos  enfrentando  um 

momento em que as conseqüências da modernidade estão se tornando mais universais do 
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que antes. Ele prefere a noção de modernidade tardia ou modernidade radicalizada, para 

falar  sobre  o  momento  atual.  Giddens afirma ainda que  “além da  modernidade,  devo 

argumentar, podemos perceber os contornos de uma ordem nova e diferente, que é “pós-

moderna”, mas isto é bem diferente do que é atualmente chamado por muitos de “pós-

modernidade”. ( GIDDENS, 1991:13). Esclarece ainda que:

A ruptura com as concepções providenciais da história, a dissolução da aceitação de 
fundamentos, junto com a emergência do fundamento contrafatual orientado para  o 
futuro e o “esvaziamento” do progresso pela mudança contínua, são tão diferentes das 
perspectivas  centrais  do Iluminismo que chegam a  justificar  a  concepção  de que 
ocorreram transições de longo alcance.  Referir-se a  estas,  no entanto,  como pós-
modernidade,  é  um equívoco que impede uma  compreensão  mais  precisa  de sua 
natureza e implicações. ... Nós não nos deslocamos para além da modernidade, porém 
estamos vivendo precisamente através de uma fase de sua radicalização. (GIDDENS, 
1991:56). 

O mundo chamado “pós-moderno” trouxe inúmeras mudanças para o ser humano 

gerando polêmicas e muito se tem discutido se ele representaria uma evolução ou uma 

decadência. Canclini afirma que ainda estamos no espaço da modernidade:

...  a modernidade não é só um espaço ou um estado no qual se entre ou do qual de 
emigre. É uma condição que nos envolve, nas cidades e no campo, nas metrópoles e 
nos  países  subdesenvolvidos.  Com  todas  as  contradições  que  existem  entre 
modernismo e modernização,  e precisamente por  elas,  é uma  situação  de trânsito 
interminável na  qual  nunca  se  encerra  a  incerteza  do que significa  ser  moderno. 
Radicalizar o projeto da modernidade é tornar aguda e renovar essa incerteza, criar 
novas possibilidades para que a modernidade possa ser sempre outra e outra coisa. 
(CANCLINI, 2008:356). 

Com estes  preliminares,  podemos  perceber  a  complexidade  do  tema.  Giddens, 

Lyotard e Canclini defendem suas posições e a despeito de algumas diferenças percebe-se 

que  esse processo da modernidade ou modernização circula entre nós todo o tempo e 

querer sobrepor o antes e o depois de forma radical é que acaba complicando a nossa visão 

do mundo. Sem fugir do tema, quero relatar uma experiência pessoal. Entre os anos de 

1986 e 1989 tive a oportunidade de viver no Cairo/Egito e sempre que  ia ao centro da 

cidade observava com surpresa e interesse as mulheres com suas longas roupas negras, o 

rosto totalmente coberto, com apenas uma pequena tela na frente dos olhos que  é o seu 

ponto  de  contato  com o  mundo.  Elas  se  colocavam frente  as  vitrines  onde  estavam 

expostos vários objetos eletrônicos, o que se podia obter de mais moderno para a época, 
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vindos na sua grande maioria da Europa. Aquela cena permanece em minha memória. O 

contraste entre a tradição e a modernidade lado a lado é algo que surpreende e, ás vezes, 

choca. É o antigo convivendo com o novo numa condição sócio-cultural complexa, que o 

paradigma unilinear da modernidade tem tanta dificuldade de assimilar. Como diz Canclini 

no texto acima, “é uma situação de trânsito interminável” e “com todas as contradições 

que existem entre modernismo e modernização”.

Muitos autores, como Canclini e Giddens, rejeitam a pós-modernidade. Embora a 

era  moderna ainda persista sob os  aspectos  sociais e culturais, é possível afirmar com 

Queiroz (2006:4) que

o rosto do homem contemporâneo já não é o mesmo de 50 anos atrás.  É plausível 
falar-se em pós-modernismo como um jeito novo de estar e ser no momento atual, que 
vai do social às ciências, da filosofia à literatura e demais humanidades, das artes ao 
folclore,  da  linguagem  à  comunicação,  das  teologias  às  ciências  da  religião. 
(QUEIROZ, 2006:4).

2.1.1 - A Face Sombria da Pós-Modernidade

Sem dúvida,  uma das  situações  mais impactantes  que  sentimos está  ligada aos 

avanços  tecnológicos.  Nossas  vidas  e  nossos  lares  foram  invadidos  pelas  TICs  - 

Tecnologias de Informações e Comunicação -. Uma tecnologia que, algumas vezes, sufoca 

pelo excesso de informações, serviços e diversões. Na “era da informática”, nos sentimos 

cada vez mais como “analfabetos tecnológicos” pois as mudanças são tão rápidas que mal 

conseguimos acompanhar. Tudo se torna ultrapassado em pouco tempo pois o que é “top 

de linha” logo perde a sua utilidade. E assim, sem perceber, se é envolvido pela febre de 

um consumismo contagiante, seduzidos a cada dia por alguma novidade lançada pela mídia 

na TV,  no  cinema, no  out-door  da  esquina,  pelas vitrines do  Shopping Center,  pelas 

revistas, livros, pelo colega de trabalho, vizinhos, etc. 

O homem pós-moderno se entrega ao prazer das coisas fúteis e passageiras e se 

torna cada vez mais uma presa do “objeto”. A informática e o marketing especializado se 

encarregam de seduzir, envolver e até mesmo erotizar os bens de consumo. Lipovetsky 

tem uma explicação diferenciada para essa febre consumidora:
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Assim, jamais se consome um objeto por ele mesmo ou por seu valor de uso, mas em 
razão  de seu “valor  de troca  signo”,  isto é,  em razão  do prestígio,  do status,  da 
posição social que confere. Para  além da satisfação espontânea das necessidades, é 
preciso reconhecer no consumo um instrumento da hierarquia social e nos objetos um 
lugar  de produção social das diferenças e dos valores estatutários.  Desse modo, a 
sociedade de consumo,  com sua  obsolescência  orquestrada,  suas  marcas  mais  ou 
menos cotadas, suas gamas de objetos, não é senão um imenso processo de produção 
de “valores signos” cuja função é conotar posições, reinscrever diferenças sociais em 
uma era igualitária que destruiu as hierarquias de nascimento. ...  A corrida para  o 
consumo, a febre das novidades não encontram sua fonte na motivação do prazer, mas 
operam-se sob o ímpeto da competição estatutária. (LIPOVETSKY, 1989:171).

A Pós-Modernidade mostra uma sociedade competitiva em que princípios, valores, 

regras  são  muito  flexíveis;  pois  vive-se  o  momento;  o  pós-moderno  é  individualista, 

egocêntrico, narcisista; adora  o modismo. As grandes revoluções sociais, os movimentos 

de classe, as  demonstrações públicas de patriotismo e o engajamento em associações, 

filantrópicas  ou  não,  esvaziaram-se,  pois,  o  que  conta  agora  é  viver  o  cotidiano. 

Lipovetsky  é claro ao afirmar que “hoje a atração exercida pela fraseologia revolucionária 

dissipou-se.  Os  relatos  escatológicos  já  não  excitam  ninguém,  estamos  muito  bem 

instalados no reino terminal da moda do sentido”. (LIPOVETSKY, 1989:247).

Um dos mais importantes efeitos do industrialismo foi a enorme transformação das 

tecnologias da comunicação, mais conhecida como “globalização cultural”. Os meios de 

comunicação tudo fazem para manter o indivíduo “ligado” vinte e quatro horas por dia e 

as industrias se preocupam em produzir cada vez mais e mais rápido, tudo  em nome do 

conforto e do bem estar. Giddens lembra que:

As tecnologias mecanizadas de comunicação influenciaram dramaticamente todos os 
aspectos  da  globalização desde a  primeira  introdução da  impressora  mecânica  na 
Europa. Elas formam um elemento essencial da reflexividade da modernidade e das 
descontinuidades  que destacaram o moderno para  fora  do tradicional.  O  impacto 
globalizante da mídia foi notado por muitos autores durante o crescimento dos jornais 
de circulação de massa. (GIDDENS, 1991:83). 

É sem dúvida um aspecto positivo da pós-modernidade, estarmos atualizados com 

as notícias. Um índio de uma aldeia afastada pode estar informado dos eventos do mundo. 

Rádios, televisões, jornais, revistas e a internet encurtaram o espaço e o tempo e podemos 

presenciar diferentes visões de mundo. A comunicação é global e todos têm o direito  à 

informação. A tecnologia mecanizada veio a afetar também os locais de trabalho trazendo 

rapidez e facilidades mas também muito desemprego. Queiroz lembra que:
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A instabilidade penetra nas relações de trabalho. A descartabilidade da mão de obra 
debilita o vínculo laborativo. No sistema pós-moderno de produção, computadores e 
robôs estabelecem um circuito rapidíssimo de informações, mensagens, comandos e 
execução de tarefas,  encurtam a distância entre a  direção da empresa e o produto 
final, diminuem os custos operacionais e garantem o triunfo das grandes companhias 
na  concorrência  nacional  e  internacional.  Neste  quadro,  a  mão-de-obra,  que 
caracterizava a produção do século passado, torna-se obsoleta, o que faz crescer, no 
mundo inteiro, o número dos excluídos do trabalho e, conseqüentemente, da sociedade. 
Nos países ricos,  esta exclusão ainda é tolerável por estar  amparada pelo salário-
desemprego. No mundo pobre, ela condena o trabalhador à marginalidade e à miséria. 
(QUEIROZ,1996:11).

O texto,  treze anos depois, continua atual e a situação foi se agravando com o 

passar  do  tempo,  deixando  a  vida difícil até  mesmo para  os  moradores  do  chamado 

primeiro  mundo.  Países  da  Europa,  como  a  Alemanha,  que   tinham uma  situação 

privilegiada  economicamente,  após  a  queda  do  muro  de  Berlim,  a  formação  da 

Comunidade Européia e a criação do Euro, têm hoje uma população de desempregados 

bastante  significativa e  o  desemprego  é  o  assunto  da atualidade.  No  Japão,  temos os 

“karoshi”32, empregados que para  se manter na firma (extremamente automatizadas) se 

entregam a  horas  extras,  não  remuneradas,  vão  ao  extremo  da  sua  resistência  física, 

chegando à morte. Nos países do Terceiro Mundo, a miséria e a violência têm aumentado 

de forma assustadora e a instabilidade no trabalho é ainda maior. A Índia, país que se 

apaixonou pela informática, está exportando técnicos e a juventude já não se importa com 

seus “deuses”. Muitas regras familiares, que antes eram muito rígidas, estão se afrouxando. 

A tradição está sendo deixada de lado. Estaria o niilismo avançando até o Oriente? Na 

visão de Baudrillard:

O niilismo já não tem as cores escuras, wagnerianas, spenglerianas, fuliginosas, do 
fim do século. Já não procede de uma  Weltanschauung da decadência nem de uma 
radicalidade metafísica nascida da morte de Deus e de todas as conseqüências que daí 
há a retirar. O niilismo é hoje em dia o da transparência, e é de alguma maneira mais 
radical, mais crucial que nas formas anteriores a históricas, pois esta transparência, 
esta flutuação é indissoluvelmente a do sistema, e de toda a teoria que pretende ainda 
analisa-la. Quando Deus morreu ainda havia Nietzsche para o dizer – grande niilista 
perante o eterno e o cadáver do Eterno. Mas perante a transparência simulada de todas 
as  coisas,  perante o simulacro de realização materialista ou idealista do mundo na 
hiper-realidade (Deus não morreu,  tornou-se hiper-real),  já  não há Deus teórico e 
crítico para reconhecer os seus. (BAUDRILLARD, 1991:195).

32 O karoshi tem sido muito comum no Japão. Trata-se da morte repentina por enfarto ou ataque cerebral 
provocado pelo excesso de trabalho. Algumas firmas, como a Nippon Telegraph&Telephone, oferecem 
curtos períodos de meditação para cuidar da saúde emocional dos seus funcionários.
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Na verdade,  o  homem pós-moderno,  vivendo do  simulacro  e  da simulação,  no 

âmbito da religião,  tem sede por  novidades,  por  isso ele é ao mesmo tempo católico, 

umbandista,  zen-budista,  espírita,  Santo  Daime,  ocultista  e  precisa  ver  o  mundo  num 

aperto  de botões.  Seria esse comportamento uma busca do Deus hiper-real? Esta nova 

maneira de encontro tem o privilégio de ser mais livre, principalmente dos dogmas, e não 

exige exclusividade,  podendo  se reunir  quando  o  tempo  está  disponível, sem grandes 

compromissos. Este é o novo estilo, o self-service religioso ou, como lembra Queiroz, o 

“nomadismo místico”:

O caráter  permanentemente migratório da Pós-Modernidade penetra no âmbito do 
sagrado e provoca um fenômeno que se caracteriza como nomadismo místico. Mesmo 
permanecendo nominalmente vinculado a alguma forma tradicional de culto, que em 
geral herdou do berço materno, a tendência religiosa do homem pós-moderno é um 
trânsito constante pela constelação religiosa, compondo, nessas inúmeras viagens, um 
sentido para a existência. (QUEIROZ, 1996:17).

Os fiéis vagueiam de um lugar para outro  buscando novas experiências e nesse 

sentido o Yoga e a meditação se tornaram duas opções, embora nem sempre interpretadas 

de forma correta. O Yoga pode ser visto como uma técnica que leva à união com o Divino 

mas, também, pode  se transformar em sensacionalismo. Um “yoga-espetáculo” pois,  o 

espetáculo constitui o modelo atual da vida dominante na sociedade.

A vida, para muitos, se transformou em um show com imagens que se movimentam 

de forma envolvente hipnotizando da criança  ao adulto. São  palavras, desenhos, pinturas, 

signos, é a linguagem manipulando pensamentos e ações. A pós-modernidade é um mundo 

recriado pelos signos e pelo simulacro, na busca de uma  cópia perfeita da realidade. E o 

real oferecido pelas imagens acaba se tornando mais interessante que a própria realidade. 

É o “hiper-real”. (BAUDRILLARD, 1991:8).

O ser humano busca a sua felicidade e o poder nas pesquisas avançadas. Uma delas 

é a descoberta do genoma humano. Sabe-se, hoje, que milhares de genes foram mapeados 

e  que  mais de  4000  doenças  podem ser  herdadas  e  isto  faz  aumentar  ainda  mais a 

insegurança, pois, ainda não se sabe o que fazer com todas estas informações. A Terapia 

Genética promete transformar o corpo humano e  já alegam ter descoberto  a chave da 

“imortalidade” e que a mesma causará impacto muito maior ao ser humano que a própria 

Revolução Industrial. Só não se descobriu ainda o gene da felicidade. Dentro da Genética 

já se fala em um “gene de Deus” (HAMER, 2005:97).
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Este mesmo indivíduo que tem poder de compra, que usa da medicina nuclear, de 

técnicas de embelezamento, da tecnologia de alimentos, que vive num planeta “pensante” 

onde tudo se interliga através de uma rede, onde se pode ver e falar com alguém a milhares 

de quilômetros numa questão de segundos, onde a distância não mais existe, este mesmo 

ser humano se sente vazio e cansado de cultuar sua auto-imagem, se sente apático e  em 

crise. Como disse Terrin: 

O homem de hoje é sobretudo um homem psicologicamente doente. O homem de hoje 
é fraco, é esquizofrênico, não tem referências e a Nova Era traz consigo uma grande 
tendência  a  remediar  essa  “infelicidade”  do  sentido,  que  leva  inevitavelmente  a 
doenças psicológicas e espirituais,  com graves reflexos somáticos. (TERRIN,1998: 
251.) 

A morte  de Deus foi anunciada e o  homem não tem mais em quem se apegar. 

“Deus não morreu, tornou-se hiper-real”. (BRAUDRILLARD, 1991:195). O indivíduo, na 

busca do  prazer  pessoal,  desvalorizou valores  supremos,  o  divino foi substituído  pela 

banalidade  do  dia  a  dia  e  a  fuga  dos  compromissos  morais  relacionados  a  vida  em 

sociedade se transformaram em fria indiferença: “Eu não tenho nada a ver com isso. Cada 

um que se cuide!”, são frases muito comuns hoje em dia. 

No caminho aberto por Nietzsche, que balançou os alicerces da razão, do estado, 

da ciência e da religião, filósofos pós-modernos como Jacques Derrida, François Lyotard, 

Gilles Deleuze e  Jean Baudrillard,  tentam dar  nova vida à  Filosofia, mas poucos  hoje 

estariam preocupados com a Verdade, Deus, o Universo e  a busca da Iluminação. E ainda 

mais,  teria  a  filosofia  condições  de  levar  o  ser  humano  ao  seu  desejado  estado  de 

felicidade? Caracterizam o pós-moderno o reducionismo,  o ceticismo, o individualismo e 

uma clara recusa da autoridade tradicional, seja ela da Bíblia, da Igreja ou dos filósofos. 

A vida se mostra incerta e muitos procuram encontrar sua segurança psicológica, a 

resposta para seu sofrimento, na religião, na filosofia,  na arte, no trabalho, no esporte, na 

música, em grupos de auto-ajuda e até mesmo na Internet.  Buscam respostas racionais 

para seus problemas. Percebem que aspectos antigamente vistos como alicerces seguros 

hoje já não o são. A família, o casamento, a ordem social, econômica, política, a religião 

institucional há muito são questionados. Cada vez menos o homem encontra “apoios” para 

poder  se agarrar,  como quando ao escalar uma rocha já não consegue esticar mais as 

pernas e, quando um dos pés se apóia, o outro fica desprotegido ou as mãos buscam uma 

ponta que  parece estar fora do alcance. Mas é preciso tentar, ou a queda será inevitável. 
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Um novo apoio se torna um alívio, mas sabe-se que ele é passageiro. Assim age o ser 

humano,  trocando  de  religião,  de  seitas,  de  templos,  de  psicólogo,  de  médico,  de 

terapeuta, etc. A satisfação é passageira pois logo recomeça a ansiedade. A felicidade é 

projetada  no  futuro,  no  “amanhã,  se  Deus  quiser”.  Neste  sentido  podemos  lembrar  a 

mensagem de Queiroz:

Conseqüência dessa situação de profunda angústia é o mergulho do homem em si 
mesmo, no seu eu. Ao lado da falência da comunidade, cresce o isolamento psíquico 
do indivíduo. Das  profundezas de sua  incomunicabilidade, ele busca  ansiosamente 
alguém a quem se apegar, que lhe dê pelo menos o sentido transitório de sua viagem 
pelo planeta  e o  conduza  a  algum lugar,  que não  é o  céu,  nem o paraíso,  mas 
simplesmente o encontro consigo mesmo e com algum sentido. Porém, não há mais um 
único sentido.  Há  infinitos.  Não  há  mais  um centro.  Nem meta.  Só  o cotidiano. 
(QUEIROZ, 1996:19).

Sabe-se que a busca da felicidade, do fim da insegurança, do fim do sofrimento 

humano, não é hoje menor do que ontem. Isto sempre existiu. A doença, a guerra, a fome, 

a pobreza, a violência, a corrupção sempre existiram. O que torna a vida  mais fácil, mais 

atraente seria talvez a crença em coisas imutáveis, tais como, a existência de um Deus, a 

perfeição do Universo, a existência da alma. 

Nessa face sombria, um fenômeno relevante e inesperado é o retorno do sagrado e 

dos misticismos na pós-modernidade. Enquanto muitos apostavam numa desmistificação 

do  mundo  com  um  desinteresse  aos  lugares  antes  considerados  sagrados,  há  uma 

constatação  inequívoca  de  que  a  religião  está  florescendo  em escala  mundial.  Robert 

Crawford,  pesquisador das religiões, relata em seu livro, O que é Religião? :

Se estimarmos a população mundial em cerca de 5 bilhões e 400 milhões, temos 4 
bilhões  e  333  milhões  de  pessoas  pertencentes  aos  vários  grupos  religiosos- 
aproximadamente 80%. Existem muitos que não pertencem a comunidades religiosas, 
mas afirmam ser pessoas religiosas. Todos os sociólogos reconhecem o crescimento 
dos  cultos  religiosos,  sendo  que  em  1998  a  mídia  britânica  registrou  que  a 
popularidade  da  ciência  estava  declinando  e  que  havia  um  súbito  aumento  de 
misticismo Nova Era e crenças espirituais. Os livros sobre química e física sofreram 
uma queda de mais de 25% nas vendas, ao passo que os títulos sobre Nova Era e 
livros  sobre  religiões  orientais  e  crenças  de  minorias  publicados  na  Inglaterra 
aumentaram 75%. (CRAWFORD, 2005:16).

Podemos assistir no momento um grande esvaziamento das religiões tradicionais e 

a busca de uma espiritualidade nômade. De outro lado, o misticismo aumentou e o número 

de seitas também. Nas livrarias, os livros relacionados a auto-ajuda e religiões orientais, 
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como o budismo, estão entre os mais procurados. Estaria o ser humano mais preocupado 

com a sua vida espiritual?  Há várias leituras desse “retorno do sagrado”:

Para alguns, o pós-moderno é o túmulo da fé. Para outros instaura uma fé em Deus. A 
crença se transforma em um busca psicológica, que não desemboca em nenhum Ser 
transcendente.  A  salvação  está  na  mente,  na iluminação, não  mais  na  alma  a 
caminho da condenação ou do paraíso. (QUEIROZ, 1996:14). (O grifo é meu).

A ênfase na “mente e na iluminação” está em perfeita harmonia com os preceitos 

do Yoga. Quem pratica regularmente  a técnica do controle da mente consegue depois de 

certo  tempo,  que ela se torne  tranqüila, e a meditação  silenciosa é  o  caminho para a 

iluminação.

Na busca pelo divino, o homem levou Deus para o laboratório e hoje há estudos 

científicos de biólogos, geneticistas e neurocientistas que procuram comprovar de forma 

científica a existência da espiritualidade e do fator religioso na evolução do humano como 

ser biológico e cultural. Isso não significa que o conflito entre religião e ciência  tenha 

desaparecido,  como  pode  se  ver  na  polêmica  entre  evolução  e  criação  acirrada  por 

darwinistas  reducionistas  e  ateus  militantes  como  Dennet  e  Dawkins.  Mas,  muitos 

cientistas vêem a possibilidade de diálogo entre ciência e religião, se houver um trabalho 

de mão dupla entre as duas e um mútuo respeito.  Einstein já dizia :  “A ciência sem a 

religião é manca – a religião sem a ciência é cega.”. Ao usar esta expressão, Einstein queria 

dizer  que  as  especulações  mais refinadas da  ciência se  aproximavam de  um profundo 

sentimento  religioso  e  para  o  termo  religião  nada  tem a  ver   com uma doutrinação 

dogmática.  Einstein não via a religião em escrituras, dogmas ou rituais mas acreditava em 

um mundo espiritual que não era separado deste mundo. 

 Dalai  Lama,  um  monge  que  se  interessa  profundamente  pela  ciência,  tem 

proporcionado  ao  mundo  ocidental  oportunidade  de  entrosamento  e  incentivo  nas 

pesquisas entre a ciência e a religião. Através de várias conferências intituladas Mente e  

Vida com cientistas de diferentes áreas, tem estimulado os monges a colaborarem com os 

cientistas  realizando  práticas  meditativas  em laboratórios  nos  Estados  Unidos.  Ele  é 

bastante otimista e em um de seus últimos livros, relata:

...  acredito que a  espiritualidade e a ciência representam abordagens investigativas 
complementares,  embora  distintas,  com o  mesmo  objetivo  maior  da  busca  pela 
verdade. Neste sentido, existe muito que cada uma pode aprender com a  outra  e, 
juntas, elas podem contribuir para  expandir o horizonte do conhecimento e sabedoria 
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humanos. Além do mais, através de um diálogo entre as duas disciplinas, espero que 
tanto a ciência quanto a espiritualidade possam se desenvolver no sentido de prestar 
um melhor serviço às necessidades e ao bem estar da humanidade. (DALAI LAMA, 
2005:12).

 

Percebe-se,  hoje,  que  questões  como ética,  espiritualidade,  beleza,  consciência, 

amor, compaixão, liberdade não podem ser reduzidas à experiência química e há muito 

mais na existência humana e na própria   realidade que a ciência não pode alcançar.

Max Jammer relata que, em uma reunião de cientistas em Nova York, em 1930, o 

sociólogo Harry Elmer Barnes sugeriu :

'era chegado o momento de a ciência dar uma nova definição de Deus', e no decorrer 
do debate sobre essa observação, 'os religiosos afirmaram que a introdução de Deus 
no discurso científico era inteiramente descabida, pois a ciência nada tinha a ver com 
religião'. Einstein comentou que, em sua opinião, 'as duas atitudes [a de Barnes e a 
dos religiosos] revelavam um conceito muito superficial tanto da ciência como da 
religião'. (JAMMER, 2000:58).

Na busca da felicidade, o homem pós-moderno procura respostas e uma delas é 

conquistar a saúde, o bem estar, a qualidade de vida. Se gozar de boa saúde, pensa ter 

encontrado o todo. Grande relevância vem sendo dada ao mundo do fitness, ao cultivo do 

corpo e a saúde parece estar no ápice da salvação, seguindo talvez aquele preceito antigo 

do “mens sana in corpore sano”. As exigências relacionadas com o corpo físico têm sido 

divulgadas pela mídia com freqüência: alimentação saudável, dietas especiais, atividades 

físicas especiais, medicamentos que  trazem o rejuvenescimento (sem contar os lifting, as 

cirurgias plásticas) e locais especializados como os Spas se multiplicaram. A malhação, a 

caminhada,  piscina,  massagens,  cremes,  lazer  (o  ócio  criativo  de Domenico de Masi), 

turismo ecológico, etc. Lipovetsky faz uma análise detalhada a esse respeito:

O  neonarcisismo  masculino  investe  principalmente  no  corpo  como  realidade 
indiferenciada, imagem global a ser mantida em boa saúde e em boa forma; pouco 
interesse pelo detalhe, raras são as regiões parciais do corpo que mobilizam o cuidado 
estético,  à  exceção  desses  incontornáveis  pontos  críticos:  as  rugas  do  rosto,  a 
“barriga”, a calvície. É antes de tudo a gestalt de um corpo jovem, esbelto, dinâmico 
que se trata de conservar através do esporte ou dos regimes dietéticos: o narcisismo 
masculino é mais sintético do que analítico. Em compensação, na mulher, o culto de si 
é  estruturalmente fragmentado;  a  imagem que ela  tem do seu  corpo  é raramente 
global: o olhar analítico prevalece sobre o sintético. Tanto a mulher jovem como a 
mulher  “madura”  se  vêem em fragmentos;  para  se  convencer  disso,  basta  ler  a 
correspondência  das  leitoras  das  revistas.  ...  o  valor  atribuído à  beleza  feminina 
desencadeia um inevitável processo de comparação  com as  outras  mulheres,  uma 
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observação escrupulosa  de seu físico  em função dos cânones reconhecidos,  uma 
avaliação sem descanso que se liga a  todas  as  partes  do corpo.  (LIPOVETSKY, 
1989:136:137).

A colocação do autor é real e mostra detalhes que já não passam despercebidos até 

mesmo para o observador comum. Nosso dia a dia mostra o quanto homens e mulheres 

estão preocupados com a aparência e com os modismos, num egotismo surpreendente, 

cada um cuidando de si mesmo e esquecendo que existe o outro. 

Baudrillard destaca ainda que: 

As pessoas já não se olham, mas existem institutos para isso. Já não se tocam, mas 
existe a contactoterapia. Já não andam, mas fazem jogging, etc. Por toda a parte se 
reciclam as faculdades perdidas, ou o corpo perdido, ou a sociabilidade perdida, ou o 
gosto perdido pela comida. Reinventa-se a penúria, a ascese, a naturalidade selvagem 
desaparecida: natural food, health food, yoga. (BAUDRILLARD, 1991:22).

No que diz respeito ao Yoga, reinventar é o que a sociedade vem fazendo ao longo 

do tempo, criando novos estilos e adaptando-o ao contexto atual, mas, talvez fosse mesmo 

ideal focar o Yoga na sua “natureza selvagem” se isto significar mais autenticidade, mais 

leveza , mais pureza (mas não purismo). Essa busca do Yoga, que se torna meio e fim para 

o ser humano não consegue diminuir o vazio interior, pois,  numa sociedade onde se tem 

que ser sadio, magro, bonito, forte, jovem, moderno, a doença se torna uma tragédia e 

coloca o ser humano no limite do seu descontentamento. Assim, ele tem que se agarrar a 

todos  os  medicamentos  e  a  técnicas  alternativas,  as  mais  variadas:  a  acupuntura,  a 

pranoterapia,  a  bioenergética,  fitoterapia,  florais,  saunas  e  massagens,  o  rebirthing, 

técnicas de desintoxicação, águas termais, etc. E entre essas técnicas alternativas, hoje em 

dia, se coloca também a meditação e o Yoga. 

Nesse contexto pós-moderno, seria o Yoga apenas uma técnica terapêutica ?  Uma 

filosofia de vida? Um sistema filosófico? Uma ginástica com o uso de incenso? Ou seria o 

Yoga uma panacéia que resolve todos os problemas desde dor de cabeça, pressão alta até 

depressão e problemas de concentração? Seria o Yoga uma técnica que pode nos levar a 

experiências místicas? Na intenção  de  trazer  alguma luz a  essas  questões,  resolvemos 

pesquisar a respeito do tema, indo buscar informações  na mídia. Em artigos de revistas e 

jornais relacionados ao  Yoga e  a  Meditação  vamos analisar alguns deles para mostrar 

como a mídia os oferece ao público leigo.
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Mas antes de passarmos a essas análises, apresentamos três faces culturais da pós-

modernidade: o modismo e o hibridismo ao lado das tradições.

2.1.2 - Faces Culturais da Pós-Modernidade

a - O Modismo : 

Como a própria palavra sugere, é aquilo que está na moda, logo tem um caráter 

efêmero, isto é, um tempo de vida curto. As pessoas se interessam de forma intensa um 

certo tempo e depois acabam buscando outras novidades. Ao se falar em moda, há dois 

autores  que  estudaram  o  fenômeno  em  profundidade:  Gabriel  de  Tarde  e  Gilles 

Lipovetsky.

Para G. de Tarde, a moda é essencialmente uma forma de relação entre os seres, um 
laço  caracterizado pela  imitação  dos  contemporâneos e  pelo amor  das  novidades 
estrangeiras. Não há sociedade senão por um fundo de idéias e de desejos comuns; é a 
semelhança entre os seres que institui o elo de sociedade, a ponto de ele afirmar que “a 
sociedade é  a  imitação”.  A  moda  e  o  costume  são  as  duas  grandes  formas  de 
imitatividade que permitem a  assimilação social das pessoas.  (DE TARDE,  apud, 
LIPOVETSKY, 1989:266). 

Na visão  de  Gabriel  de  Tarde,  o  prestígio  das  tradições  sempre  acabaria  por 

prevalecer perante as novidades , sendo que, “a imitação engajada nas correntes da moda 

não é, portanto,  senão uma torrente  bem fraca ao lado do grande rio do costume, e é 

preciso necessariamente que seja assim”. (TARDE apud LIPOVETSKY, 1989:267). 

Para Lipovetsky, os tempos mudaram e a visão de Tarde está limitada ao período 

em que estudou este fenômeno, no século XIX ,

quando a moda ainda não ganhara toda sua extensão e deixava subsistirem amplos 
aspectos da vida coletiva sob o jugo da tradição e da autoridade do passado, mas que 
não se pode prolongar tal e qual num tempo em que a economia, a cultura, o sentido, a 
existência cotidiana encontram-se regulados pelo efêmero e pela sedução. Com a moda 
consumada operou-se uma mutação capital no eixo do tempo social, uma reviravolta 
na composição das forças entre moda e costume: pela primeira vez,  o espírito de 
moda prevalece quase por toda parte sobre a tradição, a  modernidade sobre a 
herança. À medida que a moda engloba esferas cada vez mais amplas da vida coletiva, 
o reino da tradição se eclipsa, não representa mais que uma “torrente bem fraca” 
comparado ao “grande rio” da moda  (LIPOVETSKY, 1989:268). (O grifo é meu).
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No  caso  em estudo,  veremos  que  Yoga  e  Meditação,  na  década  de  setenta, 

despertaram no público um grande interesse e depois foram deixadas de lado.  Poucos 

foram aqueles que incorporaram essas práticas aos seus hábitos diários. Na época atual, 

observa-se novamente um grande interesse, que se torna mais evidente no que se relaciona 

às  práticas  corporais,  típico  da  pós-modernidade,  e,  neste  caso,  o  Yoga  do  físico, 

conhecido como Hatha-Yoga. Observaremos, também, em muitos artigos divulgados pela 

mídia,  que  muitos  resultados  verificados  dentro  das  pesquisas  com meditação,  foram 

transportados  para  o  Hatha-Yoga, que  é  tratado  de  forma  generalizada  como 

simplesmente “yoga ou ioga”.  Já as pesquisas realizadas pela medicina dentro da área da 

meditação levaram a mesma a ser aceita como uma técnica auxiliar dentro dos tratamentos 

considerados “alternativos”.  A meditação passou a ser vista também como “modismo” 

sendo usada como uma panacéia, que “serve para tudo”, ou ainda, de forma esporádica, na 

presença  de  outras  pessoas  apenas  “para  chamar  a  atenção”.  Este  comportamento  é 

comum principalmente entre os jovens, ou mesmo adultos, para ser aceito dentro de um 

grupo, pois, lembrando Tarde, “a imitatividade permite a assimilação social das pessoas”.

Sabe-se que uma palavra pode ser usada de forma correta ou errônea e, quando o 

seu emprego se intensifica, pode criar um modismo. Desta forma, a palavra “yoga” tem 

sido  usada  de  forma generalizada  para  significar  uma determinada  atividade  física ou 

exercício. Algumas pessoas a relacionam também a “uma religião que veio da Índia” e 

tudo é abordado de uma forma superficial, pois, o que importa é a novidade. Já a palavra 

“meditação” é vista como uma terapia ou reflexão sobre algum assunto ou tema; ou ainda, 

como algo que pode ser feito  quando se está  dançando,  surfando,  ouvindo música ou 

caminhando, dentro daquele contexto onde “tudo é meditação”.  

 Neste item sobre o modismo, estaremos reunindo aqueles artigos que apresentam 

uma visão deturpada do que seja o Yoga ou  Meditação. Em 1967, Bastiou, prefaciando a 

obra  Hinduísmo  e  Yoga, já  alertava:  “este  Yoga  que  invade  o  Ocidente  de  forma 

irresistível; este Yoga, na maioria das vezes é tão deturpado, mutilado, transformado, que 

é difícil reconhecer-se, debaixo da fantasia exótica de seus trajes, a pureza pristina da sua 

origem.” ( BASTIOU apud SARMA, 1967:7).

Já vimos no capítulo primeiro que esta preocupação é antiga mas continuamos a 

verificar, no decorrer dos anos, este processo como algo muito presente na mídia.
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 b- O Hibridismo 
 

Quando buscamos o significado do termo nos dicionários, vamos encontrar uma 

grande  variedade:  o  cruzamento  de  espécies  diferentes  de  animais,  de  frutos  com 

genótipos diferentes ou de palavras formadas por elementos tomados de diferentes línguas, 

e outros. Mas, o conceito que pretendemos abordar aqui é muito mais específico e está 

relacionado àquele proposto por Plínio, o Velho, que, como bem lembrou Canclini, já teria 

usado a palavra “ao referir-se aos migrantes que chegaram a Roma em sua época”.   É 

também Canclini que define:

entendo por hibridação processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas  
discretas,  que  existiam  de  forma  separada,  se  combinam  para  gerar  novas  
estruturas, objetos e práticas. Cabe esclarecer que as estruturas chamadas discretas 
foram resultado de hibridações, razão pela qual não podem ser consideradas puras. 
(CANCLINI, 2008:XIX). (O grifo em itálico é do autor).

Canclini cita como exemplo o hibridismo de idiomas, como o spanglish, o espanhol 

misturado com o inglês, que passou a ser usado de forma rotineira nos Estados Unidos e, 

da mesma forma, podemos citar,  na Índia, o  uso muito comum do hinglês, que é uma 

mistura  do  inglês  com  o  hindi.  O  fenômeno  da  hibridação  já  foi  visto  com  muita 

desconfiança, principalmente no século XIX, quando se pensava que estaria prejudicando 

o  desenvolvimento  social.  Atualmente,   o  processo  da  hibridação,  bastante  usado  nos 

alimentos (café, soja, milho, flores, e outros produtos), e aceito por uns e criticado por 

outros e está sendo realizado de forma ampla. 

Quando  se  fala  da  Índia,  tem-se  um  campo  muito  vasto  para  discussões 

relacionadas ao  hibridismo, pois, trata-se de um país milenar, que passou por  diversas 

invasões  estrangeiras  e  guarda  um  enorme  encontro  de  culturas.  Só  este  objeto,  a 

hibridação na Índia, já valeria uma pesquisa. De forma resumida, citamos alguns desses 

“encontros”, tais como:

1-Quanto  ao  idioma,  já foi citado  acima,  o  hinglês.  Mas,  o  país possui vários 

dialetos que  acabaram dando origem a um número elevado de termos “hibridados” e que 

são usados regularmente pela população.

2-No que diz respeito à arquitetura,  é evidente a influência da cultura árabe em 

vários monumentos históricos.

3-Quanto aos casamentos, embora o sistema de castas tenha sido abolido pela Lei 
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da Intocabilidade de 1955, elas continuam a vigorar num desacordo radical com a própria 

idéia de democracia. Podemos considerar a relação social na Índia de uma complexidade 

impenetrável. Na verdade, um indiano aprende desde pequeno a identificar a casta de uma 

pessoa, seja pelo tom de pele, pelo nome, pela profissão, sem contar outras distinções mais 

sutis. Há uma infinidade de castas e sub-castas (até  mesmo a casta  dos limpadores de 

orelhas ou, mais recentemente, a casta da informática) mas, para o turista, o indiano alega 

que  “isto  é  coisa  do  passado”.  Para  verificar esta  realidade basta  olhar  os  jornais de 

domingo, onde aparecem os anúncios matrimoniais. Cada anúncio mostra as qualidades do 

pretendente e as suas exigências, principalmente no que diz respeito à casta. Atualmente, 

já se pode encontrar casamentos sendo realizados entre castas diferentes, mas, trata-se de 

uma hibridação discreta que vem acontecendo.

4-Na tecnologia, a Índia é o país com um dos maiores desenvolvimentos no que diz 

respeito à área da informática e é o fator que mais impulsionou a “globalização”. A cidade 

de  Bangalore  oferece  técnicos  de  primeira  linha para  Europa  e  Estados  Unidos  e  o 

governo já teme uma “fuga de cérebros”. É neste setor, também, que vamos encontrar a 

tradição  sendo  informatizada,  típica  do  hibridismo.  Já  se  tornaram  conhecidas  as 

“animações” realizadas em computadores como as histórias de Rama e Sita, ou Hanumam, 

deuses que são venerados por todo o país. Lembra Canclini que “os meios de comunicação 

eletrônica, que pareciam destinados a substituir a arte culta e o folclore, agora os difundem 

maciçamente” (CANCLINI, 200818). 

Em minha última visita à   Índia,  em 2007,  observei 

muitas  versões  do  deus  Shiva  modernizadas,  com 

músculos de atleta, que mais parecia ter saído de um 

Fitness Center. É a imagem de Shiva modificada pela 

propaganda e lançada com um novo visual. Talvez a 

figura do Shiva asceta,  transfigurado pelo jejum, seja 

um pouco antiquada para a visão do homem que se diz 

“moderno”.

 Na  visão  de  Canclini,  trata-se  de  um  processo 

natural  daquilo que ele  chama de hibridação:

A  hibridação,  de  certo  modo,  tornou-se  mais  fácil  e  multiplicou-se  quando  não 
depende dos tempos longos, da paciência artesanal ou erudita e, sim, da habilidade 
para  gerar  hipertextos e rápidas  edições audiovisuais ou eletrônicas.  (CANCLINI, 
2008: XXXVI)
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5-Na música, temos atualmente canções e temas indianos que foram reelaboradas 

por grupos ingleses, como os Beatles ou ainda por Peter Gabriel. Mas, falar sobre a Índia é 

falar em música. Não há um só estrangeiro que não tenha ficado surpreso, ou até irritado, 

com  a  altura  do  som usado  pelos  indianos,  principalmente  os  motoristas.  As  vozes 

femininas se tornam o principal instrumento, sendo finas e onduladas e você pode ouví-las 

em qualquer lugar onde houver pessoas. Festas, shows, cores, música e dança abundam na 

Índia. As músicas usadas em concertos ou espetáculos de dança, com o uso de flautas, 

tambores e instrumentos de corda, como a cítara, são realmente fascinantes. E estas foram 

as que mais passaram por um processo de hibridação no ocidente.

6-A dança que se assiste hoje na televisões da Índia estão bastante ocidentalizadas, 

mostrando a influência que a globalização exerce sobre o país.

7-Nos filmes, Bollywood é a principal industria de entretenimento da Índia, maior 

que  a  televisão.  O  cinema indiano  também tem  recebido  forte  influência  do  cinema 

americano, lembrando que a concorrência na produção não está apenas no nome.

8-Nos trajes. Já podemos encontrar  na Índia muitos jovens adolescentes que se 

vestem ao estilo ocidental, usando jeans e camisetas. Entre os adultos, a ocidentalização 

do traje é mais notória entre os homens. Entre as roupas tradicionais, o sari ainda tem sua 

presença garantida entre a maioria das mulheres, principalmente em grandes celebrações. 

De  outro  lado,  podemos  ver  também muitas  mulheres  ocidentais  aderindo  aos  trajes 

indianos,  se  tonando  orientalizadas.  Algumas  até  trazem o  tradicional  sinal na  testa, 

tornozeleiras  com  pequenos  pingentes,  pulseiras  coloridas  e  outros  adornos  que  se 

tornaram tão fáceis de encontrar no mercado internacional.

9-Nos hábitos diários. Em muitas casas indianas já se pode encontrar  o  uso de 

talheres como usual no mundo ocidental, o que não era visível anos atrás. Os talheres eram 

encontrados apenas em hotéis de luxo e na maior parte usados por estrangeiros.

10-No que diz respeito  à religião,  o  que se costuma denominar de sincretismo 

aparece na Índia, na forma de uma mistura fantástica de deuses que são cultuados de modo 

livre. Jesus, por exemplo, é aceito em quase todas as religiões como o “mahayogue” (o 

grande Yogue).  O país ainda está  muito ligado às suas tradições,  o  que se reflete nos 

festivais que continuam a ser realizados, a cada ano, atraindo sempre milhares de fiéis. Nas 

cidades consideradas sagradas, alguns templos mantêm suas portas fechadas para aqueles 

que não praticam o mesmo credo. Em alguns locais, como Varanasi, os olhares curiosos e 

as câmaras fotográficas são controladas para que o ambiente não seja profanado. Além dos 
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ferrenhos defensores das suas tradições, existem aqueles que já não são tão crédulos e, 

entre eles, o público jovem é a grande maioria, mas esta passagem não é tão fácil. Lembra 

Canclini que:

Quando uma tradição ou um saber já não dão retorno, não se pode trocá-los por outro, 
como quem desloca um depósito de um banco a uma empresa financeira, de um ramo 
de produção ao seguinte. Há uma carga afetiva investida, um luto a fazer quando ela é 
perdida. A “investição” nos coloca diante do drama da temporalidade e dá uma chave 
a  mais  para  entender  a  persistência  e  a  obsolescência  simultâneas  das  formas 
tradicionais do culto e do popular. (CANCLINI, 2008:363).

Quando se fala em hibridismo, lembramos de fusão,  que pode nos remeter   ao 

termo cisão. Assim como existem pessoas  interessadas na troca de informações (na Índia 

são os mais jovens), existem aquelas que consideram a influência do mundo ocidental no 

seu país uma afronta à sua cultura e tradição (na Índia, são os mais velhos). Novamente 

Canclini :

A teoria da hibridação tem que levar em conta os movimentos que a rejeitam. Não 
provêm somente dos fundamentalismos que se opõem ao sincretismo religioso e à 
mestiçagem intercultural.  Existem resistências  a  aceitar  estas  e outras  formas  de 
hibridação porque geram insegurança nas culturas e conspiram contra sua auto-estima 
etnocêntrica.  Também é desafiador  para  o pensamento moderno de tipo analítico, 
acostumado  a  separar  binariamente  o  civilizado  do  selvagem,  o  nacional  do 
estrangeiro, o anglo do latino. (CANCLINI, 2008: XXXIII). 

Poderíamos completar o texto acima com as palavras: “e o ocidente do oriente”. O 

mundo está  pequeno,  e  esta  é  uma das  características da  pós-modernidade,  pois  com 

apenas um “bilhete” podemos cruzar oceanos e vivenciar o outro lado do planeta. Mais 

rápido ainda é fazer uso de um telefone ou ainda da internet, mas isto não significa que 

esta intensificação da comunicação resulte em uma interculturalidade pacífica. As reações 

existem e verificamos que, entre os estudiosos, teremos aqueles que vêem a globalização 

ou o “hibridismo” de forma mais positiva, como Canclini ou de forma equilibrada como 

Hall:

Algumas pessoas argumentam que o “hibridismo” e o sincretismo – a  fusão entre 
diferentes tradições culturais  – são uma poderosa fonte criativa,  produzindo novas 
formas de cultura, mais apropriadas à modernidade tardia que às velhas e contestadas 
identidades do passado.  Outras,  entretanto,  argumentam que o hibridismo,  com a 
indeterminação, a “dupla consciência” e o relativismo que implica, também tem seus 
custos e perigos. (HALL, 2005:91).
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Ou, segundo a análise diferenciada de Stiglitz, “até os defensores da globalização 

descobriram  que  pode  haver  uma  conexão  entre  globalização  e  desigualdade”. 

(STIGLITZ: 2007:17).

Ao analisar a mídia, reunimos artigos onde pudemos perceber uma hibridação do 

Yoga e da Meditação, isto é, ambos sendo praticados não com a finalidade primeira, mas, 

o Yoga visto como uma atividade física que promove a saúde e a meditação sendo tratada 

como técnica auxiliar da medicina e como terapia. As duas visões não são negativas, mas 

diferentes daquelas propostas pelos grandes mestres dentro de uma “tradição”. Como bem 

lembrou Feuerstein:

Assim, ao contrário do Yoga “pop” adotado por tantos ocidentais, o verdadeiro 
Yoga nunca é algo que a  pessoa aprende sozinha.  'Ninguém aprende Yoga por si 
mesmo',  observou Eliade.  Muito pelo contrário,  o  Yoga,  como todos os  sistemas 
tradicionais indianos, envolve um processo de discipulado no decorrer do qual um 
mestre revela os seus segredos ao discípulo ou ao devoto que se mostrarem dignos 
(FEUERSTEIN, 2006:42). (O grifo é meu).

O autor usa a expressão Yoga “pop”, que está tão ligada ao tema pós-moderno. 

Também valoriza  a  relação  mestre-discípulo,  expressão  esta  que  também já  caiu  em 

desuso,  mesmo  porque  o  verdadeiro  mestre  é  muito  difícil  de  ser  encontrado.  Na 

atualidade, encontramos, como diz Feuerstein, muitos “yoguistas”.  Ele esclarece:

O termo “yoguista” é de cunhagem moderna e denota o entusiasta ocidental que se 
interessa  sobretudo  pelo  aspecto  físico  do  Yoga  –  especialmente  pelas  posturas 
(âsanas) -, e não pelo Yoga como disciplina espiritual de realização do Si Mesmo. 
(FEUERSTEIN, 2006:41).

Esta afirmação reforça o nosso pensamento de que a visão do Yoga-Meditação 

precisa ser enfatizado para que uma tradição de tanto valor não acabe se transformando 

em mero “exercício físico”. Mas, o que é uma tradição?

c- A Tradição  

Os significados da palavra tradição, no dicionário, são vários.

1- ato ou efeito de transmitir  ou entregar; 2-  comunicação oral de fatos, lendas, 
ritos,  costumes  etc,  de  geração  para  geração;  3-  herança  cultural,  legado  de 
crenças, técnicas, etc, de uma geração para outra, 3.1- conjunto de valores morais, 
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espirituais etc,  transmitidos  de  geração em geração;  ... 5-  em certas  religiões, 
conjunto  de  doutrinas  essenciais  ou  dogmas  não  explicitamente  consignados  nos 
escritos sagrados, mas que, reconhecidos e aceitos por sua ortodoxia e autoridade, 
são, por vezes, usados na interpretação dos mesmos . ...( HOUAISS,2001:2745). 

Esta explicação nos ajuda a entender a visão do Yoga e da meditação dentro de 

uma tradição,  neste  caso,  a  indiana.  A transmissão  dessas  práticas  têm sido  feita,  há 

milênios, oralmente, de geração para geração, num processo de discipulado. O Yoga como 

sistema foi organizado por Patanjali (mas já existia antes) e traz oito passos, sendo que o 

primeiro deles diz respeito a preceitos morais: yamas e nyamas. Os passos organizados 

pelo  sábio  Patanjali nem sempre  foram fielmente  respeitados  pelos  mestres,  e  alguns 

apenas fizeram uso dos três últimos. Já vimos no primeiro capítulo que muitos mestres não 

ensinavam a seus discípulos os asanas, ou posturas, mas se preocupavam diretamente com 

as  práticas  mentais,  ou  seja,  a  concentração,  meditação  para  levar  ao  samadhi  e, 

finalmente, à iluminação tão desejada. 

Sabe-se que sempre existiu por parte de alguns indivíduos uma oposição clara a 

tudo que seja moderno, o que se costuma chamar de tradicionalismo, ou ainda, purismo. 

Neste contexto, Canclini esclarece:

Tanto os tradicionalistas quanto os modernizadores quiseram construir objetos puros. 
Os  primeiros imaginaram culturas  nacionais e populares  “autênticas”;  procuraram 
preservá-las  da  industrialização,  da  massificação  urbana  e  das  influências 
estrangeiras. (CANCLINI, 2008:21).

Proteger as tradições, principalmente das influências estrangeiras, foi e ainda é, na 

Índia, uma preocupação constante principalmente entre alguns grupos religiosos. Sabe-se 

que a meditação, como técnica que leva à iluminação, ficou  restrita durante muito tempo 

entre as paredes de grandes mosteiros e só em época mais recente os livros, considerados 

sagrados, foram divulgados ao público visto como “profano”. O próprio Yoga, como uma 

técnica capaz de despertar poderes, os conhecidos siddhis, foi absorvida pelos sacerdotes 

brahmanes  e  só  podia  ser  revelada  àqueles  considerados  por  eles  como  pessoas 

“especiais”. A partir  daí as técnicas yóguicas passaram a ser envolvidas por  elementos 

religiosos, um comportamento que persiste até os dias de hoje, pois, sabe-se que a tradição 

sempre  se  viu  envolvida  com  a  religião.  No  que  diz  respeito  ao  Yoga-meditação, 

principalmente, percebe-se que existe atualmente uma tendência clara em separar  esses 

dois conceitos. Giddens ao pesquisar sobre  As conseqüências da Modernidade relata:
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O  impacto  decrescente  da  religião  e  da  tradição  tem sido  discutido  com tanta 
freqüência na literatura  das ciências sociais ...  A secularização é sem dúvida uma 
questão complexa e não parece resultar no desaparecimento completo do pensamento e 
atividade religiosos – provavelmente por causa do poder da religião sobre algumas das 
questões existenciais vistas acima. No entanto, a maior parte das situações da vida 
social moderna é manifestamente incompatível com a religião como uma influência 
penetrante  sobre  a  vida  cotidiana.  A  cosmologia  religiosa  é  suplantada  pelo 
conhecimento reflexivamente organizado, governado pela observação empírica e pelo 
pensamento  lógico,  e  focado  sobre  tecnologia  material  e  códigos  aplicados 
socialmente.  Religião  e  tradição  sempre  tiveram uma  vinculação  íntima,  e  esta 
última é ainda mais solapada do que a primeira pela reflexividade da vida social 
moderna,  que se  coloca em oposição  direta a  ela. (GIDDENS,  1991:111).  (O 
negrito é meu).

Pensando como Giddens, muitos grupos se organizaram na Índia com o objetivo de 

defender a sua tradição.  Sabe-se porém que alguns estudiosos defendem a idéia que “a 

modernização diminui o papel do culto e do popular tradicionais no conjunto do mercado 

simbólico,  mas não  os  suprime”.  (CANCLINI,  2008:22).  Concordamos  com Canclini 

quando diz que “não os suprime” mas a intenção com que a televisão, os vídeo-clips são 

criados é totalmente diferente. A relação neste caso é temporária, descartável e substituída 

com muita facilidade. O próprio Canclini reconhece que:

Para a mídia e para as novas tecnologias recreativas não interessam as tradições senão 
como referência para reforçar o contato simultâneo entre emissores e receptores; não 
lhes importa a melhoria histórica, mas a possibilidade de participação plena e fugaz 
no que está acontecendo. (CANCLINI, 2008:363)

Neste texto de Canclini detectamos uma situação que ocorre na Índia, país onde a 

religião  permeia  muitos  aspectos  da  vida  em sociedade  e  que  atualmente  se  destaca 

mundialmente  na  área  da  informática  estando  também  envolvido  com  a  tecnologia 

recreativa. As empresas dos ramo usam dos inúmeros deuses, dos grandes épicos como o 

Mahabharatha ou Bhagavad Gita,  para atrair e manter o público ligado às suas tradições. 

Embora a intenção seja essencialmente financeira, os efeitos provocados são vistos por 

muitos  de  forma positiva.  Giddens lembra de  forma poética  que  “o tempo  passado  é 

incorporado às praticas presentes, de forma que o horizonte do futuro se curva para trás 

para cruzar com o que se passou antes.”  (GIDDENS, 1991:107).

Outros autores já vêem este envolvimento da tecnologia em nossa vida com outros 

olhos, mostrando que  o reino da tradição vai se eclipsando à medida que a sociedade vai 

se  deixando  envolver  pelos  modismos.  Na  Índia  atual,  muitas  famílias consideram a 

influência do ocidente no seu país como um fator negativo, no que diz respeito aos seus 
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costumes. A jovem que trabalha no período noturno nas grandes indústrias de “call-center” 

não  são  vistas  com  bons  olhos  por  algumas  famílias.  A  independência  financeira 

conseguida com este trabalho as leva para o consumismo, para o modismo e, muitas vezes, 

bem distantes  dos  hábitos  considerados  saudáveis  pela  sociedade.  Muitos  jovens  já 

passaram a freqüentar as discotecas (que são comuns em grandes centros como Mumbai), 

fazem uso do álcool, do ecstasy e aderiram ao sexo casual. Quanto às tradições, já estão 

bem distantes  de sua realidade e  já não  funcionam mais como um fator  regulador.  A 

meditação ou o Yoga são praticas que muitos desconhecem e, se perguntados a respeito 

do tema, dizem que “ é coisa para velhos”. Lipovetsky enfatiza que:

Se a moda nos governa, é que o passado já não é o polo que ordena o detalhe de 
nossas ações, de nossos gostos, de nossas crenças; os decretos antigos são amplamente 
desqualificados  para  orientar  os  comportamentos,  os  exemplos  que seguimos são 
tomados cada vez mais  em torno de nós em um meio precário. Quer seja em matéria 
de educação, de saber, de higiene, de consumo, de esporte, de relações humanas, de 
lazer,  é  aqui  e  agora  que  encontramos  nossos  modelos,  não  atrás  de  nós. 
(LIPOVETSKY, 1989:268).

Esta é sem dúvida a visão que predomina entre os mais jovens, mas acreditamos 

que a tradição é uma força muito poderosa que pode permanecer latente um determinado 

tempo, esperando o momento certo para desabrochar. Estes mesmos jovens, quiçá mais 

tarde irão entender e farão o caminho de volta. 

2.2 - O Yoga e a Meditação na mídia escrita: os reflexos da pós-

modernidade.      

Com um trabalho iniciado há quarenta  anos,  dado  meu interesse pelo  assunto, 

colecionamos mais de 200 artigos de revistas e jornais mais populares,  recolhidos  de 

forma aleatória de 1968 até 2008. Ao iniciar esta coleção não imaginava que um dia eles 

pudessem me ajudar em um trabalho acadêmico, daí algumas falhas terem acontecido na 

coleta do material. Em muitos artigos não houve a preocupação em se anotar a data e nem 

sequer  a fonte,  daí a sua inutilização e,  entre  todos  selecionamos apenas sessenta.  No 

primeiro momento foram organizados na ordem cronológica mas, ao final foram agregados 

por categoria, tendo em vista a homogeneidade e objetividade.
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Na  leitura,  ficou  evidente  uma  separação  na  abordagem  dos  temas:  Yoga  e 

Meditação. O termo Yoga é usado de uma forma generalizada para denominar uma prática 

vista como um exercício físico e a Meditação é focalizada como uma  pratica com os mais 

variados objetivos. 

Para mostrar a feição que a mídia escrita lhes atribui, e como os temas são tratados 

dentro da situação pós-moderna, realizamos uma classificação. Alguns artigos tratam tanto 

o  Yoga  como  a  Meditação,  num primeiro  momento  como  “modismo”,  num segundo 

momento como um “hibridismo” e num terceiro, com as características  de “tradição”.

Criamos uma tabela classificatória e, do item 01 ao 34 serão focados os artigos 

relacionados ao tema da meditação e dos itens 35 ao 60, os que tratam o Yoga como 

atividade física. Tendo em vista  a análise  teórica das faces culturais da pós-modernidade 

nos aspectos do modismo, hibridismo e tradição, realizamos uma classificação dos artigos 

conforme as três características que eles apresentam.

A seguir, apresentamos as tabelas que poderão ajudar o leitor a ter uma visão mais 

detalhada dos artigos coletados:

2.2.1 - O Yoga da Meditação na mídia 

Nº Revista ou Jornal Data Título do Artigo Assunto Classificaçã
o

1 J. O Cruzeiro 03/02/68 Uma Aventura em Silêncio Meditação Modismo

2 J. Jornal do Brasil 26/05/73 Fernando Pessoa,  o Iogue Meditação Y.-Tradição

3
R. Fatos e Fotos    - /10/73 Gurus S/A. Contrabando em forma de 

oração.
Meditação Modismo

4 J. Jornal do Brasil 16/02/74 O Evangelho Segundo Ramakrishna Meditação Y.-Tradição

5 R. União Mística 04/11/74 O Vício Positivo da Meditação Meditação Hibridismo

6
J. A Cidade

27/07/75
A Meditação Transcendental propõe um 
novo modo de vida.

Meditação Hibridismo

7
J. Última Hora

19/11/75
Um Indiano chega para ensinar a paz e 
a alegria.

Meditação Y.-Tradição

8 R. Nova     - /03/78 Seitas Orientais: a procura da Felicidade Meditação Hibridismo

9 R. Corpo a Corpo     - /09/94 Meditação no Cardápio. Meditação Hibridismo

10 J. Novo Milênio     - /02/95 Meditação Regula o Corpo. Meditação Hibridismo

11 R. Claudia    - / 10/95 Yoga para deixar de Fumar. Meditação Hibridismo

12 R. Claudia   - / 03/ 96 Meditação contra o Estresse. Meditação Hibridismo

13
R. Isto É   - / 09/98 Meditação – como usar essa prática 

milenar.
Meditação Modismo
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Nº Revista ou Jornal Data Título do Artigo Assunto Classificaçã
o

14
R. Claudia   - / 08/99 Técnicas para evitar que o stress 

comprometa a sua saúde.
Meditação Hibridismo

15 R. Isto É 13/10/99 Meditar é preciso. Meditação Modismo

16 R. Nova   - / 04/00 O Caminho que leva à sua alma. Meditação Modismo

17 R. Capricho 24/09/00 Receita de Luigi. Meditação Modismo

18
R. Super-
Interessante

  - / 01/01 O Poder da mente vazia. Meditação Hibridismo

19 R. Capricho 14/01/01 Respire fundo. Meditação Modismo

20
R. Capricho

14/01/01
Eu medito. A meditação vira moda em 
todo Brasil.

Meditação Hibridismo

21
R. Dieta Já    - / 02/02 Adoro praia. Por isso na meditação me 

imagino magra e de biquíni.
Meditação Modismo

22 R. Claudia   - / 02/ 02 Pense Positivo. Meditação Hibridismo

23 R. Claudia    - / 04/03 Treine a mente e o olhar. Meditação Modismo

24 R. Veja 28/05/03 A Cura pela Mente. Meditação Hibridismo

25 R. Claudia    - / 03/03 Meditação Básica. Meditação Modismo

26 R. Época 26/05/03 Catolicismo Zen. Meditação Hibridismo

27
J. Folha de São 
Paulo 12/06/03

Monge Beneditino explica a Meditação 
Cristã.

Meditação Y.-Tradição

28 R. Veja 17/09/03 A Conquista do Equilíbrio da Mente. Meditação Hibridismo

29
R. Super-
Interessante

    - /10/03 Meditação, o que é; para que serve; o 
que a ciência diz a respeito.

Meditação Y.-Tradição

30 R. Claudia     -/ 11/03 Meditação – Viagem ao mundo do Eu. Meditação Hibridismo

31
R. Veja

21/04/04
Fique Zen – Um roteiro para praticar 
meditação.

Meditação Modismo

32 R. Veja 25/08/04 Os donos de Si. Meditação Modismo

33
J. O Estado de São 
Paulo. 22/10/04

Nos Spas para a mente, a estética vem 
em último lugar.

Meditação Hibridismo

34
J. O Estado de São 
Paulo. 07/07/06

Medicina se rende a prática da 
meditação.

Meditação Hibridismo

2.2.2 - O Yoga como Atividade Física na mídia

35 R. Nova     -/ 03/76 Quatro métodos para entrar em forma. H.- Yoga Modismo

36 R. Nova    - / 03/76 Exercícios para o pescoço. H.- Yoga Modismo

37 R. Nova     -/ 08/78 O Importante é se mexer. H.- Yoga Modismo

38
R. Corpo a Corpo      -/10/93 Hatha-Yoga - algumas posições básicas 

para fazer em casa.
H.- Yoga Modismo

39 R. Corpo a Corpo      -/10/94 O sobe e desce do fitness. H.- Yoga Modismo
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35 R. Nova     -/ 03/76 Quatro métodos para entrar em forma. H.- Yoga Modismo

40 J. Folha da Tarde 03/09/95 Ioga é tema de congresso. H.- Yoga Hibridismo

41 R. Contigo      -/10/96 Yoga volta à Moda. H.- Yoga Modismo

42 R. Corpo a Corpo     - /02/00 Exercício salva-vidas. H.- Yoga Modismo

43 R. Veja 26/04/00 A Ginástica Zen. H.- Yoga Modismo

44 R. Isto É 31/05/00 Mais suor na camisa. H.- Yoga Modismo

45 R. Claudia      -/06/01 Uma nova postura. H.- Yoga Hibridismo

46 R. Claudia      -/01/02 A Ioga que está na moda. H.- Yoga Modismo

47 R. Dieta Já    -/03/02 Manutenção de Peso. H. Yoga Modismo

48 R. Veja 01/05/02 Mania Zen adaptada ao público jovem. H.- Yoga Modismo

49 J. Folha de S.Paulo 09/05/02 Ashtanga é tipo de ioga frenética. H.- Yoga Modismo

50 R. Veja 25/05/02 É possível malhar durante a gravidez. H.- Yoga Hibridismo

51 R. Veja 07/05/03 Ginástica – Ioga vira malhação. H.- Yoga Modismo

52 R. Veja 19/11/03 Todo mundo quer fazer ioga. H.- Yoga Modismo

53 R. Veja 24/12/03 Bom para a mente, bom para o corpo ... H.- Yoga Modismo

54 R. Claudia 04/02/04 A Papa da Ioga. H.- Yoga Modismo

55 R. Claudia    -/-3/04 Armas infalíveis contra o stress. H.- Yoga Hibridismo

56
R. TPM    -/10/04 Ioga como você nunca leu antes – O 

Demolidor de ilusões.
H.- Yoga Modismo

57 J. Cruzeiro do Sul 07/11/04 Criançada Zen H.- Yoga Modismo

58 J. Folha de S.Paulo 10/03/95 Perigo Zen H.- Yoga Modismo

59 R. Veja 18/05/05 Garotada Zen H.- Yoga Modismo

60 R. Fitness Business     -/ -/ 07 Corpo e Mente na academia H.- Yoga Modismo

Dos 60 artigos temos 34 relacionados à Meditação e 26 ao “Yoga”.

No cômputo geral teremos: Artigos que tratam dos temas como um Modismo:   33

         Artigos que tratam dos temas como um Hibridismo: 22

         Artigos que tratam dos temas dentro da Tradição:    05

Interessante  notar  que dos  05  artigos  que tratam os  temas dentro  daquilo que 

classificamos como “Tradição”, 04 deles estão em jornais (02 no Jornal do Brasil, 01 no 

Jornal Ultima Hora e 01 no Jornal Folha de São Paulo) e apenas um em revista (Super-

Interessante).  Sabemos que os jornais atingem um público mais restrito.  As revistas se 

preocupam mais com o impacto “mercadológico” das matérias, para vender as mensagens 

a um público de curiosos e a reportagem não se aprofunda na análise.

Podemos  destacar  ainda  que  entre  os  anos  em que  os  artigos  foram escritos 

destaca-se o ano de 2003 como aquele em que mais foram publicados artigos relacionados 
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ao tema:

1968 1973 1974 1975 1976 1978 1993 1994 1995 1996 1998 1999
1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
5 4 6 11 7 2 1 1

Entre  os  jornais e  revistas  populares  consultados  que  abordaram o  Yoga,  seja 

como meditação, seja como exercício físico, temos:

Jornais: 

1 O Estado de São Paulo 2
2  Folha de São Paulo 4
3  O Cruzeiro 2
4 Jornal do Brasil 2
5 Jornal A Cidade 1
6 Jornal Última Hora 1
7 Jornal Novo Milênio 1

Entre  os jornais é a  Folha de São Paulo  que demonstra  dar mais atenção aos 

temas, procurando atender o interesse do público. Neste caso, um dos artigos foi focado 

com uma visão “híbrida”, um segundo como “tradição” e dois deles como “modismo”.

1 Veja  -11 8 Nova - 5
2 Isto É  - 3 9 Claudia -11
3 Época  - 1 10 Corpo a Corpo - 4
4 Super-Interessante - 1 11 Capricho - 3
5 Fitness - 1 12 Dieta Já - 2
6 TPM  - 1 13 Contigo - 1
7 Fatos e Fotos - 1 14 União Mística - 1

Como  mostram os  gráficos,  as  revistas  Veja e  Claudia  são  aquelas que  mais 

deram atenção aos temas do  Yoga e da Meditação.  Interessante  notar  que ambas são 

dirigidas à públicos diferentes, sendo que  Claudia é uma revista voltada essencialmente 

para o público feminino e a primeira a tratar de temas considerados polêmicos e a  Veja 

para  um público  que  podemos  considerar  mais masculino.  Ambas com tiragens  bem 
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volumosas atingindo um grande número  de leitores  em todo  o  país. A revista  Veja é 

considerada a quarta maior revista semanal de informação do mundo e a maior fora dos 

Estados Unidos. Ela é, sem dúvida, uma revista que exerce forte influência na sociedade 

brasileira. Se compararmos apenas as duas veremos que:

A Revista Veja apresenta: 08 artigos que focam os temas como modismo.

        03 artigos que focam o tema como um hibridismo e

         0  artigo classificado como tradição.

A Revista Claudia apresenta: 04 artigos como modismo.

  07 artigos como um hibridismo

   0  artigo classificado como na tradição.

Este balanço surpreendeu pois a Revista Veja é aquela que normalmente trata dos 

temas,  se  aprofundando  mais nas  análises,  de  uma forma mais “erudita”,  no  entanto, 

predominou a visão de modismo. Foi na Revista  Claudia que encontramos os  artigos 

tratados de uma forma menos superficial, embora nenhum deles se refira ao Yoga como 

tradição.  Importante  observar  que,  às vezes,  a revista  é  o  único caminho pelo qual o 

cidadão comum venha a conhecer sobre o tema, daí a sua enorme responsabilidade.  

A seguir, uma análise de alguns artigos. Primeiro veremos aqueles que tratam da 

prática da “meditação” e em seguida, apresentaremos as matérias que focalizam o “Yoga” 

como exercício físico, mais conhecidos como Hatha-Yoga.

2.2.3 -  A Meditação como: Modismo, Hibridismo e Tradição 

Os artigos das revistas, foram escolhidos a guisa de exemplificação, por serem os 

mais impactantes.

a - A Meditação como Modismo

Como modismo destacamos aqueles artigos que tratam o assunto de forma mais 

superficial.  Temos,  por  exemplo,  a  meditação  sendo  apontada  na  revista   Dieta  Já 

(Fevereiro de 2002) como uma técnica que ajuda a emagrecer. Sob o título Adoro praia.  
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Por isso, na meditação, me imaginava magra e de biquíni, a receita é oferecida:

a  técnica  é  simples:  basta  ficar  sentada  e  de  olhos  fechados  e  fazer  contagem 
regressiva de dez  a zero. Depois, tem de respirar pelo nariz e soltar o ar pela boca 
enquanto  imagina-se estar num lugar muito bonito. Daí é só fazer um desejo,  contar 
de zero a dez e abrir os olhos devagar.

 

Na revista Claudia (Março de 2003, p.70), aparece uma receita de meditação que é 

indicada para “rejuvenescer”, retirada do livro Torne-se mais jovem, Viva por mais tempo 

do médico indiano Deepak Chopra. 

   Seguindo aquele conceito ocidental de que a meditação é “pensar, refletir” teremos 

também uma receita oferecida pelo ator  L. B. na revista  Capricho (24 de setembro de 

2000, p.16):

Para  meditar: - Procure um lugar sossegado. - Fique na posição da foto (sentado, 
pernas  cruzadas)  -  Descontraia  os  músculos,  feche os  olhos  e pense  em coisas 
positivas. -Você vai  sentir  uma  energia boa  e depois relaxar.  -  Se  o  sono vier, 
aproveite e durma. (O grifo é meu)

Pensar em coisas positivas pode ajudar um pouco, mas, não resolve. Sem dúvida, a 

técnica provoca um grande relaxamento, um estágio que acaba atraindo a maior parte dos 

praticantes de meditação. Seus efeitos contra a insônia são bastante efetivos, mas, não é 

esse o seu objetivo e quando a mídia apresenta ao público este aspecto é isto o que todos 

irão procurar. 

As receitas de meditação apresentadas nas revistas são as mais variadas, tais como: 

prestar a atenção em um som que pode ser um pássaro, relógio, vento, música ou ainda 

imagens.  A revista  Veja (25  de agosto  de  2004,  p.93)  ensina que  “quando  conseguir 

esvaziar  a  mente  e  pensar  só  no  objeto  ou  no  som,  sem se  dispersar,  você  estará 

meditando”  Ora, se a mente foi esvaziada ela não esta presa a nenhum objeto. Enquanto 

existir um objeto não existe o vazio. Essas técnicas podem ser chamadas de exercício de 

concentração, mas, não se trata ainda de meditação.  A concentração na respiração, que 

também é muito indicada, tem efeitos tranqüilizantes e é uma das técnicas mais usadas para 

exercitar a atenção e levar ao estado meditativo.  O exercício pode ajudar a ficar mais 

atento,  pois nunca aprendemos a estar alertas, desde as coisas mais simples até as mais 

complexas. Daí a grande dificuldade quando nos propomos a sentar e meditar.

O mesmo artigo traz uma definição: “meditar significa exercitar o  autocontrole, 

esvaziar a mente de problemas do dia a dia que causam tensão e favorecem o aparecimento 
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de doenças”. A meditação vai muito além do “esvaziar a mente dos problemas do dia a 

dia” e, usar de esforço para controlar a mente pode gerar mais tensão do que relaxamento. 

Mestre Bohdan nos ensinou que devemos nos sentar e meditar “para nada” pois, meditar é 

ir além da mente pragmática.

Num outro momento, teremos a meditação sendo  indicada “para vencer a crise, 

ganhar  energia,  tomar  decisões  difíceis,  escapar  do  stress  cotidiano,  melhorar  a  sua 

concentração”.  A matéria, da revista Isto É (09 de setembro de 1998, p.89) é longa e 

relata sobre pessoas e empresas envolvidas com a prática da meditação. A grande maioria 

a ela recorre para aliviar problemas ligados ao stress. É vinculada a diversas atividades, tais 

como,  dançar,  gritar,  teatro,  que  estão  ligadas  às  práticas  de  “meditação  dinâmica” 

ensinadas por Osho (como já vimos no capítulo primeiro ao falar sobre o mesmo), com o 

objetivo  de  levar  a  pessoa  a  uma  espécie  de  “transe”.  Podemos  destacar  do  texto: 

“meditar pode ser pular e rodopiar loucamente ao som de uma música indiana, até entrar 

numa espécie de transe”. No nosso ponto de vista, meditação não leva à transe. No mesmo 

artigo aparece ainda o chamado “grupo TPM” onde a meditação é usada para diminuir os 

efeitos da tensão  pré menstrual,  das cólicas,   ou  para “tratar  problemas do  útero”.  A 

meditação é indicada como uma panacéia e embora os seus benefícios sejam muitos, o 

verdadeiro  objetivo (realizar o  Yoga,  a  união)  não é  lembrado.  Além disso,  é  preciso 

lembrar que a pratica da meditação exige um acompanhamento, principalmente no caso de 

adultos. Na infância, é muito raro surgir reação negativa pois a mente da criança ainda está 

em formação.

Seguindo a mesma linha de pensamento, a revista Capricho (14 de janeiro de 2001, 

p.26),  trouxe um artigo onde a atriz L.  D.,  da novela Malhação33,  se diz kardecista e 

adepta da meditação, acreditando que esta é a “religião do futuro”. Quando perguntada 

pelo repórter se meditava todo dia, ela responde: 

Quando eu acordo, eu medito como vai ser o meu dia. Aí eu fico fazendo projetos de 
tudo o que eu quero que aconteça. Também medito quando eu vou dormir, agradeço o 
dia e tento liberar as coisas ruins  e armazenar as boas. 

A atriz tem  a meditação como um tipo de reflexão, uma espécie de avaliação do 

seu dia dia. É uma prática sem dúvida muito positiva, mas, no meu ponto de vista, não se 

trata de meditação. Um tipo de prática sugerida por Dalai Lama é a “meditação analítica”, 

33  -A Revista Capricho é mais voltada para o público jovem, os adolescentes, e trata sobre telenovelas, 
dos bastidores e novidades da TV.
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onde também se faz uma reflexão, uma análise sobre um conceito, mas o seu objetivo é 

treinar a mente. Ele explica:

Inicialmente o objeto da meditação é passado por um processo de análise no qual o 
praticante procura  repetidamente obter familiaridade com o assunto.  Depois que o 
praticante adquire uma boa dose de certeza com relação ao objeto de meditação ele faz 
com que a mente se concentre nesse objeto sem uma ulterior análise. A combinação da 
meditação analítica com a meditação focalizada é uma técnica eficaz que tem como 
objetivo familiarizar  a mente com o objeto da meditação, ajudando-a,  assim, a  ser 
adequadamente treinada. (DALAI LAMA, 2001:32).
 

Voltando  ao  artigo.  Quando  perguntada  se  conseguia  deixar  a  mente  vazia, 

responde: 

Depende muito do que eu quero com a  minha meditação.  Eu acho que as  coisas 
acontecem fisicamente quando já estão concretizadas no mental. Se eu estou querendo, 
por exemplo, solucionar  um problema,  eu começo a  imaginar  e afirmar  na minha 
mente o problema já resolvido. Por meio da meditação, eu fixo na minha mente a 
imagem de tudo dando certo, tudo resolvido. Outras vezes eu medito, só para relaxar.

Aqui, a meditação é sugerida para atender aos mais diferentes desejos. Técnicas de 

visualização34 são também muito usadas para a meditação dentro do Budismo Tibetano, 

mas a intenção é fundamental. 

 Num período bastante conturbado, as década de 60 e 70, quando a Índia estava na 

moda,  a  revista  Fatos  e  Fotos,  de  outubro  de  1973,  traz  como  título Gurus  S/A.  

Contrabando em forma de Oração. A fé e a credulidade dos povos tornou-se um negócio  

altamente rentável para iluminados.  

Com apelos aos sentimentos religiosos dos povos, prometendo vida eterna e dizendo 
estar na terra em missões divinas, os gurus arrecadam verdadeiras fortunas. Parte do 
dinheiro é obtida através de dádivas generosas dos adeptos e outra parte por meios 
mais ilícitos, como contrabando, falsificação de documentos e às vezes, até o furto. 

O artigo traz uma manchete um pouco sensacionalista colocando todos os gurus 

em uma só condição: desde Maharishi  Mahesh, Maharaj Ji, Satguru Santji Maharaj, Satya 

Saibaba, Tilak, Aurobindo, Anandamoyee, Mohanananda, Abhedananda, Chinmayananda 

Annie Besant e seus teosofistas, que tiveram ascendência no oriente e no ocidente. Fala de 

um intercâmbio “turístico-religioso” (que continua acontecendo!), onde o próprio governo 

da Índia estaria lucrando : 

34 Sugerimos: DALAI LAMA. Os estágios da Meditação. São Paulo: Editora Rocco,2001, p.102/10.,
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Há muito orgulhosos de sua herança espiritual, os hindus nada objetaram contra os 
dólares americanos arrecadados pelos gurus. Não é de se estranhar, portanto, que haja 
surgido entre uma determinada classe deles, a necessidade de usarem a boa-fé do povo 
como  escudo  e  de  dissiparem quaisquer  dúvidas em aceitar  esses  Babas  como 
verdadeiros santos e enviados de Deus.

O artigo  relata  que  perto  de  200  mil pessoas  deslocaram-se  para  Delhi,  entre 

ingleses e americanos, para participar das comemorações do festival “dos  convertidos” 

conhecido  como  Hans Jayanti.  Que  na  alfândega  em Delhi,  com a  comitiva do  guru 

adolescente Satguru Santji Maharaj foram apreendidos 30 mil dólares em contrabando de 

jóias, dinheiro e cheques de viagem e que nada foi feito, pois tudo pertence ao “Divino 

Banco”. Satya Sai Baba, muito conhecido pelos brasileiros, também é citado:

Simpático, é também o curandeiro e mago a quem é atribuído o poder de transformar 
o ar  rarefeito em anéis e braceletes de ouro. Seu erro fatal  aconteceu em Kerala, 
região mergulhada na mais negra miséria. Ele continuou impassível em sua pregação 
de redimir os povos através da transformação mágica de ar em ouro, diante de uma 
atônita multidão que lhe pedia que tirasse do solo fértil nada mais do que alguns sacos 
de arroz para matar a fome.

Artigos como este trouxeram ao público uma imagem extremamente negativa que 

envolve “iluminação”, “meditação”, “poderes” e “yoga”. Realmente, a década de setenta 

foi um período  em que muitos  abusos  foram cometidos  em nome do  “divino” ou  do 

“sagrado”.  Mas,  ainda hoje,  presenciamos estrangeiros  que  vão  à  Índia  e  levam uma 

fortuna em dólares para gurus que prometem  com algumas posturas levá-los a iluminação. 

Este artigo mostra uma visão do Yoga nada positiva e embora seja realista em algumas 

colocações podemos perceber que o modismo foi a mola mestra.

Destacamos também um artigo da revista Veja (28 de maio de 2003,p.79) que vem 

mesclado com modismo e hibridismo, pois embora traga nomes importantes relacionados a 

pesquisa com meditação (Andrew Newberg e Herbert Benson são os mais citados), acaba 

mostrando  a  meditação  como mera terapia para  tratar  doenças  cardíacas,  hipertensão, 

depressão,  infertilidade,  enxaqueca  e  reduzir  a  dor  e  ansiedade  antes  de  cirurgias.  O 

articulista defende a idéia de que a visão do Yoga tem mudado e que o que ocorre hoje é o 

inverso de trinta anos atrás : 

 
Calcula-se que haja no Brasil 5 milhões de iogues. De duas a três vezes por semana, 
eles se torcem e retorcem, sentam-se na posição de lótus, controlam a respiração e, 
ao final das sessões, entoam mantras (a repetição em voz alta de palavras ou sons que 
ajudam o sujeito a meditar), antes de se despedir com um sonoro Namastê. ... .

120



A meu ver, a visão não mudou tanto assim e seria maravilhoso se o Brasil tivesse 

realmente tantos yogues, na verdadeira acepção do termo, isto é, seres iluminados. Seria 

interessante saber quanto tempo é usado em uma aula para o “torce e retorce”, o canto de 

mantras e quanto  tempo é usado para a pratica da meditação.  A seguir,  são relatados 

vários benefícios  do Yoga:

Descobriram  que  ela  (a  ioga)  ajuda  a  diminuir  o  ritmo  cardíaco,  a  regular  o 
funcionamento do sistema respiratório, a reduzir a pressão sanguínea e os níveis de 
colesterol.  Isso  porque  seus  exercícios  físico-mentais  ativam a  parte  do  sistema 
nervoso responsável pelo relaxamento. Ou seja, fazem um bem enorme para o coração 
e, não menos importante, para o que se convencionou chamar de alma - ansiosos e 
deprimidos encontram alívio em seus sintomas.  Para  não falar  daquele efeito mais 
visível que é o de melhorar a  postura,  minorando as  dores causadas  por dores na 
coluna.
 

De todos os benefícios citados apenas os da última linha, relacionados à postura, 

pode-se dizer que estão ligados ao Hatha-Yoga, mas todos os outros estão relacionados a 

resultados  de   pesquisas feitas  com meditação  realizadas em laboratório  com pessoas 

fisicamente  imóveis.  Quando  se  trata  de  falar  em  resultados  de  pesquisa,  Yoga  e 

Meditação passam a ser mostrados como iguais.

 Os artigos citados refletem a meditação como “modismo” porque ela é tratada de 

forma efêmera,  sugerindo que por  meio dela se pode  resolver tudo  e de forma muito 

rápida: ajuda a emagrecer, a rejuvenescer, a vencer a crise, ajuda na TPM (tensão pré-

menstrual), realiza desejos e deixa as pessoas livres de problemas. “Vamos aderir porque 

ela está na moda” é o apelo da mídia. Desta forma, muitas pessoas que começam a praticar 

esperam que em apenas duas ou três sessões ou, quem sabe um mês, os resultados devam 

aparecer, e como nada acontece, elas acham que estão “perdendo tempo” e, perder tempo 

é algo inadmissível nos dias de hoje. Outra  fator  que pode confundir os iniciantes é a 

famosa frase “tudo é meditação” e aí se torna realmente obsoleto sentar imóvel para “não 

fazer nada”! 

b - Meditação como Hibridismo

Há alguns artigos onde a meditação é descrita de forma mais positiva, embora não 

seja ainda, em nosso ponto de vista, a forma ideal. A meditação é  mostrada como uma 

terapia  complementar  para  a  medicina,  tendo  em  vista  os  resultados  das  pesquisas 
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realizados nos últimos tempos.  

 O jornal Estado de São Paulo de 22 de outubro de 2004 traz artigo cujo título é 

Nos spas para a mente, a estética vem em último lugar. Meditação ganha base técnica.  

No  primeiro  bloco,  são  apresentados  alguns  hotéis  que  oferecem atividades  variadas, 

ocidentais e orientais, e entre elas a meditação. No segundo bloco, é citado o trabalho de 

médico da Unifesp que usa da meditação com suas pacientes pois, “grávidas que meditam 

têm menores índices de estresse, tensão muscular e ansiedade”. Ele explica que:

Pretendemos que a meditação venha para o arsenal terapêutico da medicina. E, para 
isso,  foi  preciso defini-la  como técnica,  explica  Cardoso.  A definição,  ainda  não 
divulgada, será publicada no próximo exemplar da revista científica Brain Research.

Que a medicina quer se apossar da meditação como técnica terapêutica não é mais 

novidade . Surpreende o fato de pretender registrar em revista científica que a “meditação 

é uma técnica” pois há muito ela é conhecida como tal. Mestre Bohdan, já na década de 

60, definia o técnico35 em meditação como aquele que se dedica à arte de treinar a mente. 

A expressão técnica não é totalmente aceita pelos estudiosos da religião mas é assim que 

ela é vista entre os técnicos de Yoga-Meditação, até mesmo por monges como o Dalai 

Lama. Ele usa expressões como técnica e treinamento quando fala em meditação, como 

podemos ver no exemplo abaixo:

A combinação da  meditação analítica  com a  meditação focalizada é uma  técnica 
eficaz  que  tem como objetivo familiarizar  a  mente  com o  objeto da  meditação, 
ajudando-a, assim, a ser adequadamente treinada. Devemos reconhecer a importância 
de treinar a mente. Isto decorre do fato fundamental de que cada um de nós deseja 
congenitamente a felicidade e não deseja o infortúnio. (DALAI LAMA, 2001:32). (O 
grifo é meu).

Neste mesmo foco temos também um outro artigo do mesmo jornal, o Estado de 

São Paulo (07 de julho de 2006), cujo título é Medicina se rende à prática da meditação.  

Ministério da Saúde baixou portaria incentivando postos de saúde e hospitais a oferecer  

a técnica em todo País. O artigo é curto, mas, de suma importância. Ao iniciar esclarece :

Em fevereiro, a agência do governo dos Estados Unidos responsável pelas pesquisas 
médicas (NIH, na sigla em inglês) reconheceu formalmente a meditação como uma 
prática  terapêutica  que pode ser  associada  à  medicina convencional.  Em maio,  o 

35  Mestre Bohdan Wijtenko desde que chegou no Brasil, em 1951, iniciou milhares de pessoas na prática 
da meditação. Com a finalidade de formar técnicos que pudessem levar esta prática para as escolas, 
ofereceu gratuitamente um curso livre de Yoga Meditação até o ano de 1985, quando veio a falecer. 
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Ministério da Saúde brasileiro baixou uma portaria em que incentiva os postos de 
saúde e hospitais públicos a oferecer a meditação em todo o País.

Estas decisões oficiais dos governos americano e brasileiro são um reconhecimento 

do  valor  terapêutico  da  pratica  da  meditação.  Embora  não  seja  ainda  a  medida  tão 

esperada por mim, como pelo Mestre Bohdan, a portaria pode abrir caminho para aquilo 

que ele tanto  almejava: oficializar a meditação  nas escolas brasileiras. Se a prática for 

recebida e praticada pelos profissionais da saúde, quiçá um dia o Ministério da Educação a 

reconheça  como  de  suma  importância  para  a  educação  infantil.  A  esse  respeito  já 

realizamos  uma  pesquisa  de  campo  durante  nove  anos,  e  um trabalho  de  mestrado 

(UNINOVE)  que  mostrou  cientificamente  os  benefícios  da  prática  da  meditação  em 

escolas.  E  a  portaria  valoriza o  trabalho que estamos realizando há mais de 20 anos. 

Mestre  Bohdan iniciou este  trabalho em 1974 em uma escola de São Paulo e,  logo a 

seguir, na cidade de Sorocaba. O movimento atingiu o seu auge no ano 2000, com o total 

de 1553 crianças da rede municipal de Sorocaba. Em 2002, encerramos o nosso trabalho 

de mestrado em Educação. A partir daí, temos divulgado por meio de palestras em escolas 

os benefícios que esta prática pode trazer as crianças brasileiras. A nossa esperança é que 

um dia ela se torne uma prática oficial.

Voltando ao artigo, ele relata ainda que a prática tem sido usada no Hospital Vila 

Nova Cachoeirinha e  na  cidade  70% dos  postos  de  saúde  oferecem atividades  como 

acupuntura, tai chi chuan e meditação, o que é uma iniciativa louvável. Esperamos que as 

atividades estejam sendo praticadas, até os dias de hoje. O articulista relata ainda que o 

fato das universidades se interessarem em estudar a meditação, “ajuda a separar a imagem 

religiosa e mística que normalmente se tem da meditação.  A meditação,  explicam, não 

precisa ser necessariamente ligada a uma crença oriental.” No nosso ponto  de vista,  a 

meditação, uma técnica de origem oriental, cujo objetivo último é a conexão com o divino, 

traz o maior benefício que um ser humano pode almejar: a iluminação, não importa a qual 

credo ele pertença. 

Na linha médica, vamos ver a meditação sendo indicada também para melhorar 

aspectos negativos da personalidade, tais como a impaciência, o temperamento explosivo, 

o pessimismo, etc. A revista  Veja (17de setembro de 2003, p.89) no artigo intitulado  A 

Conquista do Equilíbrio da Mente,  foca principalmente o  psiquiatra americano Martin 

Seligman, que  afirma que as pessoas podem com algum treinamento e aprendizado mudar 

os  traços  negativos da sua personalidade.  Já o  seu colega,  o  psicólogo  Roger  Could, 
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afirma que “o caráter em sua acepção mais ampla, engloba a personalidade, e não apenas a 

parte  ética.  O  caráter  é  mais  importante  que  o  intelecto.”  Como  sugestões  para  se 

encontrar a felicidade, os estudiosos mencionados no artigo sugerem, entre outras opções, 

o Yoga e a Meditação, sendo que o primeiro é indicado “para aliviar sintomas de ansiedade 

e depressão leve e controlar a tendência a explosões de raiva”. Segundo o artigo, hoje se 

comprovou cientificamente que a meditação  provoca  a  liberação  de endorfinas, o  que 

aumenta a sensação de bem estar. Ela está sendo indicada como “tratamento adicional em 

casos de ansiedade, insegurança e pessimismo exagerado”. Outra indicação, que também 

faz parte do sistema yogue, são as técnicas de respiração e relaxamento, “indicadas para 

pessoas  com  insônia  provocada  por  ansiedade”.  Com  certeza  são  práticas  bastante 

efetivas. Os pesquisadores  acreditam estar muito próximos da receita que pode levar o ser 

humano ao estado que ele tanto almeja: a felicidade. Entretanto, segundo nosso ponto de 

vista, corrigir traços negativos de personalidade não é o objetivo da meditação yogue, pois 

isto é tarefa da psicologia. O objetivo do Yoga-meditação é levar o ser humano ao estado 

de iluminação como veremos no capítulo terceiro.

Ainda relacionada a área médica, a meditação é também indicada para o tratamento 

do estresse. A revista  Cláudia em março de 1996, p.106 e  agosto de 1999, p.116, traz 

artigos  que  indicam a  meditação  contra  o  estresse.  No  primeiro,  o  autor  orienta  a 

meditação focando a atenção na respiração e sugere que não se pense em nada. A técnica é 

boa e realmente muito simples, mas, a prática exige dedicação de muitos anos para se 

chegar  ao  “nada”.  O  segundo  artigo, Técnicas que  podem  evitar  que  o  estresse 

comprometa sua saúde,  trata de questões relacionadas ao estresse, como ele ocorre,  os 

diferentes graus, os sintomas. Entre as técnicas que podem ajudar, sugere a acupuntura, a 

massagem e a meditação. Com relação à meditação, esclarece:

Estudos  com monges  budistas  mostraram  que  durante  a  meditação  ocorre  uma 
alteração nas  ondas cerebrais  que reduz o metabolismo e produz um relaxamento 
profundo. Além disso, meditar aumenta a concentração e a capacidade de enxergar os 
problemas do tamanho que eles são. O mundo nos oferece estímulos o tempo todo e a 
meditação nos ajuda a tomar decisões mais acertadas e com menos estresse.

A meditação  é  indicada,  principalmente,  como  terapia   para  o  tratamento  do 

estresse pois produz um profundo relaxamento. Aliás, esse efeito da prática é o que mais 

atrai  os  iniciantes.  Ainda  na  revista  Cláudia (outubro  de  1995,  p.150),  temos  uma 

indicação do Yoga para deixar de fumar, e a técnica ensinada é também da concentração 
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na respiração. O artigo mostra o uso da meditação tendo como objetivo a saúde física.

Um outro  artigo  que  mostra  o  uso  da  meditação  voltado  para  a  saúde   foi 

publicado em novembro de 2003, p.195, pela revista Claudia, com o título: Meditação – 

Viagem ao centro do Eu.  O título é sem dúvida muito simbólico, pois quem pratica  a 

meditação  realmente  realiza uma viagem para  o  seu  interior  e  pouco  a  pouco  vai se 

encontrando, realizando um auto-conhecimento. O artigo traz o depoimento de pessoas 

que praticam meditação e cita alguns benefícios: 

Tudo depende da mente, repetem os mestres de meditação das mais diversas linhas e 
doutrinas. Tudo. Logo, se você for capaz de domá-la (e, no caso, a meditação é a 
técnica mais eficiente) tudo ao seu redor vai parecer mudado. É simples. É verdade. E 
por isso é tão fascinante.

A seguir são citados alguns benefícios da prática: 

alivia o stress, reduz a insônia, a enxaqueca, a hipertensão e previne infarto, além de 
várias outras doenças. ... o hábito produz alterações na estrutura cerebral e aumenta a 
resistência do sistema imunológico. ... meditar é bom porque faz você se sentir em paz 
e feliz.

Quanto à pergunta, “o que é meditar”, o artigo apresenta  três respostas: “É voltar 

ao nosso estado de paz natural”, ou “É familiarizar a mente com sentimentos virtuosos”, 

ou ainda, “É entrar em contato profundo com Deus”. Entre as três, a meu ver, a que se 

identifica mais com a definição do Yoga é a terceira: a prática nos leva à união com o 

divino. Importante também o alerta para o fato de que “meditação não é relaxamento”. 

Ao final, o artigo cita alguns estilos de meditação que seriam mais conhecidos no 

Brasil. Pela ordem de aceitação pública, na minha opinião, poderia assim organiza-los: a 

mais usada seria a MT (Meditação Transcendental de Maharishi), meditação dinâmica de 

Osho,  meditação  cristã,  de  John Main,  sendo  que  a  meditação  zen-budista,  a  budista 

tibetana e a raja-yoga, seriam as menos populares.  

Também a revista Isto É (13 de outubro de 1999, p.55), com o artigo Meditar é 

preciso,  relata  sobre pesquisas realizadas na Universidade de Harward,  EUA, as quais 

confirmam que:

 meditar faz bem para a saúde. Entre outros benefícios, manter a mente quieta melhora 
o sistema imunológico, relaxa e diminui os sintomas da tensão pré-menstrual (TPM). 
Apenas 20 minutos por dia são suficientes para obter esses benefícios.

A seguir, ensina a técnica da seguinte forma:- 
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Sente-se ou deite-se numa posição confortável. Feche os olhos. Respire fundo. Foque 
sua  atenção  em  uma  frase,  ou  uma  palavra,  ou  mesmo  num  som.  Faça  isso 
silenciosamente ou em voz baixa. ... Volte sempre para o foco sem se auto-julgar.

As pesquisas confirmam que os  benefícios fisiológicos são  inegáveis. Quanto  à 

técnica  ensinada, melhor seria não usar a posição deitada,  pois, principalmente se fizer 

uso da música, a tendência é ter  um bom sono.  A música nos ajuda a obter  um bom 

relaxamento, mas, quando a intenção é meditar, o silêncio é fundamental .

Outra matéria,  muito boa mas um pouco extensa, foi a que encontramos na revista 

Super Interessante36 (janeiro de 2001, p.72) com o título O poder da mente vazia. Relata 

sobre  as  pesquisas  que  estão  sendo  feitas  com  a  meditação,  principalmente  nas 

universidades dos Estados Unidos, tais como na Califórnia, Harvard, Stanford, Colúmbia, 

Massachussets e, no Brasil, o Hospital do Servidor de São Paulo. Descreve alguns dos 

benefícios encontrados e a confiança que a maioria dos médicos está depositando nesta 

prática, embora haja também aqueles que desconfiem achando que “é um “fenômeno de 

marketing”, com objetivo meramente financeiro e “pouco resultado terapêutico”, como 

acredita o psicólogo Richard Sloan, dos Estados Unidos. Alguns estudiosos têm razão em 

falar de objetivo financeiro, quando o próprio artigo relata que no Club Los Angeles:

Acredite: cada uma delas pagou 1295 dólares para ter acesso ao local e, a cada mês, 
desembolsa outros 130 dólares para fazer absolutamente nada por algum tempo.

Esta foi uma das preocupações dos gurus indianos (veja Paul Brunton no capítulo 

primeiro) quando os ocidentais começaram a se interessar pelo Yoga. O fato é que, na 

própria  Índia,  vamos  encontrar  supostos  mestres  que  transformaram  o  Yoga  numa 

mercadoria,  mas  temos,  de  outro  lado,  muitos  locais  onde  a  meditação  é  oferecida 

gratuitamente, como no caso do Hospital Servidor de São Paulo. O que talvez os grandes 

mestres não entendam, é a motivação que leva os ocidentais a praticar a meditação:  a 

grande maioria busca a cura de doenças. Talvez isto esteja ligado ao foco que a própria 

ciência acabou  dando à prática: meditação é terapia.

Um dos  psicólogos  entrevistados  pelo  articulista  deixa claro  a  importância  da 

“assistência profissional”. Só não especifica que tipo de profissional seria o mais adequado 

para orientar o praticante: um psicólogo, um psicanalista ou um técnico especialista em 

meditação?  Aquele  que  pratica  meditação  e  é  orientado  por  alguém  que  não  tem 

36  A Revista Super-Interessante trata de assuntos ligados a ciência e tecnologia, de forma sintética, e está 
voltada para o público jovem.
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experiência pessoal, será como um cego guiando outro cego. Sabe-se que muitos efeitos 

da meditação em adultos são parecidos com os sintomas da esquizofrenia, por exemplo, 

mas apenas um  técnico em meditação poderia identificar essas reações e dar a orientação 

mais adequada. Um médico, que não tenha experiência com a prática, faria o tratamento 

conforme manda a medicina tradicional (medicamentos) e isto talvez seja desnecessário. 

Outro artigo (Revista Veja São Paulo, de 21 de abril de 2004, p.15) afirma que  os 

médicos consideram a prática como um dos meios “facilitadores em tratamento” e são 

técnicas “modernizadas” não sendo preciso seguir, no caso do Yoga e da meditação, os 

preceitos religiosos ligados ao hinduísmo (Revista Veja São Paulo,  21/04/04, p.15). Ora, 

tanto  o  Yoga-Meditação  como  o  Hatha-Yoga,  em sua  origem,  não  estavam (e  não 

precisam estar) ligados ao hinduísmo. Estaremos justificando esta afirmação no capítulo 

terceiro.

Aliás, a meditação, que é uma técnica milenar, não precisa estar ligada a nenhum 

credo, mas as igrejas da época pós-moderna estão também fazendo uso da mesma e isto 

tem arrebanhado novos fiéis. A revista  Época (26 de maio de 2003, p.124) traz o artigo 

Catolicismo  Zen  –  Resgatada  dos  primórdios  do  cristianismo  a  meditação  à  moda 

oriental  cativa  fiéis  brasileiros.  O Colégio  São  Bento,  em São  Paulo,  tem oferecido 

reuniões com prática meditativa,  usando mantra,  no típico estilo oriental.  O articulista 

relata que: 

As  reuniões  começam  com  relaxamento  e  leitura  do  Evangelho.  De  olhos 
semicerrados,  os  meditantes  ficam  em  silêncio  durante  20  minutos  repetindo 
mentalmente um mantra. Qualquer frase religiosa pode ser usada, mas os praticantes 
preferem “maranata”, que significa “Vem, Senhor” em aramaico, a língua de Jesus. 
Os praticantes repetem o ritual duas vezes por dia, em casa. 

A semelhança com a  meditação  oriental  é  inegável,  o  que  a  autora  do  artigo 

identifica logo  de  início quando  fala em “uma novidade de inspiração  oriental” e  não 

procede a afirmação posterior de que, “embora tenha nascido dentro da igreja de Roma a 

prática é aberta a cristãos de qualquer corrente.” A meditação, que ficou conhecida como 

“Maranata”, tem as suas raízes na Índia; logo, ela não nasceu dentro da Igreja de Roma. 

Ela pode ter tido em Roma pequenas adaptações, mas a posição do corpo ensinada para os 

adeptos  é  a  “postura  de  lótus”,  usada  pelos  indianos,  ou  a  de  joelhos  (postura  do 

diamante) também usada pelos japoneses na sua versão Zazen.

A seguir, a autora relata que “ela começou a ser divulgada por monges beneditinos 

na Inglaterra dos anos 60, chegou ao Brasil em 1995 mas só agora começa a se difundir”.
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Acredito que a meditação já era conhecida por muitos na Inglaterra, antes da década de 

60,  assim como no Brasil. Veja no capítulo primeiro sobre o Monge Déchanet.  O que 

podemos aceitar é que a Igreja começou a ficar mais aberta a este tipo de prática e lançou 

a Comunidade Mundial para a Meditação Cristã. Algumas correntes dentro do catolicismo 

não aceitam este tipo de prática, seja meditação ou Hatha-Yoga, ao passo que outras são 

mais liberais. 

No  mesmo  artigo,  é  relatado  que  o  monge  John  Main,  o  guru  de  Laurence 

Freeman, aprendeu a técnica em sua viagem ao Oriente e foi buscar fundamentos para 

praticá-la  na  tradição  católica,  encontrando-a  entre  “os  padres  do  deserto”.  Um 

aprofundamento sobre os temas (sobre os padres do deserto) encontra-se em Jean-Yves 

Leloup, Escritos sobre o Hesicasmo. O próprio Freeman relata que, quando Main foi para 

a Malásia :

Um dia foi enviado para  visitar um monge indiano hindu estabelecido no local, 
monge que dirigia um orfanato e um abrigo para  marginalizados nas  encostas  de 
Kuala Lumpur. ...  Com este monge John Main aprendeu uma forma simples de 
meditação: a recitação fiel de um mantra durante dois períodos de meditação, antes 
e depois de seu dia de trabalho. Toda semana John voltava a procurar seu professor, 
meditava com ele e se fortalecia em seu compromisso com esta disciplina de silêncio, 
quietude e simplicidade. (FREEMAN, 1995:32). (O grifo é meu).

 O próprio  Vaticano já  autorizou a seus fiéis a prática  da meditação,  embora 

demonstre preocupações com a influência oriental dentro da Igreja e muitos padres e fiéis 

continuam resistentes com relação a esta prática. Alguns padres passaram a se interessar 

inclusive pelo Hatha-Yoga e não pela meditação, o que surpreende, mas, isto demonstra 

que estamos na pós-modernidade.

A meditação, que vive hoje um momento especial, teve seu auge na década de 60. 

A revista Cruzeiro de 03 de fevereiro de 1968, p.24-30, traz um artigo que se intitula Uma 

aventura  em silêncio.  O artigo  é  longo,  composto de  algumas entrevistas  e  relata  a 

respeito de um mosteiro tibetano fundado em janeiro de 1968 na Escócia, onde se ensina a 

prática  da  meditação;  fala sobre  a  pessoa  de  Maharishi Mahesh Yogi,  além de  tecer 

comentários sobre o Hatha Yoga em Londres e a macrobiótica, um tipo de dieta alimentar. 

O  Centro  Monástico  Tibetano  de  Eskdalemuir,  Dumfriesshire,  Escócia,  fundado  pelo 

Venerável Trungpa Rinpoche,  tem como objetivo o  estudo  da filosofia e a prática  da 

meditação. Recebe pessoas de várias partes do mundo onde vivem com muita disciplina 

em regime comunitário.  Algumas pessoas foram entrevistadas e todas  elas afirmam ter 
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encontrado a paz interior neste novo estilo de vida. Destaco as palavras de Trungpa: 

Todos os budistas tem um objetivo comum: a conquista da paz e seu aperfeiçoamento. 
Pode-se conseguir isso pela concentração. Observar a respiração é um bom meio. E 
não interfere porque você não faz nada deliberadamente. Há mais possibilidade de a 
mente se desligar, se a gente tenta mantê-la deliberadamente imóvel. A idéia central é 
não ter teorias ou conceitos preconcebidos, mas manter a mente limpa e pura. Então, 
verifica-se  gradualmente  um processo  de  aprofundamento,  de  compreensão  e  de 
tranqüilidade em nosso interior. (TRUNGPA)

Neste texto, podemos destacar o fato de que o objetivo comum dos “budistas” é na 

verdade o objetivo de todos os seres humanos: a “conquista da paz”. Quanto à técnica 

ensinada  pelo  Rimpoche,  trata-se  de  pura  Yoga  pois  estimula o  desenvolvimento  da 

concentração,  observando a respiração e é claro que “manter a mente deliberadamente 

imóvel” exige um longo treinamento, mas é possível com muita dedicação.

A seguir, o autor foca a pessoa de Maharishi, esclarecendo que para este, a técnica 

de  meditação  é  “perfeitamente  compatível com  a  agitação  e  a  ambição  do  mundo”. 

Maharishi fundou,  em 1959,  na Inglaterra,  o  Movimento  de Regeneração Espiritual e 

“seus seguidores se contam aos milhares” na Europa,  Ásia e América, já possuindo 42 

centros. Cada pessoa recebe um 'mantrum' (mantra) escolhido de acordo com a “vibração” 

de cada um. No meu ponto de vista, o lado bom de Maharishi foi ter tirado a meditação do 

pedestal,  um “privilégio  para  poucos”.  Diz  o  articulista,  referindo-se  as  palavras  de 

Maharishi:

A ilusão  de que,  para  expandir  a  mente,  é  necessário  disciplinar  o  corpo  é  um 
absurdo- diz ele. Exatamente o contrário é o que se verifica. A disciplina física produz 
tensões que detêm o processo natural. (MAHARISHI)

Nesta afirmação, Maharishi demonstra não ser seguidor do sistema de Patanjali, 

que coloca a meditação como penúltimo passo de um caminho de oito etapas, onde, no 

terceiro, se deve cuidar do físico – a conhecida Hatha-Yoga. A grande maioria acredita 

que estas etapas são rígidas, mas, para  alguns mestres, assim como Maharishi, Ramana 

Maharshi e Mestre Bohdan, estas fases não são obrigatórias. Aliás, muitos mestres apenas 

se dedicaram às fases finais: concentração, meditação e samadhi.

Segundo o artigo, o Movimento de Regeneração Espiritual  fundado na Inglaterra, 

por Maharishi , em 1959, condena o isolamento do mundo e considera a meditação como 

um meio  para  aliviar  a  fome espiritual  do  homem. Encontra-se  ainda na  Inglaterra  a 
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Sociedade Budista de Londres onde a prática da meditação diz-se diferente da usada por 

Maharishi: “Há duas formas de meditação no Budismo: uma, que busca a tranqüilidade; e 

outra, que busca a sabedoria”. Observa ainda Miss Wilkinson, citada pelo articulista, que a 

meditação do guru indiano busca apenas o primeiro objetivo: a tranqüilidade. 

Christmas Humphreys, fundador da Sociedade Budista, também critica Maharishi, 

segundo a revista:  

é  simplesmente  ridícula  a  idéia  que  a  mente  possa  atingir  naturalmente  e  sem 
disciplina o estado transcendental.  Deixe a  mente devanear  e ela vai  se fixar  em 
pensamentos  e  conceitos.  ...  O  objetivo  da  meditação  é  ir  além do  mundo  dos 
fenômenos. A única coisa essencial é controlar as tendências da mente, que é como um 
macaco que sai à cata de tudo quanto lhe agrada. Somente quando a gente para de 
pensar, é que vê as coisas como realmente são.

A afirmação de Humphreys é procedente, pois, é muito difícil alcançar um estado 

elevado de consciência sem um respectivo treino ou  disciplina. Todos  nós temos este 

potencial mas ele deve ser desenvolvido. O artigo destaca também a posição do professor 

de Hatha-Yoga, Mr. Nandi, do Centro Yoga de Londres: “O objetivo do Yoga não é  a 

beleza ou o cultivo da saúde ...”. O professor entrevistado comenta que, no Belsize Park, 

em Londres,  homens  e  mulheres  se  contorcem,  cantam mantra  e  respiram regular  e 

profundamente com a intenção de meditar: “muitos não atingem a maturidade suficiente 

para chegar ao estado transcendental”.

Ao finalizar,  um médico  neurofisiologista  (o  artigo  não  cita  o  nome) coloca  a 

meditação como sendo o placebo da alma e não a penicilina, querendo com isso alegar que 

a euforia  relacionada com a prática foge à realidade comparando-a a uma experiência 

emocional  como  aquela  vivenciada  pelas  pessoas  que  vão  à  Lourdes,  na  França,  ou 

participam das danças de guerra na África. Ele alega que “a atitude mental do meditador 

que acredita que a meditação vai curar suas doenças será muito mais eficiente para curar 

essas enfermidades do que a meditação em si.”

O artigo é bastante  interessante e quando pensamos que já tem quase 30 anos, 

podemos deduzir que a visão da grande maioria com relação ao termo Yoga não teve 

grande  mudança,  pois  a  palavra  continua  sendo  vista  como  prática  física.  Quanto  à 

meditação, a opinião dos médicos atualmente é bastante diferente, graças ao avanço das 

pesquisas nos últimos tempos.
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Finalizando  este  tópico podemos  considerar  que  o  processo  de  hibridação  se 

iniciou primeiro entre os dois continentes, o oriente e o ocidente. Uma fusão que vem se 

acentuando ao longo do tempo numa jornada que parece não ter fim. Já mostramos no 

primeiro capítulo o interesse do mundo ocidental pela filosofia e práticas místicas vindas 

do outro lado do oceano. Com a prática da meditação, podemos assistir uma dedicação 

imensa de  pesquisadores  ocidentais  e  instituições  investindo  milhares  de  dólares  para 

provar que a meditação funciona. Os Estados Unidos já reconheceu oficialmente o  seu 

valor  e  a  mesma passou  a  ser  aceita  como  prática  terapêutica  auxiliar  da  medicina. 

Descobriu-se que a meditação como terapia pode ajudar a aliviar o estresse, em casos de 

insônia, enxaqueca, hipertensão, previne contra o infarto, melhora o sistema imunológico e 

uma infinidade de  outros  benefícios.  O Brasil também já incentiva hospitais  e  postos 

públicos de saúde para oferecer a técnica para os pacientes. A psicologia também tem 

usado da mesma nos seus processos terapêuticos. Sabe-se hoje que ela é muito eficiente na 

recuperação  de drogados e algumas síndromes.  As escolas já estão  descobrindo o  seu 

valor na educação das crianças e adolescentes,  ajudando a melhorar a concentração,  a 

atenção,  no  comportamento,  nas  questões  ligadas  à  disciplina,  e  outros  benefícios.  A 

religião  está  também re-descobrindo  esta  técnica  milenar  e,  esperamos  que  os  seus 

objetivos não seja apenas a busca do “bem estar”, pois todos estes benefícios até agora 

descritos  não  é  a  essência do  “re-ligare”.  Todos  esses dados  estão  a  indicar a grande 

tendência de hibridação no âmbito do Yoga-Meditação.

c- A Meditação como Tradição

Conseguimos reunir poucos artigos que apresentam a prática da meditação dentro 

dos conceitos tradicionais ensinados por grandes mestres.

O primeiro deles, do Jornal do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro (26 de maio de 

1973, p.2),  cujo título é  Fernando Pessoa, o Iogue,  de Murillo Nunes de Azevedo. O 

artigo fala da busca pessoal de Fernando Pessoa, seu interesse pelo Yoga e a Teosofia. Seu 

envolvimento com Annie Besant, da Sociedade Teosófica, sendo que um de seus livros, 

Introdução  ao  Ioga,  foi  traduzido  por  Pessoa  em  1922  para  o  português  sob  o 

pseudônimo de Fernando de Castro. Outras obras de Besant foram apresentadas por ele, 

em Lisboa, o que vem a confirmar o seu profundo interesse pelo Yoga. O artigo traça um 

paralelo  de  textos  ou  trechos  de  poesias  de  Fernando  Pessoa  relacionados  com  os 
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ensinamentos yogues. Importante notar que tanto o autor do artigo, Murillo de Azevedo, 

quanto  o próprio Pessoa falam de um Yoga “muito antigo”; do Yoga  como “união”. 

Refere-se ao “ encontro ou reencontro do homem consigo mesmo”, e que , “o fim da ioga 

é união com o Absoluto.  É alcançar a Unidade na qual o conceito do Eu desaparece e 

surge o sentido de sendo.” 

Em nenhum momento,  o  autor  fala do Yoga como uma atividade física, o  que 

acontece nos artigos que reunimos quando abordamos o modismo. O Yoga, neste artigo, é 

mostrado na forma que podemos considerar original, aquele que é alcançado com a prática 

da meditação silenciosa. Destacamos ainda do texto de Azevedo:

Na tradição antiga da Índia, de onde resultou a Ioga, os profetas, os homens santos, 
que captaram os Vedas através da intuição, eram videntes. Na própria palavra vydia 
(sabedoria em sânscrito) esta a presença da raiz vid que significa VER. O verdadeiro 
Poeta é um Vidente. É o instrumento do inconsciente coletivo. É o conscientizador do 
inconsciente. A Ciência de Ver, de que nos fala Fernando Pessoa, é um dos siddhis – 
os poderes latentes existentes no homem- que se tornam ativos quando a maturidade 
espiritual se aproxima. Equivale no sentido psicológico de Jung, à individualização. 
Equivale ao homem tornar-se verdadeiramente ele mesmo e não um simples complexo 
de reflexos condicionados que o transformam num autômato.

Ainda da década de 70, período em que a Índia e sua filosofia estavam “na moda”, 

temos outro artigo, também do Jornal do Brasil,  que me chamou a atenção. É de 16 de 

fevereiro de 1974, e tece comentários sobre o livro O Evangelho Segundo Ramakrishna.  

Já vimos, no capítulo primeiro, algo sobre a vida de Ramakrishna e artigos como este se 

tornaram raros hoje em dia. O autor (Leonardo Fróes) trata o assunto com seriedade. Ele 

relata sobre a vida de Ramakrishna, um brâmane pobre e quase iletrado, considerado na 

Índia como um homem santo e, por muitos autores, como um dos grandes iluminados da 

época moderna. Era praticante de meditação e entrava em êxtase com muita facilidade. 

Sempre teve um comportamento excêntrico e chegou a passar por louco:

Um dia Ramakrishna foi visitar o Brahmo Samaj, uma das várias organizações que – 
na  Índia  de fins  do século passado,  lutavam pela  remodelação do país,  não raro 
absorvendo em seus programas um pouco da mentalidade britânica que a colonização 
injetara. O líder do grupo, Keshab Chandra Sen, fora educado na Europa, e era um 
sabichão  famoso.  Os  discípulos,  em  torno  dele,  discutiam  apaixonadamente  a 
supressão  de  costumes,  para  a  elite  anglicizada,  já  pareciam bárbaros,  como  a 
adoração de imagens, o casamento entre crianças e o sati – a cremação voluntária de 
viúvas  que subiam com seus  defuntos à  pira.  Em sua  primeira  visita  ao Brahmo 
Samaj, Ramakrishna porém não quis saber de conversa. Apenas, com a emoção que o 
caracterizava,  cantou  em honra  de  Kali  uns  versos  muito  simples  do  bengalês 
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Ramprasad.  Depois,  fez diante de todos o que em sua  vida privada já se tornara 
rotina: entrou em samadhi.

Seu mais famoso discípulo foi Vivekananda (citado também no primeiro capítulo) 

que se tornou conhecido no Ocidente após sua apresentação no Primeiro Congresso das 

Religiões, em 1879. Segundo o artigo, Ramakrishna insiste na importância da realização 

(no sentido de iluminação) para o ser humano e alega que todas as religiões são legítimas e 

podem levar o homem ao contato com o divino. Ele próprio as experienciou, tendo sido 

iniciado inclusive no islamismo por Govinda Roy, asceta sufi, quando passou a se vestir e a 

rezar como um muçulmano. Também Cristo apareceu-lhe em uma visão como “o grande 

yogue” e foi aceito por ele como encarnação divina. Ramakrishna é considerado o maior 

devoto de Kali, esposa de Shiva, uma deusa muito cultuada até os dias de hoje na Índia, 

sendo comum vê-la dependurada nos espelhos de carros  e casas comerciais. Yogeshwari, 

mais  conhecida  por  Bhairavi  Brahmani,  foi  a  mestra  que  o  tranqüilizou  quanto  às 

acusações  de  loucura,  dizendo:  “Neste  mundo,  meu filho,  todos  são  loucos,  uns  por 

dinheiro, outros por fama, assim como você é louco por Deus.” O autor destaca que:

Em tempos mais recentes, ele (Ramakrishna) passou a  ser  considerado como uma 
encarnação da desejada harmonia das religiões. Conforme os seus ensinamentos, todas 
as  formas  religiosas  são  caminhos  para  chegar  a  Deus,  embora,  na  sua  época, 
considerasse o hinduísmo a crença mais apropriada às aspirações espirituais de seu 
povo.

Esta forma de pensar de Ramakrishna é defendida também por Dalai Lama que, 

em suas palestras, sempre prega a harmonia entre todos os credos e não estimula ninguém 

a trocar de religião. 

Dalai Lama, um dos maiores líderes espirituais do nosso tempo, tem divulgado a 

prática da meditação em seus livros e palestras por todo o mundo. Seus conselhos no que 

diz respeito à prática são profundos e um deles,  publicado em um curto artigo intitulado 

Pense positivo,  da  revista  Cláudia (Julho de  2002,p.146)  ensina: “quando se busca a 

ausência da atividade mental, há um estágio em que o esforço deve ser abandonado, pois é 

necessário uma concentração livre de qualquer empenho. Para manter essa tranqüilidade, 

portanto, é preciso esforçar-se para não se esforçar”. (DALAI LAMA). Considero muito 

bom este conselho de Dalai Lama quanto  a “esforçar-se para não se esforçar”,  pois é 

realmente uma falha muito comum que ocorre entre os praticantes da meditação, iniciantes 

ou não.
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Ainda dentro da visão de que todas as pessoas, independente do seu credo, podem 

fazer  uso  da  meditação,  temos  um  trabalho  que  vem  sendo  realizado  pelo  monge 

beneditino inglês Laurence  Freeman,  que  já esteve  várias vezes  com o  Dalai Lama e 

algumas vezes no Brasil. O jornal Folha de São Paulo, na folha Equilíbrio, de 12 de junho 

de 2003, p.10, traz um artigo sob o título Monge beneditino explica a meditação cristã. 

Freeman,  do  Mosteiro  Christhe  King,  em  Londres,  é  também  o  líder  espiritual  da 

Comunidade Mundial de Meditação Cristã que já possui vinte e sete  centros em todo o 

mundo. Quando perguntado sobre a importância da meditação, responde: 

A meditação é universal, existe em todas as religiões. Ela une a cabeça ao coração. O 
silêncio, a tranqüilidade e a simplicidade são elementos que permitem o encontro com 
a presença de Deus de uma maneira que tenha significado, forma e propósito para 
tudo o que vamos fazer e para tudo o que somos.

Responde ainda que “ela não está limitada aos monges e pode ser praticada por 

todos” e  “é simples, mas não é fácil”. Concordo plenamente com estas observações de 

Freeman, pois, a união com o Divino é possível a todo ser humano. Também a observação 

de que “a meditação é simples mas não é fácil” é válida principalmente para aqueles que a 

iniciam na idade adulta. 

Mestre  Bohdan  insistia  na  premissa  de  que  a  meditação  deve  ser  iniciada  na 

infância e,  nesse sentido,  encontramos apenas um artigo,  que foi publicado pelo jornal 

Última Hora  (19 de novembro de 1975, p.11),  com o título  Um indiano chega para 

ensinar a paz e a alegria.  Esse artigo  relata  a visita do  monge Acharya Sumitananda 

Avadhuta, que teria já visitado alguns países da América Latina e permaneceria por algum 

tempo no Brasil. O monge é filiado à Ananda Marga, organização espiritual fundada na 

Índia por volta de 1955, por Sri Anandamurtiji com filiais em mais de 50 países. Esclarece 

que não se trata de uma religião e o Acharya  Sumitananda explica :

a  felicidade  e  a  paz  estão  dentro  de  cada  um de  nós  e  que,  através  da 
meditação, o ser humano é capaz de atingi-las. A meditação permite que cada ser 
humano encontre dentro de si o Deus que não tem forma e nem cor, mas que é infinito. 
Ele está dentro de nós e em todas as coisas da natureza.

O artigo fala da meditação yogue no seu sentido mais original, e mais ainda, que a 

prática pode ser realizada por qualquer pessoa a partir de 5 anos. Este foi um dos poucos 

artigos  relacionados  a  Yoga-meditação  onde  encontramos  a  indicação  da  atividade 
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também para  crianças.  Mestre  Bohdan  dizia  que  o  ideal  seria  começar  a  prática  da 

meditação, se possível nas escolas, pois a dificuldade aumenta à medida que envelhecemos. 

O monge Sumitananda finaliza,  dizendo:  “a fonte  inesgotável de  energia,  emanada de 

nosso interior, permite a superação de todo o materialismo quando se consegue utilizar 

todo o poder da mente.”

Nosso último artigo relacionado à meditação é longo e muito bom. É da revista 

Super-Interessante (outubro de 2003, p.58) e se intitula  Meditação, o que é, para que 

serve, o que a ciência diz a respeito e porque tanta gente está praticando. Comenta sobre 

os milhares de adeptos americanos que foram conquistados por esta prática, entre eles, 

muitas celebridades que  pagam caro para ficar sentadas em silêncio. Assim também no 

Brasil muitos artistas aderiram à meditação. Relata ainda que os resultados das pesquisas 

mostram que “meditação funciona”. Completa o articulista: “E o melhor: só apareceram 

efeitos positivos (pelo menos até agora).”

Quanto aos “efeitos positivos”, é claro que isto depende de cada praticante e do 

tempo  que  medita,  mas  os  efeitos,  na  verdade,  nem sempre  são  positivos.  Já  vimos 

algumas advertências,  no  capítulo  primeiro,  levantada  por  Paul Mason,  o  biógrafo  de 

Maharishi e Mestre Bohdan sempre alertava para  o fato de que a meditação exige um 

acompanhamento especializado, pois reações acontecem.

A seguir, o autor cita várias pesquisas que mostraram os resultados benéficos da 

meditação,  do importante apoio inicial dado por Dalai Lama e, ao final, reconhece que 

todos os efeitos anteriormente citados são “colaterais” e que o principal da meditação é 

alcançar o “estado de plenitude, a iluminação” . Esta observação final é, na minha opinião, 

a  afirmativa mais importante.  Realmente  os  efeitos  benéficos  descobertos  pela ciência 

podem ser chamados de “colaterais” porque o mais importante (levar o indivíduo a auto-

realização) não é contemplado pela mesma e talvez nunca seja aceito. O termo iluminação 

nos meios acadêmicos ainda está supostamente envolvido em muito misticismo. Jung, um 

estudioso dos estados alterados de consciência  relata que:

Se levarmos em consideração o fato de que a  idéia de Deus é uma hipótese “não 
científica”, não será  difícil compreender por que os homens esqueceram de pensar 
nessa direção. E mesmo que tivessem alguma fé em Deus, repeliram a idéia de um 
“Deus interior”,  devido à  sua educação religiosa, que sempre depreciou esta idéia, 
acusando-a de “mística”. Entretanto, é esta idéia “mística” que se impõe à consciência 
através de sonhos e visões. Como meus colegas, vi tantos casos que desenvolveram tal 
espécie de simbolismo, que não é mais possível pôr em dúvida sua existência. Além 

135



disso, minhas observações remontam ao ano de 1914, e esperei quatorze anos antes de 
mencioná-las em uma publicação. (JUNG, 1999:63).

Está claro que nesta afirmação Jung quer demonstrar apenas a existência de uma 

imagem arquetípica de Deus, que é  muito comum entre os praticantes de meditação. Jung, 

assim como outros pesquisadores, já admitia uma potencialidade nata que todo ser humano 

tem de buscar o Divino. Alguns O buscam na religião,  outros querem experienciá-Lo e o 

fazem por meio da meditação.

Finalizando este tópico, podemos afirmar que os artigos que focaram a prática da 

meditação dentro da tradição dos grandes Mestres oferecem uma visão diferenciada do 

que seja Yoga-Meditação.  Fernando Pessoa,  quando fala de um Yoga  “muito  antigo” 

mostra claramente a intenção do termo, a “união com o Absoluto”. O texto sobre a pessoa 

do Mestre Ramakrishna, o “louco de Deus”, incentiva o leitor a buscar mais informações a 

seu respeito e sobre seus ensinamentos que são um perfeito “Evangelho” dentro do Yoga. 

Ele estimula o leitor a copiar um pouco da sua devoção, dedicação e seriedade na busca do 

Divino.  O artigo sobre Freeman também estimula o leitor em buscar a meditação com uma 

finalidade séria, a união com o Divino e alerta para o fato de que “é simples mas não é 

fácil”. O monge indiano Sumitananda dá o alerta  com relação a prática da meditação com 

as crianças, uma possibilidade que todos os professores deveriam abraçar, tamanho os seus 

benefícios  para  a  mente  em  formação.  Para  encerrar,  o  artigo  da  revista  Super-

Interessante que poderia ser considerado dentro do hibridismo, mas, preferimos classifica-

lo  dentro  da  tradição  por  indicar  com  grande  clareza  que  os  efeitos  benéficos  da 

meditação, descobertos pela ciência nada mais são que “efeitos colaterais”, porque, o mais 

importante é levar o ser humano à iluminação, como ensina a tradição. 

2.2.4 - O Hatha-Yoga como Modismo, Hibridismo e Tradição.

Dos  26  artigos  classificados  como  Hatha-Yoga,  22  têm  as  características  de 

“modismo”, 04 refletem o conceito de “hibridismo” e nenhum deles pode ser catalogado 

dentro da “tradição”.  
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a - O Yoga como modismo

Nessa  categoria,  incluímos  aqueles  artigos  onde  identificamos  motivações  ou 

termos característicos da “onda” pós-moderna, como, os que aparecem na revista Veja, em 

07 de maio de 2003, p.116, com o título: Ginástica – Ioga vira malhação. Técnica ganha 

popularidade nas academias  como modalidade  de  exercício.  A autora  relata  logo  no 

início que:

Em outros  tempos,  a ioga era procurada  apenas por quem andava atrás de 
meditação e  espiritualidade –  isso  é  passado. Estima-se  que hoje 5  milhões de 
brasileiros pratiquem ioga regularmente, mais que o dobro de cinco anos atrás.  A 
maioria  deles  é  atraída  sobretudo  pelos  benefícios  físicos  dos  exercícios,  como 
músculos  mais firmes e flexíveis. Se o bumbum mais rijo vier acompanhado de paz 
espiritual, melhor ainda. (O grifo é meu).

Importante  notar  que  o  termo  “ioga”  é  usado  de  forma generalizada  e  indica 

também que a mesma palavra “no passado” estava ligada a meditação e espiritualidade. 

Está evidente que esta mudança de visão com relação a uma palavra é um processo muito 

demorado  até  que  o  mesmo se torne  um “paradigma”.  Quando  e  como  ocorreu  esta 

distorção?  O termo “ioga”,  no texto,  deveria vir acompanhado da palavra Hatha para 

designar o estilo de Yoga.

A prática é oferecida nas academias e clínicas de estética como uma modalidade de 

“malhação” sem nenhuma “doutrinação”.  A grande vedete é o  “ashtanga vinyasa”, que 

exige um grande preparo físico. A articulista cita que a “intensidade dos exercícios faz 

transpirar em bicas e, acreditam os praticantes, é isso que limpa o organismo, favorecendo 

a queima de toxinas retidas”. A seguir são descritas algumas variações do Hatha-Yoga, 

tais como: o power Yoga (uma adaptação mais suave do ashtanga-yoga) e o iyengar (que 

utiliza acessórios) e ainda a swásthya.  A popularidade destes estilos de Yoga seria porque 

ajudam a “perder alguns quilinhos”.

       Este artigo mostra a realidade do Yoga, considerado moderno ou pós-moderno, as 

variações  que  foram surgindo  no  decorrer  dos  anos  e  como  as  pessoas  o  recebem 

atualmente. O Yoga se transformou em exercícios para perder peso, deixar os músculos 

firmes,  modelados  e  flexíveis.  “Meditação  ou  espiritualidade”  são  tidas  como  mera 

“doutrinação ou coisa do passado”. 

Também na revista Veja (01 de maio de 2002), vamos encontrar uma outra matéria 
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com características pós-modernas,  uma apologia  da  juventude,  intitulada: Mania  Zen.  

Adaptada  ao  público  jovem,  a  ioga  foi  parar  em  academias,  escritórios  e  centros  

estéticos. Assim se inicia o artigo:

A ioga é uma coisa antiqüíssima. Sua  filosofia foi criada há 5500 anos, na Índia. 
Entre nós, ficou conhecida três décadas atrás como uma atividade de senhoras que 
meditavam durante horas na mesma posição, a de lótus. Hoje a história é outra. 
Nunca a ioga teve tantos praticantes jovens. São paulistanos, entre 20 e 40 anos, que 
contorcem e esticam o corpo sarado em movimentos, digamos, desafiadores.  ( o 
grifo é meu).

 O texto me surpreendeu. Faço parte deste grupo de “senhoras” (na época eu ainda 

era uma adolescente) que meditavam (e algumas ainda meditam) não durante horas, mas 

na mesma posição.  Na verdade,  do  nosso  grupo  participavam muitos  homens,  na sua 

maioria jovens. Poucos estavam na idade adulta. Com relação à faixa etária, a história se 

repete, pois, foram os jovens na década de 70 que mais se interessaram pela meditação e, 

atualmente, são novamente os jovens que se interessam pelos “novos estilos”. O artigo 

esclarece que:

Há muitas linhas na ioga, As mais modernas surgiram de sua adaptação ao mundo 
da malhação. É o caso do power ioga, que nasceu nos Estados Unidos e virou moda 
entre celebridades. O roqueiro Sting, a atriz Gwyneth Paltrow e a pop star Madonna 
são praticantes. O método se resume à prática dos ássanas (nome em sânscrito das 
posições físicas),  que são feitos em uma velocidade acelerada.  Eles exigem força, 
dedicação  (os  movimentos  mais  difíceis  só  são  reproduzidos  depois  de meses  de 
treinamento) alongamento e elasticidade.  (O grifo é meu).

Realmente, existem muitas linhas de Yoga, mas eu não diria que as mais modernas 

surgiram de, “sua adaptação ao mundo da malhação”. Ao que se sabe, Bryan Kest foi o 

primeiro a usar o nome “Power Yoga”  e esta teria surgido de uma necessidade sua em 

adaptar a prática do  Ashtanga Yoga, que aprendeu na Índia com Pattabhi Jois, deixando-a 

mais suave para seus alunos. Para uma das entrevistadas, os benefícios da prática são os 

seguintes:  “os  exercícios  queimam calorias,  modelam o  corpo  e  ajudam no  equilíbrio 

emocional”.   Justifica-se  ainda que:

Apesar de os exercícios serem a base da prática, a parte filosófica não fica de fora. Os 
instrutores sutilmente incentivam os alunos a adotar hábitos como não ingerir bebida 
alcoólica, não fumar,  nem comer carne. Nada é obrigatório.

Os preceitos de boa saúde (evitar o álcool e o cigarro) não pertencem a nenhum 
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manual de filosofia e são comuns a qualquer pessoa de bom senso. Quanto à ingestão ou 

não  de  carne,  falaremos  sobre  o  tema  no  capítulo  terceiro.  Outra  colocação  que  me 

chamou a atenção foi a finalização do artigo:

Assim como os alunos, os professores, na maioria são jovens. Antes eram senhores 
barbudos que usavam uma espécie de longa bata branca. Por isso, é importante ter 
alguns cuidados na hora de escolher o instrutor. “Peça seu currículo e procure saber, 
por exemplo, quem é seu mestre e guru” ... (O grifo é meu).

Ao que parece, existe um certo preconceito contra professores de yoga que usem 

“bata branca”, ou que estejam na idade madura. Alerta importante: “professores bons” são 

os mais jovens e “sem barba”. 

Ainda nesta visão de modismo pós-moderno do Yoga, a revista Veja, de 26 de abril 

de 2000, no artigo A ginástica zen. Em filme de Madonna e nas academias brasileiras, a  

ioga volta à moda, ressalta:

A mudança de público é impressionante. A ioga tinha perdido o pé quando os hippies 
e bichos-grilos sumiram do mapa, no final da década de 70. A versão tradicional, que 
chegou aos países ocidentais nos últimos anos do século XIX e pretendia combinar 
meditação profunda com técnicas de controle de “forças vitais”,  estava mais para 
religião  que  para malhação. Agora  é  diferente.  A  power  ioga  tem movimentos 
vigorosos e atléticos. A ênfase também mudou. O objetivo não é mais alcançar a 
iluminação mística, mas combater o stress do dia a dia. ( O grifo é meu).

Neste texto, pode-se notar a  mudança radical que está ocorrendo nessa nova visão 

do Yoga. Devemos lembrar que, normalmente, muitos artigos são escritos por meio de 

entrevistas com profissionais do ramo e, neste caso,  um ou vários professores de yoga 

revelaram seus conceitos pessoais para a jornalista. O que temos, aqui, é a visão de um 

professor que está transmitindo para seus alunos a “sua versão moderna do yoga”. O que 

vemos é uma técnica milenar, sendo considerada apenas “malhação” e o seu objetivo não é 

mais levar à “iluminação” mas “combater os stress” ou “criar músculos fortes e bonitos”. É 

o Império do Efêmero de Lipovetsky (1989). Para encerrar o artigo temos:

 Não existe mais aquela história de que quem faz ioga é zen, esotérico ... Ao contrário. 
As pessoas estão praticando porque perceberam que é um tipo de ginástica que todo 
mundo pode fazer.

Ainda na revista Veja vamos encontrar, dia19 de novembro de 2003, p.82, o artigo 

Todo mundo quer fazer  Ioga. O artigo  é relativamente longo e  dá uma boa visão da 
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situação do Yoga nos tempos atuais. Após a citação de nomes de alguns famosos, que se 

dizem praticantes, temos:

São, no Brasil, a face mais conhecida da legião de convertidos à mais recente onda 
em matéria de condicionamento físico: a ioga. Para  a maioria dos adeptos, ioga, 
nesse caso, tem muito pouco a ver com as técnicas desenvolvidas há mais de 5000 
anos na Índia com o propósito de buscar, por meio da meditação e de práticas 
exigentíssimas,  a  transcendência  espiritual. Nas  academias,  nos  programas  de 
televisão,  nos vídeos de fitness e até  na  classificação das  prateleiras  das  grandes 
livrarias, ioga- aquele conjunto de exercícios tranqüilos e lentos, muito recomendados 
antigamente para grávidas e senhoras idosas virou sinônimo de ginástica puxada. 
(O grifo é meu).

Este  texto  também usa a  palavra “ioga” de forma generalizada e deixa clara a 

mudança de visão ou compreensão daquilo que  era conhecido como Yoga. Uma técnica, 

que  tinha  (e  ainda  tem)  como  objetivo  levar  o  ser  humano  a  experienciar  a  cosmo-

experiência, hoje é vista como “ginástica puxada”. A isto podemos chamar de banalização 

do sagrado. O artigo continua:

...  ioga e orientalismos afins, que nos tempos dos hippies e da contracultura faziam 
parte do arsenal de resistência aos valores da então execrada sociedade de consumo, 
tornaram-se atividades das mais lucrativas, administradas com técnicas empresariais 
modernas.

O texto é muito realista. Quem participa de congressos e cursos sabe muito bem 

que o Yoga se transformou no mundo ocidental em uma mercadoria de consumo das mais 

rendáveis. Nos Estados Unidos, de onde recebemos grande influência, vamos encontrar, 

por  exemplo,  o  “Yoga Expo”,  e  lá (como aqui),  pode-se encontrar  livros,  objetos  de 

decoração,  roupas,  material  para  as  aulas,  Cds,  DVDs,  incensos,  fotos  de  “grandes 

mestres”, colares, pulseiras, anéis, etc. com o símbolo do Om, etc. Empresas de grande 

porte, como a Nike, Adidas, Reebok, e outras não tão famosas, descobriram no Yoga uma 

forma de aumentar os seus lucros, confeccionando roupas especiais para a sua pratica. No 

Brasil, muitos também fazem fortuna montando unidades “credenciadas” para o ensino do 

Yoga.  Escolas e até  mesmo “universidades” foram criadas para a formação de “novos 

yogues”, porque os velhos estão ultrapassados. E o que podemos ver é uma competição 

acirrada, cada um querendo pegar um pedaço maior no mercado de consumo. O artigo 

relata ainda que:

Segundo a  Internacional  Health,  Racquet  &  Sportsclub  Association,  dos  Estados 
Unidos, a  ioga já é praticada em 86% das academias americanas e em 64 % das 
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academias do mundo. Ashtanga, hatha, swásthya, power, não importa – ..., mesmo em 
versões completamente heterodoxas, que vão desde ioga para  bebês, para cães com 
seus donos e até para motoristas.

Realmente, o que assistimos nesta pós-modernidade em matéria de Yoga é para 

fazer os grandes mestres tremer em seus túmulos. A imaginação do ser humano parece não 

ter limites e, ao final, uma afirmação que nos dá certa esperança:

Essas ramificações da moda, ao contrário da ioga tradicional, não têm a pretensão de 
atingir algum nível de elevação espiritual. As criações mais ao gosto do público das 
academias não se baseiam numa mistura de exercícios calmos e meditação.

Esperamos que os alunos tenham consciência disso,  pois, muitos acreditam que 

podem chegar ao nirvana ao suar a camisa numa aula de ashtanga. Não existe nada de 

errado em suar a camisa (isto é muito saudável) se, ao final da aula, houver um tempo para 

mergulhar no silêncio.

Bem lembrada a colocação do autor do artigo, também da Veja (24 de dezembro 

de 2003, p.50):

A  ioga  coloca  lado  a  lado,  em  tapetinhos  vizinhos,  pessoas  com  objetivos 
completamente diferentes.  Os  mais  fiéis à  filosofia indiana buscam no esoterismo 
oriental a paz de espírito. Há os que não dão lá muita bola para a milenar sabedoria 
hindu e os que querem mesmo é modelar o corpo.

Acredito  que  isso  possa  realmente  acontecer,  mas,  atualmente,  com a  enorme 

variedade de estilos sendo oferecidos pelas academias e clínicas, a tendência é cada um 

procurar  aquele  que  mais  vai  ao  encontro  das  suas  expectativas.  Infelizmente,  devo 

reconhecer que a procura tem sido maior para o Yoga “modelador” do que para o Yoga-

Meditação. Mas, acredito ser possível atender-se aos dois objetivos numa mesma aula – 

com um trabalho de Hatha-Yoga (independente do estilo) e,  ao final da aula, um bom 

relaxamento, e depois, sentar de quinze a trinta minutos para a meditação-silenciosa. Não 

há dúvida de que a parte física é mais fácil, pois dominar a mente é muito mais difícil e isto 

vai exigir uma disciplina e dedicação maior, além do que, a vontade de realizar o mergulho 

interior deve estar presente. 

Nesta  mesma  linha  de  apresentação,  o  jornal Folha  de  São  Paulo  -  secção 

Equilíbrio  (09  de  maio  de  2002,  p.06)  oferece  a  matéria Ashtanga  é  tipo  de  ioga 

frenética. O artigo fala sobre um estilo considerado como “febre do Yoga”: 
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Eles suam copiosamente dentro de uma sala,  muitas vezes completamente fechada. 
Também gritam,  suspiram,  às  vezes  choram e,  sem constrangimento,  arrotam  e 
liberam gases. Movimentam o corpo todo sem tempo para descanso. Sentam no chão, 
deitam, saltam, alongam, contraem os músculos e contorcem dorso e membros. Tudo é 
muito frenético, intenso e ágil. É assim que se comportam os praticantes da ashtanga 
vyniasa yoga ...

Prefiro não comentar o texto.

Os  benefícios citados  são:  “flexibilidade,  tonicidade,  força  muscular,  equilíbrio, 

consciência corporal”,  e ainda por  mais incoerente  que possa parecer-  “tranqüilidade e 

serenidade mental”. Tudo isto é possível conseguir com outras atividades físicas. O autor 

explica ainda que “ashtanga” significa oito  partes,  em referência aos oito  princípios do 

Yoga organizado por Patanjali, e “vyniasa” significa sincronia. A idéia seria unir em uma 

única prática, “principalmente por meio da atividade física, esses oito princípios, que no 

ioga tradicional são realizados separadamente.”

Esta  afirmação  merece  um comentário  longo,  mas  quero  apenas  destacar  que 

Pathabi Jois e seu sucessor Sharati, ao que se sabe, não se preocupam em ensinar a seus 

alunos a prática da meditação em seus cursos. Normalmente, após a prática, os alunos são 

orientados  para  se  colocar  deitados  e  relaxar.  Relaxamento  não  é  meditação.  O foco 

principal das aulas é a realização das séries, que é muito vigorosa e difícil, e para meditar é 

necessário a imobilidade do corpo e, principalmente, da mente. Está claro também que um 

método pode sofrer adaptações e variações dependendo do professor. 

Em fevereiro de 2004, a revista Claudia publicou uma entrevista com a professora 

americana Linda Sparrowe intitulada  a Papa da Ioga. Quando perguntada a respeito do 

modismo no Yoga ela respondeu que:

Há muito stress em nossa vida e tudo o que puder ajudar, claro, é bem vindo. Mas 
existe também a parte ruim: o aumento da demanda dá espaço a um grande número de 
professores não qualificados. Muita gente está sofrendo sérias lesões por causa desse 
despreparo.

Esta  colocação  é  muito  importante  principalmente  no  que  diz  respeito  ao 

“despreparo”. Muitos instrutores de Hatha-Yoga não têm conhecimento de anatomia ou 

de fisiologia, o que faz com que seus alunos tenham sérias lesões. As posturas conhecidas 

como  “invertidas”  representam um grande  risco  para  aqueles  que  têm  problemas  de 

coluna, principalmente na região cervical. É preciso que haja uma conscientização do que 
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seja “alinhar” e “forçar” o aluno a chegar na postura, pois torções e flexões podem gerar 

sérias complicações.  Estilos de hatha-yoga, como o ashtanga, ou mesmo o power, podem 

(ou não) ser também muito competitivos, o que é prejudicial para o corpo e para o ego. 

Devemos lembrar que ser capaz de realizar uma postura muito difícil não significa que se 

alcançou a iluminação. Mas, voltando ao artigo. Quando a professora foi perguntada sobre 

como saber se estamos diante de um bom professor, ela responde:

O primeiro passo  é investigar  a  formação  dele.  Hoje,  especialmente nos  Estados 
Unidos,  há  muitos  cursos  de  duas  ou  três  semanas que  dão  certificados  a 
profissionais. Só que ninguém vira um mestre de ioga nesse período. ... Tirando o 
desconforto do trabalho muscular, um exercício jamais deveria causar dor na coluna 
ou nas articulações. (o grifo é meu).

Este tempo de formação também é encontrado aqui no Brasil, mas os responsáveis 

estão  percebendo  que  é  insuficiente  para  formar  um profissional,  além do  que,  mais 

importante  que  o  tempo,  é  a  seriedade  do  aluno  e  se  ele já tem alguma experiência 

anterior. Mas um professor de Yoga não ensina apenas posturas. Mais importante ainda 

que realizar posturas é ensinar os alunos a mergulhar fundo na meditação, para descobrir o 

real  objetivo da prática. Interessante também é conhecer um pouco da filosofia do Yoga. 

Quanto  a identificar um bom professor  de hatha-yoga,  não é difícil, se tivermos como 

critério  o  número  de  posturas  difíceis que  ele consegue realizar; mas,  ser  “mestre  de 

yoga”,  é  um título  que  poucos  merecem  principalmente  se  levarmos  em conta  que 

verdadeiro mestre é aquele que alcançou a iluminação. Não é toda “Yoga” que leva ao 

nirvana. Aquelas que trabalham  apenas o aspecto físico, melhoram  o físico. 

Esta reflexão me fez lembrar um artigo da revista Claudia (março de 2004. p.105) 

intitulado Armas infalíveis contra o stress. Entre as sugestões oferecidas para combater o 

stress, indica:

As  posturas  que  levam ao  nirvana:  nenhuma  outra  atividade  promove  tantos 
benefícios físicos e mentais como a ioga: zero de ansiedade e stress; mais vitalidade e 
flexibilidade; aumento da imunidade; melhora na postura  e no desempenho sexual; 
redução da pressão sangüínea e dos níveis de colesterol; e paz de espírito. Sim, chegou 
a  hora de experimentar  os privilégios dessa dádiva. Existem várias linhas, como a 
ashtanga vinyása,  iyengar,  power,  swásthya  ou hatha.  Antes de escolher uma que 
combina com seu jeito de ser, procure pesquisar e conversar com um amigo que já 
aderiu à prática.

O artigo faz uma afirmativa muito séria, logo no seu início.  Nossa opinião é que 

posturas por si só não levam ao “nirvana”. Nirvana diz respeito a um estado de consciência 
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e isto é possível através de um mecanismo que se inicia na mente, e que vai muito além 

dela. Quanto aos benefícios, alguns são de ordem física e podem ser conseguidos também 

com atividades físicas similares; outros estão ligados a pesquisas feitas com meditação. Os 

estilos citados tiveram a sua origem no Hatha-Yoga, cujo objetivo é cuidar do físico. 

Ainda com relação à formação dos profissionais do Yoga, queremos completar a 

nossa informação trazendo um artigo que focou especificamente esta questão. É do jornal 

Folha de São Paulo/ Folha Equilíbrio (10 de março de 2005). O título é longo e muito 

incisivo: Perigo Zen – Prática incorreta de ioga pode causar dores nas costas, problemas 

nas  articulações  e distensões  musculares.  Prática  consciente:  Dores  nas  costas,  

problemas  no  joelho  e  distensões  musculares  começam a  surgir  nas  salas  de  ioga;  

especialistas recomendam bom senso. Assim ele se inicia:

Ela é definitivamente pop. Nos bares, a ioga já disputa espaço com assuntos nobres 
como o futebol, juros altos e receitas de dietas infalíveis. ... Aos poucos, as pessoas 
estão percebendo que a  ioga pode causar lesões  em seus praticantes,  exatamente 
como tênis, futebol, musculação e outras práticas físicas consideradas agressivas. A 
verdade é que, ao criar raízes no Ocidente, a  ioga ganhou um contorno esportivo, 
embora instrutores e iogues mais fervorosos resistam a chamar a prática de exercício. 
(o grifo é meu).

O Yoga é mostrado com uma expressão típica do pós-moderno: é POP! O boom 

do Hatha-Yoga se tornou evidente,  mas os  resultados nem sempre são positivos.  Este 

artigo vem mostrar as inúmeras lesões que têm ocorrido nos últimos tempos, com este 

novo  “esporte”.  É  muito  interessante  a  colocação  feita  pela  jornalista,  ao  referir  que 

muitos  instrutores  de  Yoga  têm uma reação  negativa quando  os  alunos,  ao  invés de 

posturas ou “asanas”, digam “exercício”. Talvez estejam intuitivamente defendendo aquilo 

que  desconhecem: o  lado  espiritual da  prática  que  eles insistem em não  ver.  Quando 

movimentamos o nosso corpo numa série coreografada, poderíamos dar diferentes nomes: 

dança moderna,  expressão corporal,  ginástica moderna,  balé moderno ou simplesmente 

exercício. E porque não “yoga moderno”? Ou ainda “Yoga pop”, ou “yogarobic”, como já 

presenciei em Congresso na Europa. Na verdade, Yoga é união com o absoluto, que está 

além da mente, e, para chegar lá  usamos a nossa mente, através da técnica da meditação. 

Continua o artigo:

Mas a  mentalidade física em voga desvia a  ioga de seu caminho histórico e abre 
espaço para problemas mundanos como tendinite, hérnia de disco, distensão muscular 
e outras lesões comuns aos esportistas.
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Poderíamos  completar  o  texto  dizendo:  todas  as  lesões  comuns  a  quem  faz 

exercícios  físicos.  Logo,  porque  não  dizer  que,  ao  realizar  posturas  de  Hatha-Yoga, 

estamos realizando exercício? Talvez porque alguns instrutores tenham a ilusão que ao 

praticar o Hatha-Yoga alguém possa alcançar os benefícios do Yoga da meditação.

O artigo  cita  vários  casos  em que  alunos  tiveram de  abandonar  a  prática  por 

motivos de lesões na coluna principalmente. Mas, muitos médicos indicam o Yoga para 

pessoas com problemas de coluna porque muitos deles pensam que se trata apenas de uma 

prática relaxante, lenta, suave e desconhecem o fato de que existem vários estilos. Eles 

ouvem falar dos benefícios mas sem saber a qual tipo de Yoga  se referem. O artigo  relata 

que:

Os médicos ainda não lidam muito bem com as lesões da ioga. Muitos não quiseram 
dar entrevista por não se julgarem habilitados, mesmo que a maioria afirme já ter 
atendido pacientes machucados nessas atividades.

Neste contexto de  modismo efêmero, um dos artigos que me surpreendeu estava 

em uma revista de pouca circulação. A revista TPM (ano 03/nº37, outubro de 2004, p.50). 

O título da capa é:  Ioga como você nunca viu antes.  Título do  artigo:  Demolidor de 

Ilusões. O artigo se inicia com uma apresentação:

Este sujeito com pinta de índio nasceu no interior de São Paulo e é hoje um dos 
mestres de ioga mais respeitados do país. ... Ioga não leva à transcendência espiritual 
nem transforma a vida de ninguém como varinha de condão. 

Desconheço o entrevistado e dizer que “Ioga não leva à transcendência” é uma 

frase forte. Aí vemos de novo a generalização do termo. É uma opinião muito pessoal e 

acredito relacionada com a experiência ou a formação que a pessoa teve com aquilo que 

passou a conhecer como Yoga. O entrevistado revela :

Você disse que queria fazer uma matéria que abordasse espiritualidade, mas ioga não 
tem nada de espiritual”,  começa.  “Na  prática,  a  pessoa  vai  lá,  faz  as  posturas, 
respira e sente. O que tem de espiritual nisso?  (O grifo é meu)

O entrevistado demonstra valorizar apenas o aspecto físico do Yoga e esta visão 

parece ter se iniciado na Índia , pois relata que antes de voltar para o Brasil:

Antes de pegar o avião, entretanto, foi conhecer o tal centro de ashtanga em Mysore. 
Passou dois meses fazendo aula com o mestre Sri Pattabhi Jois e se encantou com 
a técnica. “Me apaixonei por um motivo nada de espiritual: vi um monte de gente 
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linda, apolos e afrodites, suando e respirando intensamente. E pensei: “Nossa, se 
isso é ioga, é por aí que quero ir”. De volta ao Brasil em meados de 1995, voltou a 
aplicar massagens. Só começou a dar aulas de ioga dois anos depois, por insistência 
das pessoas que o viam praticando ashtanga e queriam aprender. (o grifo é meu).

O  entrevistado  relata  ainda  que  começou  a  praticar  “ioga  sozinho  em  casa, 

copiando as posturas do livro A luz do Ioga, de B.K.S. Iyengar, o “melhor livro de ioga 

que existe”, no seu ponto de vista. 

Swami  Sivananda  alertava  os  seus  discípulos  com  relação  aos  exageros  e 

desvirtuamento das praticas yóguicas e dizia:

Asana, como uma ciência de cultura física, faz parte da Hatha-Yoga, mas embora a 
prática regular de várias posturas seja útil para manter o corpo em boas condições de 
saúde, e, até certo ponto, retardar o envelhecimento e mesmo curar determinados tipos 
de enfermidades, a prática de Asanas, por si só, não assegura, necessariamente, o 
desenvolvimento espiritual do praticante. (SIVANANDA, 1967:23).

Sivananda deixa claro que apenas praticar asanas não vai nos ajudar em nada no 

que diz respeito à parte espiritual. Por isso concordamos em parte com o entrevistado .

O artigo mostra que há várias maneiras de uma pessoa conhecer ou entrar em contato com 

o  Yoga.  A meu ver,  este  ponto  de contato  inicial é  básico,  pois ficará marcado  para 

sempre,  sendo bastante difícil uma mudança posterior,  se o  interessado não estiver em 

busca de novos horizontes. Para o instrutor  citado no artigo,  “a ioga não passa de um 

chocolatinho saudável” .

Nosso primeiro contato com o Yoga é extremamente importante. Por esse motivo, 

considero  lastimável  que  as  crianças  já  estejam sendo  contaminadas  com essa  visão 

limitada do Yoga modernizado, visto apenas como “um novo filão do mercado”. A revista 

Veja (18 de maio de 2005), no seu artigo:  Garotada Zen – O furô, ioga, tai chi chuan.  

Escolas e lojas infantis oferecem atividades terapêuticas para a meninada de 0 a 7 anos 

mostra  uma suposta  “preocupação  do  surgimento  de  um novo  filão do  mercado”-  as 

crianças-. Elas também estão ficando estressadas com o excesso de compromisso. A dona 

de uma das empresas relata: 

Nossos serviços não são um luxo, mas uma necessidade. ... “As crianças vão para a 
escola, estudam inglês, fazem natação, balé, judô... Não têm tempo para mais nada. 
Estamos criando uma geração de nervosos e ansiosos.”

Isto  é  de fato  uma realidade,  principalmente dentro  da classe média e alta.  As 
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crianças estão ficando estressadas por tanto compromisso que os pais arranjam para elas. 

A motivação é positiva, mas existem também aqueles que querem ter mais tempo livre. Os 

pais já não encontram tempo para brincar com seus filhos. Daí, a aula de Yoga é mais uma 

opção onde - relata a pessoa entrevistada -“os professores transformam a atividade em 

uma grande brincadeira”. Verifica-se que o Hatha-Yoga é o mais transmitido e não existe 

uma preocupação em se ensinar a prática da meditação.  Muitos professores duvidam que 

as crianças tenham condições de praticar meditação, mas isto não é verdade. O adulto não 

acredita que a criança seja capaz de meditar e projeta nela a sua própria dificuldade .É 

preocupante que se esteja transformando o Yoga em uma mera brincadeira.

Também o jornal Cruzeiro do Sul (07 de novembro de 2004) trouxe uma matéria 

com o  título: Criançada Zen – Praticar ioga faz  bem e a galera curte. Ioga – Para 

relaxar  e  divertir   “os  pequenos”.  Em  um  dos  subtítulos  encontramos  a  seguinte 

explicação:

Entenda a ioga – Surgida na Índia há milhares de anos, a ioga é uma atividade que 
significa união –  entre  a  própria pessoa  e  o  ambiente em que  vive. Existem 
diversos  tipos  de ioga  e  cada  um deve buscar  aquela  que achar  interessante.  A 
respiração  e  a  postura  são  dois  itens  importantes  na  prática,  pois  levam  ao 
relaxamento. ( O grifo é meu).

 Importante: Yoga não significa união com o meio ambiente, mas união com o Si 

Mesmo. Aqui vemos que as crianças já crescem com uma visão limitada do que seja Yoga. 

Pela descrição, o foco especial é dado à recreação e ao relaxamento. O Yoga é ensinado 

como um exercício que imita os bichinhos (a cobra, o elefante, o sapo, a rã, o peixe, o 

golfinho), a árvore e a bola. Swami Sivananda já dizia que “dar demasiada importância à 

Asana só nos torna mais materiais, o  que está  em contradição com o  real objetivo do 

Yoga.” (SIVANANDA, 1976:23).

Aprovamos a idéia de levar o Yoga para as crianças, mas damos preferência ao 

Yoga-Meditação, pois este proporciona reais benefícios para sua formação. Elas fazem e 

gostam da prática. O Hatha-Yoga também tem, sem dúvida, o seu valor, pois mantém o 

corpo  em boas  condições  de  saúde,  desde  que  haja muito  bom senso  por  parte  dos 

professores e que sejam respeitados os limites dos pequenos. Nosso trabalho de mestrado 

em educação  mostrou  uma pesquisa  de  campo  documentada  por  vários  anos,  com a 

finalidade de provar o valor da prática da meditação na infância e atingiu os seus objetivos. 

Temos hoje milhares de crianças que praticam meditação nos bancos escolares  e nossa 
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intenção é divulgar cada vez mais a técnica, e esse era o objetivo do Mestre Bohdan.

 Finalizando  este  tópico,  podemos  afirmar  que  os  artigos  que  aqui  foram 

caracterizados como “modismo” se encaixam perfeitamente dentro dos aspectos da pós-

modernidade. O termo Yoga passou a ser usado de forma genérica simbolizando apenas 

exercício físico, malhação e ginástica que pode ser “puxada”. Na apologia ao corpo, se faz 

Yoga  para  obter  um “corpo  sarado”,  perder  peso,  ter  bom condicionamento  físico, 

músculos  firmes e  modelados  como  os  da  pop-star  Madona  ou  do  roqueiro  Sting  . 

Seguindo esta  moda “Ioga não leva à transcendência” e “não tem nada de espiritual”. 

“Meditação  e espiritualidade é coisa do  passado”.  O interesse que predomina é  a  boa 

forma, a juventude, a estética, o “estar na moda”. 

b - O Hatha-Yoga como Hibridismo

Neste item, apresentamos apenas quatro artigos que foram classificados dentro da 

categoria “hibridismo”, isto é, o Hatha -Yoga sendo dirigido especificamente para a área 

da  saúde,  com  seriedade  e  sem  os  trejeitos  típicos  do  modismo  que  verificamos 

anteriormente.

O primeiro artigo que destacamos é do jornal Folha da Tarde (03 de setembro de 

1995), cujo título é  Ioga é tema de dois congressos que acontecem este mês em SP. O 

jornal traz uma página inteira com pequenos artigos relacionados a temas variados dentro 

do mundo do Yoga, divulgando congressos, palestras, livros, fitas audio, etc. Destacamos 

alguns itens:

1-  Sábio hindu faz pesquisas.  Este tópico relata sobre estudos científicos realizados em 

1924, por Swami Kuvalayananda e diz que ele “teria deixado de lado a mística, adotando 

uma posição racional”. 

Já citamos no capítulo primeiro a pessoa do Swami Kuvalayananda. Seu trabalho 

voltado  para  pesquisas  com  o  Hatha-Yoga  foi  um  marco  inegável.  O  Instituto 

Kaivalyadhama de Pesquisas Yóguicas, de Lonavla, fundada pelo Swami, é um referencial 

para o mundo todo. Aliás, os pesquisadores indianos têm demonstrado mais interesse em 

realizar pesquisas com o Hatha-Yoga, ao passo que os pesquisadores ocidentais têm se 

interessado mais com as pesquisas relacionadas à meditação. Daí a grande importância em 

reunir esses conhecimentos relacionados ao Yoga, do ocidente e oriente, para que toda 
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humanidade possa usufruir dessas pesquisas.

2- Iogaterapia ensina prevenir doenças : O texto fala da “iogaterapia” como uma “nova 

modalidade do ioga, com fins terapêuticos”, citando inclusive o nome de Mahatma Gandhi 

como  praticante  desta  nova  Yoga.  Na  biografia de  Gandhi,  lê-se  que  ele  começou  a 

praticar o Yoga-Meditação devido a sintomas de depressão. (CARVALHO:1985:75). 

3- O Quarto Congresso Mundial começa dia 7 e aborda a terapia como paz pessoal. ... 

No segundo parágrafo do texto, deste tópico temos:

O ioga nasceu como uma escola filosófica da Índia, com o objetivo de realizar a união 
do homem com a divindade, liberando da matéria o espírito por meio do domínio do 
corpo e da mente. ...

Queremos chamar a atenção para o fato de que o Yoga não nasceu como uma 

escola  filosófica.  A escola  filosófica conhecida  como  Yoga,  ao  lado  de  outras  cinco 

(Mimansa, Nyaya, Vaisesika, Vedanta e Samkhya) apareceu muito tempo depois. 

Neste artigo, temos uma visão muito acentuada do Yoga voltado para a  terapia, 

como prevenção de doenças e cura. O articulista afirma: “a iogaterapia valoriza igualmente 

a cura e a prevenção”. É uma afirmação que demonstra o hibridismo que sofreu o Yoga, e 

este processo é muito antigo, se considerarmos que na Índia, desde há muito, o Hatha-

Yoga vem sendo usado para a cura de doenças, inclusive em hospitais. O instituto  de 

Lonavla trabalha anexado a um hospital e o próprio Kuvalayananda, ao prefaciar o seu 

livro Asanas, em 1964, usa a expressão “terapia” e inclusive dirige um alerta:

Ao final  de cada exercício, as vantagens físicas e terapêuticas foram resumidamente 
explicadas, com o intuito de inculcar na mente de nossos leitores a importância dos 
diversos exercícios. Os leitores de Yoga Popular devem ser prevenidos, entretanto, 
quanto à  prática  de  Terapia Yóguica, baseada somente nos conhecimentos assim 
obtidos, porque o “meio conhecimento é perigoso” e a Terapia Yóguica não é exceção 
à regra geral. (O grifo é meu).

Não conheço o livro citado,  Yoga Popular, mas o alerta do autor,  acredito estar 

ligado principalmente às práticas do pranayama, técnicas de respiração, que só devem ser 

realizados com pessoas experientes.

No artigo Uma nova Postura - A Ioga deixa você mais ereta, vamos encontrar o 

“ioga” sendo indicado, ao lado da ginástica postural, musculação, Pilates, como prática 

para melhorar a postura. É da revista Claudia, junho de 2001, p.125.  Destacamos:
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Existem muitas  variedades  de  ioga.  Ashtanga  e  Power  são  mais  dinâmicas.  Em 
contrapartida,  civananda,  iyengar  e hata-ioga têm ritmo mais pausado.  Mas  todas 
ajudam a lapidar a postura.

No título do artigo vamos encontrar  a expressão “ioga” de forma generalizada. 

Neste caso, trata-se de Hatha-Yoga e realmente ela pode ajudar a fortalecer os músculos, 

promover  um  alinhamento  da coluna e  melhorar  a  postura,  tanto  quanto,  a  ginástica 

postural, a musculação e o Pilates.  Quanto aos vários tipos de Yoga apontados acima, 

todos  tiveram sua  origem  no  Hatha-Yoga.  O  estilo  Hatha-Yoga,  mais  conhecido  e 

praticado no ocidente, na década de setenta, era também chamado de “clássico”, uma aula 

que é realizada de forma mais lenta. É claro que a intensidade do trabalho vai depender 

muito  do  professor.  Muitas  posturas  são  extremamente  difíceis  e  exige  dedicação  e 

disciplina de alguns anos para se alcançar a perfeição. Hoje em dia, existem vários estilos 

que  se  originaram do  Hatha-Yoga  tradicional,  mas,  exigem mais  força,  um  sistema 

cardiovascular saudável, uma excelente flexibilidade e, pode-se dizer, o vigor de um atleta.

Desconheço o “civananda” como um estilo de Hatha-Yoga, mesmo porque  Swami 

Sivananda tinha uma posição um pouco reservada com relação aos Hatha-Yogues. Ele 

costumava  dizer  que  “pôr-se  de  cabeça  para  baixo,  por  si  só  não  faz  um Yogue”. 

(SIVANANDA, 1967:23). Sivananda é um respeitado mestre que trabalhamos no capítulo 

primeiro e tem uma posição clara  com relação ao Hatha-Yoga :

Asana e Pranayama têm o seu lugar e importância na ciência do Yoga, porém, por si 
só, não constituem o Yoga. Asanas podem tornar  a espinha dorsal mais flexível e 
manter o corpo jovem, até certo ponto. Os Hatha-Yogues dizem: és tão velho quanto 
tua espinha, mas, de fato, juventude depende de atitude mental, otimismo, interesse, e 
libertação  de tristeza  e  tédio.  O  corpo  são,  por  si  só,  não  libertará  ninguém de 
preocupações. (SIVANANDA, 1967:22)

 Sivananda é também o nome de um ashram, fundado pelo próprio swami, muito 

conhecido, ao norte da Índia e, atualmente,  lá também se pratica a meditação e o hatha-

yoga  tradicional.  Mas,  o  foco  principal da  organização  é  mais o  lado  espiritual  e  a 

formação filosófica dos seus estudantes.

Ainda focando o Hatha-Yoga voltado para a saúde encontramos na revista Veja, de 

25 de maio de 2002, o artigo intitulado É possível malhar durante a gravidez. Exercícios 

leves são recomendáveis,  com orientação médica.  O artigo é curto  e procura orientar 

gestantes quanto a atividade física mais viável. A sugestão é: hidroginástica, ioga, tai chi 

chuan e caminhada. Quanto ao Yoga explica:
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Ioga-  Trabalha  a  respiração  e  o  alongamento muscular  e  ajuda  no relaxamento. 
Proporciona uma boa oxigenação para o bebê, sem agredir o corpo. Existem práticas 
específicas para grávidas.

O termo “ioga” deveria ser substituído por  Hatha-Yoga e a sua indicação para 

gestantes é algo muito positivo visto os benefícios que a prática pode proporcionar. O 

professor precisa estar capacitado e ter alguma experiência para trabalhar com gestantes. 

Na minha opinião, a prática do Yoga-Meditação também é muito adequada para a mãe e 

para o bebê, o que exige também um acompanhamento.

No artigo da revista Corpo a Corpo, de fevereiro de 2000, temos a indicação do 

Yoga para um caso especial. O título do artigo Exercício salva-vidas relata o caso de uma 

paciente que sofria de síndrome de pânico e foi orientada no sentido de realizar vários 

tipos de exercícios: ginástica localizada, corrida na esteira, dança de salão e Yoga (no caso 

se trata de Hatha-Yoga). O Hatha-Yoga foi indicado como forma de relaxamento. Deve se 

levar em consideração que todas as atividades realizadas agiram em conjunto de forma 

benéfica e a recuperação da paciente não se deveu apenas a prática do Hatha-Yoga- ela foi 

apenas um acessório. Em nossa opinião, a prática da meditação seria muito eficiente nesse 

caso. Já foi comprovado que a mesma pode ser também muito eficiente no tratamento de 

drogados. (MATOS, 1989). Mestre Bohdan conseguiu ajudar várias pessoas, usuários de 

droga  e  portadores  de  esquizofrenia.  Existem alguns  autores  que  não  aconselham a 

meditação em casos de esquizofrenia (Cardoso,2005:123). 

O Hatha-Yoga visto como um hibridismo, teve início na própria Índia e Swami 

Kuvalayananda foi um dos primeiros a usar o termo “yogaterapia”. Ele já incentivava o 

uso  do  Hatha-Yoga para a prevenção de doenças e cuidar da saúde.  Ele estimulou o 

governo indiano a investir em pesquisas cientificas relacionadas com o Hatha-Yoga, tendo 

sido criado para esse fim um hospital ao lado do Instituto Lonavla, dirigido por ele. Essa 

visão do Hatha-Yoga, sendo utilizado ao lado de outras práticas terapêuticas, realiza a 

definição de hibridação proposta por Canclini : “práticas discretas, que existiam de forma 

separada,  se combinam para  gerar   novas estruturas,  objetos  e práticas” (CANCLINI, 

2008:XIX). 

Nos artigos pudemos ver algumas indicações  do Yoga do físico com uma prática 

que pode melhorar a postura e relaxar. Infelizmente a grande falha que encontramos com 

freqüência é  o  fato  do  articulista  usar  a  palavra Yoga  de forma genérica,  dando uma 
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imagem ao público que existe apenas um tipo de Yoga, o Hatha-Yoga, ou que, Yoga é 

apenas uma atividade física.

Não encontramos nenhum artigo que  encaixe dentro daquilo que chamaríamos de 

tradição, talvez porque, como alerta Lipovetsky, “o espírito de moda prevalece quase por 

toda parte sobre a tradição” (LIPOVETSKY, 1989:268).

A apresentação  de alguns dos artigos e matérias de jornais e revistas tiveram o 

objetivo de mostrar  como  a mídia apresenta  o  Yoga para o  público. Esperamos tê-lo 

conseguido.

Na seqüência, apresentamos o  berço do Yoga,  a Índia, exótica e pitoresca,  um 

exemplo de mistura do tradicional ou pré-moderna, com o moderno e o pós-moderno. 

2.3 - A Índia pós-moderna e o Yoga. 

A  visão  que  o  ocidental  tem  da  Índia  é  muitas  vezes  deturpada,  o  que  é 

compreensível visto a sua complexidade. Ela traz o passado dentro do presente, a ilusão 

dentro do real, o velho dentro do novo, o milagre juntou-se  à tecnologia e a mitologia 

vive dentro da pós-modernidade. 

A Índia traz em seu bojo todas as épocas reunidas num só instante. É o velho e o 

novo convivendo lado a lado. Ela reúne, ou melhor, assimila, todas as invasões de culturas 

estranhas.  Na Índia,  temos  muito  para  ver,  para  experienciar,  e  o  que ela oferece ao 

estrangeiro é algo tão imenso e tão intenso, que precisaríamos de muitas e muitas viagens 

para conhecê-la apenas um pouco. 

Para compreender melhor a sua complexidade é  importante que nos localizemos, 

por isso, alguns aspectos geográficos precisam ser lembrados.

2.3.1- Aspectos geográficos

O nome oficial da Índia em hindi é Bharat e pela forma física é bem similar ao Brasil. 

Está situada ao sul da Ásia Central e sua área territorial é de 3.287.782 km², o sétimo do 

mundo em extensão. O número de habitantes, pela estatística de 2006, era de 1,1 bilhão 

tendo atingido em 2007, 1,2 bilhão. A densidade demográfica é de 340,50 hab./km².
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 A capital é a cidade de Nova Delhi. Tem como forma de governo uma República 

Federativa, com duas câmaras legislativas: Conselho de Estado (245) e Câmara do Povo 

(543). O Chefe de Governo é o Primeiro Ministro, atualmente Manmohan  Singh.

A Índia está dividida em quatro regiões. Ao norte, ao longo de 2,4 mil quilômetros, 

estende-se a cordilheira do Himalaia, que  alcança na Índia a altitude máxima de 8,598 

metros  com a montanha Kanchenjunga a terceira  mais alta do  mundo.  Ao sul, vamos 
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encontrar  planícies férteis  ao  lado  dos  principais rios  do  país:  o  Indo,  o  Ganges  e  o 

Brahmaputra. Ao sul das planícies temos o Decã, que é formado pelos Ghats Ocidentais 

(com mais de 900 metros de altitude) e Orientais (com picos de 450 metros). A oeste, a 

Índia tem fronteira com o Paquistão onde encontra-se também  o deserto de Thar.  

A Índia possui uma ampla variedade de solos e climas, daí uma flora bastante rica. 

Na maior parte do país, o clima é tropical com forte influência dos ventos de monção que 

ocorrem de  junho  a  novembro,  provocando  chuvas  e  inundações.  Entre  dezembro  e 

fevereiro é a estação da seca, muito ruim para a agricultura. 

No setor agrícola, o país é o segundo produtor de arroz no mundo, atrás apenas da 

China. Outros produtos de destaque são a cana-de- açúcar, o algodão, o painço, o café e o 

chá. Na pecuária, destaca-se a criação de bois, búfalos, porcos, ovelhas e aves. A pesca é 

realizada tanto no mar como nos rios.

Na indústria, a Índia se destaca como grande produtora de ferro, carvão e bauxita. 

Tem reservas importantes de ouro,  prata,  manganês, cobre,  fosfato.  Sua eletricidade é 

produzida 80% em usinas termelétricas, 15% em hidrelétricas e 3% em usinas nucleares. 

No setor industrial, o país se desenvolveu no ramo têxtil, do papel, químico, petroquímico, 

automotivo,  siderúrgico,  eletrodomésticos,  material  ferroviário,  de  construção  e  nos 

últimos tempos se destaca principalmente na informática. 

A população é a segunda maior do mundo, só perdendo para a China e entre as 

várias  etnias  que  invadiram  e  povoaram  a  região  podemos  destacar  três  grupos 

importantes: o caucasiano, o mongolóide e o australóide. Atualmente, a população indiana 

é formada por indianos, chineses, tibetanos e europeus. Um país em desenvolvimento que 

se divide entre uma minúscula minoria rica, uma classe média que cresce lentamente e 

oitocentos milhões de pessoas que vivem com menos de dois dólares por dia. A Índia é um 

dos países mais jovens do mundo e atualmente metade da população tem menos de 25 

anos.

A  religião  mais  popular  é  o  Hinduísmo  (80,5  %  da  população),  seguido  pelo 

Islamismo (13,4%)37, Cristianismo (2,3%), Siquismo38 (1,9%), Budismo (0,8%) e Jainismo 

37 A Índia tem a segunda maior população muçulmana do mundo, ficando atrás apenas da Indonésia. Os 
conflitos entre muçulmanos e hindus são freqüentes no país e um deles foi o que gerou a separação 
daquilo que hoje conhecemos por Paquistão.

38 O Primeiro Ministro indiano Manmohan Singh,  alguns integrantes do governo e muitos intelectuais 
são siques, sendo facilmente reconhecidos pelo uso dos turbantes e um punhal cerimonial. A maioria  
dos seguidores são do estado de Punjab, noroeste da Índia,  estado considerado rico e organizado. Os 
homens usam o cabelo comprido, sempre enrolado dentro dos turbantes coloridos e são chamados de 
Singh (leão) e as mulheres recebem o nome de Kaur, que significa princesa.
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(0,4%), além dos zoroastrianistas (parsis)39, judeus e animistas.

As línguas oficiais são o hindi e o inglês. No total existem cerca de 1,6 mil idiomas e 

dialetos que pertencem a 14 grandes grupos lingüísticos (alguns autores citam 850). As 

línguas mais faladas somam 22, faladas por mais de um milhão de pessoas sendo que a 

maioria dos estados tem sua língua oficial. Entre as mais faladas temos: hindi (falado por 

30% da população) e a seguir o marati, gujarati, punjabi, bengali, kannada, tâmil, urdu, 

oriá,  malaiala,  canará,  assamês,  caxemira,  sindi,  nepali,  santali,  bodo,  dogri,  maitili, 

manupari, concani, e télugo. O sânscrito ainda é usado entre os estudiosos das religiões.  

Entre as cidades, a mais populosa é Mumbai, antigamente Bombain40, no Estado de 

Maharastra, com cerca de 17,5 milhões de pessoas. É o principal centro econômico do 

país e também é onde se encontra uma favela atrás da outra. A sujeira assusta qualquer 

turista,  as pessoas tomam banho de balde na frente dos barracos que avançam para a rua. 

Como contraste, é possível encontrar  meninos de rua que vendem livros nos sinaleiros por 

apenas 40 rupias (1 U$). Muito próximo das favelas está a Bolsa de Valores de Mumbai e 

alguns magnatas do software. A segunda maior cidade é Delhi, ao norte. É a capital do 

país, com mais de 14 milhões de habitantes. Ela mistura áreas tradicionais (Old Délhi) ao 

lado de centros modernos construídos principalmente nos últimos anos. A terceira maior 

cidade é Calcutá, com 13,8 milhões de pessoas que vivem na sua maior parte  de uma 

forma miserável.

2.3.2 - Entrando na Pós-Modernidade

A Índia da pós-modernidade apresenta  uma população  de um bilhão e  duzentos 

milhões de pessoas e mantém os seus deuses e rituais milenares convivendo com a época 

dos mísseis e da informática. A Índia atual enfrenta problemas diferentes daqueles que 

estávamos acostumados a ver décadas atrás, e que me chocaram muito, em minha primeira 

viagem, em 1987: a pobreza, a fome, o analfabetismo, a mendicância e o contato com a 

morte na velha Varanasi (Benares). Os problemas atuais são estes e alguns mais recentes, 

frutos da chamada globalização, embora tanto a China como a Índia tenham aprendido a 

colher os benefícios desse sistema.

39 Os parsis são originários da antiga Pérsia, atual Irã.  Em Mumbai existe a Torre do Silêncio onde os 
parsis fazem os seus rituais funerários. Lá eles deixam os corpos dos mortos para que sejam devorados 
pelos urubus. A entrada é proibida para os não parsis.

40  Na última década muitos nomes foram reindianizados: Bombaim é hoje Mumbai, Calcutá é Kolkata,  
Madras é Chennai, Benares é Varanasi, Bangalore será  mudado para Bengaluru. 
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O país, que foi uma colônia britânica por mais de 200 anos, hoje oferece  milhares de 

empregos  que são  terceirizados,  principalmente para  as empresas norte  americanas.  A 

dependência  da  Inglaterra  teve  também  o  seu  lado  positivo,  pois  muitos  indianos 

aprenderam a falar o inglês, hoje para muitos um instrumento de trabalho que os leva ao 

crescimento profissional.  O inglês é o idioma falado por 350 milhões de indianos. Existe 

ainda o que eles próprios chamam de “hinglês”, uma tendência de se misturar o hindi  com 

o inglês, um dialeto que é reforçado inclusive pela televisão e usado principalmente pela 

população mais jovem como uma forma de mostrar a sua ligação com o mundo, ou com a 

“América” e, desta forma, ser diferente da população mais ligada às tradições.

A Índia pós-moderna se destaca como uma nova potência em ascensão e desponta 

como  uma  estrela  emergente  no  comércio  internacional.  Apresenta  uma  dinâmica 

economia de mercado dentro da tecnologia de informação, na industria farmacêutica e na 

industria audio-visual. Em janeiro de 2006, no Forum Econômico Mundial de Davos , na 

Suiça, a Índia foi a grande estrela e sua aparição foi majestosa. A campanha muito bem 

organizada pela India Brand Equity Foundation, que pretende mudar a imagem da Índia no 

mundo, se intitulou  Índia Everywere (Índia em todo lugar) e surtiu um efeito fantástico 

entre os empresários e políticos que participavam do congresso. O objetivo era angariar 

novos investidores para o país, concorrendo com a sua rival, a China, e também com o 

Brasil. Mello relata:

A estrada que liga Zurique a Davos estava lotada de outdoors festejando o potencial 
econômico do subcontinente indiano. O verde, vermelho e branco da bandeira indiana 
estavam em toda a parte, do ônibus aos bancos de praças. Vários bares e restaurantes 
serviam os  típicos  pratos  com curry  e  até  inusitados  vinhos indianos.  Os  hotéis 
ofereciam  aos  participantes  mimos  como  iPods  recheados  de  música  indiana  e 
pashminas, aqueles xales finíssimos de lã caxemira,  com cartões de apresentação - 
“um presente do Himalaia para  que você fique quentinho nos Alpes”. O tema era 
“Índia – a democracia que mais cresce no mundo”. O objetivo ousado era convencer 
os participantes do forum que decidem onde investir milhões de dólares, de que a Índia 
é uma alternativa para sua rival China. Os indianos queriam vender a Índia como a 
opção mais segura para os investidores. Queriam passar a  mensagem de que a China 
é uma ditadura  imprevisível, embora cresça a taxas  maiores que a Índia. Cartazes 
alardeavam: “23 bolsas de valores; 91 empresas de mais de US$1 bilhão, mais de 
US$500  bilhões  de  valor  de  mercado  –  a  democracia  mais  atraente  para  os 
investidores globais”. (MELLO,2008:17).

Podemos imaginar que este show indiano provocou nos participantes uma grande 

surpresa,  principalmente  entre  os  europeus  que  não  estão  acostumados  a  realizar 

campanhas tão “agressivas” em eventos desta natureza. Acredito que o resultado tenha 
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sido positivo e o comentário, embora suspeito, do Primeiro Ministro indiano Manmohan 

Singh foi que “A Índia foi a estrela de Davos”. Este homem é, sem dúvida, um dos grandes 

responsáveis pelas reformas ocorridas no país que tem surpreendido o mundo ocidental 

nos últimos tempos. Foi o Ministro Singh que baixou a carga tributária, reduziu as tarifas 

de importação, diminuiu os impostos das empresas e está lentamente abrindo as portas da 

Índia para investimentos estrangeiros. Agora já se pode comer no MacDonalds e obter na 

Índia quase tudo que se encontra nos shoppings europeus. A economia do país cresceu e 

as exportações indianas, incluindo bens e serviços, chegaram a US$112 bilhões em 2006. 

O Brasil, ao lado da Rússia, Índia e China formam o BRICs, países que seriam as grandes 

potências mundiais em 2050 e previsões indicam que a Índia terá o terceiro PIB do mundo.

Atualmente, a tecnologia da informação é o grande orgulho do país e neste sentido 

podemos lembrar a cidade de Bangalore, atualmente uma cidade modelo dentro da Índia. 

Foi a primeira a se ligar a um satélite e presta serviços a milhares de empresas em todo o 

mundo.  Em Bangalore,  vamos  encontrar  a  Infosys,  uma  empresa  que  possui  58  mil 

empregados  e  hoje está  avaliada em US$20 bilhões,  sendo  a  marca  mais admirada e 

reconhecida no país. Ela foi a primeira empresa indiana a ter ações negociadas na Nasdaq, 

a mais famosa bolsa de valores dos Estados Unidos. Calcula-se que as exportações de 

software indianos entre os anos de 2009 e 2010, deverão alcançar uma renda de US$60 

bilhões,  o  que é  considerada  uma meta  modesta.  Além de Bangalore,  Chennai, Pune, 

Noida,  Hyderabad  e  Gurgaon  também  concentram  várias  empresas  voltadas  para  a 

tecnologia de informação, além de indústrias na área farmacêutica e biotecnologia.

O grande negócio atualmente são  as conhecidas “centrais de atendimento”  onde 

milhares de jovens indianos trabalham 24 horas ao dia para multinacionais. São empregos 

muito disputados, onde existe uma seleção rigorosa. É preciso freqüentar cursos especiais 

para “neutralizar” o famoso sotaque indiano e treinar para poder falar o inglês copiado dos 

americanos,  uma  exigência  das  firmas.  Além  do  mais,  para  ser  um  operador  de 

telemarketing,  o  jovem deve ser atencioso,  persistente  e saber lidar com a questão  da 

rejeição, pois, de cem ligações, apenas 5% alcançam sucesso. Lidar com o público não é 

fácil, é preciso muitas vezes engolir grosserias de clientes mal educados, mas o salário é 

compensador:  200 US$ por  mês, e isto,  na Índia, é muito dinheiro.  Esses jovens, que 

estão, na sua maioria, entre 20 e 25 anos, e têm de sobreviver pela competitividade, estão 

mudando o  país.  Toda uma rede de comércio acabou sendo criada,  com restaurantes, 

lanchonetes e casas noturnas que atende este público jovem com uma renda, muitas vezes, 
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maior que a do seus pais. Nunca a Índia passou por um choque de culturas como o que 

tem acontecido atualmente. O que os jovens ganham à noite, (o trabalho é feito no turno 

da noite  devido ao  fuso horário),  gastam de dia.  Desta  forma,  é  possível agora  ir ao 

shopping (algo que não existia alguns anos atrás), ir ao Mac Donald, à Pizza Hut, comprar 

Cds,  DVDs,  jeans  de  marca,  e  estão  ficando  todos  americanizados  e  cada  vez  mais 

materialistas. O sonho da maioria deles é conhecer ou ir morar na “América”, neste caso, 

os Estados Unidos. As meninas não querem mais saber de usar “saris ou kurta”, roupas 

tradicionais, pois a moda agora é o  jeans e a camiseta.  Os rapazes usam camisetas ou 

camisas, com  gravata ou não, ao estilo ocidental. Os hotéis (cinco estrelas) para agradar 

aos turistas,  exigem ainda que as mulheres usem os  trajes típicos,  os  saris,  porque  os 

estrangeiros acham bonito, diferente e mais elegante. Nas firmas, isto já está liberado.

Um conflito de gerações está acontecendo.  As jovens das grandes cidades e que 

trabalham, já não querem mais saber de “casamento arranjado” e os pais estão perdendo a 

sua autoridade, embora muitos deles não admitam que isto esteja acontecendo. As jovens 

já  estão  alugando  o  seu  próprio  apartamento  e  morando  com  amigas.  Muitos  já 

freqüentam, escondido dos pais, a discoteca ou bares (que são muito discretos) e alguns 

também já experimentam o  álcool  e  a  droga.  Os  laços  familiares  estão  ficando  mais 

enfraquecidos  e  isto  pode  se  tornar  muito  difícil  para  a  juventude.  Nesse  sentido, 

Lipovetsky estaria certo:

Se a moda nos governa, é que o passado já não é o pólo que ordena o detalhe  de 
nossas  ações,  de  nossos  gostos,  de  nossas  crenças;  os  decretos  antigos  são 
amplamente desqualificados para orientar os comportamentos, os exemplos que 
seguimos são tomados cada vez mais em torno de nós em um meio precário. Quer seja 
em matéria de educação, de saber,  de higiene, de consumo, de esporte, de relações 
humanas, de lazer,  é aqui e agora que encontramos nossos modelos, não atrás de 
nós.  ...  Na   maior parte dos domínios, os indivíduos buscam apaixonadamente as 
novidade, a veneração do passado imutável foi substituída pelas loucuras e pelas 
paixonites da moda, mais do que nunca domina a divisa “quanto mais novo melhor”. 
(LIPOVETSKY, 1989: 268:269). (O grifo é meu).

A passagem que a juventude indiana está tendo atualmente, do velho para o novo, 

tem sido algumas vezes dolorida para ambas as partes. Já foram formados alguns grupos 

que trabalham para manter a “integridade da cultura” e são claramente contra a influência 

que os Estados Unidos está exercendo sobre o país. Eles são contra a idéia, inclusive, de 

se comemorar o “dia dos namorados”, pois isto é “típico de americano”. Mas, a maior 
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preocupação  dos  mais velhos é  o  fato  dos  mais jovens não se interessarem mais pela 

religião, pois os cultos e rituais estão sendo deixados de lado.  Eles costumam dizer que 

“rituais é coisa para velhos” e se tiverem de escolher entre um ídolo religioso, um yogue 

ou Bill Gates, não há dúvida que eles escolhem o último. Os jovens que ainda se mantêm 

ligados à tradição religiosa na Índia, são, na maior parte, aqueles que vivem em cidades 

pequenas, afastados de grandes centros, ou aqueles que professam a religião muçulmana, 

por terem uma educação mais rigorosa. A Índia tem a terceira população muçulmana do 

mundo e o governo tem se interessado em  buscar um entrosamento dos jovens para evitar 

confrontos, como os que já tiveram no passado, quando da separação do Paquistão. Esta é 

uma situação que Giddens chamaria de “perfil de risco”: 

A ameaça de violência militar permanece parte do perfil de risco da modernidade. ... 
Vivemos hoje numa ordem militar global onde, como resultado da industrialização da 
guerra,  a  escala do poder destruidor do armamento espalhado através do mundo é 
maciçamente maior do que o que já existiu antes. A possibilidade de conflito nuclear 
coloca  perigos  que  nenhuma  geração  anterior  teve  que  enfrentar.  (GIDDENS, 
1991:112)

Está claro que o governo indiano e o paquistanês conhecem os perigos que podem 

causar  os  conflitos  que  ocorrem  com  freqüência  na  região  da  Caxemira,  região 

reivindicada pelos dois países, desde 1947, e o risco de uma guerra nuclear foi grande em 

2002. Devido ao litígio, ambos se apressaram na corrida armamentista. A Índia está em 

primeiro lugar entre os países do terceiro mundo que compram armas convencionais e a 

Rússia é  seu  principal fornecedor,  além da  França.  Mas,  apesar  de  todo  este  avanço 

tecnológico e de gastar de forma desproporcional com armamentos, há sérios problemas 

que o país enfrenta e passa por várias crises. A primeira delas é a fome. 

 Calcula-se que 40% da pobreza do mundo vive na Índia e aí se inclui um terço de 

todas as crianças desnutridas. Jean Ziegler apresentou em 2006 um relatório na Assembléia 

Geral das Nações Unidas com o título The Extent of Chronic Hunger and Malnutrition in  

Índia (A extensão da fome crônica e da desnutrição na Índia) onde apontava que:

a fome e a desnutrição constituem hoje um flagelo mais grave do que na década de 
1990, e que se ampliou a distância entre os que comem bem e os que não conseguem 
ter o suficiente para comer. Num país que se orgulha da liderança na tecnologia da 
informação (TI) e de um vigoroso crescimento econômico, uma quantidade chocante 
de pessoas vive em condições não melhores, e em alguns casos até piores, que as da 
África subsaariana. (KAMDAR, 2008:31).
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Quando o país se tornou independente, em 1947, 80% da população vivia em áreas 

rurais;  hoje,  apenas  30%  do  PIB  vem da  agricultura,  mas quase  70%  da  população 

continua vivendo no campo. A situação no campo não é das mais favoráveis pois a Índia 

continua dependente do clima das monções e quando a seca é prolongada a situação se 

torna  crítica.  Enquanto  uma  minoria  da  Índia  pós-moderna  usufrui  do  acelerado 

crescimento econômico, milhões de famílias de agricultores lutam pela mera sobrevivência. 

O governo deixou de subsidiar algumas plantações e quando as chuvas não chegam tudo 

se complica, pois a Índia já enfrenta sérios problemas com a falta de água e os lençóis 

freáticos, assim como os poços, baixaram assustadoramente nos últimos anos. 

Os agricultores de estados muito pobres como Orissa e Bihar vivem sem energia 

elétrica e não têm rede de esgoto. Muitos não têm acesso a escolas e hospitais e ganham 

em média US$ 50 por  mês. A maioria dos agricultores, em época de crise, emprestam 

dinheiro de agiotas (sahukar), que cobram juros absurdos, pois não têm condições para 

trabalhar com bancos. Como garantia do empréstimo os agiotas costumam exigir o título 

de propriedade da terra. Os mais honestos costumam devolve-lo no ato da quitação, mas 

existem aqueles que acabam tomando a propriedade do pequeno agricultor, que são na sua 

grande maioria analfabetos. Aqueles que perdem suas terras viram assalariados e passam a 

trabalhar por US$1 por dia, quando fazem parte de algum sindicato, ou são obrigados a 

aceitar até 30 centavos de dólar por dia trabalhado. Quando as colheitas não acontecem e 

as dívidas não são pagas, o fim pode ser trágico e o número de suicídios confirmam este 

fato  (alguns se envenenam com pesticidas e  outros  se enforcam).  Em 2003,  50% dos 

agricultores  estavam endividados  e  entre  1993  e  2003,  cerca  de  100  mil indianos  se 

suicidaram. Kamdar relata:

Desde 1997, mais de 25 mil fazendeiros indianos cometeram suicídio. Esse número 
sombrio está diretamente ligado às mudanças na política agrícola indiana, à falta de 
oportunidades  de  crédito  mais  justas,  que  leva  os  fazendeiros  a  tomar  dinheiro 
emprestado de agiotas, e a uma grave crise de água. Os estados mais atingidos são 
Andhra  Pradesh,  Karnataka,  Kerala  e  Maharashtra.  Ironicamente,  esses  são  os 
estados em que no mesmo período houve um desenvolvimento de centros urbanos: 
Hyderabad  (em  Andhra  Pradesh),  Bangalore  (em  Karnataka),  Trivandrum  (em 
Kerala) e Bombaim (em Maharashtra). (KAMDAR, 2008:184)

Segundo pesquisas da Comissão Nacional dos Agricultores, 40% querem abandonar 

o  campo.  Atualmente,  300 milhões de pessoas  estão  vivendo com menos do  que elas 

precisam para comer. Alguns jovens, sejam eles pastores ou agricultores, têm tido acesso à 
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televisão e, com ela, vêem o contraste entre a vida da cidade e a vida do campo, e até 

mesmo  o  conforto  e  riqueza  que  é  mostrado  em  novelas  ou  filmes  nacionais  ou 

internacionais. O país é um dos maiores produtores de filmes, o famoso Bollywood, que 

traz  uma imagem de  riqueza  e  fartura  inatingível para  a  grande  maioria,  mas que  os 

transporta  para  um mundo  de  fantasia,  fazendo-os  esquecer  por  curto  tempo  a  dura 

realidade. Aliás, o governo indiano participa ativamente deste estímulo patrocinando filmes 

indianos em festivais americanos e  incentivando a  produção  de filmes para “export”.41 

Estas imagens de sonhos e de riqueza tornou-se realidade para uma minoria. De acordo 

com Mello,  “o número de famílias indianas com renda acima de US$250 mil por  ano 

dobrou nos últimos cinco anos, de 20 mil para 50 mil. Isso equivale a apenas 0,03% da 

população” (MELLO, 2008:81). Esses indianos gastam cerca de 14,4 bilhões em artigos 

de luxo por ano. São mulheres que compram um vestido por 20 mil rúpias, mais ou menos, 

U$450, enquanto outros não podem comprar um rádio portátil ou o seu almoço do dia.

O segundo grande problema que o país enfrenta é  uma doença silenciosa: a Aids.

Um relatório  de 2006 da UNAIDS declarou  que a Índia tem mais de 5,7  milhões de 

pessoas infectadas com o vírus HIV/Aids, sendo considerada a capital da Aids no mundo. 

Na realidade, é mais provável que o número  de aidéticos esteja por volta de 10 milhões e 

que em 2010 poderá atingir de 20 a 25 milhões. Não há como saber o número exato pois 

as  estatísticas  não  são  tidas  como  confiáveis  pelos  padrões  internacionais.  Várias 

organizações  tentam auxiliar  para  que  a  epidemia não  se  alastre  oferecendo  inclusive 

medicamentos  baratos  (genéricos)  produzidos  nos  laboratórios  indianos.  A  ajuda  do 

governo com a distribuição de remédios gratuitos é muito abaixo do esperado chegando a 

atingir por  volta  de 15 mil pessoas.  A Fundação Gates  representa  a maior ajuda pois 

investe 300% mais que o governo indiano no trabalho de conscientização,  prevenção e 

tratamento.  A Aids está espalhada por todo o país, mas, a maior concentração pode se 

verificar nos estados de Tamil Nadu, Maharashtra e Andhra Pradesh e a transmissão é 

predominantemente de ordem sexual. Kamdar esclarece ainda que:

As  diferenças  nos  papéis  feminino e  masculino têm importância  fundamental  na 
transmissão  do  HIV  na  Índia.  È  espantoso  o  fato  de  que  39%  dos  indianos 
soropositivos sejam mulheres. As mulheres casadas são particularmente vulneráveis, 
porque têm reduzida capacidade de se proteger. As mulheres do campo, quase sempre 
analfabetas e desinformadas – a maioria delas nunca ouviu falar de HIV ou Aids -, 

41 -Recentemente (Fevereiro de 2009) a Índia recebeu a sua consagração no exterior tendo conquistado 
oito Oscars,  com o filme  Quem quer ser  um Milionário.  Foi  uma  surpresa  para  o mundo da  arte 
cinematográfica.
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são as mais vulneráveis. O estereótipo na Índia é que as únicas mulheres infectadas 
com o  HIV são  as  prostitutas,  quando  na  verdade  menos  de  1%  das  mulheres 
infectadas são prostitutas. Contudo o governo da Índia tem voltado seus esforços de 
conscientização para as prostitutas e outros grupos tidos como de risco, como os gays 
e os motoristas de caminhão. (KAMDAR, 2008:298).

O homossexualismo é proibido por lei no país desde 1861 (Código Penal Indiano, 

Parágrafo 377) e muitos alegam que este fator estaria aumentando o risco pois os gays 

ficam fora das campanhas governamentais.

 Mais grave ainda é a situação da mulher na Índia: para casar deve pagar um dote 

que muitas vezes acaba deixando a família endividada. Se fica viúva, é amaldiçoada e passa 

a ser vista como um fardo. Se estiver contaminada pelo vírus da Aids a maldição é dupla, 

pois ela e os  filhos, contaminados ou  não,  são expulsos pela família. A Índia tem um 

sistema  patriarcal.  As  mulheres  são  vistas  como  uma  sobrecarga  para  a  família e  a 

violência contra elas é comum, a não ser que ela tenha a boa sorte de entrar para uma 

família considerada “respeitável”. Existe ainda o caso de meninas que são levadas de uma 

região para outra,  onde falta homens, e são obrigadas a casar com um homem e seus 

irmãos.  Essas  mulheres  são  chamadas  de  Draupadis,  lembrando  uma figura mítica do 

Mahabharata,  que  se  casou  com  cinco  irmãos.  Na  Índia,  a  quantidade  de  mulheres 

alfabetizadas é de apenas 54%, contra 76% para os homens, pois elas serão sempre as 

últimas  dentro  da  família  a  serem  escolhidas  para  freqüentarem  a  escola  ou  uma 

universidade. A família que não tem condições financeiras, se tiver de investir, será sempre 

nos meninos e nunca nas meninas que, aliás, um dia vão deixar a família para viver com os 

sogros.  Se o pai gastou  com a sua instrução isto será levado em conta na escolha do 

noivo. As escolas da Índia funcionam na maior parte ao ar livre com as crianças sentadas 

no chão. Quando existe um prédio, as salas não trazem carteiras e são todos reunidos no 

chão e escrevem com o caderno sobre as pernas. Não existem banheiros, o que é bastante 

humilhante  quando  uma delas  quer  fazer  suas  necessidades.  Nas  escolas,  os  meninos 

sempre têm a preferência. Mas isto é pouco ao lado do infanticídio feminino:

Matar bebês do sexo feminino é um costume antigo na Índia. Em algumas áreas do 
país, essa é uma profissão especializada. Mais frequentemente contudo, é a mãe da 
criança  que  se  encarrega  de  livrar-se  da  menininha  indesejável,  sufocando-a  ou 
estrangulando-a.  De  modo geral,  o  infanticídio feminino é  praticado  por  pessoas 
pobres a  ponto de se sentirem incapazes de criar  uma menina, que apenas tomará 
deles, sem nunca lhes dar nada em troca. O feticídio feminino, a pratica de abortar os 
fetos  do  sexo  feminino,  é  a  versão  moderna  desse  flagelo.  Com  o  advento  da 
tecnologia moderna, agora as mulheres grávidas podem saber antes do parto o sexo da 
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criança  que estão gestando.  Se o feto for  mulher,  a  mãe pode ser  pressionada  a 
abortar. ... evitar ter filhas e a despesa de um grande dote.  (KAMDAR,2008:302).

Realizar o ultra-som com o objetivo de saber o sexo do feto e provocar o aborto é 

uma prática ilegal na Índia e muitos médicos são punidos pela prática, mas o problema tem 

aumentado cada vez mais e calcula-se que mais de 60 milhões de meninas já foram mortas. 

Outro problema muito sério é a prostituição forçada e o tráfico de mulheres e meninas 

para o comércio do sexo ou para o trabalho escravo. Ainda Kamdar:

De acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA, “a Índia é um país que é fonte, 
destino e trânsito para  o tráfico de crianças  com o objetivo de exploração sexual 
comercial e outras formas de exploração do trabalho.” São traficadas para  a Índia 
mulheres do Nepal e de Bangladesh; para fora do país, elas são levadas até para o 
Oriente Médio. Muitas delas são crianças. O grupo Salve as Crianças da Índia relata: 
“Diariamente, cerca de 200 meninas e mulheres entram na prostituição, e 805 delas o 
fazem contra sua vontade. A permanecer o índice atual, em 2025 uma em cada cinco 
crianças indianas será uma prostituta.”  (KAMDAR, 2008:304).

Atualmente, calcula-se que nos bordéis indianos existam cinco milhões de crianças e 

muitas Ongs,  estrangeiras e indianas, tentam reverter  esta  situação levando as crianças 

para creches especiais. Educar as mulheres e as meninas é uma tarefa difícil tendo em vista 

a pouca chance que é dada à profissionalização e à educação feminina no país. Este outro 

lado da Índia é raramente mostrado em novelas e filmes, estrangeiros ou nacionais. O que 

se vê são  apenas os  palácios e festas que fogem da realidade nua e  crua.  Importante 

destacar  que  todas  as  celebridades  ativistas  ambientais  são  mulheres:  Medha  Patkar, 

Arundhati  Roy,  Vandava Shiva e  Sunita  Narain,  do  Centro  para  a  Ciência e  o  Meio 

Ambiente,  que  ganhou  em 2005,  o  Prêmio  Água,  em Estocolmo.  Aliás,  o  terceiro 

problema que queremos destacar, relacionado à pós-modernidade indiana, é a questão da 

água.

A Índia tem 17% da população mundial, mas, apenas 4%  da água doce do mundo. 

A água, além de estar desaparecendo, aquela que resta está sendo altamente poluída, seja 

pelo esgoto, resíduos industriais não tratados e o uso abusivo de pesticidas. Além disso, a 

China, país vizinho, está ameaçando represar o rio Brahmaputra antes que o mesmo atinja 

a  Índia,  o  que  teria  conseqüências  devastadoras  para  o  povo  indiano.  Além destes 

problemas, que já são enormes, o aquecimento global está se fazendo sentir no Himalaia de 

forma assustadora.  Kamdar esclarece: 
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O aquecimento global  vem derretendo as  geleiras  do Himalaia  e pode alterar  os 
padrões de chuva dos quais depende grande parte da agricultura indiana. Por ser um 
processo que afetará o Sul tropical de modo mais negativo do que o Norte temperado, 
o aquecimento global possivelmente irá  inundar  as  ilhas Maldivas e submergir  as 
áreas costeiras que abrigam centenas de milhões de pessoas. Só em Bengala Ocidental 
e na vizinha Bangladesh se nada for feito para efetivamente controlar os gases que 
produzem o efeito estufa,  uma população de 60 milhões pode ser  desalojada pela 
esperada subida dos níveis do mar. (KAMDAR, 2008:33).

Em minha última viagem à Índia, estive em Dharamsala, no sopé do Himalaia, e em 

pleno inverno (janeiro/fevereiro/2007) não havia neve, e a falta de água já se fazia notar 

em vários hotéis. Os efeitos do aquecimento global estão sendo mais rápidos do que se 

esperava.  Daqui  para  frente,  os  verões  serão  ainda  mais  quentes  e  as  chuvas  mais 

imprevisíveis. A Índia é um país que depende das monções, as chuvas que ocorrem de 

junho a setembro, para a sobrevivência da agricultura. Nos últimos tempos, ou falta chuva, 

que traz a fome, ou ocorrem as enchentes que devastam os vilarejos e toda plantação. Em 

2006,  calcula-se  que  2500  indianos  morreram  durante  as  enchentes,  na  época  das 

monções.  Pouquíssimos  agricultores  usam  o  sistema  de  irrigação  e  não  existe  uma 

preocupação com relação ao armazenamento da água. Faltam represas no país e as que 

existem estão em estado precário. Não existe também um controle quanto à abertura de 

poços na zona rural e com isso o lençol freático está desaparecendo. 

Quanto aos gases poluentes, a Índia tem  uma atmosfera extremamente poluída e já 

está  difícil respirar  nas  grandes  cidades,  como  Delhi. A Índia tem pouco  tempo  para 

resolver problemas enormes relacionados ao meio ambiente e as novas fábricas e usinas 

estão  descarregando  milhões de quilos de carbono  numa atmosfera  já sobrecarregada. 

Com o  aumento  da  população,  aumentam as  favelas  e  a  água  se  torna  ainda  mais 

concorrida; o rápido crescimento econômico traz mais carros para as ruas, a maior parte 

deles em péssimo estado, o que acarreta mais poluição.

2.3.3 - O Yoga na Índia Pós-Moderna

Por todos estes fatos, podemos ver que a Índia é um país que traz consigo alguns 

chavões, alguns deles ligados principalmente à questão da espiritualidade. Cabem aqui as 

palavras de Jean-Claude Carrière, que realizou mais de 30 viagens a este exótico país. Diz 

ele:
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Se há muito tempo a maioria de nós abandonou a atitude de desprezo que era a dos 
viajantes  e  conquistadores  (um povo bárbaro,  idólatra,  cruel,  de  uma  ignorância 
obscura),  devemos  também desconfiar  do  clichê oposto,  que  há  muito  tempo  se 
disseminou, de uma Índia serena, contemplativa e, como dizem alguns, “espiritual”. 
Os  melhores  espíritos  são  suscetíveis  de  sucumbir  a  esta  utopia  mística,  que 
numerosos  hindus  astuciosamente  alimentam.  Eles  falam de aventura  interior,  de 
harmonia  cósmica,  de  samadhi  e  de  chakra,  chegando  a  fazer  alardes  a  certos 
prodígios. Desconfiança em relação a tudo isso, bem entendido.(CARRIÉRE,2002:10) 

 

Carrière é bem realista neste  texto  e deve ter  seus motivos para tal afirmação. 

Percebe-se, dentro do círculo dos adeptos do Yoga, uma certa fantasia, achando que na 

Índia se encontra um iogue em cada esquina, ou ainda que todos os indianos pratiquem ou 

se interessem pelo Yoga. Isto é de fato uma “utopia mística”. A grande maioria deles não 

sabe o que é, e não pratica. É muito comum, nos cursos de formação, na Índia, ou nas 

aulas regulares  de Yoga  (Hatha-Yoga  melhor  dizendo),  encontrarmos quase 100% de 

estrangeiros, mesmo porque a maioria deles é extremamente cara para os bolsos indianos. 

Fala-se, também, que os preços são diferentes, um para estrangeiros e outro para indianos, 

o que é muito justo. Atualmente, algumas empresas estão oferecendo aulas de Hatha-Yoga 

para seus funcionários, na maior parte das vezes um trabalho leve de alongamento, que 

podemos talvez comparar  com a ginástica postural que é realizada no Brasil. Também 

alguns hospitais fazem uso do Hatha-Yoga como parte da terapia.

É comum, também, o ocidental achar que todo indiano entenda de meditação ou de 

Yoga: o que é falso. Carrière, ao falar sobre o Yoga em seu livro Índia um olhar amoroso, 

relata:

É na Europa que “fazemos ioga”, não na Índia. Para nós, trata-se de uma espécie de 
ginástica respiratória, de um exercício popularizado há muito tempo, cujos benefícios 
podem ser percebidos – se soubermos nos proteger dos charlatães que o divulgam. 
(CARRIÈRE, 2002:179).

Para completar a afirmação do autor, observe-se que não é só na Europa que se 

pratica Yoga. No Brasil existem muitas pessoas que conhecem o Yoga na sua essência, 

uma Yoga que está muito além daquela que ele próprio descreve, pois ele se prende ao 

Yoga-sutra de Patanjali e aos darshanas, escolas filosóficas, mas o Yoga é muito mais 

antigo, como será esclarecido no capítulo terceiro.

Mestre  Bohdan  chegou  a  iniciar  em  Sorocaba  vários  indianos  na  prática  da 

meditação. Na época, isto foi uma surpresa para muitos, pois, afinal de contas, eles vinham 

do país “berço do Yoga” e não a praticavam. Ao ler os livros sobre Yoga, de autores 
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indianos mais recentes, é preciso ter discernimento, pois, em muitos deles, encontramos 

afirmativas a respeito do tema que podem confundir o leitor inexperiente.  As academias 

de Hatha-Yoga, freqüentadas por indianos, são poucas na Índia e são encontradas apenas 

em grandes centros. Outras podem ser vistas em locais que são muito freqüentados por 

turistas,  como  Dharamsala,  ou  em  centros  mais  tradicionais  e  especializados  como 

Rishkesh,  Hardwar,  Mysore,  Lonavla,  Pune,  Chennai.  Nestes  locais,  vamos  encontrar 

pessoas que vivem o “espírito do Yoga” e outras que vivem “ às custas do Yoga”.

Conclusão

Procuramos neste capítulo situar o momento da pós-modernidade mostrando suas 

principais  características  na  visão  de  alguns  estudiosos  como  Baudrillard,  Giddens, 

Canclini e Queiroz. Vimos que este período não ocorre como se estivéssemos em uma 

nova era da história, mas trata-se de temas novos e de uma fase heurística. Que existem 

neste período situações que são impactantes ligadas aos avanços tecnológicos. Assistimos 

no dia a dia uma mudança no comportamento social onde as pessoas se tornaram mais 

egocêntricas, narcisistas e com uma predileção para o modismo, o supérfluo, o efêmero. 

De outro lado, temos uma medicina avançada que proporciona mais saúde, longevidade e 

uma globalização cultural, onde qualquer pessoa pode ter as informações que desejar pois 

a comunicação se tornou global e a rapidez nas indústrias que se tornaram mecanizadas. 

Focamos também algumas faces culturais da pós-modernidade, como o modismo, o 

hibridismo e  a  tradição,  situações  específicas que  vêm acontecendo  e  nos  mostram a 

fragilidade do termo pós-moderno, pois, se quisermos que o pós designe uma superação 

do moderno. Podemos identificar a moda convivendo com a tradição e realizando fusões, 

hibridando para poder harmonizar o velho e o novo, embora em muitas situações impere o 

conflito.

Apresentamos alguns artigos que, ao longo dos anos, foram colecionados e  espero 

tenha podido dar uma visão ao leitor de como o nosso tema, o Yoga e a Meditação tem 

sido mostrado pela mídia escrita.

A primeira coisa que nos chama a atenção,  nesta coleção, é que na sua maioria 

desvincularam o Yoga da Meditação. Quando os artigos citam o Yoga, o relacionam à 

prática física, ou seja, ao Hatha-Yoga. A Meditação passou a ser  vista como uma técnica 

diferenciada, ou seja, desvinculada daquilo que se conheceu originalmente por Yoga.  É 
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difícil identificar claramente quando este fato ocorreu, mas, podemos dizer que, de forma 

muito sutil, este distanciamento foi acontecendo ao longo dos anos. Em nosso ponto de 

vista, isto começou na Índia. 

Percebe-se também que,  embora haja esta  cisão,  os  benefícios comprovados de 

pesquisas  com  meditação  são  mostrados  ao  público,  muitas  vezes,  como  se  fossem 

pesquisas realizadas com o Hatha-Yoga, o que gera uma certa confusão.

Outro ponto a ser lembrado é que instrutores de Hatha-Yoga insistem em mostrar 

uma espiritualidade que estaria ligada a prática de posturas, o que não é verdadeiro. Isto é 

bastante  criticado e  vai contra  o  pensamento  dos  grandes mestres,  como já vimos no 

capítulo primeiro. Muitos já deixaram bem claro que o Hatha-Yoga não leva à iluminação. 

Divulgar o Hatha-Yoga como algo que vai levar ao “nirvana” é um engodo. 

Ficou evidente também o fato do Yoga ter se tornado um bem de consumo, típico 

da pós-modernidade, um modismo, uma ginástica “pop”. Um objeto onde os mais espertos 

conseguem transformar em dinheiro a boa fé de muitos.  O culto  ao corpo,  típico dos 

nossos tempos, veio a facilitar este “boom” dos estilos mais modernos do Hatha-Yoga, 

como no caso do Power, do Yogilates e muitos outros.  Aqui, o objetivo é, na maioria das 

vezes, mostrar um “corpo sarado”42, que se torna ainda mais admirado se for  capaz de 

realizar  os  mais difíceis contorcionismos  da  prática.  É  realmente  muito  bonito  ver  a 

capacidade  que  o  corpo  tem  de  se  adaptar  a  posturas  tão  difíceis,  complicadas  e 

“fantásticas”. Este tipo de exibição, de yoga-show, que ainda hoje atrai público, inclusive 

na  Índia,  podemos  ver  também  nas  pausas  dos  congressos  de  Yoga,  entre  alguns 

professores de Hatha-Yoga ou com os artistas do Cirque du Soleil. 

Mas, a procura pelas escolas de Yoga tem aumentado. Se, na década de 60 e 70, a 

procura  foi maior pela meditação,  na década de 80,  com o  “boom” das academias de 

ginástica e dos exercícios aeróbicos, o Yoga-Meditação foi deixado um pouco de lado. 

Ressurgiu com mais força nos anos 90, o Yoga do físico ou o Hatha-Yoga, e  podemos 

ver pelos artigos,  que os  anos de 2003 até  2006,  foram significativos.  É comum, nos 

artigos, não identificar de qual tipo de Yoga está se falando e só aqueles que conhecem o 

assunto podem identificar tratar-se do Hatha-Yoga. Faltam estatísticas para constatar os 

avanços em número  de adeptos e de centros de treinamento que formam os professores de 

Yoga no Brasil e no mundo. Os adeptos estão principalmente entre os intelectuais e nas 

profissões liberais, e as mulheres representam mais de 60% da clientela. 
42  -“Corpo sarado” é uma expressão muito usada no mundo do fitness e simboliza um corpo que mostra 

uma musculatura bem definida e, esteticamente perfeito.
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Muitos  livros  e  artigos  de  revistas  foram e  continuam sendo  publicados  sobre 

vários aspectos do Yoga, que passam ao público idéias que não mostram seu verdadeiro 

objetivo.  Na  maioria  das  vezes,  as  informações  permanecem na  superfície,  o  que  dá 

margem a concepções das mais diversas do que seja o Yoga. 

 O conceito geral divulgado pela mídia é que o Yoga uma atividade que desenvolve 

a força, a flexibilidade, previne (ou até cura) doenças, ajuda a combater o estresse, relaxa e 

teria como objetivo “trabalhar o físico, o emocional e o mental”. Ora, sabe-se que toda 

atividade física, de um modo geral, tem essa condição de melhorar as condições físicas de 

uma pessoa. Quanto ao aspecto emocional a atividade física pode ajudar, mas não resolve 

o  problema totalmente, como veremos no próximo capítulo. Para alguns profissionais e 

adeptos do Hatha-Yoga, os “asanas” teriam a função de preparar e aliviar o corpo das 

tensões musculares para, depois de alguns anos ou meses, poder começar com a prática da 

meditação, considerada, por muitos, como uma prática difícil, mas esta pretensão acaba 

sendo esquecida. A questão das posturas, que a principio deveria ser um meio, passou a 

ser um fim em si mesmo.  Essas práticas podem ajudar as pessoas a ter  uma vida mais 

saudável, mas  as famosas “asanas” (posturas) representam apenas uma etapa, como ensina 

Patanjali, que poderia  levar o praticante a descobrir  o caminho para o Yoga-Meditação. 

Inclusive, é uma etapa que, na visão de alguns mestres, pode ser dispensada.  Os exercícios 

físicos conhecidos no Ocidente como Yoga  não valorizam a idéia do verdadeiro Yoga. 

Vimos, no capítulo primeiro,  que muitos mestres indianos já faziam criticas com 

relação à importância dada às posturas, sempre alertando para o fato de que estas práticas 

“não eram o verdadeiro Yoga”.  Ao que parece, este alerta de alguns mestres, tais como 

Vivekananda,  Ramakrisha,  Yogananda,  Yukteswar,  Krishnamurti,  Brunton,  Maharishi,e 

como  veremos  ainda,  Ramana  Maharshi  e  Mestre  Bohdan,  não  foi  suficiente  para 

convencer os adeptos para que não dessem tanta importância ao terceiro passo do Yoga-

Sutra de Patanjali, pois o objetivo era chegar ao oitavo passo: o Samadhi.  Ao invés de 

valorizar a técnica do Yoga, no seu aspecto mais elevado e levar seus alunos a atingir o 

topo  dos oito  passos de Patanjali, já ficaram satisfeitos, na sua grande maioria, com o 

terceiro passo, que são os “asanas”, esquecendo-se que este passo nada mais é que uma 

mera preparação para os demais. Swami Satchidananda , ao comentar os Yoga-Sutras de 

Patanjali , esclarece: 

Quando a  palavra  Yoga é mencionada,  muitas  pessoas  pensam imediatamente em 
algumas posturas físicas para relaxar e tornar flexível o corpo. Este é um dos aspectos 
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da ciência yogi, mas na verdade é só uma pequena parte e relativamente recente em 
seu desenvolvimento. O Yoga físico, ou Hatha Yoga, foi inicialmente concebido para 
facilitar a verdadeira prática do Yoga, a saber, a compreensão e o domínio completo 
da  mente.  Portanto,  o  verdadeiro  significado  de  Yoga  é  a  ciência  da  mente. 
(SATCHIDANANDA, 2000:XV). (O grifo é meu). 

O autor,  no texto  acima, expressa claramente que o  Yoga físico foi concebido 

numa época relativamente recente se compararmos com a origem do Yoga, para que se 

pudesse, como diz Satchidananda “facilitar a verdadeira prática do Yoga”,  que é a busca 

do controle da mente. Mas houve uma distorção e, com o passar dos anos, o que seria 

uma “preparação” passou a ser o principal. Na opinião do autor, o verdadeiro significado 

do Yoga é a “ciência da mente”, ou seja, atividades que tenham como objetivo atingir o 

controle da mente. 

Valorizando  apenas  o  físico  e  deixando  de  lado  a  prática  principal,  que  é  a 

meditação,  não estamos  ajudando o aluno a realizar o verdadeiro ato de “Yoga”. Está 

claro que este Yoga,  que usa da técnica da meditação, pressupõe uma longa dedicação e 

disciplina para que ocorra a purificação até que aconteça o “yuj”-“união”. 

No Kula-Arnava-Tantra,  encontramos a seguinte observação: 

O Yoga não é [realizado] nem pelo sentar-se na postura do lótus nem por fixar-se na 
ponta do nariz. O Yoga, segundo os especialistas em Yoga, é a identidade da psique 
(jiva) com o Si Mesmo [transcendente]. (FEUERSTEIN,2006:474).

O texto é claro: o sentar-se com os olhos fixos na ponta do nariz, e talvez repetindo 

uma palavra (mantra) serve como um instrumento para tranqüilizar a mente, mas isto ainda 

não é o Yoga. É apenas uma técnica que pode levar ao Yoga propriamente dito.

Ao  final do  capítulo  mostramos  a  Índia,  na  sua  situação  atual,  com toda  sua 

complexidade, problemas e avanços, para dissipar muitas ilusões sobre o berço do Yoga. 

Todos os tópicos constituem um preâmbulo para  situar o Yoga no contexto atual. 

Ele veio da Índia mas se situa, hoje, numa fase de transição e de busca, chamada de pós-

moderna, que o afeta. Por isso, corre o risco de se tornar um modismo, como a grande 

parte da mídia o apresenta. Sem descartar a positividade da hibridação cultural do Hatha- 

Yoga, no Ocidente e também na Índia, a tese, ao fixar seus olhares sobre a pessoa e o 

pensamento  de  Mestre  Bohdan,  pretende  enfatizar  o  seu  pioneirismo  em apontar  os 

aspectos  científicos do  Yoga-Meditação,  penetrando  nos  meandros  mais avançados da 

neurociência. Ao mesmo tempo, a tese quer mostrar que o Mestre, como representante de 
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uma linhagem que privilegia a unidade inseparável entre Yoga-meditação-silêncio e busca 

da iluminação, se coloca entre os grandes mestres que preservam uma tradição milenar no 

borburinho da pós-modernidade. 

.*.
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CAPÍTULO III – YOGA, MEDITAÇÃO E SILÊNCIO. 

 A VISÃO TRADICIONAL E CIENTÍFICA DO 

MESTRE BOHDAN WIJTENKO

Introdução

Vimos, no capítulo segundo, um aspecto do Yoga, que ainda persiste na cultura 

pós-moderna,  caracterizado como tradição.  Sobre esse aspecto  versa este  capítulo,  no 

intuito de expor uma linhagem tradicional, que é a do Mestre Bohdan, e as suas teorias 

gerais e científicas a respeito do Yoga.

No primeiro tópico, tratamos de alguns aspectos históricos da filosofia indiana para 

localizar no tempo o pensamento da Índia. As escolas, ou darshanas, serão expostas de 

maneira  sintética até chegarmos a Patanjali, o codificador do Yoga e responsável por dar 

a esta prática  suas características filosóficas. Seguiremos os  passos de Patanjali e,  ao 

mesmo tempo, ao longo de todo capítulo, exporemos as posições do Mestre Bohdan a 

respeito do Yoga, em diálogo com Mircea Eliade, Heinrich Zimmer, Joseph Campbell e 

Georg Feuerstein, e outros autores e pesquisadores que analisaram com imparcialidade a 

cultura indiana, resguardando a sua originalidade e o seu valor. Buscaremos uma visão 

geral do Yoga em alguns textos considerados sagrados e, entre eles, o  Upanishads  e o 

Bhagavad-Gita, os mais valorizados pelos filósofos ocidentais. 

A seguir, trataremos de uma linhagem especial, com três nomes que deram grande 

relevância  ao  silêncio  e  à  meditação  silenciosa:  Shiva,  com sua  simbologia;  Ramana 

Maharshi e alguns de seus ensinamentos, e Mestre Bohdan. As pesquisas nos levam até o 

Vale do Indo, da descoberta de Mohenjo-Daro e Harappa, até os amuletos de Pashupati, o 

Deus Cornudo, o Yogue que descansa num sono alerta. 

Ao final do capítulo, apresentaremos os tópicos mais salientes da visão tradicional 

e científica do  Yoga ensinado por  Mestre  Bohdan e as teorias propostas  por  ele com 
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relação à influência da meditação no cérebro humano. Nos seus ensinamentos, ele busca 

desvendar o porquê do desequilíbrio humano e indicar possibilidades para alcançar a saúde 

emocional e  a  cosmo-experiência.   Para  compreender  a  sua  posição,  realizamos  uma 

retrospectiva  histórica  sobre  o  desenvolvimento  da  neurociência,  mostrando  seus 

principais expoentes. Os fundamentos científicos serão buscados principalmente em : Raul 

Marino Júnior, Joseph LeDoux, Rita Carter, Antonio Damásio, Dean Hamer e no próprio 

Mestre Bodhan  

3-1 - O Yoga: Tradição e Linhagem 

3.1.1 - Aspectos Históricos da Filosofia Indiana

Antes de focarmos o Yoga como tradição, é interessante localizar-nos no tempo 

com uma breve retrospectiva histórica da filosofia na Índia, tendo sempre em vista as 

posições do Mestre Bohdan.

No campo da filosofia, a Índia deixou um legado muito vasto e  é  impossível em 

um  só  trabalho  de  pesquisa  um relato  minucioso  a  respeito  dos  seus  monumentais 

documentos  e  escrituras.  Assim, oferecemos  uma visão  geral  de  como  o  pensamento 

filosófico está distribuído e citaremos apenas as fases e fontes que estiverem ligadas ao 

nosso tema. A princípio, costuma-se dividir as escrituras em duas classes: shruti, smritis. 

Alguns autores (Zimmer-2003) incluem ainda os Purânas e o Tantra como categorias. 

Os shruti – a autoridade principal - são as escrituras reveladas, ou seja, diretamente 

“ouvidas” ou  “vistas” pelos rishis, os sábios, durante  estados  alterados de consciência. 

Aqui estão incluídos os Vedas e o Upanishads.  

Smriti – a autoridade secundária - é um termo mais usado no Yoga Clássico, no 

sentido de memória profunda, ou ainda, textos que teriam sido “lembrados” em oposição 

àqueles que foram “revelados”. Eles consistem em: 1- Smrtis ou códigos de lei (Dharma-

Sâstras) , 2-Itihâsas ou épicos (Mahábhárata-Bhagavad Gita e o Ramayana), 3- Puranas 

ou crônicas e as lendas (Brâhmanas), 4- Agamas ou manuais de culto (daqui surgiram os 

três principais ramos do Hinduísmo:Vaishnavismo, Shaivismo e Shaktismo) e 5- Darshanas 

ou escolas de filosofia: Nyaya, Vaisesika, Samkhya, Yoga, Mimansa e Vedanta. 
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Para melhor compreender o desenvolvimento do pensamento filosófico da Índia e 

do próprio hinduísmo, podemos dividi-lo em cinco fases principais, mas, aqui, citaremos 

apenas as três primeiras, dando mais destaque à terceira, que está ligada ao nosso tema.

 Na primeira fase (1500-1200 a.C.) encontramos os Vedas. Os textos védicos são 

os  únicos  documentos  traduzidos  que  representam  o  mais  antigo  monumento  do 

pensamento religioso da Índia, sendo considerados os livros sagrados do conhecimento 

divino. Foram redigidos em sânscrito arcaico e oferecem o caráter excepcional de terem 

sido concebidos e conservados oralmente. A sua transmissão foi feita de geração a geração 

de  “boca  a  ouvido”, com o  mais extremo  rigor  e  fidelidade,  e  este  sistema  ainda  é 

utilizado, apesar de já haver textos escritos. Esses textos foram recebidos em forma de 

“revelação”  pelos “rishis”, homens com poderes  especiais, conhecidos por  videntes ou 

profetas.  Neles são encontradas questões relacionadas à origem e à finalidade da vida; 

mantras e hinos com suas explicações e a maior preocupação era quanto à elaboração dos 

rituais e sacrifícios que deveriam ser oferecidos às divindades. No final dos Vedas, está o 

Upanishads,43 mensagens místicas com profundas verdades espirituais. Eles representam, 

sobretudo, as primeiras especulações do pensamento indiano de grande alcance metafísico. 

Para  Sri  Aurobindo,  “os  rishis são  videntes  de  uma única Verdade  e  empregam uma 

linguagem comum para exprimi-la”. Naquele período, muitos deuses eram reverenciados; 

alguns  teriam sido  trazidos  pelos  árias  e  outros  foram incorporados  da  religião  dos 

drávidas, povo nativo.  

Foram escritos quatro Vedas: Rig Veda, Yajur Veda, Atharva Veda e Sama Veda. 

Os hinos védicos, ou louvores dirigidos aos deuses, são famosos pelo poder mágico de sua 

sonoridade e eram recitados segundo regras inflexíveis, a fim de que aqueles que presidiam 

as cerimônias pudessem entrar em contato com a “essência das coisas” usando da eficácia 

dos  mantras  (palavras)  que  eram  consideradas  fórmulas  sagradas.  Alguns  hinos  são 

consagrados ao matrimônio, outros aos funerais, e outros, ainda, ao culto ao soma ou ao 

ritual  do  fogo.  Existe  um grande  número  de  hinos  que  estão  mesclados  de  magia e 

filosofia,  com um tom de  encantamento.  Neles são  encontrados  também os  primeiros 

elementos da medicina indiana, com fórmulas de cura para fins específicos: enfermidades, 

possessões, bem como preces mágicas. 

Na segunda fase, aparecem os  Brahmanas, que são os tratados ritualísticos com 

comentários em prosa,  que interpretam o Brahman (o  Absoluto),  sob o ponto  de vista 

43 -Para Mestre Bohdan, o Upanishads era um livro independente dos Vedas e não o seu final.
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teológico, explicando os ritos e as fórmulas por meio de símbolos. É difícil fixar uma data 

para  os  Brahmanas.  Alguns  autores  falam de  1200-800  a.C.,  e  parece  que  eles  se 

estendem por um período bastante longo, notando-se uma diferença entre os antigos e os 

mais modernos. Têm um estilo diferenciado e não podem ser comparados a nenhuma das 

outras  literaturas  indianas.  Nessa  fase,  os  ritos  e  sacrifícios  foram sistematizados  e  a 

sociedade recebeu uma estruturação,  uma ordem hierárquica com base no conceito  de 

“varna” – cor - que ficou conhecida como “sistema de castas”44.  Surgem os brâmanes, 

classe social que tinha a responsabilidade de cuidar dos sacrifícios e rituais e servir como 

intermediário entre o homem comum e Deus. 

Surge a idéia clara de um Deus único, período de consolidação do teocentrismo, 

que ficou conhecido como Brahman. Também era chamado Nirguna, sem qualidades,  isto 

é, aquele que está além de todas as qualidades humanas. Este Deus é colocado distante e 

só por meio de rituais especiais, elaborados pelos sacerdotes, (brahmanes), usando de uma 

linguagem sagrada  (o  sânscrito),  ele  poderia  ser  atingido.  Desta  forma,  o  povo  vai 

perdendo o  seu acesso à divindade.  Este  período é considerado por  alguns estudiosos 

como a fase “obscura” do  Hinduísmo, devido à manipulação feita pelos brahmanes na 

interpretação dos textos Védicos.

A terceira fase da história, de 800-200 a.C., é marcada por protestos e pela busca 

da  interiorização.  Destacam-se  as  críticas  aos  rituais  e  sacrifícios  realizados  pelos 

sacerdotes  brâmanes.  No  período  que  precede  o  nascimento  de  Buda,  ocorre  uma 

mudança do foco da atenção do homem, do seu universo exterior para o interior, o que vai 

provocar um desajuste no sistema religioso anterior. Os reis dos deuses, Indra e Varuna e 

os divinos sacerdotes já não recebiam mais suas cotas de sacrifícios. 

O homem passou a buscar um estado crescente de autoconsciência pela reflexão 

profunda  e  auto-análise,  além de  voltar-se  para  as  práticas  meditativas  e  as  severas 

disciplinas do Yoga. O ser humano descobre que existe uma separação marcante entre o 

eu fenomênico e o Eu transcendental, o atman, profundamente oculto, mas essencial, ainda 

44 Sarma explica que: “as classes sacerdotais e militares vieram a ser distinguidas pela divisão de trabalho 
das pessoas comuns,  que juntamente com os nativos conquistados preparavam o solo, cuidavam do 
gado e faziam o comércio. Assim passaram a existir as quatro castas: Brâhmans, Ksatriyas, Vaisyas e 
Sudras – mesmo no princípio dos tempos históricos. ...  Tirando as invasões, guerras e conquistas, a 
vida cívica normal das pessoas e suas ocupações diárias, no curso dos séculos, atravessaram todas as 
divisões de raça e classe e produziram as poderosas associações comerciais da Índia budista, que devem 
ter dado forte impulso à formação das inúmeras castas hereditárias ocupacionais, que sobrecarregaram 
o sistema social  hindu  até os dias  que correm.  Originariamente,  até os Brahmans  e Ksatryas  eram 
apenas castas ocupacionais, tornando-se no curso do tempo, hereditárias e exclusivas ... Várias outras 
influências, tais como excomunhões, casamentos mistos, cruzamentos de raças, migrações distantes e 
colonizações, contribuíram para o complexo sistema de castas.” (SARMA, D.S.,  1967:53).
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que esquecido. Conforme o Bhagavad Gita: 

O Homem real,  o Espírito, não pode ser  ferido por armas,  nem queimado pelo 
fogo; a água não o molha, o vento não o seca nem move.
Ele  é  impermeável,  incombustível,  indissolúvel,  imortal,  permanente,  imutável, 
inalterável, eterno e penetra tudo. (BHAGAVAD GITA, II:23.24, 2006:31).

O homem se volta para dentro e busca o seu lado imortal e imutável. Os sentidos, 

pelo fato de estarem o tempo todo dirigidos para fora, não conseguem entrar em contato 

com a  esfera  dessa  realidade  permanente  e,  para  o  pensador  indiano,  o  mundo  dos 

fenômenos é  ilusório,  sendo  sustentado  pela ignorância e  paixões enganosas.  O sábio 

descobre as causas desta ilusão, não pela glorificação e submissão aos deuses, mas pelo 

mergulho interior, em contato com o silêncio.

Como frutos dessa reação, dessa busca interior, florescem o Budismo e o Jainismo. 

Surge dentro do próprio Hinduísmo um movimento onde se passa a dar mais importância à 

vida interior e mais ênfase ao antropocentrismo, surgindo o conceito de Deus pessoal. O 

Brahman, que era o distante “Nirguna”, passa a ser chamado de “Sadguna”, Deus pessoal, 

que, embora transcendente, está presente dentro do Homem e em todos os seres. Embora 

Uno,  apresenta-se  sob  três  aspectos:  Brahma,  Vishnu  e  Shiva,  ou  seja,  criação, 

preservação e transformação. 

Ainda nesta terceira fase, foi escrito o Upanishads e surgem também seis escolas 

filosóficas que discutem questões relacionadas com o Absoluto, a Verdade e as Realidades 

Últimas. São elas: Nyaya, Vaisesika, Mimansa, Sankhya, Vedanta e o Yoga.  

De forma resumida, vamos esclarecer o que é o Upanishads.

O Upanishads  contém  ensinamentos  considerados  místicos.  Representa  uma 

instrução altamente especializada que exigia do discípulo uma profunda qualificação. O 

discípulo precisava estar preparado e maduro para receber os ensinamentos ou o mestre 

poderia se recusar a transmitir. Zimmer esclarece: 

Não podemos esquecer que o termo equivalente da palavra upanisad – que em todos 
os lugares era usado para descreve-lo – é rahasyan, “um segredo, um mistério”. Trata-
se,  portanto,  de  uma  doutrina  secreta,  oculta,  que  revela  satyyasya  satyam,  “a 
verdade da verdade” (ZIMMER, 2003:57). 

O  Upanishads contem textos  de profundo lirismo filosófico que incorporam os 
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principais axiomas da metafísica universal. São ramagens novas que se juntam às antigas, 

esclarecendo-as  e  enriquecendo-as.  Eles  são  considerados  a  última  parte  dos  livros 

considerados sagrados, que foram “revelados”, isto é, shruti. Exprimem em metáforas ou 

diálogos  as  mais  profundas  inquietudes  humanas  e  respondem-nas  sob  a  forma  de 

apólogos (fábulas) ou poemas. São a base do esoterismo ortodoxo e refletem em diversas 

atitudes intelectuais um puro monismo, que  busca conciliar a conceituação filosófica e a 

intuição mística. Têm como objetivo a compreensão da essência da realidade, da Verdade. 

Em geral, os textos são muito curtos, e cuidam das especulações já surgidas nos outros 

períodos, que é a busca da Unidade no seio da diversidade. 

Entre os Upanishads conhecidos, 108 representam a essência e doze deles são de 

particular importância: o Isha-up, o Kena-up, o Katha-up, o Mundaka-up, o Aitareya-up, 

o Brihadaranyaka-up, o Chandogya-up, o Taittiriya-up, o Mandukya-up, o Prashna-up,  

o Kaivalya-up e o Svetasvatara. 

Podemos considerar como símbolo do Upanishads a famosa expressão “Tat Twam 

Asi”, que significa “tu és Isto”. Tat é o mesmo que “isso” . Twam é o mesmo que tuus do 

latim, “teu ou tu” . Asi é “é”. Modernamente seria “Tu és isto”, “Tu és o Absoluto,  o 

“Brahma”.  Mestre Bohdan se referia à expressão como idêntica à de Cristo: “Eu e o Pai 

Somos  Um”.  Esta  palavra,  ritual  e  mágica,  encarna  a  Divindade  Suprema.  Ela  é 

transcendente, imanente, está além de toda limitação e de toda definição. Cada ser traz em 

si uma parcela de Brahma: o atman . Impassível, imutável e eterno, esse atman não se deve 

confundir com o eu pessoal. Ele faz parte  de Brahma, como o sal desaparece na água 

salgada. Ensina  o Upanishad : Chandogya-up 12,1:

Joga este sal na água e volta a mim amanhã cedo. Assim fez Cvetaketu. 
Seu pai disse-lhe: Trazê-me o sal que jogaste ontem na água. Cvetaketu olhou e já não 
o viu. Ele tinha se dissolvido.
Toma um pouco da superfície dessa água e prova-a. Que dizes?
Está salgada.
Prova de novo e volta para junto de mim.
Ele assim o fez e disse: “Está sempre salgada”.
Assim, em verdade, meu amigo, não percebes o Ser, e entretanto Ele esta aí. É por 
essa essência sutil que tudo é animado; ela é a única realidade, ela é o atman, e tu 
mesmo Cvetaketu, tu és Isto.  (LEMAITRE, 1958:28)

Quanto  às seis escolas filosóficas, tradições consideradas ortodoxas,  conhecidas 

também por “darshana” ou “pontos de vista”, que surgiram nesta terceira fase,  podemos 

considerar que elas defendiam algumas idéias específicas. São elas: o Nyaya, o Vaisesika, 
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o Samkhya, o Mimansa, o Vedanta e o Yoga. Resumidamente:

 1 - Nyaya. Seu autor era Gautama; ele escreveu cinco livros e chamou-os de Nyaya 

Sutras, provavelmente no século III  a.C..  Elementos dessa filosofia são encontrados no 

Upanishads. A Nyaya é uma tentativa lógica de expor  idéias religiosas e filosóficas dos 

dogmas  do Brahmanismo e como resultado teremos uma defesa lógica do realismo teísta. 

Esse realismo baseia-se antes de mais nada na prova do realismo da mente (manas) sem 

cuja participação nada pode ser observado ou percebido.  Daí toda  importância dada a 

mente e à lógica. 

2 -  Vaisesika. Suas  raízes estão  no  Upanishads.  O autor  do  Vaisesika Sutra  é 

Kanada e a obra é composta de dez livros. É talvez mais velha que a Nyaya, ou talvez 

tenha sido compilada no século III A.C. O tema principal do Sistema é a Teoria Atômica, 

sendo que  o  Livro I  discute  cinco categorias de substâncias; o  Livro  II  especifica as 

categorias; o Livro |III trata dos sentidos, da alma e da mente; o Livro IV, fala sobre a 

estrutura atômica do Universo; o Livro V trata da Natureza da ação; o Livro VI fala da 

Ética; o Livro VII trata da qualidade do Self; e os Livros VIII, IX e X, falam sobre a 

percepção, da inferência e da casualidade.

3 - Samkhya. O sábio Kapila é considerado o fundador, mas, pouco se sabe sobre 

ele. Acredita-se tenha vivido antes do surgimento do budismo e era considerado o melhor 

dos siddhas, homens iluminados. Essa tradição divulga a renúncia a tudo que não seja o Si 

Mesmo, usando do discernimento (viveka) que é interpretado como uma compreensão 

investigativa. A história do Samkhya não pode ser determinada com precisão e alguns 

elementos  já  foram  encontrados   nos  antigos  Vedas,  o  que  pode  representar  uma 

antiguidade ainda maior. Textos esotéricos como Katha, Shvetashvatara e Maitrayaniya-

Upanishads representam escolas pré-clássicas do Samkhya, que surgiram por volta de 500 

e 200 a.C. Estas escolas mostraram ter uma forte ligação com o Yoga, por isso, ás vezes, 

são tratadas como Samkhya-Yoga, mas há distinções entre elas. Alguns autores acreditam 

que Patanjali teria sido influenciado por esta doutrina ao organizar a sua filosofia do Yoga. 

No Bhagavad-Gita (5.4), o Yoga é equiparado ao Karma-yoga e o Samkhya ao caminho 

da renúncia. A partir do ano 1000 d.C. a tradição Samkhya declinou. 
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4 - Mimansã. De acordo com Jaimini, o primeiro autor da escola Mimansã, deve-se 

apelar o  menos possível para as realidades “não vistas”. Para os teóricos dessa escola, 

teístas e ateístas, a evidência alegada que prova a existência de Deus era insuficiente, além 

do mais não havia necessidade de um autor para os  Vedas ou um Deus para validar os 

rituais védicos. Na verdade, eles temiam polêmicas como estas, pois poderiam destronar os 

Vedas, cuja autoridade estava acima de qualquer julgamento.

5 - Vedanta. Para Feuerstein “o Vedanta foi sistematizado no  Brahama-Sutra  de 

Badârâyana  (provavelmente  século  II  d.C.).  Esse  tratamento  conciso  deu  origem  a 

inúmeras interpretações, algumas bastante divergentes. A escola mais conhecida e influente 

é a Kevala Advaita (não-dualismo absoluto) de Shankara (ca.788-820)” FEUERSTEIN, 

2005:249).  Para  Shankara45 o  autor  do  Vedanta  Sutras  é  Vyâsa.  A  escola  Vedanta 

começou  sua  análise da  verdade  com o  Upanishads. Haviam duas  visões:  a  dualista 

(Avaita) e a não dualista (Advaita).  Uma subordinação da verdade ordinária à verdade 

religiosa é  uma característica  da  Advaita  Vedanta,  não  dualista.  Desta  visão,  um dos 

principais expoentes foi Gaudapada, no século VII, cujo comentário sobre a  Mandukya 

Upanishads impressionou o acadêmico Louis Renou. No início do século VIII d.C., um 

jovem da seita Shivaita, de nome Shankara, provocou uma perfeita revolução no norte da 

Índia ao lançar suas idéias. Ele foi o maior defensor da metafísica não-dualista, o Advaita 

Vedanta. Reformador religioso, grande filósofo e adepto do Yoga, estabelece um sistema 

filosófico com base nos Vedas, mas fundamentado pelos Upanishads. Daí o nome Vedanta 

“parte  final  dos  Vedas”.  Para  atrair  o  povo,  ele  adota  também  como  fundamento 

doutrinário o Bhagavad-Gita, uma obra que já tinha grande popularidade e admite a bhakti 

(devoção)  como um dos meios para alcançar a perfeição.  Shankara fundou dez ordens 

monásticas para atender os renunciantes que aderiam às suas idéias e se tornaram cada vez 

mais  populares.  Ele  foi  o  responsável  pela  grande  mudança  sofrida  pelo  hinduísmo, 

reintegrando as seitas em torno de um único credo, o que hoje dá essa visão politeísta e 

monoteísta, isto é, o praticante escolhe a divindade que quiser, mas estará sempre servindo 

a  um único  deus:  Brahma.  Ele  é  considerado  um epíteto  de  Shiva.  Helena Blavatsky 

considera  “Shankarâchârya,  o  mais  sábio  dos  Mestres  Esotéricos  da  Índia”. 

(BLAVATSKY,  1996:141).  Mestre  Bohdan  também  era  um  grande  admirador  de 

Shankara.

45 Em Self-Knowledge of Sri Sankaracharya, tradução de Swami Nikhilananda, Madras-Índia, 1962:86.
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6 - Yoga. Patanjali, autor e sistematizador do Yoga-Sutra, deu à tradição do Yoga 

sua forma clássica. Daí o  nome Yoga Clássico,  também conhecido por  Raja Yoga,  ou 

ainda  Ashtanga Yoga. Realizou o seu trabalho numa época onde os debates filosóficos na 

Índia eram intensos. Por isso foi criticado por uns e elogiado por outros, mas sua escola, 

entre outras que existiam na época, acabou sendo reconhecida como a oficial da tradição 

yogue.  A Índia estava impregnada por correntes devocionais e místicas e o Yoga passa a 

se destacar pelo seu lado místico, se distanciando de seu aspecto “mágico”.   Ele deu ao 

Yoga uma forma filosófica que,  desta  maneira, pode entrar  para a história da filosofia 

indiana e passou a ser visto como um “darshana”. 

 Patanjali foi alvo de  controvérsias entre  os  pesquisadores,  pois,  alguns autores 

indianos o identificaram com o gramático do mesmo nome, que teria vivido na mesma 

época,  mas  essas  discussões  são  consideradas  de  pouca  importância  visto  que  o  seu 

trabalho não passa de uma compilação e não são descobertas suas, nem do seu tempo. 

 Patanjali, o codificador do Yoga, viveu provavelmente no século II d. C., e teria 

sido um mestre do Shaivismo e, sem dúvida, um grande yogue com tendências filosóficas. 

Seu grande mérito foi ter organizado e sintetizado o conhecimento sobre o Yoga em forma 

de sutra. Ao compor os seus aforismos (sutras46), que exporemos mais adiante, valeu-se de 

teoria e práticas que já existiam,  mas a sua contribuição não deixa de ser muito valiosa. 

Importante registrarmos a opinião de Eliade:

[...]  os  Yoga-sutra  são  o  resultado  de um enorme esforço  não  só  para  reunir  e 
classificar uma série de práticas ascéticas e de métodos contemplativos que a Índia 
conhecia desde tempos imemoriais, mas também para valorizá-los do ponto de vista 
teórico, fundamentando-os, justificando-os, integrando-os em uma filosofia. Patanjali, 
entretanto, não é o criador da “filosofia” Yoga, da mesma forma como não é, e nem 
podia ser, o inventor das técnicas yóguicas. Ele mesmo confessa (Yoga-sutra I,1) que 
não fez senão compilar e corrigir (atha yoganusasanam) as tradições doutrinárias e 
técnicas  do  Yoga.  Os  círculos  fechados  dos  ascetas  e  místicos  indianos  já 
conheciam,  bem antes  dele,  as  práticas  do  Yoga.  Entre  os  métodos  técnicos 
conservados  pela  tradição,  Patanjali  recolheu  aqueles  que  foram  suficientemente 
avalizados pela experiência de séculos. ... Ele apenas retoma em suas grandes linhas a 
filosofia Sankhya e a ordena em um teísmo bastante superficial,  exaltando o valor 
prático da meditação. (ELIADE, 1997:22).

O grifo é meu para mostrar que estas práticas eram realizadas por círculos fechados 

46 Sutra é uma palavra sânscrita (sutram) que significa “fio”. Um sutra é composto de várias afirmações 
ou idéias que se apresentam de forma concisa, como um fio, amarradas uma a outra, caracterizando o 
pensamento de um autor, uma escola ou um sistema. Este método surgiu em uma época onde não havia 
a imprensa e os textos tinham de ser memorizados pelo estudante, daí serem condensados. Isto dificulta 
a compreensão para o estudante comum ou aquele que não está familiarizado com o assunto, o que 
pode levar também as mais variadas interpretações, como de fato aconteceu.
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e  que  o  Yoga  já  havia  sido  testado  e  valorizado,  muito  tempo  antes  de  Patanjali. 

Importante ainda o fato de que ele,  assim como outros grandes mestres orientais, “exalta 

o valor prático da  meditação” como o caminho que leva ao Yoga.

De acordo  com Taimini “Patanjali foi a mesma pessoa conhecida como Govinda 

Yogi e que iniciou Samkaracarya na ciência do Yoga” (TAIMINI, 1996:17). 

3.1.2 - O Yoga Tradição

Já vimos, no capítulo segundo,  quando analisamos alguns artigos,  que o  termo 

Yoga é usado de forma genérica pela maior parte das pessoas e, nesta época pós-moderna, 

é muito comum usar o termo “Yoga” para indicar a prática física conhecida como Hatha-

Yoga.

Tendo em vista a variedade e as muitas interpretações daquilo que hoje a sociedade 

conhece  como Yoga, torna-se imprescindível, ao tratarmos do tema, esclarecer primeiro a 

etimologia do termo. Para isso recorremos a Eliade:

Etimologicamente, ele deriva da raiz yuj, “ligar”, “manter unido”, “atrelar”, “jungir”, 
que originou o termo latino jungere, jugum e o inglês yoke etc. O vocábulo yoga serve 
em geral pra designar toda técnica de ascese e todo método de meditação. Evidente- -
mente,  essas  asceses  e  meditações  foram  valorizadas  de  forma  diferente  pelas 
múltiplas  correntes  de  pensamento  e  movimentos  místicos  indianos.  (ELIADE, 
1997:20). 

Neste texto, Eliade identifica o Yoga como uma “técnica de ascese e todo método 

de meditação”. Sabe-se que asceta é a pessoa que se dedica a exercícios espirituais de auto 

disciplina e que a técnica foi, e ainda é, utilizada em algumas religiões. Mas, o ascetismo 

relacionado à origem do Yoga é anterior à existência dos mosteiros. Já os antigos livros 

sagrados, os  Vedas, faziam referência à importância da ascese para aqueles que queriam 

desenvolver poderes (siddhis). Eliade cita: “O Atharva Veda (XI,5,6) faz assim o elogio do 

discípulo que está cheio da força mágica da ascese (tapas): “Num piscar de olhos ele vai 

do mar oriental ao mar setentrional”(ELIADE,1998:443).

 Em Campbell, a etimologia da palavra Yoga é:

O  termo indiano  yoga  deriva  da  raiz  verbal  sânscrita  yuj,  “ligar,  juntar,  unir”, 
etimologicamente relacionada com “emparelhar” – uma canga de bois – e é, em certo 
sentido,  análoga à  palavra  “religião” (latim re-ligio),  “ligar  de volta  ou  atar”.  O 
homem, a  criatura,  é ligado de volta  a  Deus pela  religião.  Entretanto,  a  religião, 
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religio,  refere-se  a  uma  vinculação historicamente condicionada por  meio de uma 
aliança, sacramento ou livro sagrado, enquanto a ioga é a vinculação psicológica da 
mente com o princípio superior “pelo qual a mente conhece” (CAMPBELL, 1995:21).

A visão  de  Campbell é  mais  abrangente,  estabelecendo  uma  analogia  entre  a 

palavra yoga e a palavra religião, pois ambas têm, como objetivo, levar o homem a uma 

conexão com o Divino. Entre as duas, poderíamos deduzir que a religião ficou limitada ao 

prender-se a dogmas, enquanto  que o Yoga,  na sua forma original, como uma técnica 

meditativa,  continua atingindo seus  objetivos.  A religião perdeu  o  seu  lado  místico  e 

passou a se preocupar mais com questões ligadas à ética ou à moral, enquanto o Yoga, 

mais antigo47, tem a espiritualidade em primeiro plano e as questões morais ou éticas se 

tornam conseqüências. 
Para o pesquisador pós-moderno Feuerstein, Yoga é pura técnica, mais ainda, é a 

“tecnologia do êxtase, da auto-transcendência”. (FEUERSTEIN,1998:38). O termo Yoga 

é muito usado na literatura sânscrita e já era empregado no antigo Rig Veda. Esclarece ele:

A  palavra  yoga  é  etimologicamente  derivada  da  raiz  verbal  yuj,  que  significa 
“conjugar,  juntar,  jungir”,  e  pode  ter  muitas  conotações,  como  as  de  “união”, 
“conjunção de dois astros”,  “regra  gramatical”,  “empenho”, “ocupação”,  “equipe”, 
“equipamento”, “meio para um fim”, “artimanha”, “agregado”, “somatória” e por aí 
afora. Tem relação com o inglês yoke, o francês joug, o alemão joch, o grego zugos, o 
latim  iugum,  o  russo  igo,  o  espanhol  iugo,  o  sueco  ok  e  o  português  jugo. 
(FEUERSTEIN, 1998, 39).

Feuerstein  dá  uma  explicação  detalhada  quanto  à  origem do  termo  e  o  seu 

significado, mas,  a explicação mais comum e utilizada pela tradição e pelos pesquisadores 

é que Yoga é união do eu individual com o Si Mesmo ou o Absoluto. O mesmo autor vem 

nos mostrar outros sentidos em que a palavra Yoga é utilizada:

No sentido técnico, yoga refere-se  ao conjunto enorme de valores, atitudes, preceitos e 
técnicas espirituais que se desenvolveram na Índia no decurso de pelo menos cinco 
milênios e que podem ser vistos como o fundamento mesmo da antiga civilização 
indiana. Yoga é, portanto, o nome genérico dos vários caminhos indianos de auto-
transcendência extática, ou de transmutação metódica da consciência até que esta se 
liberte do feitiço da personalidade egóica. É a tecnologia psico-espiritual específica da 
grande civilização da Índia. (FEUERSTEIN, 2006:38).

47  Digo “mais antigo” porque também Patanjali ao compilar os ensinamentos do Yoga, que já existiam, 
redigiu em primeiro plano, normas de comportamento para aqueles que queriam se tornar  um yogue. 
Os yamas e niyamas não serviram de diretriz para todos os mestres de Yoga, mas, a grande maioria dos 
praticantes  acabou adotando esses princípios como básicos, pelo menos em teoria!
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Neste texto, o autor nos mostra uma visão ampla do Yoga, que denota um sistema 

com  métodos  específicos  (valores,  preceitos  e  técnicas)  para  levar  a  transcendência. 

Talvez,  dentro  deste  conceito,  possamos incluir o  trabalho realizado  por  Patanjali, ao 

organizar os conhecimentos e técnicas de Yoga que existiam no seu tempo. Trata-se de 

um manual que costuma servir de base para a maioria dos praticantes de Yoga.

3.1.2.1 - Seguindo os passos de Patanjali

Sobre o Yoga-Sutra de Patanjali, sabemos que ele é composto de 195 aforismos ou 

sutras, embora alguns autores citem 196. São distribuídos em quatro capítulos: 

1-samadhi-pada, capítulo sobre o êxtase - 51 aforismos.

2-Sadhana-pada, capítulo sobre a via - 55 aforismos.

3-vibhti-pada, capítulo sobre os poderes – 55 aforismos.

4-kaivalya-pada, capítulo sobre a libertação – 34 aforismos.

Vamos citar a princípio os três primeiros sutras do primeiro capítulo:

I-1- Atha yogânushâsanam- “Agora [começa] a exposição do Yoga.”
I-2- Yogashcittavrittinirodhah- “O Yoga é a contenção dos turbilhões da consciência”.
I-3- Tadâ drashthuh svarûpe vasthânam- “Então [i.e.,feita essa contenção] surge em 

sua forma essencial “Aquele que vê” [ i.e., o Si Mesmo  transcendente].”  
(FEUERSTEIN, 1996: 273).

Neste  texto,  acreditamos  plausível substituir  o  termo  “consciência”  usado  por 

Feuersteisn para “mente”, que é a tradução mais usada. Vemos que a definição de Patanjali 

para Yoga é clara: um trabalho realizado com a mente que leva ao seu controle atingindo o 

“Si Mesmo”. Para alcançar esse objetivo, ele propôs oito passos, daí o nome Ashtanga 

Yoga. São eles: 1- Yama (disciplina); 2- Niyama (autocontrole); 3- Asana (postura); 4-

Pranayama (controle da respiração); 5-Pratyahara (recolhimento dos sentidos); 6- Dharana 

(concentração; 7- Dhyana (meditação) e 8- Samadhi (êxtase). 

Descrevemos agora o que Patanjali pretendia com os oito passos e ao mesmo tempo 

demonstramos a posição do Mestre Bohdan.

I –  Yama. Aqui são  estipulados  alguns princípios éticos,  (muito  parecidos  com 

aqueles ditados por todas as religiões) que todo aspirante a yogue deve seguir. São eles: 
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I-1-  Ahimsa (não-violência).  É  a  não  violência em pensamentos  e  ações.  Comer 

demais, fazer uso do álcool ou drogas, trabalhar demais, pode ser identificado como uma 

atitude auto-destrutiva, uma violência contra si mesmo. Rejeitar os próprios sentimentos é 

também uma forma de violência. Uma das idéias errôneas que se tem dos praticantes de 

Yoga é achar que eles estão sempre calmos, que nunca ficam zangados ou não expressam 

suas emoções.  Alguns querem passar  uma imagem “santificada” do  “bonzinho” ou  do 

“iluminado”, mas, um dia a máscara cai. Já vimos entre os grandes mestres, no primeiro 

capítulo, que muitos eram considerados até agressivos pelos discípulos, mas, na verdade 

eles estavam sendo apenas autênticos.

 I-2- Satya (verdade). Todos os atos devem ter por  base a verdade. Não mentir para 

si mesmo talvez seja o primeiro exercício. Aprender a reconhecer a verdade ou a mentira 

que brotam do interior. Não ser honesto consigo mesmo, fazer algo apenas para agradar a 

terceiro ou negar a sua intuição, é mentir para si mesmo. 

 I-3- Asteya (não roubar). O roubo mais evidente é o roubo de coisas materiais, mas, 

existem outros tipos de roubo: roubar o tempo, a atenção, a confiança de outrem. Quando 

permitimos que coisas fúteis roubem o nosso tempo,  estamos impedindo-nos de atingir 

nossos objetivos.

 I-4-  Brahmacarya  (castidade).  O  Yoga  vê  o  sexo  como  um elemento  belo  e 

poderoso da vida humana. Em um contexto cristão poder-se- ia perguntar: se sexo fosse 

“pecado” porque  Deus teria criado  o  homem e a  mulher? A castidade é  associada às 

religiões sendo vista como uma forma que pode levar o ser humano à pureza e estar apto 

para a vida espiritual. É vista como um sacrifício, e o medo e a culpa podem levar a sérias 

conseqüências. 

 I-5- Aparigraha ( não cobiçar ou não acumulação).  A palavra aparigraha traz o 

prefixo “a” que significa negação, abandono e parigraha é acumulação. O sábio Aranya, ao 

comentar esse preceito, descreve que “há perturbação na aquisição de coisas agradáveis, 

perturbação na conservação dessas coisas e infelicidade quando da perda delas”. Logo, o 

grande problema dos bens materiais é a atitude que desenvolvemos com relação a eles: o 

apego e o medo da perda. Muitos mestres ensinam que deve-se considerar todos os bens 

como  se  fosse  um empréstimo  feito  por  Deus,  pois,  deste  mundo  nada  se  leva.  A 

acumulação com o tempo se torna um fardo e pode nos deixar mais lentos. Gandhi foi um 

grande exemplo para o mundo de simplicidade e humildade, tendo se apresentado perante 

os reis da Inglaterra como sempre andava: um pano cobrindo as partes íntimas e um xale 
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de algodão tecidos por ele mesmo.

II - Niyama (autocontrole).  São cinco as práticas a serem observadas:1- Shauca 

(pureza);  2-  Samtosha  (contentamento);  3-  Tapas  (ascese);  4-  Svâdhyâsa (estudo);  5-

Ihsvara-pranidhâna (devoção ao Senhor).

II-1- Shauca – pureza que deve ser externa e interna.  A externa está ligada aos 

banhos e  a  alimentação,  que  deve ser  a  mais natural  possível; a  higiene do  ambiente 

também faz parte. A segunda diz respeito à prática de concentração e meditação. No dia a 

dia é importante observar o que acontece ao redor e selecionar as coisas que lhe fazem 

bem ou mal. Nos dias de hoje, filmes violentos, música alta, conversas fúteis e fofocas, são 

atividades que agitam a mente. Estar consciente no aqui-agora, o silêncio, a música suave, 

boa leitura,  falar se for necessário e  observar  a qualidade dos  pensamentos,  ajudam a 

tranqüilizar a mente. 

II-2-  Samtosha  –  contentamento.  Estar  feliz com o  que  se  tem no  aqui-agora. 

Normalmente,  nossa mente está  ligada ao  passado ou  ao  futuro  e  nunca no presente. 

Romper  este  hábito  mental faz parte  do  exercício que  prepara  para  a  meditação  e  o 

silêncio é  o  melhor  caminho.  Voltar-se para dentro  com os  olhos fechados e  sentir o 

corpo, é um excelente meio de despertar a alegria por estar vivo aqui-agora.

II-3- Tapas – ascese. Tapas é traduzido normalmente por calor, energia produzida 

através da ascese. Entre estas práticas  são citadas “ficar de pé ou sentado imóvel por um 

tempo prolongado; suportar a fome, a sede, o calor e o frio; o silêncio formal; e o jejum.” 

(FEUERSTEIN, 2006:308). A ascese é também vista de três formas: do corpo, da fala e 

da mente. Está ligada a purificação, austeridade e autodisciplina. 

Mestre  Bohdan  incentivou  a  prática  da  ascese  mental,  ou  seja,  a  busca  da 

purificação da mente  por meio da meditação silenciosa. Sobre tapas importa registrar  a 

posição do  Bhagavad Gita:

VI-46- Como vês, yogi é aquele que procura a Verdade e, confiando na Justiça da Lei 
Absoluta, sempre faz o melhor que pode. É maior do que um asceta ou fanático que 
procura  obter  mérito,  impondo-se  penas  e  martírios  voluntários  a  si  mesmo.  É 
superior  aos  eruditos e aos  que praticam boas  obras  com desejo de recompensa. 
(BHAGAVAD GITA, 2006:83).

II-4- Svâdhyâsa – estudo. O objetivo desse estudo não é a compreensão intelectual 

mas  está  ligado  à  busca  do  sentido  mais  profundo  das  escrituras.  Há  autores  que 
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interpretam como svâdhyâsa a recitação dos textos sagrados. O estudo das escrituras está 

na base da formação dos monges em muitos monastérios48. A idéia é de que a leitura das 

escrituras e até mesmo a memorização dos textos são um pré-requisito para o crescimento 

espiritual.  Este  pensamento  persiste  até  hoje,  pois,  muitos  mosteiros  mantêm  uma 

organização  na  formação  dos  monges  onde  a  teoria  vem em primeiro  lugar.  Mestre 

Bohdan e outros grandes mestres (Yogananda, Ramakrishna, Ramana, Shankara), neste 

particular,  alegam que  a  leitura  das  escrituras  para  quem não  alcançou  o  estado  de 

iluminação é inútil, pois não está em condições de entende-las e, após a iluminação,  isto se 

torna  supérfluo. Isto  não  significa  que  eles  não  valorizassem o  estudo  mas  querem 

demonstrar com isto que o Yoga é experiencial. A meditação deve vir em primeiro lugar, 

pois,  assim apessoa  poderá  entender  melhor  as escrituras.  Como exemplo,  citamos as 

palavras de Shankara, célebre filósofo de Kerala, ao sul da Índia: 

O  estudo  das  escrituras  será  vão  enquanto  Brahman  não  tiver  sido 
experimentado.  E,  depois  que  Brahman  foi  experimentado,  é  inútil  ler  as 
escrituras. (SHANKARA,1997:42).

Mestre Bohdan citava como exemplo em suas aulas que, para se entender o livro de 

medicina,  é  preciso  haver  uma  formação,  um curso  especial,  e,  para  se  entender  as 

escrituras  sagradas,  para  entender  Deus,  o  homem precisa primeiro  se  tornar  Divino. 

Lembrando Krishanamurti,49 quando  lhe perguntaram: quem é Deus? E ele responde : 

“Deus é o homem purificado”. Ramakrishna era um santo iletrado. Ramana só conheceu as 

escrituras após  a sua iluminação. Com a prática da meditação e a gradativa purificação, os 

sentidos e a percepção ficam mais aguçados e haverá um nova forma de “ver”.

O Bhagavad Gita esclarece ainda que:

II-53- Livre serás, então, de todas as opiniões alheias, tanto das que se acham nos 
livros sagrados, como das dos teólogos eruditos ou dos que ousam interpretar o que 
não compreendem; em lugar disso, fixarás a tua mente na mais séria contemplação do 
Espírito, e assim alcançarás a harmonia com o teu Eu real,  que é a base de tudo. 
(BHAGAVAD GITA, 2006:38).

II-5 - Ishvara -pranidhâna – Devoção ao Senhor. Ishvara é um dos nomes que se dá 

a Deus. A devoção à ele é tida por muitos pelo uso exclusivo de praticas ritualísticas. Teria 

48 Nas entrevistas que realizei em Dharamsala com sete monges de monastérios diferentes, em 2007, ao 
perguntar  se  eles  praticavam  meditação,  todos  responderam  que  “não”,  pois,  primeiro,  precisam 
aprender as escrituras para depois aprender a meditar. Poucos mosteiros ensinam a meditação para os 
monges no período da infância.

49 LINSEN, Robert, Krishnamurti e o Zen, in, Revista Planeta Especial Krishnamurti, 1974:107-114.
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sido esta a visão de Patanjali ao usar deste niyama?  Na visão de Feuerstein:

Para ele [Patanjali] e para os yogins do seu tempo, o Senhor era muito mais que um 
conceito. Seria mais sensato supor que o Senhor corresponda, antes, a algo que todos 
eles conheciam por experiência. (FEUERSTEIN, 2006:309). 

Neste texto, o Yoga é mostrado como a união a Ishvara simbolizado por Shiva.

Muitos mestres dão extrema importância aos dois primeiros passos de Patanjali, os 

yama e niyama, pois, são considerados essenciais para atingir um alto grau de moralidade 

para a prática do Yoga superior. Mestre Bohdan nunca exigiu nenhuma mudança externa 

no comportamento dos seus discípulos e sempre alertava para o fato de que as mudanças 

externas,  que  funcionam sob  pressão,  não  funcionam,  e  que  a  “revolução”  que  ele 

propunha era interna. Mestre Bohdan não “pregava” a observação dos Yama e Niyamas de 

Patanjali e  dizia que “Yama e Niyama não leva à Samadhi” e que a melhor e mais eficiente 

prática de pureza interna é a meditação.  Ela ajuda a romper o  hábito de pensamentos 

viciados, a romper os condicionamentos e a cada dia leva a purificação.  O processo é 

longo mas efetivo.

III -  Asana  – palavra que significa postura.  No Yoga-Sutra  é tratada  de forma 

concisa por  Patanjali: “II-46 – Sthira-sukham âsanam – A postura (deve ser)  estável e 

confortável”.(TAIMNI,  1996:200).  As  posturas  ensinadas  por  Patanjali  estão  ligadas 

essencialmente à  prática  da  meditação.  Logo,  asana era  um termo  usado  apenas para 

indicar a postura de meditação. Sua preocupação era que fosse estável e agradável para 

que se pudesse permanecer longo tempo sentado.  Eliade observa :

No começo,  as  posturas  são  incômodas e mesmo insuportáveis.  Mas,  após  certo 
treino, o esforço de manter o corpo na mesma posição torna-se mínimo. Isto é de 
importância capital; o esforço deve desaparecer, a posição meditativa deve-se tornar 
natural, só então ela propicia a concentração. “A postura torna-se perfeita quando o 
esforço para  realizá-la  desaparece,  de forma  que  não haja mais movimentos  no 
corpo. Assim também, sua perfeição se cumpre quando a mente se transforma em 
infinito (anantassamâpathibhiyâm),  isto é,  quando ela faz  da  idéia do infinito seu 
próprio conteúdo. (Vyâsa, comentando o Yoga-Sutra, II, 47)” (ELIADE, 1997: 58). 
(O grifo é meu).

Chamamos  a  atenção  para  a  questão  da  imobilidade  corporal  e  alertamos  nos 

capítulos anteriores, para a expressão muito usada atualmente, de que “tudo é meditação”. 

Para atingir o estado meditativo, precisamos suprimir a atenção dirigida ao corpo físico 
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como se ele não mais existisse. Eliade descreve de forma brilhante esta estabilidade:

O certo é que a postura corporal – imóvel, hierática – imita outra condição além da 
humana: no estado de âsana, o yogin pode ser comparado a uma planta ou a uma 
estátua divina; não poderia ser equiparado ao homem que, por definição, é imóvel, 
agitado, arrítmico. Ao nível do “corpo”, o asana é uma ekâgratâ, uma concentração 
em um só ponto; o corpo está “firmado”, “concentrado” em uma única posição. Assim 
como a ekâgratâ põe fim às flutuações e à dispersão dos “estados de consciência”, 
asana põe fim à mobilidade e à disponibilidade do corpo, reduzindo a infinidade das 
posições possíveis a uma só postura, arquetípica, iconográfica. (Ibid:58). 

Aqui temos a perfeita definição de asana na tradição yogue: o “estado de asana”  é 

uma perfeita concentração do corpo, uma “ekâgratâ”, da mesma forma que buscamos a 

ekâgratâ da mente. Logo, a finalidade do asana dentro da tradição é muito diferente da 

finalidade dos asanas pretendidos pelo Hatha-Yoga. No desenvolvimento do Hatha-Yoga 

as posturas, que a princípio eram muito poucas, foram aumentando. Feuerstein afirma que 

“para  Patanjali,  a  postura  consiste  essencialmente  na  imobilidade  do  corpo.  A 

multiplicação do número de posturas com finalidades terapêuticas pertence a uma fase 

posterior  da  história  do  Yoga”.  (FEUERSTEIN,  2006:310).  Quando  surgiu o  Hatha-

Yoga? É uma pergunta que muitos fazem, e as hipóteses são inúmeras. Para Blavatsky, as 

práticas do Hatha -Yoga já eram conhecidas na época de Buda. No seu livro  Doutrina 

Secreta, Volume II,  em nota de rodapé,  criticando as palavras de Sir Monier Williams, 

professor catedrático de sânscrito em Oxford, em sua palestra de 4 de junho de 1888, 

relata:

'Quando Gautama Buddha começou o seu ofício, a última e inferior forma de Ioga 
parece  que  era  muito  pouco  conhecida'.  E  logo,  contradizendo-se,  o  ilustre 
conferencista diz aos seus ouvintes: 'Sabemos pelo Lalita-Vestara, que as formas de 
tortura corporal, auto-macerações e austeridades eram comuns no tempo de Gautama' 
(!!).  Mas  o orador  parece ignorar  por  completo que  aquela espécie de tortura e 
maceração do próprio corpo é precisamente a forma inferior de Ioga,  Hatha-
Yoga, sistema que, segundo suas palavras, era “pouco conhecido” e, no entanto, 
tão “comum” no tempo de Gautama. (BLAVATSKY, 1995:109). (O grifo é meu).

Num outro momento, Blavatsky, referindo-se novamente a esta prática, relata que 

“os arhats sempre desaprovaram o chamado Hatha-Yoga. É prejudicial à saúde, e por si só 

jamais  pode  desenvolver-se  em  Raja-Yoga”.(Ibid:148).  Acredito  que  o  Hatha-Yoga 

praticado  de  forma equilibrada,  respeitando  os  limites do  praticante,  é  benéfico,  mas, 

concordo que, se não houver uma preocupação em se trabalhar a mente com a técnica da 

meditação, ele realmente “por si só não irá desenvolver-se em Raja-Yoga”.
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Feuerstein coloca as origem do Hatha-Yoga num tempo muito mais recente:

Uma das fases importantes do Yoga Pós-Clássico, abarcando o período compreendido 
a grosso modo entre os séculos VII e XVII d. C., é representada pelas escolas ligadas 
à tradição do “cultivo ao corpo” (kâya-sâdhana), como o movimento dos Siddhas e 
o Nâthismo. Incluem-se aí tendências como a do Hatha-Yoga, que buscam chegar à 
realização de deus ou do Si Mesmo através da exploração do potencial espiritual do 
corpo humano.(FEUERSTEIN, 2006:322). (O grifo é meu).

Destacamos  a  questão  da  origem do  Hatha-Yoga  pelo  fato  de  muitas  pessoas 

pensarem que o “Yoga” sempre esteve ligado a atividade física. Blavatsky cita “a época de 

Gautama Buddha”, isto seria o século VI a. C., onde este tipo de Yoga era “ainda pouco 

conhecido”. Já Feuerstein cita o aparecimento das “tendências” do Hatha-Yoga entre os 

século VII e XVII d. C.. O que intriga é o fato de se datar Patanjali, o codificador do 

Yoga,  dentro  do  século II  d.  C..  Sabe-se que a  história da Índia,  no que se refere  a 

datação,  é  um  problema  muito  grande  e  em  quase  tudo  se  coloca  um  ponto  de 

interrogação. De qualquer forma, resta-nos a aceitação de que o Hatha-Yoga é um ramo 

do Yoga muito recente se compararmos à origem da tradição, que remonta ao Xamanismo 

ou, quem sabe,  à pré-história da Índia.

Hoje, há manuais que descrevem mais de mil posturas,  e as chamadas “posturas 

meditativas” como a de lótus,  tem como fim específico a prática da meditação,  mas a 

maioria delas foi criada para cuidar do  corpo,  deixando-o  forte  e saudável. Feuerstein 

esclarece que: “parece que o Hatha-Yoga teve desde o começo uma dimensão terapêutica, 

que atualmente está se transformando numa profissão: a “yoga-terapia”. (FEUERSTEIN, 

2006:474).

Mestre Bohdan não era um praticante do Hatha-Yoga e sua aula era, na fase inicial, 

essencialmente teórica, onde a única postura usada era a da meditação,  prática que era 

realizada em todos os encontros. A grande maioria sentava-se em cadeiras e muito poucos 

sentavam-se no chão. 

IV- Pranayama – literalmente a “restrição ou controle do prana”.  Prana não se 

refere apenas  à respiração. É a “força vital” , é a “vida” que sustenta todas as formas de 

vida.  O  prana  é  tido  como  o  veículo,  a  “energia”  que  movimenta  a  atenção,  a 

concentração, logo, a força vital do corpo-mente e pode ser dirigida. Podemos comparar a 

força vital à eletricidade. Feuerstein explica que “a atividade incessante dessas forças é 

vista como a causa principal da inquietude da mente, e a sua imobilização é o objetivo 
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principal do controle da respiração (prânâyânma)” (FEUERSTEIN, 2006:429). 

Veremos  adiante  que  a  teoria  do  Mestre  Bohdan  está  relacionada  à  questão 

energética de nosso cérebro, mas, ele com certeza discordaria da afirmação do autor.  O 

uso do controle da respiração como propõe Feuerstein, Eliade e outros pesquisadores, na 

verdade, podem ser perigosas e muitos mestres já alertaram quanto a esse fato. Com a 

técnica da meditação  silenciosa,  o  controle da respiração acaba acontecendo de forma 

espontânea, mas exige acompanhamento. Mestre Bohdan apenas estimulava a prática de 

algumas respirações profundas como uma preparação da mente para a meditação e isto 

pode ser feito por qualquer pessoa sem qualquer risco. Já os exercícios onde se trabalha 

alternadamente com ambas as narinas ou a contenção da respiração (kumbhaka), que é o 

verdadeiro  sentido da palavra pranayama, só  devem ser  feitas sob orientação,  pois,  já 

começam a afetar as correntes de prana do corpo. Sivananda nos lembra que “façanhas 

físicas extraordinárias não são Yoga.  Posturas e controle da respiração não são Yoga, 

muito embora façam parte do sistema do Yoga” (SIVANANDA, 1967:29).

As práticas organizadas por  Patanjali, tais como ritmar e reter  a respiração,  que 

pertencem ao  pranayama, viajaram o  mundo.  Vamos encontrar  sua influência entre  os 

místicos da China e do Islã (sufismo) e também entre os monges hesicastas. Eliade relata 

que:

Qualquer que seja a origem desta técnica respiratória dentro da tradição islâmica, é 
fora  de dúvida que certos  místicos muçulmanos da  Índia tomaram emprestados e 
praticaram os  exercícios  do Yoga.  ...  Um problema interessante é colocado pelo 
hesicasmo. Certas preliminares ascéticas e certos métodos de oração utilizados pelos 
monges  hesicastas  apresentam  pontos  de  semelhança  com as  técnicas  yóguicas, 
principalmente com o prânâyâma (ELIADE, 1997:65).

Entre os hesicastas, devemos destacar também que a disciplina da respiração e a 

postura corporal têm a finalidade de preparar para a oração mental ou a meditação, o que 

também demonstra a influência da mística indiana. Seguindo os passos de Patanjali temos: 

V – Pratyahara. Para a prática do Raja-Yoga o mundo exterior deve ser pouco a 

pouco  excluído,  logo,  a  mente  deve  se  retirar  para  dentro.  Para  isso,  trabalhamos 

primeiramente os nossos sentidos, voltando a atenção, por exemplo, às sensações do nosso 

corpo. Aos poucos, esta abstração dos sentidos (indriyas) se torna tão forte que é como se 

os órgãos dos sentidos parassem de funcionar. Nós passamos a ligar e desligar os nossos 

sentidos, de escravos passamos a senhores. A mente não deve ser influenciada por nenhum 
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objeto  externo.  Com o  quinto  passo  de  Patanjali,  completa-se  o  bahiranga  ou  Yoga 

externo,  e só então o aluno estaria preparado para os estágios superiores, o antaranga, 

Yoga interno. A visão mais comum que se tem do Yoga-Sutras de Patanjali é que esses 

passos estão interligados e não podem ser separados, e, só se vai adiante quando o anterior 

tiver sido dominado, pelo menos parcialmente. Mas, para alguns mestres, como Ramana, 

Ramakrishna, Yogananda, Yukteswar e Bohdan, esses passos podem ser ignorados e a 

prática do Yoga tem início a partir do sexto passo. É o Samyama yogue (concentração, 

meditação e samadhi).

VI - Dharana – concentração.  Na definição de Patanjali, concentração  é “Desa-

bandhas-chittasya dhâranâ” : é a estabilização da mente. Dharana tem como raiz dhri, que 

significa “segurar”. Neste caso, segurar a atenção em um único ponto. Quando temos um 

propósito definido, o interesse desperto, conseguimos nos concentrar com mais facilidade. 

Para conseguir isso devemos ser persistentes, despertando a vontade interior. A prática da 

concentração deve ser constante e para se alcançar sucesso, deve ser diária. 

Para que a mente se concentre, precisa de algo em que se fixar. As técnicas para se 

atingir a concentração da mente são variadas e não pretendemos relatar todas elas, mas a 

mais comum, usada no Yoga, é o uso de mantras. O mantra é uma palavra que serve como 

instrumento  para fixar a atenção da mente.   Mestre  Bohdan fazia uso de mantra para 

iniciar os seus discípulos na prática da meditação. Sabe-se que a mente pensa em palavras 

e em seu significado, mas quando queremos obter uma direção única é importante que não 

pensemos nas palavras ou em seu significado. Daí, o mantra ensinado por Mestre Bohdan 

não ter significado. Para o principiante ele se torna uma ferramenta imprescindível e, com 

o tempo, é deixado de lado. O importante é que não se troque de mantra, ou mesmo a 

técnica, pois, ao fazer isto não chegará a lugar algum50. Mestre Bohdan sempre ensinou a 

pratica da meditação dirigida para o “nada”, logo, aquele que tiver facilidade para fixar a 

mente no vazio, é este o  caminho que deve seguir. O mantra deve ser usado quando se 

fizer necessário, pois há dias em que a mente está mais agitada. O importante,  quando 

treinamos a concentração, é evitar um esforço exagerado. Como diz o Dalai Lama é “o 

uso do esforço sem esforço”. Não devemos lutar com a mente durante a concentração. 

Essa é uma falha comum e muito séria pois leva ao cansaço e pode provocar até mesmo 

pressão e dores na cabeça. A concentração deve ser moderada. Se a mente divagar um 

50 “Aquele que sempre quer novidades não está pronto para o Yoga” (SIVANANDA,1993:51). 
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pouco  na hora  da  prática,  deixe fluir livremente,   e  ser  apenas  observada.  É  preciso 

acalmar a mente de forma suave  e trazê-la de volta para o mantra ou para o vazio. Ocorre 

ter paciência pois leva algum tempo para se conseguir o completo “Ekagrata” da mente – 

trazê-la para um único ponto. A mente, na filosofia oriental, costuma ser comparada a um 

macaco,  ou  pássaro,  que  salta  de  um lugar  para  outro,  ao  elefante  no  cio,  por  sua 

impetuosidade exagerada.  É  essa divagação  que  cria os  hábitos  e  gera  os  obstáculos. 

Lembrando  os  ensinamentos  do  Mestre  Bohdan,  “a  nossa  mente  é  o  nosso  maior 

obstáculo”.

Dentro da prática budista de meditação, que bebeu na fonte do Yoga, Dalai Lama 

costuma ensinar a “meditação analítica”, que é um exercício mental, onde se deve buscar a 

concentração em um tema único. A mente está acostumada a se concentrar em objetos 

exteriores por ser sua tendência natural, mas quando se trata de concentração em objetos 

internos, vem a dificuldade. Tudo depende de treino: focar a mente em um objeto ou idéia 

e, quando ela fugir, trazê-la de volta. Para a pessoa que vive rodeada por problemas e 

preocupações, isto é um enorme desafio. Treinar a concentração vivendo em um mosteiro, 

ou um ashram, acredito ser bem mais fácil.

A concentração  irá aumentando pouco a pouco.  É mais fácil conseguir músculos 

fortes do que uma mente concentrada. É uma prática que exige anos e anos de dedicação. 

Os  mestres  dão  algumas sugestões:  diminuir o  ritmo  de  trabalho  diário;  evitar  locais 

barulhentos; praticar o silêncio da fala e, quando falar, que seja algo útil; cultivar a alegria; 

praticar uma atividade física51; dormir em horários regulares; sentar todos os dias alguns 

minutos e observar a respiração.

 Sivananda explica com relação à mente que:

A força com que alguma coisa a atrai  depende da atenção dispensada a ela.  Mais 
ainda, a grande arte da memória é a atenção: pessoas desatentas têm péssima memória 
(SIVANANDA, 1993:51).

A atenção é uma capacidade da mente que pode e deve ser desenvolvida. Onde se 

coloca a atenção, está a concentração, a energia. Não se trata de um processo específico; 

ela faz parte da totalidade do processo mental. A compreensão, por exemplo, envolve a 

atenção. Ela está ligada a uma vontade treinada. A atenção não treinada é normalmente 

instável, não consegue se manter por um logo tempo. É o que acontece com as crianças 

51 Se houver interesse pela prática do Hatha-Yoga, é recomendável fixar o olhar num ponto (trikuti), pois 
isto ajuda a desenvolver a concentração.
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nas escolas, deixando as professoras descontentes e preocupadas. Resumindo, aquele que 

desenvolver seu poder de atenção terá uma boa concentração. Feuerstein lembra que: 

O Yoga Sutra (1.30) enumera nove obstáculos que podem surgir durante a tentativa 
de pacificar  o mundo interior  -  entre eles,  a  doença,  a  dúvida e a  desatenção.  A 
concentração yogue é um estado de alta energia,  e não é difícil perceber que a 
energia psíquica nele posta em ação pode voltar-se contra o praticante descuidado. 
(FEUERSTEIN, 2006:313) (O grifo é meu).

Talvez por esse tipo de alerta, feito por Patanjali no seu Yoga-Sutra e, que Mestre 

Bohdan enfatizava o  fato  de a  prática  da meditação  precisar de acompanhamento.  As 

teorias propostas por Bohdan, que trataremos adiante, destacam a questão energética que 

é colocada em movimento em nosso cérebro quando usamos da técnica da meditação.

É muito difícil saber onde termina a concentração e começa a meditação, o sétimo 

passo ou “anga” do Yoga de Patanjali.

 

VII - Dhyana - Meditação 

Dentro do sistema organizado por Patanjali, a meditação, em sânscrito, dhyana, é o 

sétimo passo. Quando já se alcançou um certo  domínio da mente através da técnica de 

dharana (concentração), o praticante, pouco a pouco, vai se aprofundando para o estado 

meditativo, que é a princípio bastante flutuante. Em um dia é fácil e no outro dia é possível 

que a  dificuldade volte  a  se apresentar  até  que se consiga uma certa  estabilização da 

mente. 

 Convém alertar para a diferença  de visão do que seja meditação para o oriente e o 

ocidente. 

No mundo ocidental, ao buscarmos a origem etimológica da palavra meditação, 

sabemos que ela vem do latim, meditor,  meditaris, meditari e significa meditar, refletir, 

pensar. Conforme Houaiss, existem várias interpretações: 1- “o ato ou efeito de meditar, 

de  pensar  com  grande  concentração  de  espírito”.  Neste  sentido,  toda  vez  que  nos 

concentramos em um determinado tema, seja ele qual for, estaremos realizando meditação.

2- No sentido religioso seria “o exercício espiritual que prepara para a contemplação”. 

Nesta segunda visão, vemos a contemplação como uma atividade superior, visto que a 

meditação em si só estaria preparando a pessoa para algo considerado mais elevado. Mas, 

ao pesquisarmos a origem etimológica da palavra contemplação, encontramos: “ação de 

olhar atentamente, reflexão, meditação”. Ou ainda, teologicamente, seria, “a concentração 
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do espírito  nas coisas divinas”. Acreditamos que o  conceito  teológico é o  mais usado 

quando se fala em contemplação,  mas,  vimos que a palavra,  etimologicamente,  tem o 

mesmo significado de meditação, que seria o pensar com a mente concentrada. 

Podemos deduzir que o fator concentração é extremamente importante em ambas 

atividades, mas, na visão oriental, a meditação é muito mais do que reflexão e tem um 

objetivo  muito  bem definido:  o  Nada,  o  estado  além dos  sentidos,  o  reino  do  “não 

manifestado”, pois, como ensinava Mestre Bohdan, só a ligação do manifestado com o 

não-manifestado pode levar à Realização ou a Libertação.

Voltando ao  sistema de Patanjali, podemos observar que os  três  últimos passos, 

(concentração, meditação e samadhi), a medida que a pessoa se aprofunda na prática, é 

como se eles se unissem. Em uma pessoa treinada, não seria possível dizer onde começa e 

termina a concentração ou a meditação. O processo em si leva a um estado de alerta e a 

um profundo relaxamento. Até mesmo o samadhi, que existe em vários graus, só mesmo 

uma pessoa experiente poderia identificar. É como se todo o processo ocorresse de forma 

simultânea, onde apenas os mais avançados conseguem com enorme facilidade mudar de 

um estado de consciência  para outro  quando assim o  desejam. Em alguns casos,  esta 

passagem de um estado de consciência para outro, ocorre de forma espontânea, como já 

vimos  nos  relatos  dos  discípulos  de  Ramakrishna ou  Yukteswar.  A consciência com 

relação  ao  ambiente  externo  é  pouca  ou  nenhuma  e  os  mergulhos  no  vazio  são 

perceptíveis. O meditador experiente não se preocupa em controlar a sua respiração, como 

faz o Hatha-Yogue, porque a sua respiração vai se tornar espontaneamente controlada. 

Daí Mestre Bohdan nunca ter se preocupado em ensinar técnicas de respiração, pois ele 

sabia que o processo acaba acontecendo naturalmente. 

A meditação,  que queremos focar,  é a meditação yogue,  aquela que  conduz o 

homem, por meio de um processo progressivo de auto-disciplina e purificação da mente, 

ao caminho da suprema libertação. As agitações da mente, que existem em diferentes graus 

e sutilezas, vão progressivamente cessando. Ela se torna mais tranqüila, após um longo 

tempo de prática de meditação silenciosa. Este processo,  embora pareça muito simples, 

não o é, devido às fortes tendências presentes em cada um de nós. Talvez por isso as 

técnicas meditativas são deixadas de lado por muitos praticantes de Yoga,  que acabam 

dando mais ênfase ao lado físico. 

O caminho que leva ao  Yoga  (União)  pressupõe  longa purificação  por  meio da 

meditação e os sábios costumam exprimir a dificuldade do caminho no Katha Upanishad, 
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III,14 “ É penoso passar por cima da lâmina afiada da navalha”. 

Mestre Bohdan ensinava que esta purificação, só pode ser feita por meio do silêncio 

mental, ou seja, da meditação silenciosa. Assim como necessitamos de alimento para o 

corpo, também o necessitamos para a alma. E este alimento é o silêncio mental. Sem ele, 

não é possível nenhum progresso espiritual. A purificação mental, a higiene mental é muito 

mais importante que a física. Mas, a experiência ensina que quando se insiste muito no 

progresso  físico,  a tendência é se descuidar  da saúde mental e principalmente da vida 

espiritual. Ao que parece, é bastante difícil para o ser humano encontrar o “caminho do 

meio”.  Cuidar  do  corpo  é  saudável mas não  podemos  esquecer  que  ele é  apenas um 

invólucro.

Ainda relacionado  ao  processo  da  purificação,  o  Yoga,  que  é  visto  por  muitos 

estudiosos como uma psicologia aplicada, tem uma influência profunda sobre a mente. 

William James  já havia reconhecido que “o sistema ascético mais venerável, aquele cujos 

resultados tem obtido o maior fortalecimento experimental, é, sem dúvida, o sistema yoga 

hinduísta” 52 (JAMES, apud AKHILANANDA1964:150).

Sabemos  que  nossas  atividades  psíquicas  deixam marcas  profundas  e  que  toda 

experiência que vem do ego reforçam a ilusão egóica e que as experiências ligadas aos 

estados  alterados  de  consciência,  durante  a  prática  da  meditação,  nos  impulsionam 

espiritualmente. Assim sendo, quanto mais repetirmos a segunda experiência, a meditação, 

estaremos purificando nossos “vâsânas”, ou seja, as impressões deixadas pela atividade 

psíquica. Plagiando o Cristo, primeiro cuida da tua alma (realiza-te) e o resto será dado 

por acréscimo. Enquanto o ego não for purificado, limpo dos elementos poluidores, tais 

como  o  medo  e  a  angústia,  (as  emoções  destrutivas,  como  diz  o  Dalai  Lama)  não 

poderemos cuidar da alma. Mesmo aqueles indivíduos que já estão libertos do medo, da 

raiva,  da  angústia  e  aparentemente  tranqüilos,  ainda  não  são  livres,  pois  continuam 

escravos da prisão sutil dos conceitos vistos como positivos pela sociedade. A paz imposta 

é tão escravizante quanto o medo ou a raiva.  Obedecer regras, normas de conduta, não 

torna  as  pessoas  melhores  internamente,  mas  apenas  aparentemente  educadas.  Os 

conceitos e condicionamentos que formamos durante toda a vida  acabam funcionando 

como um obstáculo. Mestre Bohdan ensinava:

52 “El  sistema  ascético más  venerable y aquel  cuyos resultados han  obtenido la  mayor  corroboración 
experimental es, sin duda, el sistema indoísta” . (JAMES, apud AKHILANANDA, Psicologia Hindu, 
Editora Paidos, Buenos Aires. 1964).
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Deixe de ser escravo do conceito, seja ele qual for, pois todos os conceitos, mesmo os 
mais lindos, são meros conceitos, são criações dos sentidos, são irreais. Liberte-se do 
conceito e seja essência. Pratique o silêncio mental, domine tua mente, a incessante 
criadora de conceitos. Dominando-a, afasta-a do teu caminho e mergulhe na própria 
vida, na fonte, no oceano da existência, na essência do Ser. (BOHDAN, Manuscrito 
II, s.d., p.87).

Esta libertação dos conceitos ocorre quando a pessoa está madura, preparada para 

isso. Não se trata de um processo intelectual. Feuerstein  lembra que “a purificação é uma 

das principais metáforas da espiritualidade yogue”:

O sentido da pureza física fica explícito no Yoga-Bhâshya (2.32),  que distingue a 
limpeza externa da pureza interna (mental). A primeira se realiza por meios tais como 
os  banhos  e  a  alimentação  adequada,  ao  passo  que  a segunda  é  fruto  de 
instrumentos  como  a  concentração  e  a  meditação.  Em  última  análise,  a 
personalidade em seu aspecto mais elevado, o sattwa,  deve ser tão pura  que possa 
espelhar  sem distorções a  luz do Si  Mesmo transcendente (FEUERSTEIN,  2006: 
308). (O grifo é meu).

 Quanto à limpeza externa, é conhecido de todos que o rio Ganges (Ganga) é o 

símbolo  máximo  da  purificação  dentro  do  Hinduísmo.  Banhar-se  no  Ganges  ou  ser 

cremado em Varanasi tendo as cinzas jogadas no rio sagrado é estar a meio caminho da 

iluminação, dentro da crença hindu. Quanto à alimentação, ser vegetariano ou não, é algo 

que envolve controvérsias entre os praticantes de Yoga, por isso abrimos aqui este ítem. 

A questão da alimentação - Alguns autores ou mestres são bastante liberais neste 

sentido deixando que o discípulo faça as mudanças que  achar necessário no decorrer dos 

anos, sem que haja nenhuma pressão externa. A mudança deve vir de dentro. O próprio 

Dalai Lama já declarou várias vezes em público que se alimenta de carne, orientado por 

seu médico, e isto não diminuiu em nada a sua espiritualidade. Ele declara ainda que “os 

monásticos  budistas  não  são  necessariamente  vegetarianos.  O que eles ganharem, eles 

comerão”. E esclarece  a esse respeito que:

A alimentação vegetariana, quando não resulta em uma deficiência de proteína, é um 
modo de vida saudável. Mesmo que vocês não consigam ser estritamente vegetarianos, 
moderar  a  quantidade  de  carne  ingerida  é  uma  prática  benéfica.  Nas  escolas 
meridionais do budismo, a ingestão de carne não é estritamente proibida, mas a carne 
de certos animais, como aqueles que não têm o casco fendido ou aqueles que foram 
abatidos especificamente para  o consumo de determinada pessoa,  é proibida.  Isso 
significa que a carne adquirida casualmente no mercado é aceitável. Essa carne que 
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pode ser  consumida é chamada de “carne pura”.  E é distinguida por meio de três 
qualificações: que vocês não tenham visto o animal ser morto para vocês o comerem, 
que vocês não tenham recebido nenhuma informação com relação a isso e que vocês 
não tenham dúvida de que o animal não foi abatido para seu consumo. De um modo 
geral, as escolas budistas Mahaianas também não proíbem a ingestão de carne. ... O 
padrão  geral,  portanto,  é que a  carne livremente disponível no mercado pode ser 
consumida,  mas  somos proibidos de matar  animais  para  nosso próprio consumo. 
(DALAI LAMA, 2001:91).

 Ramakrishna dizia também que:  “mesmo quando  um homem viva de  carne  de 

porco, se ama a Deus é bem-aventurado”. Entre seus ensinamentos encontramos:

392- Para um vegetariano, comedor de comidas simples descondimentadas, mas sem 
desejo de realizar a Deus, para ele essa comida à base de vegetais é o mesmo que a 
carne de vaca. Mas, para aquele que come carne de vaca e deseja alcançar a Deus, a 
carne é como a  comida dos deuses.  (RAMAKRISHNA,  Apud VIYOYANANDA, 
s.d.: 95) 

Esta  frase,  considerando-se  que  vem  de  um  hindu  e,  mais  ainda,  um  hindu 

considerado “santo”, não deixa de surpreender dentro do círculo daqueles que praticam o 

Yoga.  Alguns  historiadores  apontam  Pitágoras  como  a  pessoa  que  teria  lançado  o 

vegetarianismo  no  ocidente,  alegando  que  seria  importante  como  parte  da  devoção 

religiosa, ecologia e saúde. Ele teria aprendido este costume na Índia?53 Para outros, os 

Jainistas  teriam dado  origem  a  esta  prática.  Isto  foge  ao  nosso  tema,  mas,  alguns 

nutricionistas e médicos não aconselham uma dieta  vegetariana; outros,  talvez de uma 

linha mais esotérica, consideram a carne um alimento rico em ácido úrico,“veneno” que 

poderia  deteriorar  a  flora  intestinal.  Consideram ainda  que  as  pessoas  que  têm uma 

atividade física mais intensa poderiam liberar essas toxinas, mas outras mais sedentárias 

seriam mais suscetíveis a elas. Outro fator seria a matança de animais e a devastação da 

floresta para dar lugar ao gado usado para corte. É importante repensar qualquer ligação 

do vegetarianismo com a espiritualidade, pois, se isto fosse verdadeiro teríamos muitos 

seres  iluminados  entre  os  praticantes  de  Yoga.  Sarma,  um pesquisador  indiano,  nos 

oferece a sua visão:

Os sábios hindus que pregam a  não-violência reconhecem ao mesmo tempo que o 
Ahimsa perfeito é apenas um ideal. ... Por exemplo, todas as criaturas conseguem sua 
comida somente por meio da violência. Algumas matam vida animal e alguns vida 
vegetal. Porém, como os animais possuem formas de vida mais elevada do que os 
vegetais, matar animais é uma violência maior do que matar vegetais. Assim sendo, o 
Hinduísmo ensina que ser vegetariano é uma maneira mais elevada de vida do que ser 

53 Conforme Maria Montessori “O grande sábio grego Pitágoras viajou para a Babilônia e para a Índia 
para aprender a sabedoria com os magos e brâmanes” (MONTESSORI, 2003:86).
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carnívoro, e descreve o santo ideal como sendo aquele que vive de ar (vayubhaksaka) 
e que não ofende a vida animal ou vegetal para manter sua existência corporal. É a 
pratica desta virtude cardeal, dentro do melhor de sua habilidade, que tornou os hindus 
aquilo que são hoje. ... Sua docilidade, sua hospitalidade, sua humanidade, seu horror 
ao derramamento de sangue, sua gentileza para com os animais e seu culto à vaca são 
todos resultantes disto. Numa palavra,  o caráter  pacífico da civilização hindu é o 
resultado ideal de Ahimsa. Se é um fato que as massas na Índia, apesar da terrível 
pobreza, são muito menos brutais do que as massas nos outros países, é devido à não 
violência pregada e praticada pelas classes. ( SARMA, D.S.,1967:64).

Para aqueles que se dizem vegetariano, apenas tirando a carne vermelha do cardápio, 

talvez entendam que peixe, frango e até o alface tem a sua forma de vida. Mestre Bohdan, 

nunca colocou nenhuma objeção no que diz respeito à alimentação ou estilo de vida. Para 

ele, os impedimentos relacionados à prática do Yoga-Meditação era de ordem mental e 

jamais de ordem física. Entramos nesses pormenores porque em geral os praticantes de 

Yoga têm a convicção de que para praticá-lo é preciso ser vegetariano, ou que isto poderá 

ajudar no seu crescimento espiritual.

Voltando ao nosso tema relacionado a purificação interior vimos que a concentração 

e a meditação são as técnicas utilizadas para este fim. A meditação, sendo uma técnica que 

leva gradualmente ao descondicionamento, devolve à pessoa sua autonomia. Assim, após 

muita dedicação, a mente se liberta de todas as tendências, preconceitos e predisposições, 

atingindo o estado isento de todo tipo de flutuações, até alcançar a Cosmo-experiência. 

Feuerstein explica que:

quando o pensamento se torna uma coisa crônica em virtude das marcas subliminares 
deixadas pelo seu constante exercício, passa a ser contrário à realização do Si Mesmo. 
... Nessa teoria dos ativadores subliminares, o Yoga prefigurou a moderna noção do 
inconsciente, mas foi muito além das intuições e metas da psicanálise na medida em 
que  desenvolveu  meios  pelos  quais  todo  o  conteúdo  do  inconsciente  pode  ser 
erradicado (FEUERSTEIN, 2006:303).

Claro que, se não puder ser atingido um estado completo de purificação porque a 

prática da meditação foi iniciada já na idade adulta, o esforço para nos tornar melhores 

como  pessoas,  como  seres  humanos  é  bem vindo.  Dalai Lama diria  que  se  trata  de 

investimento para a próxima vida. 

Mestre Bohdan sempre orientava que devemos “meditar para Nada” pois qualquer 

expectativa com relação à prática acaba por construir obstáculos, ou seja, impedimentos. 

Neste sentido, as pessoas que usam da meditação para curar doenças ou mesmo com a 

intenção  de  se  tornar  um iluminado já estará  construindo,  com essa  expectativa,  sua 
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própria barreira. Lembrar que a própria mente é o grande obstáculo e que interromper o 

fluxo de pensamentos é ir além da mente. Qualquer desejo ou aspiração que construímos 

na nossa mente  pode se transformar como um obstáculo quando se trata de meditação. O 

próprio Ramakrishna reconheceu que não conseguia se libertar da imagem da deusa Kali.54 

O oitavo e último passo do Yoga-Sutras de Patanjali é o samadhi.

 

VIII- Samadhi - 

No  sistema  codificado  por  Patanjali,  os  passos  iniciais  (Yama,  Nyama,  Asana. 

Pranayama, Pratyahara) são considerados preparatórios.  Os principais são três:  dharana 

(concentração), dhyana (meditação) e samadhi.  

 A prática disciplinada da concentração da mente levará a estados cada vez mais 

elevados  de  consciência,  atingindo a  meditação  que  deve culminar no  samadhi. Neste 

estágio,  o  objeto  da concentração  é abandonado e a mente é levada a permanecer  na 

condição de concentração, estabilizada num vácuo, e assim um novo mundo surge para o 

homem, um novo estado de consciência é revelado em cada prática. 

Como um físico ou matemático precisa começar pelas quatro operações até abrir o 

seu caminho para os raciocínios mais profundos da ciência, assim também o praticante de 

meditação  deve  estar  preparado  para  um longo  curso  de  treinamento  para  chegar  ao 

samadhi. Poucos praticantes, na verdade, atingem este estágio.  A vivência do Yoga deve 

ser feita em nível mais profundo, e não é aconselhável prender-se apenas às informações 

tiradas de livros, que podem muitas vezes trazer noções conflitantes, como no exemplo 

abaixo. Um professor  é  perguntado  por  um de  seus  alunos  a  respeito  do  que  seria 

concentração (dharana) e meditação (dhyana):

P: Vamos supor que você fosse um estudante e tivesse de escrever um artigo. Você já 
tem uma idéia sobre ele. Quando se senta e começa a se concentrar,  você está em 
estado de dharana. Quando você realmente se envolve com o esforço de entender sua 
idéia e coloca-la no papel, isso é dhyana?
R: Sim.    (DESIKACHAR:2007:177).

A comparação não parece adequada, pois, uma simples concentração para escrever 

um texto  não  é  a  concentração  que se espera em uma prática meditativa.  A resposta 

deveria ser negativa porque, quando se trata de meditação, o foco da concentração exigida 

é  muito  mais  estreito,  mais  afunilado,  mais  refinado.  Logo,  não  é  qualquer  tipo  de 

54 VIJOYANANDA, Swami, O Ensinamento Espiritual de Sri Ramakrishna, s.d.:197.
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concentração  que vai levar ao  estado  meditativo.  No  exemplo citado,  a pergunta  está 

relacionada ao ato  da criação de um texto,  e aí muitas idéias podem surgir ao mesmo 

tempo; mesmo quando defino aquilo que vou escrever, isto não se trata de forma alguma 

de dhyana (meditação).  Meditação é um estado  de consciência que vai além da mente 

pragmática. Não é “se envolver com o esforço de entender uma idéia”. Esforçar-se para 

entender uma idéia não é um estado de consciência que possa ser chamado de meditativo. 

Claro que existem vários níveis de concentração e até mesmo de meditação, assim como 

existem vários níveis de compreensão do que venha a ser concentração e meditação. Cada 

pessoa acaba formando sua visão pessoal a respeito do tema. Vimos no capítulo segundo, 

que inúmeras “receitas de meditação” são descritas em livros e revistas, mas, trata-se, na 

maior parte,  de técnicas que ajudam a desenvolver a concentração, sem dúvida alguma, 

muito positivas.  

Continuando no exemplo citado, a próxima pergunta do aluno é:

P: E, nesse exemplo, o que seria um estado de samadhi?
R: Imagine que você “empaca” no meio do processo de escrever no papel. Você não 
sabe como continuar,  então dá uma parada  no seu trabalho por  um tempo e faz 
alguma outra coisa. De repente, no meio do que quer que esteja fazendo, vem até você 
um lampejo: “Já  sei!”.  Você, na  verdade, não tem na cabeça todo o artigo, mas, 
entendeu como prosseguir. Você se senta de novo à sua mesa e termina de escrever 
tudo. Nesse ponto, você se fundiu completamente com o assunto – tornou-se um com 
o  assunto  -  e  pôde  assim,  facilmente,  terminar  o  texto.  Isso  é  samadhi. 
(DESIKACHAR: 2007:177).

Aqui, pode-se falar talvez de um “insíght” mas não de um samadhi. Se assim fosse, 

alunos de doutorado e  mestrado teriam com muita freqüência os seus “samadhi”. Dentro 

da  filosofia  yogue,  o  samadhi  é  um estado  onde  existe  completo  recolhimento  dos 

sentidos,   produzido  através da técnica de meditação  silenciosa.  É  preciso ir além do 

controle  da  mente,  e  mergulhar  no  vazio.  Uma pessoa,  após  muitos  anos  de  prática 

meditativa,  pode nunca ter experienciado o samadhi.  O nosso objetivo com este exemplo 

foi apenas mostrar que algumas vezes podemos  confundir o leitor quando generalizamos 

ou vulgarizamos certas expressões que dizem respeito à experiências muito profundas.

Mestre  Bohdan costumava  relatar  que,  normalmente,  quando  uma pessoa  está 

desanimada, triste,  sem energia para a vida, procura ajuda nos santos,  nos deuses, em 

Jesus ou em Buda. Eles servem então de refúgio, de motivadores, de centro de poder. 

Mas, onde eles foram buscar esse poder, essa força? Dentro deles, pois, perceberam que a 
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força, o ânimo, a motivação estava dentro deles e não fora. Eles aprenderam a chegar até a 

fonte da vida. “Eu sou a Vida” dizia Jesus. Aprenderam que esta fonte da vida é universal, 

idêntica em todo ser humano e, por isso, ensinaram cada discípulo a buscar na sua própria 

fonte. Que o caminho para chegar a fonte da vida é o silêncio mental e isto cabe a cada um 

realizar ou  não.  Mestre  Bohdan definia o  samadhi como a ausência da movimentação 

sensorial e o gozo do Nada. Existe uma fusão da mente ao Si Mesmo,  “como o sal se 

mistura na água”. Deve-se ainda levar em conta que existem vários graus de samadhi e nos 

estágios mais avançados apenas grandes mestres chegam a alcançar. 

Com este passo ou anga, encerra-se o Yoga-Sutra de Patanjali. É notório que, ao 

transformar o Yoga em um sistema e, ao acompanhar os seus passos, sente-se que o Yoga 

para Patanjali é visto como “um caminho”. Mas, toda sua preocupação, desde a prática 

dos preceitos morais (Yamas e Niyamas), sentar-se de forma confortável usando de uma 

das posturas de meditação (asanas), realizar a respiração correta (pranayama), voltar os 

sentidos para dentro (pratyahara), exercitar a concentração da mente (dharana), mergulhar 

na  meditação  (dhyana)  tem  como  único  objetivo  fazer  com  que  o  aluno  chegue  à 

iluminação (samadhi). Ele definiu claramente  o que é Yoga “citta-vrtti-nirodha”, restrição 

das funções da mente.  Logo,  para atingir o  verdadeiro estado de Yoga,  é preciso que 

trabalhemos a mente.

 Patanjali  é considerado por muitos como o pai do Yoga, mas, segundo a tradição, 

o criador do Yoga foi Hiranyagarbha. Embora alguns duvidem da sua existência, outros 

acreditam que  seria  um yogue,  e  que  teria  escrito  alguns  trabalhos  sobre  o  Yoga, 

Feuerstein nos oferece outra explicação:

O nome significa  “Germe de Ouro”  e,  na  cosmomitologia  vedântica,  significa  o 
embrião da criação, o primeiro ser a surgir da base não manifesta do mundo, a matriz 
das miríades de formas criadas. Assim,  Hiranyagarbha não é um indivíduo, mas 
uma força cósmica primordial. Dizer que ele é o criador do Yoga só faz sentido 
quando se compreende que o Yoga consiste essencialmente em estados alterados de 
consciência através  dos  quais  o  yogin  se  identifica com níveis  superiores  de 
realidade. Nesse sentido, portanto, o Yoga é sempre uma revelação. Hiranyagarbha 
é  apenas  um símbolo  do  poder  ou  da  graça  pelo  qual  o  processo  espiritual  é 
desencadeado e revelado (FEUERSTEIN, 2006:273). (O grifo é meu).

Neste texto, temos uma definição do Yoga que mostra sua característica essencial : 

o Yoga como um estado de consciência. Quando sentamos em meditação e acionamos a 

bio-energia que está ligada à “força cósmica primordial” atingimos um estado alterado de 
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consciência, nos unimos a este símbolo de poder que é Hiranyagarbha onde tudo passa a 

ser revelado.

É esta mesma idéia de Yoga que Mestre Bohdan passou a seus discípulos: o Yoga 

é um estado de consciência que se atinge por meio da prática da meditação silenciosa. E, à 

medida que ocorre  um aprofundamento,  o  Yoga vai se revelando até  realizar a União. 

Yoga é estado de iluminação, ou seja, alcançar o Yoga é alcançar a iluminação. Assim era 

também interpretado em alguns textos antigos, tais como, no Upanishads ou no Bhagavad 

Gita:

Deve-se observar também que, vez por outra,  o termo yoga é usado nos textos em 
sânscrito para denotar a própria meta do Yoga. Assim, no Maitrâyanîya-Upanishad 
(6.28), texto anterior à era cristã,  a palavra se refere à realização do Supremo Si 
Mesmo. No  Tattva-Vashâradî  (3.9)  e  no  Amrita-Nâda-Bindu-Upanishad  (23),  a 
palavra yoga é empregada para designar o estado de êxtase temporário (samâdhi). 
(FEUERSTEIN, 1998:39). (O grifo é meu).

É este tipo de Yoga mais original, Yoga como União, Yoga = Samadhi. Que os 

grandes mestres valorizavam e continuam valorizando.

3-2 - Uma Linhagem Especial 
 Shiva, Ramana Maharshi e Bohdan Wijtenko.

No capítulo primeiro apresentamos vários mestres importantes dentro  do Yoga-

Meditação e do Hatha-Yoga. Agora pretendemos completar a relação, com a linhagem do 

Mestre Bohdan Wijtenko.

Primeiramente, importa esclarecer o que é uma linhagem. Na visão de Feuerstein 

uma linhagem é como uma corrente elétrica contínua que não reduz sua força, pelo 
menos não enquanto houver uma débil ligação. Às vezes, quando a transmissão foi 
interrompida, um grande mestre se encarna para reviver os ensinamentos e a linhagem 
de ensino (FEUERSTEIN,2001:117).

Embora haja pessoas que duvidem da existência de  seres humanos considerados 

especiais ou grandes mestres, pode-se observar claramente que existem seres em diferentes 

graus de evolução. Se acreditarmos que o ser humano está se aperfeiçoando no transcurso 

de  sua  vida  em busca  de  uma  determinada  meta,  com certeza  temos  alguns  que  já 
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alcançaram essa meta. Na história das grandes civilizações,  encontramos gênios que se 

destacaram em diferentes  áreas,  na  arte,  música,  filosofia,  ciência,  política  e  religião. 

Dentro  das grandes religiões, há super-homens considerados representantes do  próprio 

Deus.  No Hinduísmo, existem os chamados avatares ou encarnações divinas, além de uma 

grande leva de rishis, santos e instrutores. No Cristianismo, temos profetas e santos, dentre 

eles o mais conhecido é Jesus.

Quanto à aparência destes grandes seres, Leadbeater relata:

Não  há  nenhuma  característica  física  que distinga  infalivelmente os  adeptos  dos 
demais homens; mas eles sempre se apresentam em atitude solene, nobre, digna, pura 
e serena, de modo que quem os encontre dificilmente deixa de reconhecer que se acha 
diante de  um homem extraordinário. É o varão forte e silencioso que só fala com o 
propósito  definido de favorecer,  aconselhar  e  remediar;  e,  contudo,  é sumamente 
benévolo  e  jubilosamente  humorista,  mas  sem  molestar  ninguém  com  o  seu 
humorismo;  antes,  ao  contrário,  mitiga  as  tribulações  da  vida  (LEADBEATER, 
1999:29)

Todos eles, os grandes Mestres, têm como missão ajudar a humanidade a crescer. 

O termo mestre,  dentro  da filosofia oriental, é usado para designar seres humanos que 

atingiram a tão  desejada perfeição,  e alcançaram o que para os cristãos é chamado de 

“salvação”,  e  para  os  hindus e  budistas é conhecido como “libertação”.  Besant  define 

Mestre: 

Um ser humano que se aperfeiçoou e que não tem mais nada a aprender na terra, que 
vive num corpo humano sobre a terra para auxiliar os homens e que recebe alunos que 
desejam evoluir rapidamente a fim de ajudar, estando dispostos a abandonar tudo por 
este propósito (BESANT, 1999:66).

É difícil para um ser humano comum acreditar que possa haver tais pessoas, mas o 

fato de não conhecer não significa que não exista. Acredito que,  todas as pessoas que 

conheceram o professor Bohdan (como ficou conhecido), não tinham a menor dúvida de 

que estavam diante de um Mestre. Neste sentido, deve-se aceitar o testemunho daqueles 

que  experienciaram,  investigaram  e  colocaram  diante  de  nós  os  resultados  de  tais 

experiências. Na Índia, existem muitos testemunhos com relação a esses seres especiais, 

que eles existiram no passado e que existem no presente. Eles se isolaram cada vez mais e 

têm se tornado difícil descobri-los. Existem ainda muitos yogues que vivem isolados nas 

montanhas da Índia, alguns deles com poderes extraordinários, que poucos conseguem 

conhecer. Dentre todos os yogues, aquele que é respeitado como o Pai do Yoga é Shiva.55 
55  Em alguns livros pode-se encontrar ainda Siva ou Xiva.
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3.2.1 - Shiva

Na  mitologia  hindu,  temos  uma  variedade  muito  grande  de  deuses,  mas  esta 

variedade  se  dilui  num  monismo  ou  monoteísmo,  o  que  se  torna  muito  fácil  de 

compreender nas palavras de Heinrich Zimmer: 

A  filosofia  e  a  ortodoxia  hindu  esclarecida  são  fundamentalmente  monistas  e 
monoteístas, apesar das multidões de deuses e seres supra-humanos em que é prolífica 
a mitologia do país. As múltiplas representações são apenas especializações, virtudes 
específicas, atitudes, componentes, facetas. Olhados sob o ponto de vista da própria 
divindade (um estado atingido pela iluminação da ioga), os aspectos da existência 
que nos parecem contraditórios – criação, duração, dissolução - são apenas um e o 
mesmo em termos de origem, significado e final.  São as  mutáveis auto-expressões 
fenomênicas da divina e única substância ou energia vital que, embora revelada de 
forma trinaria,  transcende as  mudanças que parece infligir a  si  mesma, não sendo 
afetada por elas.  A compreensão dessa unidade é o objetivo da sabedoria hindu 
(ZIMMER, 2002:112). (O grifo é meu).

O autor  ao  afirmar  que  a  divindade “é um estado 

atingido  pela  iluminação  do  ioga”,  faz  lembrar  as 

palavras  de  Krishnamurti  ao  definir  Deus  como  “o 

homem  purificado”.  Esta  purificação  pode  ser 

realizada por todo humano. Mestre Bohdan dizia que 

“todos  os  seres  purificados são  deuses e  que,  todos 

devem ser deuses, por isso a purificação é a coisa mais 

importante a ser feita, usando a técnica do silêncio da 

mente” (Manuscrito II,s.d.:p.70).

O ser  humano  costuma personificar  os  seus  deuses, 

inclusive o  próprio  Absoluto,  o  Divino,  e Shiva é  a 

personificação da forma masculina do Divino.  Ele é o “Senhor”, aquele que tem o poder 

de criar, conservar ou destruir. Entre os grandes mestres do Yoga ele é considerado o Pai, 

o Protetor do Yoga, o Deus dos Yogues, o Auspicioso, o Benevolente, o Beneficente e o 

Abençoado. 

Um dos objetivos da filosofia hindu é levar o indivíduo a vivenciar o divino. Entre 

os  vários  deuses  do  hinduísmo,  temos  a  conhecida  tríade:  Brahma,  Vishnu  e  Shiva. 

Brahma seria o Criador, Vishnu, o Preservador e Shiva, o Destruidor. O deus Brahma  é 

visto como aspecto positivo do universo  e seus mitos nunca trazem uma personalidade 
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ambivalente,  como  acontece  com  Vishnu,  Shiva  ou  a  Deusa-Mãe,  Kali,  que  são 

caracterizados  dentro  de  uma dualidade:  belos e  horrendos,  bons e  maus,  criadores  e 

destruidores, imagens belas e imagens aterrorizantes. Mas, apesar dos aspectos negativos, 

eles concedem sabedoria e paz, pois a natureza transcendente  engloba a um só tempo 

todas as polaridades. Na realidade, o aspecto destrutivo do Deus está ligado ao fato de 

poder romper, descondicionar a personalidade egóica para que ela se purifique e possa se 

unir ao Divino realizando o Yoga. 

Shiva é manifestado com os mais variados nomes e formas. Zimmer os descreve:

A plenitude das funções e aspectos mutuamente antagônicos de Siva revela-se quando 
seus devotos o invocam por uma centena de nomes. Descrevem-no também suas 25 
“manifestações  jocosas”  (liamurti)  –  que  seriam dezesseis,  de  acordo  com outra 
tradição.  Reduz-se  a  estes  cinco,  às  vezes,  a  multiplicidade  de  seus  aspectos 
expressivos:  1-A  Manifestação  Benéfica  (anugrahamurti),  2-A  Manifestação 
Destrutiva (samharamurti), 3- O Mendigo Errante (bhiksatanamurti), 4- O Senhor dos 
Dançarinos  (nrttamurti),  5-  O  Grande  Senhor  (mahesamurti).  Entre  os  títulos 
integrantes  das  listas  mais  extensas  estão:  O  Deus  com  a  Lua  no  Cabelo 
(candasekhara),  Protetor  do  Ganges  (gangadhara),  Matador  do  Elefante-Demônio 
(gajasamhara),  Consorte  da  Deusa  Uma  e  Pai  de  Skanda,  Deus  da  Guerra 
(somaskanda), O Senhor que é Metade Mulher (ardhanarisvara), Senhor do Píncaro 
(sikharesvara),  Senhor  dos  Médicos  (vaidyanatha),  Destruidor  do  Tempo 
(kalasamhara),  Senhor do Rebanho (pasupati),  Dispensador de Dádivas  (sankara), 
Auspicioso (siva), o Uivador (rudra) (ZIMMER, 2002:106).

Como  senhor  do  Yoga, Shiva  é  conhecido  como  Yogendra,  Yogeshvara, 

Mahayogi, pois é ele quem ensina ao mundo as técnicas do Yoga, para levar o homem a 

iluminação. Shiva é ao mesmo tempo o benévolo (Shambhu) e o terrível (Bhima). Seu 

veículo é o touro  e esta é também a sua representação no reino animal. Seu colar é a 

serpente e para ele o homem que se identifica com a natureza deve andar nu. A nudez é 

símbolo de liberdade, virtude e santidade e tem um valor mágico e sagrado. 56 

O mais conhecido e popular objeto de adoração de Shiva que permanece até os 

dias de hoje por toda Índia é o  Linga ou Falo. O culto de Shiva e do Linga (falo) foi uma 

herança  deixada  pelos  harappianos  (do  Indo)  entre  os  hindus,  reforçada  pela  importância  do 

touro ... e também, num menor grau, do tigre, do elefante (DANIÉLOU,1989:17). É o símbolo da 

união criadora,  é o  órgão  misterioso  pelo qual o  princípio criador  manifesta-se dando 

56 Já vimos que o mundo grego chegou a conhecer por meio de Alexandre,  o Grande,  esses ascetas e 
soldados  gregos  que  quiseram  aprender  os  ensinamentos  de  mestres  indianos  e  tiveram  que  se 
desnudar. O Jainismo também exigia que seus discípulos andassem nus.
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origem  a  um  novo  ser;  o  princípio  cósmico  da 

criatividade que dá a vida ao universo.

 Já no período neolítico foram encontrados  registros 

de adoração desta forma divina em pedra, nas ruínas 

de  Mohenjo-Daro,  ao  lado  de  outros  símbolos 

importantes. 

Entre  os  Puranas,  como são  conhecidos  os  contos 

populares,  o  Kurma-Purana  explica  a  origem  da 

adoração  do linga: conta a lenda que um dia Shiva, 

disfarçado de asceta, com o corpo nu, passeava pela 

floresta,  onde  viviam muitos  sábios.  Seu  nome era 

Kâlabhairava.  Mulheres  e  jovens  eram apaixonados 

por ele, e:

 

tocavam-no,  abraçavam-no e passavam a  segui-lo.  ...  Os  santos,  porém,  ficaram 
enfurecidos com a conduta escandalosa do estranho e com o efeito mágico que ele 
tinha sobre suas mulheres e filhos. Exigiram que ele cobrisse seus órgãos genitais e 
passasse a dedicar-se seriamente à penitência (tapas). Pondo em uso todos os poderes 
sobrenaturais  que  haviam acumulado  no  decorrer  de  décadas  de  intensa  ascese, 
amaldiçoaram reiteradamente Kâlabhairava. Não obstante, suas maldições não tinham 
efeito algum, “como luzes de estrelas que se lançassem sobre o brilho do sol”, e não 
puderam fazer mal ao jovem. Furiosos pelo fracasso, começaram a espancar o asceta 
nu com pauladas, e ele teve de fugir. Kâlabhairava e seu séquito chegaram então ao 
eremitério  do  sábio  Vashishtha,  onde  pediram  de  comer.  A  esposa  do  sábio, 
Arundhatî, aproximou-se do visitante com a máxima reverência e dispôs-se a servir-
lhe alimentos. Porém, Kâlabhairava foi de novo expulso pelos ascetas da região, que 
correram atrás dele gritando e exigindo que ele arrancasse fora o pênis para que não 
pudesse mais ofender as  pessoas.  Sem hesitar,  Kâlabhairava  arrancou os próprios 
órgãos genitais – e imediatamente desapareceu. De repente, o mundo inteiro cobriu-se 
de trevas e a terra tremeu. Por fim, os videntes e sábios começaram a perceber que 
Kâlabhairava não era outro senão o próprio deus Shiva, e sentiram-se aterrorizados e 
cobertos  de  vergonha.  Seguindo  o  conselho  de  Brahma,  Criador  do  Universo, 
buscaram o perdão de Shiva adorando o seu símbolo (linga), o princípio da criação. 
Depois de algum tempo, Shiva voltou à floresta e revelou aos sábios penitentes os 
segredos do Yoga do Senhor dos Animais (pâshupata-yoga) (FEUERSTEIN, 2006 : 
365).

Temos várias interpretações para o linga ou lingam. Uma delas, como vimos acima, 

é o símbolo da energia viril criadora, associado com freqüência ao símbolo feminino, a 

yoni, que dá forma à base da imagem, em cujo centro se fixa o linga .

 Para Feuerstein, linga, em inglês lingam, significa “marca ou sinal” e, na tradição 
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Samkhya, se refere “àquilo que tem características”, isto é, a personalidade humana, que é 

composta pela mente superior, mente inferior, cinco sentidos cognitivos e  cinco sentidos 

conativos. Seu significado metafísico seria:

o linga representa a potência ou poder inimaginável da criatividade antes da criação 
do mundo. No seu Tantra-Âloka (5:54), o grande acadêmico e adepto Abhinava Gupta 
explica o termo da seguinte maneira: “Todo esse [universo] é dissolvido( lînam) nele e 
todo esse [universo] é percebido (gamyate) como residindo dentro dele”. De modo 
similar, o “Amaraugha-Prabodha (55) oferece a seguinte definição etimológica: “Onde 
o móvel e o imóvel se dissolvem pela força de laya, isso é [conhecido como] linga”. 
Pela lei oculta das correspondências, “assim em cima como embaixo”, o linga cósmico 
também tem sua representação no microcosmo do corpo humano  (FEUERSTEIN, 
2005:139).

 Simbolizando o casamento sagrado, lembra também o arquetípico de Pai e Mãe do 

universo, ou seja a dualidade dos sexos: Céu e Terra, Yang e Yin, Urano e Gaia, Zeus e 

Hera. Daí as imagens que se vê, por exemplo, em Kajuhao, relacionadas a Shiva e sua 

esposa  (conhecida  nos  mitos  como  Uma,  Durga,  Parvati,  Kali,  Camunda,  Gauri, 

Haimavati, Vindhyavasini) num erotismo alegórico que tantas vezes foi, e continua sendo , 

mal interpretado. Essa união representa  o Absoluto que se desdobra aparentemente nesta 

dualidade  caracterizando  todo  antagonismo  que  envolve  o  ser  humano  nesta  esfera 

fenomênica.  O  masculino  é  a  personificação  do  aspecto  passivo  que  chamamos  de 

Eternidade  e  a  mulher,  o  aspecto  ativo  da  energia  shakti,  do  dinamismo do  Tempo. 

Embora  opostos  na  aparência,  são  uma  única  essência.  Algumas  esculturas  indianas 

representam o deus Shiva como um hermafrodita, meio homem e meio mulher:

Esta imagem representa a união dos opostos, Shiva e sua 

consorte  Shakti  –  Parvati.  É  o  Ardhanarishwara,57 o 

andrógino  divino.  A  imagem representa  a  síntese  das 

energias  masculina e  feminina.  As representações  mais 

antigas são do período dos Kushanas (35-60 d.C.).

O termo  “Ardhanarishvara” é  uma combinação  de  três 

palavras: ardha, nari e ishvara, significando, meia-mulher 

e Deus. Ou seja, o Senhor cuja metade é mulher.

Também no budismo tibetano encontra-se essa  conexão 

entre  o  masculino-feminino, como o  deus Vajradhara e 

sua  consorte,  estreitamente  abraçados,  sentados  num 

57  Pesquisa feita em 26/03/2009: www.en.wikipedia.org/wiki/ardhanari.
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trono de lótus, conhecidos como “Yab-Yum”. Eles se fundem um no outro em profunda 

concentração, numa “calma imortal”. 

O Yantra, termo usado para instrumentos de adoração (ídolos, quadros ou figuras 

geométricas) na tradição hindu, traz também essa simbologia do masculino-feminino. O Sri 

Yantra,  uma mandala (círculo  sagrado),  é  um desenho geométrico  composto  de  nove 

triângulos que se interpenetram, sendo que os triângulos com a ponta voltada para baixo 

representam o feminino, correspon-

dem a Yoni ou shakti. Os triângulos 

que apontam para cima simbolizam 

o masculino, o fogo, correspondem 

a vahni, energia  ígnea, calor solar, 

fervor  ascético,  calor  corporal, 

força  vital  condensada  no  sêmen 

masculino. Os triângulos vahni sim-

bolizam  a  essência  masculina  de 

Deus,  e  os  triângulos  shakti,  a 

essência feminina de sua consorte.

Outra representação de Shiva, 

talvez a mais conhecida no mundo 

ocidental, é a do “Nataraja”, o “Rei 

dos Dançarinos”. O Shiva-Nataraja, 

representado  normalmente  em 

bronze,  data  dos  séculos  X e  XII 

d.C.  Shiva  é  considerado  o 

Dançarino Cósmico e em sua dança ele incorpora a energia que se manifesta através da 

evolução,  preservação  e  dissolução  do  universo.  A  simbologia  que  ele  carrega  é 

interessante: na mão direita superior traz um pequeno tambor, que representa o som, que 

está associado ao primeiro dos cinco elementos que é o éter, a manifestação primordial de 

onde  emanaram os  outros  elementos:  ar,  fogo,  água  e  terra.  O som e  o  éter  unidos 

significam o momento da criação,  a energia produtiva do Absoluto.  O som está ligado 

também à fala, à revelação, à magia e à verdade divina. 

Na mão esquerda superior, ele tem os dedos formando uma meia-lua (ardhacandra-

mudra) e traz na palma da mão uma língua de fogo, que simboliza a destruição do mundo. 
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Percebe-se um perfeito  equilíbrio entre  as mãos esquerda e direita,  o  que mostra  uma 

harmonia entre os opostos: a criação e a destruição. A segunda mão direita, com o gesto 

de “não temas”, que simboliza proteção e paz. A segunda mão esquerda aponta para o pé 

esquerdo levantado. Este pé simboliza a liberação. Shiva está dançando sobre o corpo de 

um anão-demônio, que simboliza a cegueira humana, a ignorância. Ao redor da imagem, 

temos uma mandala de fogo (prabha-mandala) que traz vários significados: a energia da 

sabedoria; representaria a sílaba sagrada Aum ou OM, pois as vogais a e u juntas fazem o 

“O” . 

A  sílaba  OM,  é  também  muito 

conhecida e usada principalmente entre 

os  praticantes  de  Yoga,  seja  como 

objeto  decorativo  em  bronze,  como 

amuleto  (brinco,  anel, pingente),  como 

tatuagem ou em roupas,  em diferentes 

cores e tamanhos. 

Zimmer esclarece a simbologia:

A é o estado do despertar  da consciência,  envolta com seu mundo de experiência 
rudimentar.  U é o estado de consciência onírica,  que vivencia as  sutis  formas  do 
sonho. M é o estado de sono sem sonhos, a condição natural da consciência  imóvel e 
indiferenciada,  na qual toda a  experiência é dissolvida numa não experiência bem 
aventurada,  num  todo  de  consciência  potencial.  O  silêncio  que  se  segue   à 
pronunciação trinária A, U e M, é a não-manifestação última, na qual se reflete a 
perfeita  supraconsciência,  que se  funde com a  essência  pura  e transcendental  da 
realidade divina: Brahman é vivenciado como Atman, o Self. Por isso, AUM, fundido 
com  o  silêncio  circundante,  é  um  som  simbólico  da  totalidade  da  existência-
consciência e, ao mesmo tempo, sua afirmação voluntária” (ZIMMER, 20002: 124).

Shiva é  também Kala ou  Maha-Kala,  o  Tempo  e  o  Grande Destruidor.  Neste 

aspecto,  ele está sempre presente nas fogueiras fúnebres ou nos cemitérios, pois rege o 

mundo  dos  mortos.  Tudo  o  que  nasce  deve  morrer  e  o  deus  criador  é  também o 

destruidor. Tem o corpo coberto de cinzas, que representam o que restou daquilo que foi 

destruído mas também é delas que renascerá um novo mundo. Interessante lembrar que 

antigamente  os  shivaístas não  tinham o  costume de  cremar os  seus mortos.  O luto  é 
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representado pela cor do açafrão e é a cor usada também por aqueles monges que não 

andam nus. É considerada sagrada e até hoje os adeptos de Shiva trazem a testa pintada 

com esta cor. Ela é usada também pelos monges budistas.  

Shiva costuma ser venerado também sob o aspecto da energia feminina, sua shakti, 

a deusa Kali. Sem ela, Shiva é como um corpo sem vida (shava), incapaz de se manifestar 

e de concretizar  suas idéias no mundo.  É conhecida a expressão “Shiva sem Shakti é 

Shava”.  A manifestação  desta  energia em forma de matéria exige dois polos  opostos: 

Shiva e  Shakti.  O  culto  à  Mãe  Universal  ou  à  Grande  Mãe  pertence  às  populações 

dravídicas da Índia e foram encontradas nas escavações de Mohenjo-Daro e de Harapa. A 

deusa Kali, também chamada de Durga, a Inacessível, representa o aspecto terrível. Ela se 

apresenta com os aspectos de Shiva, o Destruidor, com um colar de crânios e serpentes, 

um cinto feito com cabeças e mãos das vítimas. Seu culto está ligado ao tantrismo e os 

sacrifícios sangrentos estão presentes até os dias de hoje em locais mais afastados. (Em 

1987, presenciei este tipo de sacrifício no Nepal.)  Kali é invocada como “Mãe” protetora 

e foi venerada pelo conhecido mestre Ramakrishna. (citado no capítulo primeiro).

O Shivaísmo

Shiva é responsável pela ordem universal e tudo que existe no universo faz parte 

do corpo divino. Este princípio deu origem ao shivaísmo, onde o homem se harmoniza 

com a natureza e tem com ela uma completa  interação. Suas origens são encontradas no 

período neolítico e no começo da idade do bronze, no culto de Pashupati, o senhor dos 

animais e de Parvati, a dama das montanhas, pelas tribos dos drávidas.  O shivaísmo vai se 

sobrepor ao animismo  e nele encontraremos a base, a fonte de todas as outras religiões na 

Índia. 

As características do shivaísmo são o culto do falo, da serpente, do touro (Shiva é 

também chamado de Shringin, o Cornudo e traz como colar uma serpente) e mais tarde 

surgem o tigre e o leão, considerados montaria da deusa. O shivaísmo, “religião do povo e 

da natureza”, entrou em conflito mais tarde com a “religião da cidade”, representada na 

época pelo bramanismo. Teria sido codificado por volta do sexto milênio a. C.  Daniélou 

esclarece:

Com as invasões arianas, impõe-se, na Índia e em todo mundo ocidental, a  grande 
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religião dos povos nômades da Asia Central,  religião cujos deuses são fenômenos 
naturais e virtudes humanas personificadas. Indra é o deus do Raio; Vayu, o deus do 
Vento; Surya,  o deus do Sol;  Varuna,  o deus das Águas;  Agni, o deus do Fogo, 
Dyaus, o deus do Espaço. ... Rudra é o destruidor, o Tempo, princípio da morte. Mais 
tarde  ele  será  identificado  com Shiva.  Embora  a  religião  ariana  procure  tornar 
favoráveis  as  forças  naturais,  através  de  sacrifícios,  ela  não  é  uma  religião  da 
natureza.  É uma religião cujo centro é o homem, que busca  somente o apoio dos 
deuses a fim de garantir sua segurança e seu domínio. A partir do segundo milênio, o 
shivaísmo é gradualmente absorvido pela religião védica ariana.  Isso resulta, por um 
lado, no hinduísmo ulterior... .  (DANIÉLOU, 1989:20).

A forma de viver dos shivaístas, que foi caracterizada pelos estudiosos como uma 

“religião  primordial”,  foi  assimilada  mais  tarde  por  outras  crenças,  integrando-se  ao 

bramanismo védico e o transformando. A religião védica incorporou e preservou os ritos 

de  outros  cultos,  adaptando-os;  assim  torna-se  difícil  separar  os  elementos  arianos 

originais dos outros.  Daniélou assim descreve:

 Já antes, o Rig-Veda 9II,21,5), o livro sagrado dos invasores arianos, pedia ao 
deus Indra que não permitisse que os adeptos do culto de Shiva, que eles chamam 
de  Shishna-devas,  os  adoradores  do  falo,  pudessem  aproximar-se  de  seus 
sacrifícios rituais. Todavia, o poder da magia misteriosa  do deus nunca pode ser 
ignorado impunemente e teve de ser reservado um lugar para  o culto de Shiva-
Dioníso, apesar da hostilidade que sempre lhe reservaram os senhores da cidade. 
(P.  Barnerjee,  Early,Indian  Religions,  p.41)...  Shiva  é  acusado  de  ensinar os 
segredos do saber aos shudras, aos humildes, de estar cercado por bandos 
delinqüentes que zombam das instituições da sociedade e dos governos de velhos. 
(DANIÉLOU,1989:09). (O grifo é meu).

A semelhança de Jesus, Shiva também foi considerado um fora da lei, com poderes 

mágicos, que convivia com os mais simples, e que preocupava os dirigentes, neste caso os 

brâmanes. Seus cultos envolviam um sentimento de amor e êxtase e com o decorrer do 

tempo diversas seitas shivaístas  foram surgindo e o  uso  de sacrifícios sangrentos  por 

algumas  delas  não  era  bem visto  pelo  bramanismo.  Os  shivaístas  eram considerados 

hereges por desprezarem os Vedas e os brâmanes não eram respeitados por eles. Vamos 

encontrar mais tarde as perseguições ao shivaísmo, ao sufísmo e as seitas místicas. Apesar 

disso, persiste a influência do pensamento shivaísta nos dias de hoje,  na atitude do povo 

indiano com relação aos animais, aos homens e aos deuses, seus ou alheios, o  que se 

reflete na sua admirável tolerância.  Atualmente, o shivaísmo esconde-se atrás de um certo 

esoterismo e os mais jovens, principalmente, o ignoram com certo desdém. Alguns monges 

shivaístas,  imitando o  deus,  vivem nus, trazem o  corpo coberto  de cinzas em sinal de 

desprendimento (ou utilizam uma massa branca para substituí-la), os cabelos são longos e 
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duros, praticam meditação em locais de cremação, que simboliza o local onde o ego é 

destruído, onde as ilusões e as ações são reduzidas a cinzas. Hoje, já não se sabe quando 

este  tipo  de apresentação  é real ou  apenas busca gratificação posando para  fotos  de 

turistas ou curiosos. É possível encontrá-los, distante dos grande centros, principalmente 

na região norte da Índia.  

Os cultos shivaístas expandiram-se além das fronteiras e, em outras culturas (Indo, 

Suméria, Anatólia, Creta,  Malta, etc),  foram encontrados vestígios de mitos e símbolos 

shivaístas. Na Suécia, sobre um rochedo em Skäne, foi encontrado um deus itifálico cuja 

datação remonta ao século VIII ou VII a.C. e, na Dinamarca, figuras fálicas em madeira 

são da idade do bronze. O deus cornudo dos celtas é encontrado no norte da Itália, no 

antigo santuário  de Valcamonica.  Já vimos,  no capítulo primeiro,  que o  contato  entre 

ocidente e oriente é muito antigo; daí ser compreensível encontrarmos símbolos comuns 

em diferentes partes do mundo.

No que tange à linhagem do Mestre Bohdan, é necessária uma breve exposição 

sobre um yogue que ele muito admirava, e do qual se considerava herdeiro, depois de 

Shiva: Ramana Maharshi.

3.2.2 - Bhagavan Sri Ramana Maharshi (1878 - 1950)

Sri  Ramana  Maharshi,  nasceu  em  Tiruchuzhi  ou 

Tiruchuli, Tamil Nadu, uma pequena aldeia ao sul da Índia, em 

29  de  dezembro  de  1878,  tendo  recebido  o  nome  de 

Venkataraman. Seu nome foi então  abreviado para Ramana, 

pelos familiares. Seus estudos básicos foram feitos nas aldeias 

de  Tiruchuzhi  e  Dindigul.  Seu  pai,  Shundaram  Ayyar, 

advogado, faleceu quando ele tinha 12 anos e passou então a 

ser cuidado por  sua mãe e tios.  Mudou-se para a cidade de 

Madura  onde  cursou  a  Escola  Média  de  Scott  e  depois  o 

Ginásio  da  Missão  Americana.  Mostrou-se  indiferente  nos 

estudos, embora demonstrasse ter uma inteligência aguçada. 

Ainda jovem ouviu falar sobre o Monte Arunachala, local sagrado para muitos e 
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intuitivamente  muito  especial para  ele.  Em novembro  de  1895,  conheceu  um parente 

distante  que  lhe disse que  “vinha de  Arunachala”.  Ficou  estarrecido  pois  subitamente 

tomou consciência de que aquele lugar existia, era real. O parente, também surpreso com o 

interesse  de  Ramana,  explicou-lhe  que  Arunachala  ficava  próximo  a  Tiruvannamalai, 

distante 160 quilômetros de Madura. Naquela época, Ramana deveria estar se preparando 

para  ingressar  na  faculdade  de  Madras,  mas isto  já não  lhe interessava,  pois,  estava 

envolvido com a leitura de um antigo livro sagrado que contava a história de Sessenta e  

três santos, adoradores de Shiva. Outra obra que o havia impressionado era Life of Kabir 

( A Vida de Kabir). 

Algum  tempo  depois,  aos  dezessete  anos,  Ramana  passou  por  uma  forte 

experiência. Estava sozinho na casa de seu tio quando, de repente, sentiu que ia morrer. O 

medo foi grande e, sem articular palavras, ele decidiu que deveria se preparar e dramatizou 

a própria morte.  Voltou-se para dentro de si mesmo e se perguntou: “o que significa a 

morte? O que está morrendo? Com a morte do corpo estarei morto?”. Ele descreve: “Meu 

corpo jaz sem movimento, está se tornando frio e rígido, mas Eu, minha consciência, não é 

atingida absolutamente. Eu sou, portanto,  independente dessa forma que está morrendo. 

Eu não sou este corpo”. (RAMANA, apud MOUNI SADHU, 1976:39).

Visualizou a sua cremação e o seu corpo sendo transformado em cinzas. Naquele 

momento, sentiu, então, que algo permanecia. Sentiu um estranho poder.

 “Eu” sou consciência imortal. “Tais especulações”, relatou ele tempos depois, “não 
eran infundadas. Atravessaram-me como verdades vivas e poderosas, das quais tive a 
experiência direta,  quase sem reflexão.  O “Eu”  (isto é,  o verdadeiro Eu ou o Eu 
superior)  é  realidade,  a  única  realidade  nesse  estado  transitório.  Toda  atividade 
consciente relacionada com o meu corpo fluía para esse “Eu”. Daquele momento em 
diante, toda atenção, como se através de poderosa mágica, passou a ser atraída para o 
“Eu”,  o Eu  superior.  O  medo da  morte  desapareceu por  completo.  A partir  daí, 
permaneci inteiramente absorvido no “Eu superior” (RAMANA, 1998:12).

Após este fato, a vida de Ramana teve uma transformação radical. Deixou de sair 

de casa e se tornou cada vez mais introvertido. Costumava sentar na postura de meditação 

e mergulhar para o interior, no silêncio. Este comportamento gerou muitas brincadeiras 

por parte do seu irmão mais velho, mas ele se tornou totalmente indiferente com relação às 

críticas. Passou a freqüentar o templo, e observava longamente as imagens dos homens 

santos e pedia a Ishvara que sua devoção aumentasse cada vez mais, coisa que antes ele 

não fazia. Passou a ser criticado pela família por seu comportamento considerado estranho 

212



e decidiu fugir de casa, em busca do seu sonho, o monte Arunachala58. Deixou apenas um 

bilhete dizendo que o seu objetivo era honesto e que eles não se preocupassem. 

Com pouco dinheiro, viajou para Tiruvannamalai. Lá chegando, raspou a cabeça 

em sinal de renúncia ao mundo, se desfez das roupas e passou a usar apenas uma tanga, 

hábito que portou  ao longo de sua vida. Por  muito tempo,  circulou de um lugar para 

outro, tendo sido sempre alimentado e protegido pelas pessoas que podiam notoriamente 

sentir sua espiritualidade. Ramana atingiu o conhecido “estado sem ego” e tornou-se um 

adepto  do silêncio. Naquela época,  jamais havia lido as escrituras sagradas e não tinha 

contato com livros; somente muito anos depois pode verificar nos livros a explicação para 

suas experiências. Na época, um sadhu chamado Seshadriswami passou a cuidar do jovem 

Ramana, pois este muitas vezes era molestado pelas crianças que lhe atiravam pedras e não 

entendiam o  seu  comportamento  arredio,  sempre  “sentado  como  uma  estátua”.  Ele 

recebeu o nome de Swami Brahmana e passou a viver no porão de um templo sempre em 

profunda meditação. Sua atitude atraiu pouco a pouco alguns devotos e muitos curiosos59 

e assim passou dois anos mudando de um templo para outro. Sua imobilidade e silêncio 

chegavam a durar muitos dias e muitas vezes as pessoas o alimentavam à força. Foi então 

que surgiu Palaniswani, um devoto que acompanhou e cuidou de Sri Ramana por mais de 

vinte  anos.  No  final  de  1916,  já  com  38  anos  de  idade,  viveu  em  um  templo  de 

Pavazhakkunru, sugestão esta dada por seus devotos.  Foi ali que sua mãe, Alagammal, 

depois de longa busca, o encontrou e decidiu mais tarde que ficaria ao lado dele. Tornou-

se sua discípula e sua vida no ashram foi muito difícil pois recebeu um treinamento rígido 

por parte do filho. Conta-se que ele freqüentemente a ignorava quando perguntava alguma 

coisa ou quando percebia que ela pretendia um tratamento diferenciado por ser a mãe do 

swami. Ele costumava dizer que, “todas as mulheres são minha mãe”. 

Nos anos subseqüentes, Ramana mudou-se para outras grutas até atingir o monte 

Arunachala,  onde  foi  fundado  o  seu  ashram,  ali  ficando  até  a  sua  morte.  Sua  mãe 

trabalhava na cozinha e servia a todos, o que não era comum para uma brâmane. A partir 

de 1920, ela adoeceu e neste período Ramana cuidou dela com muito carinho. O silêncio e 

a prática da meditação fizeram dela uma mulher diferente e, quando faleceu, em 19 de 

maio de 1922, foi sepultada como uma mulher santa (não tendo sido cremada, como seria 

58 O Arunachala é um dos mais antigos e sagrados locais da Índia. Ramana dizia ser o coração da Terra e 
Sri Shankara chamou-o de o Monte Meru. O Purana Skanda diz ser  a sede do coração de Shiva.

59  Recentemente (19/06/2008), a Discovery Chanell  apresentou  O Novo Buda, o jovem Ram Bom Jan 
que,  no Nepal,  passa  por  experiência  semelhante,  mostrando  que fatos como estes ainda  são uma 
realidade. Cientistas ocidentais analisam e surpreendem-se com o adolescente de 15 anos.
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o hábito), no sopé do monte, ao sul. No local foi levantado um  templo e seis meses depois 

Sri Ramana decidiu mudar-se para o local. Surgiu ali o “Sri Ramanashramam”, o ashram 

de Sri Ramana, que cresceu rapidamente.  Seu único irmão sobrevivente, mais jovem que 

ele, passou a administrar a comunidade. Ramana recebeu visitas do mundo inteiro e entre 

eles o erudito (pandit) Ganapati Sastri que foi quem o denominou Maharishi, ou Maharshi, 

como ficou conhecido. Maha é “grande” e rishi “vidente” ou “sábio”, ou seja, o “grande 

sábio”. 

Pelas respostas dadas, foi reconhecido como pertencente à alta linhagem conhecida na 
Índia como dos Grandes Videntes. Após a publicação de uma obra por Narasimha 
Swami sobre a vida e os ensinamentos de Maharshi, e após o aparecimento do famoso 
livro  A  Search  in  Secret  Índia,  por  Paul  Brunton,  principiou  uma  afluência 
ininterrupta de visitantes de todo o mundo (MOUNI SADHU,1976:40). 

Muitas falas dessas reuniões, onde brâmanes sentavam-se ao lado de párias (nesta 

época a divisão de castas era muito rígida) e das quais participavam tambem ocidentais ou 

muçulmanos, acabaram mais tarde se transformando em livros. Ramana escreveu muito 

pouco e, quando o fez, foi para atender seus discípulos, durante os anos em que ficou em 

completo  silêncio.  Redigiu  dois  pequenos  manuais  intitulados:  Spiritual  Instruction 

(Instrução Espiritual) e  Who am I?  (Quem sou Eu?),  que foram escritos entre 1900 e 

1902.  Escreveu ainda versos e hinos, entre eles: os Quarenta versos acerca da Realidade,  

Cinco Hinos a Arunachala, Cinco versos acerca do Eu. Outras obras são baseadas nos 

registros de exposições verbais feitas pelo Mestre, em forma de diálogo,  com perguntas e 

respostas.  Reunidas num só volume temos o  Talks with Sri  Ramana Maharshi,  Three 

Volumes in One, um trabalho monumental realizado por Sri Munagala S. Venkataramiah 

(mais tarde  conhecido como Swami Ramanananda Saraswati),  um velho discípulo que 

reuniu os diálogos realizados por Sri Ramana durante quatro anos, entre 1935 e 1939. Ele 

falava fluentemente telugu, tamil, sânscrito e o inglês, conhecia a filosofia do Mestre e a 

afinidade que existia entre eles facilitou o trabalho de ambos. Esta obra foi revisada pelo 

próprio Ramana. Conhecia um pouco de inglês e vez ou outra  lía um texto,  jornal ou 

revista neste idioma, mas,  durante as reuniões, se sentia mais à vontade falando o seu 

idioma. Estes diálogos são a fonte dos ensinamentos do Mestre de Arunachala que passou 

a maior parte de sua vida em silêncio. Nessas reuniões, pessoas dos mais variados tipos e 

níveis  estiveram  presentes  e  todas  elas  sempre  obtiveram  resposta  aos  seus 

questionamentos.  Céticos  ou  agnósticos,  teístas  ou  ateístas,  pobres  ou  príncipes, 

intelectuais  ou  pessoas  muito  simples,  que  perguntaram  sobre  fenômenos  psíquicos, 
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poderes paranormais, doenças, milagres ou vida após a morte.

Muitos  brâmanes  e  homens eruditos  de todas  as  partes  da  Índia  constantemente 
afluíam a Tiruvannamalai. Representantes dos círculos mais elevados da Índia – Rajás 
e  Maharajás  –  com suas  famílias,  frequentemente  eram  hospedados  na  morada 
solitária.  Alguns deles acompanhados de suas  esposas  européias,  em belíssimos e 
custosos  saris.  Os  príncipes  eram hospedados em edifícios  a  uns  cem metros  de 
distância do ashram. Ofereciam custosas dádivas ao ashram e muito contribuíam para 
a sua construção. Não se observam as distinções de classes na presença de Maharshi, 
mas  a direção do ashram dispõe de lugares para os príncipes, perto de Maharshi, pois 
permanecem ali poucos dias (MOUNI SADHU, 1976:64).

Sobre os   ensinamentos  de Sri Ramana, outras  obras  foram escritas e  algumas 

foram revisadas por  ele,  tais como:  Life  and Teachings of  Sri  Ramana Maharshi por 

Narasimha Swami, em 1936 e Maha Yoga por Who, em 1947.

 Entre as inúmeras pessoas que visitaram Sri Ramana podemos destacar algumas 

que  deixaram relatos  escritos  sobre  ele  e  seus  ensinamentos  em suas  obras.  Eles  se 

tornaram seus fieis discípulos ou  admiradores  tais como,  Paul Brunton60 (já citado  no 

capítulo primeiro),  Evans-Wentz,  que é  inclusive citado  em obras do  Mestre  Ramana, 

Arthur Osborne61 e Mouni Sadhu62. 

Mouni Sadhu escreveu um diário no período em que esteve no Ashram de Sri 

Ramana e das suas anotações surgiu o livro  Dias de Grande Paz.  Neste,  ele descreve 

sobre a pessoa do Mestre: “Maharshi, como eu o vi, era um homem idoso, magro, muito 

esbelto,  de cabelo branco; sua pele era da cor de velho marfim, os movimentos fáceis, 

suaves e calmos; a fisionomia transmitia o estado natural de uma concentração interior sem 

o mais leve esforço da vontade”. (SADHU, 1976:23). Num outro momento ele relata:

Os grandes olhos negros parecem estar contemplando o infinito por cima das cabeças 
de todos os presentes, e seu olhar, parecendo não se concentrar em quem quer que 
seja, penetra no mais profundo recesso do coração de cada um. E é realmente difícil 
evitarmos mergulhar nosso olhar nesses olhos quando estamos perto de Maharshi. Ele 

60  Paul Brunton teve oportunidade de conviver com Sri Ramana e, ao que tudo indica, foi o primeiro a 
divulgar  a  pessoa  do Mestre  no  ocidente  (em 1950)  por  meio  de  sua  obra  A  Índia  Secreta,  (em 
português pela Editora Pensamento).

61  Arthur Osborne conviveu com Sri Ramana alguns anos e deste contato surgiram seus livros Ramana 
Maharshi  and the  Path of  Self-Knowledge,  publicado pela  primeira  vez em 1970 e  The Collected  
Works of Ramana Maharshi, de 1972. Estes livros surgiram de transcrições de palestras (perguntas e 
respostas) realizadas no Ashram de  Sri Ramana.

62  Mouni  Sadhu,  pseudônimo  de  Mieczylaw Sudowski,  místico  e  autor  de  várias  obras,  nasceu  em 
Varsóvia,  Polônia,  em 17  de agosto de 1897 e faleceu em 1971.  Seus livros  mais  conhecidos são 
Concentração  (1959),  Samadhi:  a supraconsciência  do futuro(1962),  Meditação:  princípios  gerais  
para sua prática(1967) e Dias de Grande Paz(1953), onde relata sua convivência com Sri Ramana no 
Ashram de Arunachala.  Estas obras já foram traduzidas para o português (Ed. Pensamento) sendo a 
maioria esgotadas. Existem outras em inglês. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Mouni-Sadhu) 09/05/2008.
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reina em silêncio, sobre a variada multidão que o rodeia, constituindo um foco para 
tantos e tão variados sentimentos humanos. (Ibid: 35)

Nesta  descrição  de  Mouni  Sadhu  a  respeito  do  Mestre  Ramana,  podemos 

identificar  a  foto  que  está  anexa  no  início  deste  texto,  uma  das  poucas  que  foram 

realizadas.

Mouni Sadhu conta ainda que Sri Ramana “caminhava com dificuldade, pois tinha 

os joelhos e tornozelos inchados pelo reumatismo. O braço esquerdo e cotovelo envoltos 

em ataduras, devido ao tumor maligno”.  Conta-se que este tumor teria surgido de uma 

agressão que o  Mestre sofreu por  ladrões que haviam entrado no ashram para roubar. 

Ramana Maharshi passou por duas cirurgias mas veio a falecer, com câncer, em 14 de abril 

de 1950.

Seus ensinamentos:

O primeiro livro de Ramana foi redigido por volta de 1901, quando ainda praticava 

o  voto  do  silêncio e traz  instruções dadas ao  seu discípulo Gambhiram Seshayya.  Em 

inglês, Who Am I? ou Quem sou Eu?63, trata da célebre pergunta que o Mestre ensinava a 

seus  discípulos  como  técnica  para  se  atingir  a  realização.   Também conhecida como 

“Auto-Investigação”,  em sânscrito  “Vichara”, é um caminho para  tranqüilizar a mente 

rebelde.  Ramana  ensinava  que:  “Jamais  alguém  pode  descobrir  a  Verdade  pelo 

pensamento,  nem pode  chegar  a  qualquer  descoberta  no  campo  espiritual  através  da 

atividade da mente”. O Mestre Bohdan também ensinava que “a Verdade está além da 

mente” e, ao que tudo indica, o papel da mente na busca da cosmo-experiência é de pouca 

importância. 

Enquanto realizamos a auto-investigação, ensinava Ramana, devemos compreender 

que nossos sentidos físicos e nossa mente são coisas impermanentes e condicionadas e 

devem ser excluídas do campo do Real. Aquilo que resta é o verdadeiro Eu.

Destacamos algumas orientações de Sri Ramana em Auto-Investigação.  Quanto a 

natureza da mente, ele ensina:

63  Tenho  comigo  uma  tradução  deste  livro,  que  pertencia  ao  Mestre  Bohdan,  sob  o  nome  Auto-
Investigação. A tradução da versão revisada do original em tamil, publicada por T.N. Venkataraman, 
Presidente do Sri Ramanaashraman,  em Tituvannamalai,  em 1957. Para o português a tradução (não 
citado o autor)  foi realizada  pelo  Fundo Editorial  Alvorada,  de Porto Alegre,  Rio Grande  do Sul. 
Impresso em setembro de 1970 pela Gráfica Editora A Nação S/A. Tudo indica que a tradução está 
ligada a pessoa de Huberto Rohden, que dirigiu o movimento mundial Alvorada, tendo também uma 
fundação com sua própria editora. 
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1- Segundo as Escrituras indianas, há uma entidade conhecida como “mente” que se 
origina no alimento consumido. Ela gera amor,  ódio, cobiça, cólera, e assim por 
diante.  É  o  conjunto  da  mente,  intelecto,  memória,  vontade  e  ego,  e  embora 
desempenhando tão variadas funções tem o nome genérico de “mente”, e é objetivada 
como os objetos inertes conhecidos por  nós.  É  inanimada,  mas  quando jungida à 
consciência  parece animada,  do mesmo modo como um ferro  aquecido ao  rubro 
parece fogo. (RAMANA,1970:7). 

O grifo é meu para destacar neste parágrafo a afirmação de Sri Ramana: “a mente 

que se origina no alimento consumido”. 

Este livro traz algumas anotações do Mestre Bohdan em canto de página onde 

escreve sua dedução: “Alimento é = a matéria  conseqüentemente, a Mente é = 

a Matéria”. 

Na mesma página, Ramana continua:     

Pensar em se determinada coisa pode ser comida ou não é uma forma-pensamento da 
mente. “É boa, é má”, “pode ser comida”, por exemplo. Noções discriminativas como 
estas,  constituem  o  intelecto  discriminador.  Visto  que  o  princípio-raiz  que  se 
manifesta como indivíduo, Deus e o mundo, nada mais é do que a mente, pura e 
exclusivamente, a sua absorção e dissolução no Ser é a emancipação conhecida como 
Kaivalya, como o Supremo Espírito, Brahman, o Absoluto.  (Ibid:7). O grifo é meu.

Neste  texto,  Ramana esclarece que  a  dualidade faz parte  do  intelecto,  pois  ele é  por 

natureza “discriminador”. Mais adiante, coloca o indivíduo, Deus e o mundo, todos no 

mesmo patamar, isto é, todos fazem parte de um “princípio-raiz” e são nada mais do que a 

Mente, inclusive Deus. Mestre Bohdan  conclui que:  

Se a Mente  = Matéria  e  Deus = Mente,  logo,   Deus = Matéria.  Assim 
sendo:Liberta-te  da  Matéria.  A  meta  final  do  homem é  libertar-se  da  Matéria. 
Libertar-se do  ódio, medo, cobiça,  dor, prazer ...  Deus, e tudo que a mente gera... e 
ligar-se com o Uno. (BOHDAN, exprime sua opinião no livro de RAMANA,  Auto  
Investigação).

Esse  “deus  material”  é  um  deus  “conceitual”  ou  “racional”,  que  precisa  ser 

superado para chegar ao Uno ou Absoluto.

Para Mestre Bohdan a mente é o grande obstáculo no caminho do ser humano em 

busca da Iluminação. Ele ensinava que “a mente é a mais sutil das matérias”. Assim, o 

Yoga, definido como citta-vritti-nirodha (suspensão do fluxo de pensamentos, ou parada 

da mente) é o caminho para se realizar a União. E, para atingir a União, não é necessário 

destruir a Mente mas ligá-la com a Fonte. 
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Num outro momento, Ramana ensina que “Este método de realizar o Absoluto é 

conhecido como Dahara Vidya, ou conhecimento Intuitivo do Coração. Que mais haveria 

para  se  dizer?  O Supremo Ser  deve  ser  realizado  por  experiência direta  e  imediata”. 

(Ibid:17). Ramana esclarece que, para se alcançar o Absoluto ou o Supremo Ser, é preciso 

que se realize uma experiência direta. Logo, isto não vai acontecer através da leitura de 

livros sagrados, de discussões filosóficas, de rituais, de análises, etc. A experiência pessoal, 

o esforço pessoal é o caminho para levar ao estado de Realização.

Ramana demonstra em seus relatos que não é contra as práticas ritualísticas e pode 

se perceber até um aspecto “bhakti” (devocional) na sua linguagem, mas deixa bem claro 

que:

A única maneira de se sobrepor aos obstáculos à sua meditação é proibir a mente de 
se  albergar  nos  objetos  externos,  inverte-la  no  Ser,  e  testemunhar tudo  que 
acontece ali sem ser afetado. Não há outro método.(Ibid:17). O grifo é meu.

Importante a  afirmação  de  Ramana:  “não  há  outro  método”.  Mestre  Bohdan 

costumava dizer a mesma coisa em suas aulas: “é só através do silêncio da mente que 

realizaremos o Yoga”. Através da prática da concentração em um só ponto pode-se reunir 

a energia que normalmente se encontra dispersa em nossa mente devido aos impulsos e 

conflitos de ordem emocional e estímulos externos, como diz Ramana, “proibir a mente de 

se albergar em objetos externos”. Quando a mente está centrada pode-se “testemunhar” 

tudo sem se afetar. “Não há outro método”.     

Ramana completa:

Dominada a mente, tudo o mais é controlado. A mente é, em si mesma, a corrente 
vital.  O ignorante diz que ela se parece na forma de uma serpente enrolada. Os 
seis centros sutis  são meramente imagens mentais destinadas aos principiantes em 
Yoga.  Projetamo-nos nos ídolos  e os  adoramos porque não compreendemos a 
verdadeira adoração interna. Portanto, o Conhecimento do Ser que é onisciente, é a 
perfeição do Conhecimento. (Ibid:18)     

O grifo é para mostrar que Ramana chama de “ignorante” aquele que acredita na 

misteriosa força denominada “kundalini”.  Demonstra  claramente que não é adepto  da 
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idéia de  que  existe  em nós uma serpente  adormecida na base da  coluna que,  quando 

despertada,  deverá  subir  pela  mesma,  ativando  todos  os  “chakras”,  centros  sutis  de 

energia,  até  atingir  o  topo  da  cabeça,  quando  se  atinge  a  iluminação  espiritual.  Para 

Ramana, estes chakras, que ele enumera apenas seis (a maioria dos autores fala em sete 

chakras principais, havendo ainda outros de menor importância) não passam de “imagens 

mentais destinadas aos principiantes em Yoga”. Este é um tema que merece uma pesquisa, 

mas, no momento foge aos nossos objetivos. Para Ramana,  nosso apego aos ídolos, ou a 

adoração  externa,  acontece  porque  não  compreendemos,  ou  não  conhecemos,  a 

“verdadeira adoração interna” e nesse aspecto ele se alinha a vários autores.  

Quando fala da Libertação, Ramana esclarece que o ser individual (que é a mente) 

perdeu a identidade com o Ser Real e acaba se perdendo na escravidão dos sentidos. E 

ainda: “Todavia, o  ego ignorante  do Ser,  mesmo depois de percebê-LO não consegue 

imediatamente  a  Libertação,  ou  seja,  a  Auto-Realização,  devido  às  obstruções  de 

tendências  mentais  acumuladas.  Ele  ainda  amiúde  confunde  o  corpo  com  o  Ser, 

esquecendo-se da sua natureza real”.  (Ibid:19).

Mestre Bohdan dizia que o Ser é o Nada e, neste campo, não se entra até que se 

pague a última dívida. Isto é, o caminho da purificação, por meio da meditação, não é um 

processo tão simples como muitos autores muitas vezes colocam. O caminho para o Nada 

costuma-se dizer que é “estreito e espinhoso” até que se possa entender as palavras de 

Cristo “Eu e o Pai somos UM”.  Para Ramana :

Ser,  Sabedoria,  Conhecimento,  Consciência,  o  Absoluto  e  Deus  significam  o 
mesmo. ... Pode um mendigo tornar-se rei meramente por visita-lo e declarar-se rei? 
Da mesma forma, a não ser que o cativeiro da mente seja destruído pela prolongada 
e ininterrupta meditação “Eu sou o ser Ser, Absoluto”, é impossível atingir o Estado 
Transcendental  da  Bem-Aventurança,  que  é  idêntico  à  destruição  da  mente. 
(Ibid:20). (O grifo é meu).

Está claro que o fato de um mendigo visitar um rei não vai trazer-lhe a majestade e

o  fato  de  um discípulo  realizar  a  meditação  de  forma esporádica  não  vai levá-lo  ao 

Absoluto. É preciso que haja uma prática “prolongada e ininterrupta” para que possamos 

purificar a nossa mente. Mestre Bohdan não costumava ensinar que a mente precisa ser 

“destruída” mas sim que devemos ligá-la com a Fonte, todos os dias, pacientemente, pela 

técnica do silêncio mental.  Quando isto acontece, a pessoa não é mais afetada pelo prazer 

e pela dor e tudo passa a ser percebido sem apego, “como em um sonho”. Ramana  relata:
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Aquele que atingiu o Estado Eterno imperturbável, além mesmo desse estado e que 
transcende à mente e às palavras, é chamado Videhamukta, isto é, quando a mente 
sutil  descrita  acima é  destruída,  a  experiência de  Bem-Aventurança também 
cessa. O ego é afogado e dissolvido no Oceano insondável de Bem-Aventurança e 
nada mais percebe em separado.  Não há nada além disso. É a finalidade última. 
(Ibid:22). (O grifo é meu). 

Importante neste texto é o fato de sabermos que este estado está além da mente e 

das palavras, além da linguagem; daí a grande dificuldade de ser descrito. Está além da 

mente, mas, é por meio dela que chegamos lá. Só a mente pode nos levar até  “o outro 

lado do rio”. Deve-se ainda levar em conta que este estado vai além daquele conhecido 

como “Bem-Aventurança”, que parece um estado mais acessível, intermediário, mas não é 

o final, pois este só acontece quando ocorre uma identidade com o Nada, quando a própria 

“experiência de Bem-Aventurança também cessa”.

Ramana  completa:  “todavia,  a  Bem-Aventurança  da  Libertação  na  vida  só  é 

possível à mente que foi tornada sutil e serena graças à longa e continuada meditação”. 

(Ibid:23). Aqui, o Mestre Ramana reforça que a Libertação só será alcançada por meio da 

prática da meditação e que este processo é longo. 

Ramana dizia  que  “o  mundo  nada  mais é  que  a  mente.  Seus  nomes,  formas, 

formalidades,  castas,  crenças  e  religiosidades  são  concepções  mentais”  (Ibid:31).  Em 

outras  palavras,  Mestre  Bohdan dizia “Tudo é  Conceito”.  Durante  toda  a  nossa vida, 

desde o nascimento, recebemos e assimilamos milhares de conceitos e descobrimos depois 

que, para nos “religar” ao divino, temos que transpor, eliminar os conceitos para voltar às 

origens.  “No fim do caminho está a liberdade. Até lá, paciência.” (Buda). 

3.2.3 - BOHDAN  WIJTENKO (1921 - 1985)
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Nasceu em 21 de novembro de 192164, na cidade de Zukotyn, na Ucrânia, onde 

cursou o que seria para nós atualmente o ensino fundamental. Terminou  o curso colegial 

na cidade de Kolomyia, capital da província. Na Universidade de Lvin, graduou-se em 

Química  e,  nesse  período,  participa  ativamente  do  Movimento  Nacionalista  para  a 

libertação da Ucrânia. Como conseqüência, quase foi fuzilado pelos comunistas e, mais 

tarde, durante a ocupação alemã, foi enviado para um campo de trabalhos forçados. 

Durante a guerra, no período de 1939 à 1945, trabalhou na Alemanha, na cidade de 

Stettin65/ Obermünden, na Fábrica de Papel Feldmühle. 

Com o fim da guerra, fixou residência na Comunidade Ucraniana, em Augsburg, 

Bavaria, na área conhecida como Setor Norte-Americano. Neste período, estuda Filosofia 

na  Universidade  Livre  Ucraniana  onde  também  faz  o  Curso  de  Especialização  em 

Arqueologia  e  Filosofia  Antiga  Hindu.66 Continua  participando  do  movimento  pró 

libertação da Ucrânia. Funda o Partido da Unidade Nacional e é encarregado, por algum 

período, da Pasta do Exterior do governo em exílio.

Em 1948, vai para a Inglaterra onde faz pesquisas em Hinduísmo na Cambridge 

University, com os professores S. Stasiak e Wolhodymyr Shayan e realiza  também o seu 

Doutorado  em  Filosofia.  Lecionou  Filosofia  Hindu  e  Sânscrito  como  Assistente  do 

Professor Wolhodymyr Shayan.

Com o  Professor  Wolhodymyr Shayan funda a  ORDEM,  uma organização  de 

natureza  espiritual  baseada  na  sabedoria  hindu,  com  pretensões  universais.  Nessa 

organização,  Bohdan é o  Redator-Chefe da  The Order,  uma revista filosófica-religiosa, 

que circula mensalmente, sendo publicada na cidade de Ely, Cambridge, Inglaterra. Nesse 

período, lança outras publicações avulsas, entre elas, uma acusação dirigida a Stalin, em 

1950, perante a Corte Internacional da Justiça pela violação da Carta das Nações Unidas. 

Temos conosco alguns exemplares do documento  em forma de mímeo em inglês, cujo 

título é: I Accuse Stalin. Existem alguns volumes em português, tradução realizada quando 

ele já vivia no Brasil.

 Foi colaborador das revistas Prometheus e New Epoch, publicadas periodicamente 

64  Alguns  documentos  mais  antigos  trazem  o  ano  de  1927.  Com  relação  ao  país  também  existe 
discrepância, pois documentos mais recentes trazem Polônia e os mais antigos Ucrânia. Pesquisando a 
respeito descobrimos que a região que antes era Ucrânia foi no pós-guerra incorporada à Polônia.

65  Atualmente a cidade de Stettin chama-se Szczecin e pertence à Polônia.
66 Apresentamos na  próxima  página  dois diplomas  (cedidos pela  esposa do Mestre)  que no  original 

estavam em russo, mas, preferimos trazer uma tradução que indica, ter sido feita na Alemanha.
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em Londres, Inglaterra. 

Realizou várias conferências nas cidades de Munique, Augsburg e Heidelberg, na 

Alemanha e  ainda palestras dentro da área de orientalística na Universidade de Londres, 

Inglaterra.  Bohdan  falava  e  escrevia  fluentemente  catorze  idiomas:  ucraniano,  russo, 

alemão,  francês,  inglês,  polonês,  italiano,  grego,  português,  espanhol,  sânscrito,  latim, 

hindi e o gurjat, os dois últimos falados na Índia. Como professor de Yoga, fazia parte da 

I.Y.T.A., International Yoga Teachear`s Association, com sede  na Austrália.
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 No  ano  de  1951,  viaja para  o  Brasil,  São  Paulo,  onde  fixa residência.  Nesse 

período,  oferece-se para lecionar Hinduísmo e Sânscrito na Universidade de São Paulo 

(USP), mas não havia naquela época interesse por essas disciplinas. 

Em 1961, casa-se com a brasileira Helena de Mattos, com quem teve um casal de 

filhos, havendo então fixado residência em Sorocaba, interior de São Paulo. Nessa cidade, 

no  período  de  1967  a  1969,  exerce  o  cargo  de  Professor  na  Faculdade  de  Filosofia 

Ciências e Letras de Sorocaba,  onde leciona História da Filosofia Antiga, no curso de 

Filosofia, e História Antiga Oriental, no curso de História.67 Ministrou aulas também na 

Faculdade de Ciências Bio-Psíquicas e  Sociais de São  Paulo e  na Escola Superior  de 

Psicanálise, na cidade de São Paulo.

Em 1966,  Bohdan uniu-se ao  Swami Guru Devanand Saraswatiji Maharaj para 

fundar a Sociedade Internacional de Realização Divina (SIRD), com sede no Brasil e filiais 

em toda América. Foi esse Swami que tive oportunidade de conhecer  em 1968, durante 

uma palestra realizada no Círculo Italiano de Sorocaba e foi ele também quem me iniciou 

na prática da meditação. Alguns anos depois, o professor Bohdan acabou se retirando da 
67  Foi em 1967, cursando o primeiro ano de História  na  Faculdade de Filosofia Ciências e Letras  de 

Sorocaba, que fiquei conhecendo o Professor Bohdan Wijtenko. Lecionava História  Antiga Oriental.
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SIRD, por  ser contrário às idéias místicas de fundo religioso,  relacionadas  prática da 

meditação e defendidas pelo Swami. 

Já na década de sessenta,  a sua intenção era divulgar a meditação para a sociedade 

em geral como uma prática desvinculada de qualquer ritual ou religião com o objetivo de 

levar o ser humano a experienciar o seu estado mais elevado: a iluminação ou moksha. 

Bohdan  iniciou  centenas  de  pessoas  na  prática  da  meditação  silenciosa,  sem nenhum 

preconceito  de raça,  cor  ou  credo,  dando assistência, a qualquer horário,  a todos  que 

necessitassem.

Suas  aulas  eram oferecidas  em reuniões  semanais  que  tinha  como  objetivo  a 

Formação  Livre  de  Instrutores  de  Yoga   de  Nível  Superior.  O  curso,  embora  não 

reconhecido  oficialmente,  oferecia  uma  formação  de  nível  bastante  elevado.  Nessas 

reuniões, participavam pessoas de diferentes faixas etárias e profissões e eram discutidos 

temas relacionados a Yoga, filosofia, religião, ciências, saúde, psicologia, física, química, 

noções de sânscrito, notícias da atualidade; enfim, assuntos variados eram tratados num 

ambiente de harmonia, seriedade e muito interesse. Os encontros eram gratuitos e durante 

muitos  anos  se  tornaram  imperdíveis  e  inesquecíveis  para  muitas  pessoas.  Eles 

aconteceram nas cidades de Sorocaba, São Paulo e Rio de Janeiro. Iniciados por volta de 

1965, as reuniões foram suspensas por curto período e reiniciadas com um pequeno grupo 

até 1985, quando o professor adoeceu e não pode mais continuar esse trabalho, vindo a 

falecer naquele mesmo ano. 

Bohdan fundou, em Votorantim, São Paulo,  um Ashram onde pretendia formar 

técnicos de Yoga-meditação e o local atendeu também à recuperação de toxicomanos com 

o uso da meditação; muitos jovens obtiveram benefícios com essa prática. 

Bohdan realizou muitas conferências em sua vida, mas,  a esse respeito,  restam 

poucos registros. Ele não demonstrava a mínima preocupação em acrescentar títulos ao 

seu “curriculum” e não demonstrava dar valor a estes tipos de documentos. Sabemos que 

em 25 de janeiro de 1975, em Sorocaba, realizou um Congresso, do qual participaram por 

volta de cento e vinte pessoas, tendo como objetivo criar as bases para um movimento que 

tinha como objetivo final levar a pratica da meditação para as crianças nas escolas. Em 

1974, ele havia supervisionado esta  experiência em uma escola da rede municipal de São 

Paulo,  com resultados  muito  positivos.  Daí o  seu  interesse  em  formar  técnicos  que 

pudessem ajuda-lo a realizar este  trabalho no futuro.  Esta  experiência foi repetida em 

período mais recente durante nove anos por seis dos seus antigos discípulos na cidade de 
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Sorocaba, tendo servido como objeto de pesquisa de campo para o trabalho de Mestrado 

em Educação que finalizei em 2002.

 Na cidade de Caçapava/São Paulo, em outubro de 1975, ministrou palestra sobre 

Tóxicos no auditório da 12º Brigada de Infantaria do Exército. Em novembro de 1975, em 

São Paulo, capital, no Clube Atlético Paulistano, foram realizados quatro dias de palestras 

sobre:  A meditação yogue,  sua técnica e seu objetivo. Em novembro do  mesmo ano, 

participou  de um congresso de três dias, como palestrante  da II Convenção Nacional de 

Professores de Yoga, na cidade de Curitiba/Paraná. No Sorocaba Clube, nos dias 13, 14 e 

15 de janeiro de 1976, palestrou sobre: O desenvolvimento do cérebro e a fisiologia das 

emoções, A origem do desequilíbrio humano e a meditação yogue, A meditação yogue,  

sua prática e seus objetivos.   Estas  últimas palestras foram gravadas em fitas cassete 

devidamente transcritas e uma delas será usada  no próximo capítulo. 

 O  objetivo principal  do Mestre Bohdan era formar técnicos que pudessem levar a 

prática  do  Yoga-Meditação  para  as  escolas.  A  esse  movimento  ele  deu  o  nome  de 

“Movimento  da  Nova-Civilização”.  Desse  projeto,  algumas sementes  frutificaram pois 

sabemos que algumas pessoas conseguiram atingir a cosmo-experiência, mas, se levarmos 

em conta sua dedicação de tantos anos, transmitindo conhecimentos e orientando, mesmo 

quando sua saúde já estava bem debilitada, a colheita foi muito pequena. Ele costumava 

dizer que não devemos esperar nada daquilo que semeamos e que não veremos os frutos 

das sementes que continuam sendo espalhadas.

Bohdan Wijtenko veio a falecer em 26 de outubro de 1985. O Jornal Cruzeiro do 

Sul, de Sorocaba, estampou a seguinte mensagem:

Seus ensinamentos continuam vivos. Não deixou livros editados e desconhecemos 

se houve publicação  de trabalhos acadêmicos de sua autoria,  mas deixou um trabalho 

manuscrito que nunca foi publicado e muitas anotações. Tinha como hábito registrar seus 

pensamentos e insights em pequenos papéis, tais como notas fiscais usadas, envelopes, na 

contracapa ou laterais das páginas de livros. Algumas dessas anotações foram recuperadas 
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e encontram-se devidamente organizadas, mas a grande maioria se perdeu em meio de 

livros que foram doados pela família à UNISO, Universidade de Sorocaba, ou ainda para 

particulares.  Algumas  reuniões  foram  gravadas,  mas  em  quase  todas  não  houve  a 

preocupação em se falar de data ou local e acreditamos que a maior parte foram feitas em 

sua residência,  já na última fase de sua vida,  quando havia mudado para  a  cidade de 

Votorantim, próximo da represa da Light. A contribuição deixada por Mestre Bohdan é 

um legado extremamente importante para a ciência e para o Yoga da meditação. Tendo 

vivido a maior parte da sua vida no Brasil, quase 35 anos, dedicou todos estes anos à 

formação de jovens e adultos com o único objetivo: levar cada um a experienciar o estado 

de Yoga.  Bohdan considerava o Brasil como o país ideal para a implantação da primeira 

célula  da  nova  civilização,  por  respeitar  e  praticar  a  liberdade  de  tradições,  credos, 

diferenças  raciais,  ambições  políticas  e,  ao  mesmo  tempo,  com um grande  potencial 

econômico e de crescimento. A partir desta idéia, tinha como objetivo tornar a prática da 

meditação yogue uma disciplina regular dentro das escolas brasileiras. Para isso, precisava 

formar técnicos, ou seja, especialistas de meditação, e foi com esta intenção que, durante 

todo o tempo em que aqui viveu, divulgou seus ensinamentos e iniciou inúmeras pessoas 

nesta prática, sempre alertando para o fato de que todos deveriam manter a pureza da 

técnica, evitando degenerações. Em uma de suas falas, ele esclarece: 

Nós não curamos  nem cuidamos de ninguém. Nós apenas ensinamos a Realização. 
Nosso objetivo não é a psicose, nem neurose, nem dinheiro, nem saúde física, nosso 
objetivo é a realização do ser.

Mestre Bohdan sempre foi enfático ao afirmar que a meditação é a técnica que 

pode  nos  levar  à  iluminação  ou  à  cosmo-experiência,  e  este  mesmo  pensamento 

encontramos em outros mestres. Yogananda também afirmava que a meditação é a mais 

elevada forma de atividade que o homem deve praticar:

Maior, porém, que a atividade, a devoção ou o raciocínio, é a meditação. Meditar 
de verdade significa concentrar-se apenas no Espírito. Esta, a meditação esotérica, é a 
mais elevada forma de atividade que o homem pode desenvolver e o caminho mais 
equilibrado para encontrar Deus. Se você trabalhar o tempo todo, viverá de maneira 
mecânica e perderá o contato com Deus, preocupando-se com seus deveres; e, se o 
procurar  somente com o pensamento analítico,  poderá  perdê-Lo nos  labirintos  do 
raciocínio interminável; se cultivar apenas a  devoção a  Deus,  seu desenvolvimento 
poderá tornar-se meramente emocional. A meditação, entretanto, combina e equilibra 
todos os caminhos (YOGANANDA,2008:8). (O grifo é meu).

226



Alguns gurus indianos costumam dizer que a prática da meditação não foi feita 

para ocidentais, mas isto não é verdadeiro. A dificuldade é igual para todos, ocidentais  ou 

orientais, e tudo vai depender da dedicação pessoal, da disciplina, da força de vontade, 

além do  mais,  nosso  cérebro  tem a  mesma estrutura.  O  ocidental,  talvez  tenha  uma 

tendência maior de se preocupar com a subsistência, de se deixar envolver pelo conforto e 

pela tecnologia pois está imerso  numa cultura mais consumista, coisas a que a própria 

Índia tem sucumbido nos últimos tempos, como já vimos no capítulo anterior. A mente 

humana, seja oriental ou ocidental, é que funciona como um obstáculo e é a única também 

capaz de nos levar à Libertação.  Esta reflexão relembra uma colocação de Paul Brunton:

A cultura torna-se cada vez mais cosmopolita. Nenhuma idéia pode ser mais apanágio 
de uma só nação. Tudo o que é digno disso tende a transpor fronteiras. Além disso, a 
melhor resposta  a  fazer  aos  críticos orientais  é que a  luz interior  existe em cada 
homem, ocidental ou oriental, que a luz da Verdade pode chegar a quem quer que seja 
e a descoberta do que é verdadeiro não está condicionada a limites geográficos, mas 
unicamente nos limites individuais. (BRUNTON, 1997:11).

Assim, a Verdade pode receber vários nomes, mas o significado é igual. No Yoga é 

samadhi ou moksha, no Zen é o satori, no sufismo é fana, no taoísmo é wu ou o Tao. A 

Iluminação está além das palavras, das imagens, dos conceitos,. Não pode ser aprendida 

pelo intelecto, pela razão, pela análise, pela reflexão. O mais importante é a experiência, a 

vivência. “Procurai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á”. (Jesus)

Antes  de  apresentarmos  as  teorias  desenvolvidas  pelo  Mestre  Bohdan  se  faz 

necessário saber onde ele colocava as origens do Yoga. Daí a importância de  adentrar 

brevemente na arqueologia.  Encontrei em um texto,  transcrito  de fita cassete,  de uma 

palestra  realizada  em 15  de  janeiro  de  1976,  pelo  Mestre  Bohdan,  informações  que 

resumem a sua opinião.

A história  do Yoga  é muito complicada  pois  tem diversas  versões.  Nós  somente 
sabemos que o Yoga é uma herança da Índia, mas, não me perguntem de “qual Índia”. 
A história da Índia relata sobre a invasão de vários povos conquistadores e entre eles, 
os árias. Isto teria acontecido por volta de 2500 a 3000 a.C., ou seja a 5000 anos.  A 
datação histórica desses fatos é muito imprecisa porque a Índia não conhece aquilo 
que  nós  chamamos  de  historiografia.  De  qualquer  maneira,  com as  descobertas 
arqueológicas  de  Mohenjo-Daro  e  Harappa,  deduziu-se  que  o  Yoga  já  existia. 
(Palestra de 15 de janeiro de 1976)
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As Origens do Yoga na Arqueologia e a recepção por Mestre Bohdan.

Foi em 1873 que Alexander Cunningham viajou pela segunda vez até Harappa, um 

sítio arqueológico na região de Penjab, noroeste do Paquistão. Uma cidadela de tijolos em 

ruínas que foram na maior parte retirados do local para a construção de uma ferrovia. Pelo 

ano de 1914, o arqueólogo John Marshall reiniciou as pesquisas, mas, com a ocorrência da 

Primeira Guerra Mundial, acabou se desinteressando e um dos participantes do  grupo, 

R.D.Banerji,  em 1919,  descobriu uma estupa  budista  em Mohenjo-Daro.  A escavação 

continuou e foram encontrados mais três sinetes, um deles representando um unicórnio. 

Em 1925, a Sociedade Indiana de Arqueologia lançou um novo programa de escavações e 

Marshall voltou para o local chefiando a equipe. Mais de mil sítios arqueológicos foram 

descobertos  na  região  Mohenjo  Daro  e  Harappa.  Sabe-se  hoje  que  o  alvorecer  da 

civilização indiana remonta pelo menos ao neolítico, ou seja, sete mil anos antes da nossa 

era. Marshall saiu em 1929, assumindo o inglês Mortimer Wheeler. Descobriu-se que a 

medida que o rio Saraswati secava e se modificava o curso do Indo, muitas colonias foram 

inundadas.

Os objetos encontrados foram datados, pelo carbono 14, na maioria entre os anos 

3000 e 2500 a. C. A partir de 1980, as provas acumuladas haviam eliminado a hipótese de 

Wheeler, segundo a qual a civilização harappiana sucumbira a uma invasão indo-ariana. 

Entre os sinetes descobertos está “pashupati” (senhor dos animais) o  deus cornudo em 

postura de Yoga-Meditação. 
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Este  sinete  (acima a  esquerda)  é  considerado  uma importante  descoberta  com 

relação à datação  do Yoga,  mas não simboliza a resposta  final. O “selo de pashupati” 

retrata  uma divindade sentada,  com o pênis ereto,  rodeada de quatro  animais: elefante, 

tigre, rinoceronte e um búfalo. Para muitos estudiosos ele simboliza um protótipo do deus 

Shiva. 

Os arqueólogos sustentam que à época do Buda a ioga já era uma disciplina antiga. 
Os primeiros sinais conhecidos de sua  existência remontam a  Mohenjo-Daro onde 
foram encontrados diversos sinetes de barro  atestando que já  existia  a  prática  de 
padmasana e de diversas outras posturas associadas a ioga. O que leva a pensar que a 
prática do ascetismo no subcontinente indiano é anterior a aparição dos Vedas e que 
serviu para preparar o terreno em que floresceu a nova religião. ( ALCHIN e outros, 
1999:74).

Importante  observar que  esta descoberta está relacionada à época de Buda, mas o 

sinete do “deus cornudo” é anterior e foi datado em 3000 anos a.C.. A origem do Yoga 
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ainda está envolta em muito mistério e existem mesmo alguns estudiosos que acreditam 

que a prática da meditação  esteja vinculada às origens do  Xamanismo. Na opinião de 

Feuerstein:

Algumas autoridades opinam que o Yoga nasceu diretamente do Xamanismo, mas é 
difícil  provar  essa  alegação.  É  verdade  que  o  Yoga  contém  certos  elementos 
xamânicos,  mas  absorveu  também muitas  outras  doutrinas  e  práticas.  Segundo 
Michael Harner,  a  transição do Xamanismo ao Yoga aconteceu na época em que 
surgiram  no  Oriente  as  primeiras  cidades-estado  e  os  xamãs  passaram  a  ser 
perseguidos  e  mortos  pelos  representantes  da  religião  oficial.  Para  não  serem 
encontrados, eles tiveram de parar de bater seus tambores e, obrigados pela situação, 
elaboraram métodos silenciosos de alteração da consciência.  Foi assim,  segundo a 
reconstituição  que  Harner  faz  da  história  antiga,  que  surgiu  a  tradição  yogue. 
(FEUERSTEIN, 2006:136).

O  autor  discorda  da  posição  de  Harner  alegando  que  o  enfraquecimento  do 

xamanismo  está  ligado  ao  crescimento  das  cidades-estado  e  também  ao  fim  das 

comunidades  tribais.  E  completa  que  “para  bem compreender  esse  colapso,  podemos 

encará-lo como sinal de uma mudança de consciência que intensificou e individualizou 

mais a auto-percepção do homem. Tudo isso está associado ao surgimento da estrutura de 

consciência mental” (FEUERSTEIN, 2006:136).

Os  estudos  de  Eliade  (1998)  relacionados  ao  Yoga  e  ao  Xamanismo  são 

fundamentais  para o estudo dos temas. Ele cita algumas características relacionadas ao 

Xamanismo e o  praticante  de Yoga pode  identificar certas  semelhanças entre  os  dois. 

Tanto o yogue como o xamã passam: pelo processo de iniciação que são caracterizadas 

pelo desmembramento, morte e ressurreição simbólica do candidato. Este tipo de iniciação 

simbólica é evidenciada nas visões que podem surgir em práticas meditativas. A morte é 

vivenciada em cada meditação quando se mergulha no “nada”,  mas, ao  “ressuscitar” é 

como se uma nova “mente” fosse sendo construída. O processo deve ser repetido até que 

se  atinja  o  “segundo  nascimento”,  isto  é,  a  iluminação.  Certos  exercícios  yóguicos-

tântricos, que trabalham com a visualização da morte e do retorno a vida, são usados, 

hoje,  como  processo  terapêutico,  dentro  da   psicologia  transpessoal.   É  notável  a 

capacidade que  o  yogue  e  o  xamã têm de  fazer  “viagens extáticas”.  O praticante  de 

meditação pode depois de alguns anos passar por este tipo de experiência, daí a grande 

importância do acompanhamento. O “domínio do fogo” em que o xamã demonstra andar 

sobre brasas sem se queimar ou outras experiências também são registradas pelos yogues. 

Além do domínio sobre o calor externo, o grande mérito do yogue é ter domínio sobre o 
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“fogo interior”, ou seja, o domínio do calor interior provocado pela prática da meditação 

(Tapas). É também notória a capacidade que o xamã e o yogue têm de assumir a forma de 

animais,  ficar  invisível  ou  de  “voar”.  São  poderes  que  na  verdade  podem  ser 

desenvolvidos, mas, não são estimulados pelos mestres de Yoga sendo considerados como 

obstáculos na vida do discípulo. 

Mestre  Bohdan  sempre  orientava  seus  discípulos  no  sentido  de  não  darem 

importância a qualquer experiência que estivesse ligada ao despertar de poderes que no 

Yoga são conhecidos como “siddhis”. Além do mais, paranormalidade não é símbolo de 

crescimento espiritual. Alexandra David-Neel, que viveu por mais de trinta anos na China, 

Tibete  e  Índia,  iniciou-se  no  budismo e  conviveu com místicos  orientais.  Seus  livros 

trazem relatos que surpreendem o leitor ocidental sobre  yogues que são enterrados vivos 

ou os praticantes de “loung gom”:

É um método pelo qual se chega a resultados maravilhosos; uma pessoa pode tornar-
se extraordinariamente ágil, caminhar durante vários dias seguidos sem comer, nem 
beber, nem dormir, nem descansar; o corpo de uma pessoa pode tornar-se tão leve que 
ela é capaz de flutuar no ar ou sentar-se na ponta de um caule de cevada sem faze-lo 
dobrar... .  (DAVID-NÉEL, 1995:85).

Sobre os poderes, o Yoga-sâstra esclarece que eles são realmente obstáculos no 

caminho do samadhi. Que o yogue só alcança a sua meta, a União com o divino (Yoga) 

quando  não  lhes  dá  atenção.  Além do  mais,  a  prática  de  poderes  são  nulas  quando 

comparadas à experiência da iluminação.

Importante destacar que embora haja certas semelhanças entre Yoga e Xamanismo, 

não sãos iguais, porque o Yoga vai muito além das práticas xamânicas. Eliade destaca que 

o Yoga é uma prática que tem suas raízes na Índia :

Se estivermos certos  em associar  as  origens  da  ascese  yóguica  à  religião proto-
histórica do Indo, temos direito de concluir que se trata  de uma forma arcaica de 
experiência mística desaparecida em toda parte. De fato, mais uma vez insistimos em 
que o Yoga não pode ser classificado entre as inumeráveis variedades da mística 
primitiva que designamos habitualmente pelo nome de xamanismo. O Yoga não é 
uma técnica de êxtase, ao contrário, esforça-se por realizar  a concentração absoluta 
para chegar ao ênstase. Na história universal da mística, o Yoga clássico ocupa um 
lugar próprio, difícil de situar  (ELIADE, 1997:296). (O grifo é meu).

A palavra final ainda não foi dada mas Mestre Bohdan esclarece alguns pontos 

interessantes em sua palestra:
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No entanto, os árias,  que foram os responsáveis pela origem do sistema de castas, 
puseram no topo da escala os brahmanes, e eles dominaram, e dominam até hoje, a 
vida na Índia. Os brahmanes, formam uma casta religiosa, os sacerdotes propriamente 
dito,  mas  muito  diferentes  dos  nossos  sacerdotes,  pois  eles  se  tornaram  os 
responsáveis por toda cultura indiana. Esses brahmanes, quando descobriram o Yoga, 
perceberam a importância dessa prática e passaram a usa-la com fins religiosos. Por 
esse motivo, a edição de Yoga que nós recebemos, influenciada pela religião hindu, 
não conseguiu alcançar os seus objetivos finais, que é a iluminação. Isto aconteceu 
porque, o simples fato de se colocar um objetivo, neste caso “fins religiosos”, este 
objetivo acabou funcionando como um obstáculo. Mas, a técnica em si, apesar de ser 
desvirtuada,  não  se  perdeu  e,  é  exatamente  agora  que  estamos  redescobrindo o 
verdadeiro Yoga. (BOHDAN, Palestra de 15 de janeiro de 1976). 

Esta  afirmação  do  Mestre  Bohdan nos  facilita  a  entender  a  sua  relutância  em 

aceitar o Yoga-meditação como técnica terapêutica, pois quando alguém medita esperando 

resolver algum problema, seja ele de ordem emocional ou física, este objetivo vai funcionar 

como um impedimento, como uma barreira para a mente. Além do mais, ele sempre frisava 

que, apesar da meditação trazer tantos benefícios fisiológicos para o ser humano, levando 

a parte fisiológica (endócrina) a uma recuperação e bom funcionamento, não é esse o seu 

objetivo. Seu objetivo é o “mergulho no Absoluto”.

Continuando a fala do Mestre Bohdan, no que consiste o verdadeiro Yoga:

O Yoga consiste simplesmente em um constante treinamento da mente para atingir o 
ponto de paralisação.  Quando nós  conseguimos treina-la  e atingimos  o  ponto de 
paralisação,  automaticamente  se  dá  o  mergulho  no  absoluto,  no  Nirvana.  Na 
terminologia yogue essa prática se chama dhyana. Depois, quando ela imigou da Índia 
para a China, Japão, para a Ásia em geral, ela recebeu o nome de Zen, dando origem 
ao famoso Zen-Budismo. A essência do Zen-Budismo é a prática de dhyana, ou seja, 
meditação.  No ocidente  também se pratica  meditação,  mas  num sentido diferente, 
como reflexão. Mas,  meditação, no sentido de Dhyana e Zen, não é reflexão mas, 
silêncio da mente. (BOHDAN, Palestra de 15 de janeiro de 1976).
  

Já fizemos algumas considerações  a respeito  do  conceito  de meditação  quando 

tratamos do Yoga-Sutra de Patanjali. Mestre Bohdan costumava dizer que o ocidental usa 

da “meditação ao contrário”, ao invés de buscar a interrupção do fluxo de pensamentos 

(definição  de  Yoga  de  Patanjali),  ele  acelera  o  fluxo  de  pensamentos  realizando 

conjecturas conceituais. A técnica da meditação, na Índia, foi guardada por muito tempo 

como  um grande  segredo,  sendo  transmitida  através  de  uma  cerimônia  com  muitos 

preparativos e de forma muito especial. Mestre Bohdan foi um dos primeiros mestres de 

Yoga a divulgar a meditação no Brasil, início da década de 60, gratuitamente  e dando 

assistência, de uma forma desmistificada, isto é sem o seu aspecto ritualístico. Ele ensinava 
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que:

Na verdade a técnica em si é muito simples e não tem nada de místico. O que é muito 
complicado e poderíamos dizer, difícil, é para as pessoas já maduras praticarem. Por 
esse motivo nós queremos introduzir esta técnica desde a infância.(Ibid).

Neste sentido, temos procurado divulgar essa prática nas escolas e as dificuldades 

têm sido várias, sendo que todas elas estão relacionadas com os adultos e não com as 

crianças,  que  realizam  a  atividade  com  prazer.  Mas  porque  os  adultos  têm  tanta 

dificuldade? Mestre  Bohdan dizia que as dificuldades são da própria natureza humana. 

Sabe-se que normalmente a personalidade se forma até os dezoito anos e a partir desta 

idade, vai se tornando mais difícil tornar essa prática um hábito. Acredito também que o 

acúmulo de conceitos e preconceitos, as preocupações naturais de uma vida adulta, torna a 

mente cada vez mais agitada e estressada.  No entanto,  isto não significa que não haja 

nenhuma possibilidade para um adulto realizar a meditação,  pois a dificuldade varia de 

uma pessoa para outra, e a ciência tem comprovado os benefícios que a mesma traz. O que 

se percebe é que, a meditação aplicada em uma idade mais avançada produz resultados 

parciais, ou seja, a ciência médica quando usa a meditação como terapia está mostrando os 

seus “efeitos colaterais” . Pois, quando  se tem em vista os resultados finais, a iluminação, 

as dificuldades são enormes. Mestre Bohdan explica que

Nós pessoalmente chamamos essas  dificuldades de,  emprestando a  palavra  grega, 
“catarsis”, que significa purificação, limpeza. Essa dificuldade nos lembra a famosa 
expressão de Cristo “o caminho é estreito e espinhoso”. Nós só temos uma maneira de 
nos libertar do desequilíbrio, é através da nossa mente. Se, o desequilíbrio acumulado 
assume as  formas  mais  estranhas,  das  neuroses à  esquizofrenia,  é claro que essa 
“sujeira psíquica” vai sair da forma que ela está,  isto é, a pessoa deverá enfrentar 
todos  os  seus  desequilíbrios.  Como  exemplo,  se  a  pessoa  tiver  uma  neurose 
subconsciente e ela está prestes a se manifestar, claro que ela vai ter que viver essa 
neurose,  ela  vai  ter  que passar  por  essa  reestruturação.  A pessoa  irá  viver  essa 
purificação,  essa  “catarsis”,  o que pode não ser  fácil.  É  o processo chamado de 
“renascimento”, daí a  enorme importância do acompanhamento. Sem assistência a 
pessoa acaba desistindo. (Ibid).

 Lee  Sanella,  psiquiatra  americano,  realizou  várias  pesquisas  em  laboratório 

relacionadas a esse “processo de renascimento” que o Mestre Bohdan cita em sua palestra. 

O médico, em seu livro intitulado A Experiência Kundalini  explica que esse processo do 

“renascimento” trata-se de uma transformação psicofisiológica e que é tão natural quanto 
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o nascimento físico. Parece patológico mas não é  e, a sua conseqüência é um ser humano 

fisicamente transformado. Relata que:

Quando se lhe permite avançar até o final, esse processo pode culminar no equilíbrio 
psicológico profundo, na  força  interior  e na maturidade emocional.  Contudo,  seus 
estágios iniciais participam da violência, do desamparo e do desequilíbrio que tomam 
conta do limiar da vida extra-uterina do homem. (SANELLA,1997:9).

As pessoas que experimentam essa transformação podem, ás vezes,  pensar que 

estão enlouquecendo. Isto lembra o que  o místico São João da Cruz chamava de “noite 

escura  da  alma”.  No  primeiro estágio  desse processo  podem ocorrer  reações  como o 

aumento da agressividade ou,  outras,  muito parecidas (mas não iguais) a esquizofrenia 

(confusão,  sentimento de desorientação,  etc),  e a pessoa que busca um médico nessas 

condições com certeza será tratada com medicamentos alopáticos, o que é desnecessário. 

A simples interrupção  da  prática  por  certo  período,  vai resolver,  mas  a  pessoa  que 

acompanha, o técnico em meditação68, tem que saber o que está acontecendo e orientar o 

praticante  para  que  ele  não  desista.  Pode  ser  também que  a  pessoa  nunca  venha  a 

experienciar qualquer reação negativa, o que seria realmente maravilhoso, ou aquelas onde 

as reações catárticas demoram muito a aparecer. Não existe um manual a ser seguido pois 

cada pessoa é um caso em especial. Já citamos anteriormente, a importância que Mestre 

Bohdan dava ao  acompanhamento  da  pessoa  que  medita  e  que  considerava isto  mais 

importante que a iniciação. Daí também, o seu descontentamento com Maharishi Mahesh 

que, vindo para o ocidente iniciou milhares de pessoas mas, sem garantir-lhes a devida 

assistência. 

A iniciação,  na Índia sempre  esteve  envolta  em certo  misticismo e  foi sempre 

considerada  o  ponto  culminante,  sendo  mesclada  com poderes  sobrenaturais.  Mestre 

Bohdan fazia a iniciação em grupo de crianças em um grande galpão, sem nenhum ato 

ritualístico, e tudo funcionava pois, o processo é puramente interior. Quanto aos adultos, 

que foram centenas deles, nunca houve qualquer proibição ou  imposição de regras de 

conduta. Mestre Bohdan não recomendava nenhuma mudança exterior na vida da pessoa, 

cada um deveria seguir o seu fluxo normal do dia a dia, pois o processo de purificação 

acaba acontecendo de forma gradativa e natural. Ele alertava para o fato de que as regras 

externas, tais como, adotar uma filosofia, não beber, não comer carne, não ter vida sexual, 

68 A idéia de Mestre Bohdan sempre foi a de formar técnicos para que pudessem continuar o seu trabalho, 
pois, estes seriam uma espécie de guia que levariam as pessoas pelo caminho da reestruturação. No 
processo de purificação, não há outra saída, temos que enfrentar as nossas “sombras”. 
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não funcionam porque são atitudes artificiais e atividades corticais.

Mas, como a técnica da meditação age em nosso cérebro? 

A resposta será buscada na seqüência.

3.3 - As premissas científicas de Bohdan Wijtenko

Mestre Bohdan realizou,  em 1976, no Sorocaba Clube, na cidade de Sorocaba, 

uma série de três palestras, nos dias 14, 15 e 16 de janeiro, cujo conteúdo foi gravado em 

fitas cassete69. O tema das palestras era: O cérebro e a fisiologia das emoções, A origem 

do desequilíbrio humano e a meditação yogue; A meditação yogue; Meditação yogue, sua 

prática e objetivos. Neste capítulo, usamos principalmente a palestra do dia 14 de janeiro, 

apontando a sua linha mestra. No seu desenvolvimento, abordaremos outros autores que 

possam dialogar com as posições do Mestre Bohdan. 

Mestre  Bohdan  iniciou  a  sua  fala  destacando  que  o  desequilíbrio  humano  se 

manifestou em forma do chamado “medo existencial”. Este desequilíbrio teria ocorrido por 

motivo de um “desligamento”, visto que a primeira tentativa de recuperá-lo foi tentada 

pela religião.  Lembrou que a palavra religião tem sua origem no latim “religare”,  que 

significa “unir de novo”, e que a palavra Yoga, cuja raiz sânscrita é yuj,70 significa também 

“unir” ,  “ligar”.  Logo,  ambas as  palavras  têm,  nas  suas  raízes,  o  mesmo sentido,  ou 

melhor, o mesmo objetivo: religar ou unir. Está claro  que só queremos ligar aquilo que foi 

desligado. Neste sentido, as tentativas feitas para dar ao homem o seu equilíbrio, ao que 

tudo indica, não atingiram o seu objetivo. O empreendimento de levar o ser humano ao 

estado de realização (no sentido de iluminação) de proporcionar-lhe a felicidade orgânica, 

por meio das religiões, filosofias e ciências, “falharam” no sentido de não ter conseguido 

realizar  a  “re-ligação”  do  ser  humano  com  a  sua  Essência,  de  levar  ao  estado  de 

iluminação. Esta afirmativa do Mestre Bohdan, que a princípio pode ser vista como um 

pouco radical, será melhor compreendida no decorrer do capítulo. Não pretendemos nos 

alongar  nesta  questão,  mas outros  pesquisadores  também fizeram críticas à  religião,  à 

filosofia e às ciências. Brunton relata que “o que a ciência descobriu, graças a instrumentos 

69  As fitas cassetes estão transcritas  e se encontram  arquivadas  como documento essencial  para  este 
trabalho. Apenas as pessoas mais próximas do Mestre Bohdan têm conhecimento delas. 

70 No início deste capítulo já vimos que a palavra Yoga tem outros significados mas que o mais usado é 
no sentido de União.
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aperfeiçoados, os antigos sábios já o tinham achado há mais de dois mil anos, unicamente 

pela concentração do pensamento” (BRUNTON, 1997:17). Quanto à religião, podemos 

destacar  o  pensamento  de  Krishnamurti71 “Eu  afirmo  que  a  Verdade  é  um país  sem 

caminhos e que a ele não se chega por nenhuma trilha, por nenhuma religião, por seita 

alguma”.  Quanto  à  filosofia72,  a  palavra,  que  significa “amor  a  sabedoria”,  tem sido 

substituída nos últimos tempos pelos filósofos europeus por “Weltanschauung”73, que tem 

o sentido muito específico de “ponto de vista” ou “percepção do mundo”. Na opinião do 

Mestre Bohdan, teria restado a ciência, pois ainda se dá a ela alguma chance neste sentido, 

embora ela tenha criado os seus próprios mistérios e magias, e seu estudo instituiu um 

grande distanciamento entre o pesquisador especializado e o público. Ele deixa claro que:

Não  há  nada  errado  em filosofar;  o  que  está  errado  é  pensar  que  através  da 
especulação filosófica seja possível atingir o estado de plenitude espiritual. Não existe 
nada de errado na prática da atividade religiosa, o que está errado é pensar que toda 
atividade religiosa  possa  levar  o  ser  humano ao  equilíbrio,  a  conquista  da  auto-
realização. A mesma coisa a ciência – ela é benéfica, porém não se pode permitir que 
a  ciência tenha pretensões, não importa  qual a  atividade científica,  de levar o ser 
humano a  experimentar  a  plenitude espiritual,  a  plenitude existencial.  Essa  é uma 
constatação  muito séria  e me comprometo a  desvendar  esse mistério.  (BOHDAN 
Palestra de 14 de janeiro de 1976)

Entenda-se como “plenitude espiritual” o estado de iluminação (samadhi, moksha). 

Não podemos nos esquecer que Mestre Bohdan era um yogue e suas palavras não podem 

ser separadas desta sua condição pessoal.

Na seqüência, Mestre Bohdan continua explicando que desde o tempo da Grécia 

antiga  sabia-se  que  todo  o  processamento  mental   acontecia  na  cabeça.  Por  isso,  de 

Hipócrates até  os dias de hoje, sempre existiu certo receio em se “mexer na cabeça”. A 

cabeça foi considerada algo quase intocável e ninguém se atrevia a abri-la para estudar, 

como tem sido feito com o resto do corpo. Uma das prováveis razões de termos demorado 

tanto  para  nos  dedicamos ao  estudo  profundo  da  estrutura  cerebral teria  sido,  talvez, 

porque  o  mundo  das  idéias,  de  matriz  platônica,  tinha  características  divinas  e  era 

71 KRISHNAMURTI,  in  ACHARD, Ivon,  O Caminho,  Revista Planeta  -  Edição Especial,  Nº 24,  São 
Paulo, Editora Três, 1974:11-23.

72 Na década de 70 Mestre Bohdan era professor de filosofia na universidade de Sorocaba e nesta época os 
cursos  de  graduação  de  filosofia  se esvaziaram  em vários  estados.  Não havia  mais  interesse  pela 
disciplina e isto causou um descontentamento grande  por parte de muitos  docentes.

73 Weltanschauung é uma palavra  alemã que significa literalmente visão do mundo ou cosmovisão. É 
usada para descrever  a maneira como uma pessoa vê o mundo, a imagem que ela faz da vida. Pode ser 
usada também como uma imagem do mundo que lhe é imposta, uma ideologia.
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rememorado pela alma humana, sediada na cabeça. Está claro que o homem não tinha o 

direito de mexer em um local considerado divino. No entanto,  as pesquisas, que no seu 

início foram lentas,  nos século XX e XXI,  avançaram de forma considerável e muitas 

descobertas foram feitas no âmbito da chamada neurociência. 

Antes,  porém,  de  esboçar  os  pontos  chaves  desta  palestra,  farei  um excurso 

histórico,  que  não  foram abordados  por  Bohdan,  mas se  tornam imprescindíveis para 

conhecermos melhor essa nova ciência e a posição do Mestre. Ao iniciar, percebemos que 

se trata de um ramo da medicina que estava florescendo na época em que Mestre Bohdan 

realizou a palestra.  A neurociência foi fundada em 1970 e  a palestra  foi realizada em 

janeiro de 1976, o que demonstra o seu interesse pelo tema e a sua preocupação em estar 

sempre atualizado com as novidades científicas, fato que o caracteriza como um yogue 

pós-moderno, porquanto buscou atualizar e estabelecer um diálogo da visão “tradicional” 

do Yoga com as grandes descobertas da ciência contemporânea.   

3.3.1 - A neurociência em retrospectiva74: 

A palavra neurociência é ainda muito jovem como área de conhecimento, embora a 

curiosidade  do  homem quanto  à  sua  “cabeça”  seja  muito  antiga.  Como  aprendemos, 

pensamos, nos lembramos ou esquecemos de algo? O que nos leva a sentir ódio ou amor? 

O que leva o ser humano à felicidade ou à loucura? São perguntas antigas e muitas delas 

envoltas em mistérios. 

Há evidências de que nossos ancestrais pré-históricos sabiam que o encéfalo era 

essencial para a vida. Há cerca de 7000 anos, um processo chamado trepanação,  onde 

eram feitos orifícios no crânio de pessoas ainda vivas, já era praticado, com certeza, com o 

objetivo de curar e não de matar. Não se sabe ainda se este processo era usado para curar 

dores de cabeça, transtornos mentais, ou talvez oferecer uma porta de saída para os “maus 

espíritos”.

Foram  encontrados,  no  antigo  Egito,  documentos  de  quase  5000  anos  que 

mostram que  já se conheciam muitas doenças ligadas ao cérebro,  mas, na época era o 

coração a sede do espírito. Assim como o corpo era cuidadosamente preservado após a 

morte, o encéfalo do morto era removido pelas narinas e jogado fora.  O coração como 

74  Este título teve como base a introdução do volume intitulado Neurociências – Desvendando o Sistema  
Nervoso, de BEAR, Mark F., CONNORS, Barry W., PARADISO, Michael A., Porto Alegre, Editora 
Artmed, 2002, além de outros autores. 
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sede da consciência e do pensamento  se manteve até a época de Hipócrates.

O  estudioso  grego  Hipócrates  (469-322  a.C.),  considerado  o  pai  da  medicina 

ocidental,  acreditava  estar  o  encéfalo  ligado  às  sensações  e  seria  também a  sede  da 

inteligência. Na cabeça, temos os olhos, orelhas, nariz e boca e, ao fecharmos os olhos, 

percebemos que, através destes órgãos, podemos perceber o ambiente. Pequenos nervos 

saem destes órgãos e vão para dentro; logo,  concluiu-se que o encéfalo é o órgão das 

sensações.  Aristóteles (384-322 a.C.)  discordava, pois, acreditava que o  coração  era o 

centro do intelecto e a função do encéfalo era de resfriar o sangue que era aquecido pelo 

coração, Daí, a sua teoria a respeito  dos diferentes temperamentos.

O grego Galeno (130-200 d.C.) foi médico dos gladiadores romanos e apoiava o 

pensamento de Hipócrates com relação  ao encéfalo. Ele realizou várias dissecações em 

animais. Em suas pesquisas tentou desvendar a função do cérebro e do cerebelo. Percebeu, 

por meio do simples  toque, um cérebro mais “macio” e o cerebelo mais “firme”, sugerindo 

então que o cérebro comandaria as sensações e o cerebelo os músculos. Galeno não estava 

longe da verdade, pois o cérebro está, de fato, bastante relacionado com as sensações e 

percepções. O cerebelo é, primariamente, um centro de controle motor, e o cérebro é um 

repositório da memória. Galeno, ao abrir o encéfalo, observou que ele possuía espaços que 

foram chamados  de  ventrículos,  onde  havia um fluido.  Deduziu,  então,  que  o  corpo 

funcionava de acordo com o movimento destes fluídos ou humores. A visão de Galeno 

sobre o encéfalo permaneceu por quase 1500 anos.

Novos detalhes foram encontrados com os estudos do anatomista Andreas Vesalius 

(1514-1564) durante a Renascença, mas, a localização ventricular permaneceu a mesma e 

a teoria do fluido mecânico no funcionamento do encéfalo foi defendida inclusive por René 

Descartes (1596-1650). Descartes destacou o fato de que o homem possuía uma alma e 

um  intelecto  dado  por  Deus  e  propôs  que  estes  mecanismos  cerebrais  dos  fluídos 

controlariam o comportamento humano somente quando este se assemelhasse aos animais. 

Descartes acreditava que a mente era uma “entidade espiritual” que captava as sensações e 

os comandos dos movimentos vindos do encéfalo por meio da glândula pineal.

Cientistas   dos  séculos  XVII  e  XVIII  começaram  a  dar  mais  importância  à 

substância cerebral. Descobriu-se que o tecido cerebral era dividido em duas partes, uma 

cinzenta e outra branca. A branca seria aquela que leva e traz informações para a massa 

cinzenta. Ao final do século XVIII, o sistema nervoso já havia sido dissecado e sua parte 

grosseira toda detalhada. Percebeu-se que o sistema nervoso tinha uma divisão, no seu 
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centro, que consistia do encéfalo e da medula espinhal, além de uma parte periférica, uma 

rede de nervos que percorrem o corpo. Importante descoberta foram também as saliências 

e sulcos no cérebro, dividindo-o em dois lobos onde haveria diferentes funções.

No  século  XIX,  já  se  sabia  que  danos  no  encéfalo  podem  causar  uma 

desorganização das sensações, dos pensamentos, dos movimentos e até levar à morte. O 

encéfalo se comunica com o corpo através de nervos, têm partes diferentes com distintas 

funções e opera como uma máquina. 

Algumas descobertas naquele período foram extremamente importantes: em 1751, 

Benjamin Franklin publicou um pequeno artigo  intitulado  Experimentos e observações 

sobre  Eletricidade, dando  aos  estudiosos  uma  nova  visão  a  respeito  dos  fenômenos 

elétricos. O biólogo alemão Emil du Bois-Reymond e o cientista italiano Luigi Galvani  em 

suas  pesquisas  sobre  os  músculos,  demonstraram que  eles  podiam ser  movimentados 

quando os nervos recebiam estímulos elétricos, e que o encéfalo podia gerar eletricidade. 

Logo, os nervos seriam como fios que emitem sinais  elétricos. Sabia-se que cada fio tem 

muitos  filamentos,  ou  fibras  nervosas,  cada  uma  podendo  carregar  informações  para 

diversas regiões. O médico Charles Bell e o fisiologista François Magendie, descobriram 

que, em cada nervo, existia muitos fios; alguns levavam informações para o encéfalo e para 

a medula espinhal e outros para os músculos. Os estudos de Bell o levaram a concluir que 

a origem das fibras motoras era o cerebelo e o destino das fibras sensitivas, o encéfalo. 

Em 1809, o austríaco Franz Joseph Gall, estudando a superfície do crânio, propôs 

que  certos  traços  da  personalidade  como  a  generosidade,  a  agressividade,  a  timidez 

poderiam estar ligadas ao tamanho do crânio e às suas saliências.  Para ele, as atitudes de 

uma pessoa estão escritas no seu cérebro desde o seu nascimento. Centenas de pessoas, 

saudáveis, criminosos e loucos, tiveram suas cabeças medidas e esta nova ciência ficou 

conhecida como “frenologia”. Embora essa teoria fosse considerada superficial e criticada 

pela comunidade científica, em 1827, um livro publicado a respeito de frenologia  chegou a 

vender mais de 100.000 cópias, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Gall 

atribuiu  ao  desenvolvimento  dos  lobos  frontais  um  sinal  de  inteligência  e  devemos 

considerar que esta crença persiste até nossos dias.

Foi Marie Jean Pierre Flourens (1794-1867),  fisiólogo francês,  um pioneiro no 

estudo  de lesões em diversas regiões do  cérebro,  que fez severas críticas à frenologia 

(considerava o  seu colega Gall um lunático)  e descobriu que  o  cérebro  e o  cerebelo 

tinham diferentes funções, e ainda, que todas regiões do cérebro participavam igualmente 
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de todas as funções, o que mais tarde se descobriu estar errado. A pesquisa continua:

A queda da frenologia veio, ironicamente, da  descoberta  dos verdadeiros módulos 
cerebrais. Perto do fim do século XIX, um entusiasmo pela psiquiatria biológica criou 
raízes  nas  universidades  européias,  e  os  neurologistas  começaram  a  usar  a 
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estimulação elétrica localizada no cérebro e experimentos de lesão em animais para 
descobrir quais partes do cérebro faziam o quê. Outros observaram a associação entre 
determinado comportamento e certas  lesões cerebrais.  Muitos  marcos  importantes 
foram identificados durante essa primeira era do mapeamento cerebral, inclusive as 
áreas  de linguagem descobertas pelos neurologistas Pierre Broca e Carl  Wernicke. 
(CARTER,2003:17).

Foi  Paul  Broca  (1824-1880),  cirurgião  e  antropólogo  francês,  que,  em 1861, 

estudando o encéfalo de um homem que tinha perdido a capacidade de falar (pronunciava 

apenas a palavra “Tan”) mas conservava sua capacidade intelectual intacta, se convenceu 

de  que  diferentes  regiões  do  cérebro  exercem diferentes  funções.  Após  a  morte  do 

paciente, tendo realizado uma cirurgia, ele encontrou uma lesão no lobo frontal esquerdo 

e,  baseado  principalmente  neste  caso,  concluiu  que  este  seria  o  local  do  cérebro 

responsável pela fala. Esta região do cérebro leva o seu nome e sabe-se que lesões na área 

de Broca produzem afasia motora.

 Na Alemanha, o neuropsiquiatra Carl Wernicke (1848-1905) deu um passo a mais 

nas  investigações  quando,  aos  26  anos  de  idade,  publicou,  em 1874,  a  sua   clássica 

monografia: Síndrome afásico.

A seguir, muitos experimentos foram feitos com animais, e fisiologistas alemães, 

como Gustav Fritsch, Eduard Hitzig, Hermann Munk,assim como o escocês David Ferrier, 

descobriram importantes  funções do cérebro.

Em 1859,  o  biólogo Charles Darwin (1809-1882)  desenvolveu a sua Teoria da 

Evolução Natural e publicou a  Origem das Espécies. Este livro é referência absoluta na 

biologia moderna e evidências científicas, desde a antropologia até a genética molecular, 

aprovam a teoria da evolução pelo processo da  seleção natural. Descobriu-se que traços 

herdados  que  representam  vantagem  para  a  sobrevivência  terão  mais  chance  de  se 

reproduzir passando para as próximas gerações. 

Darwin incluiu o comportamento entre os traços herdados que poderiam evoluir. Por 
exemplo, ele notou que muitas espécies de mamíferos mostravam a mesma reação 
quando estavam com medo: as pupilas dos olhos aumentavam de tamanho, o coração 
disparava, os cabelos ficavam em pé. Isso é verdadeiro para  o homem assim como 
para o cão. Para Darwin, a similaridade nestas respostas mostrava que as diferentes 
espécies tinham evoluído de um ancestral  comum, que possuía  o mesmo traço de 
comportamento  (que  presumivelmente  era  vantajoso,  pois  facilitaria  fugir  dos 
predadores). Como o comportamento reflete a atividade do sistema nervoso, podemos 
inferir que os mecanismos encefálicos que formam a base desta reação de medo devem 
ser  similares,  se  não  idênticas,  nas  espécies.  (BEAR,  CONNORS,  PARADISO, 
2002:11).
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Daí a explicação do uso de animais pelos neurocientistas para buscar respostas que 

querem obter nos humanos. O rato, por exemplo, mostra sinais de dependência química se 

lhe dão a oportunidade repetitiva de se auto-administrar cocaína. Daí, terem  se tornado 

uma excelente cobaia para o estudo dos efeitos das drogas psicoativas no sistema nervoso. 

Comparando também o encéfalo de diferentes espécies, os pesquisadores  foram capazes 

de identificar que partes  do  encéfalo são  responsáveis por  diferentes comportamentos. 

Darwin foi o primeiro a indicar a importância  da expressão facial  no estudo das diferentes 

emoções e, neste sentido, realizou um profundo estudo em diversas culturas e espécies. 

Para ele, elas estariam ligadas a estágios anteriores de  evolução e expressariam o estado 

psíquico do  indivíduo: a dor,  o  medo,  a surpresa,  a pena,  etc.  Observou ainda que as 

emoções  levam a mudanças que  são  observadas na respiração,  na pressão  arterial,  na 

freqüência cardíaca, etc. 

Em 1884, William James (1842-1910) publicou um artigo  intitulado  O que é a  

Emoção?, onde defende que não há no cérebro um local determinado para a emoção e que 

os sinais característicos das mesmas, tais como as expressões faciais75, não são o resultado 

de  um  processo  mental  mas  estes  sinais  constituem,  na  sua  totalidade,  a  própria 

experiência da  emoção.  Para  ele,  sofremos a  pena porque  choramos  e  não  choramos 

porque sofremos a pena. A hipótese de James foi criticada e, na visão de Freud, as análises 

acabaram indo para outras áreas. James compreendeu as dificuldades que o ser humano 

tem, ligadas aos conflitos emocionais, e já reconhecia em suas pesquisas a utilidade de um 

treinamento  sistemático da mente.  Em seu livro  The Energies of  Man.  Memories and 

Studies, ele destaca o valor das disciplinas meditativas que procuram manter a mente em 

contato com níveis mais profundos de consciência.

Um ano depois,  Carl George  Lange (1834-1900)  sustentou  um ponto  de vista 

parecido e esta teoria ficou conhecida como “teoria James-Lange das emoções”, conceito 

que dominou até a década de vinte. No século XX, o estudo das emoções quase não teve 

espaço no mundo acadêmico, pois, era considerado subjetivo demais. Não podemos nos 

esquecer  dos  diálogos  denominados  Mind  and Life entre  cientistas  ocidentais e  Dalai 

Lama, que acontecem desde 1987, na Índia-Dharamsala, onde muito se tem discutido a 

respeito de emoções.

75  Também Paul Ekman, um pesquisador das emoções básicas, busca reconciliar as teorias que enfatizam 
a similaridade da expressão facial entre as culturas e aquelas que enfatizam as diferenças. Ele sugere 
que as regras podem ser pessoais sobrepujando as normas culturais.
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Ainda no  século  XIX,  com o  aperfeiçoamento  dos  microscópios,  os  cientistas 

tiveram oportunidade de analisar os tecidos dos animais em ampliações maiores. Em 1839, 

o alemão Theodor Schwann, zoólogo, propôs a conhecida teoria celular e, em 1900, a 

célula nervosa individual, conhecida como neurônio, é aceita como a unidade funcional 

básica do sistema nervoso. Hoje, sabe-se que os neurônios são unidades distintas que se 

comunicam utilizando sinais químicos. 

Podemos  lembrar  ainda  o  psiquiatra  alemão  Hans  Berger  (1873-1941),  cujos 

estudos sobre a atividade elétrica do cérebro, numa relação com os estados psicológicos, 

levarão a descobrir técnicas refinadas. Em 1924, registrou o primeiro eletroencefalograma 

(EEG) humano e foi possível então  estudar  o  ciclo do  sonho e vigília e os  diferentes 

estados de sono, relacionados com a atividade elétrica do cérebro e o movimento rápido 

dos olhos. Concluiu-se que:

O EEG de um adulto normal que está consciente e alerta mostra uma predominância 
de ondas beta a 15-30 Hz. Quando o relaxamento aumenta, o estado da onda cerebral 
muda para alfa a 7-14 Hz. Alguns estados meditativos são associados à teta a 4-7 
HZ, enquanto o sono profundo, sem sonho, é caracterizado pelas ondas delta a 0.5-4 
Hz.  Mas  essas  são  apenas  subdivisões  gerais.  Diferentes  estados  de consciência 
mostram seus próprios padrões típicos de ondas cerebrais. (BRENNAN, 2003:54). (O 
grifo é meu).

Na década de 70, muitas pesquisas relacionadas à pratica da meditação foram feitas 

com o uso do eletroencefalograma. Wilder Graves Penfield (1891-1976), neurocirurgião 

canadense,  ficou  conhecido  por  suas  pesquisas  com estimulação  elétrica  dos  núcleos 

cerebrais em humanos no tratamento de pacientes com epilepsia. No final de sua carreira 

estava convencido de que as diversas reações da mente humana - desejos, pensamentos, 

sonhos,  percepções  que,  juntos,  formam a  consciência  humana –  eram causadas  por 

interações químicas e elétricas entre as bilhões de células nervosas. Seu último livro foi O 

Mistério da Mente.

Nos meados do século XX, floresceu a psicocirurgia e, em 1935, o neurologista 

Egas Moniz, prêmio Nobel em Medicina de 1949, começou a fazer uso da leucotomia, 

primeiro  em  chimpanzés  e  mais  tarde  em  humanos.  O  objetivo  era  modificar  o 

comportamento de pessoas agressivas tornando-as mais amistosas. Da leucotomia frontal, 

o método partiu rapidamente para a lobotomia frontal e foi se tornando usual em hospitais 

mentais também nos casos de psicoses, depressão,  esquizofrenia e manias. As cirurgias 

eram feitas  de  forma mecânica e  desumana,  deixando alguns pacientes apenas “meio 

243



vivos”,  muitas  vezes  sem  resolver  o  problema.  Observou-se  que  muitos  pacientes 

desenvolviam um “comportamento inadequado” (padrões morais eram deixados de lado) e 

outros  apresentavam um certo  entorpecimento  das respostas  emocionais, além de uma 

grande dificuldade de concentração  e certa  perda da memória.  Carter  relata  que “pelo 

menos  20  mil  dessas  operações  foram  realizadas  somente  nos  Estados  Unidos” 

(CARTER,2003:19). Um grande choque na área médica foi o fato de Moniz ter ficado 

parcialmente paralisado (alguns autores  dizem que foi morto)  por  ter  sido baleado na 

espinha por um dos seus pacientes lobotomizados. Atualmente, não se sabe se lobotomias 

continuam sendo  praticadas,  mas,  nas décadas de  40 e  50,  foram feitas aos  milhares. 

Mestre Bohdan sempre se declarou contra este tipo de tratamento. Hoje, sabe-se também 

que retirar um órgão não significa que a cura seja alcançada. Nos anos de 1960, surgiram 

os medicamentos psicotrópicos e até os dias de hoje o uso dos mesmos tem se tornado, às 

vezes, abusivo, sendo o nosso país um dos campeões.

A pesquisa em neurociências é bastante cara mas a sociedade tem apenas a ganhar 

quando estes trabalhos são concluídos. Atualmente, pesquisas voltadas para doenças como 

a  depressão  (sentimentos  de  baixa  auto-estima,  culpa,  derrota)  e  a  esquizofrenia 

(alucinações,  delírios  e  comportamento  estranho),  mostraram  que  a  depressão76 é  a 

principal causa de suicídio nos Estados Unidos, matando cerca de 30.000 pessoas por ano. 

A esquizofrenia caracteriza-se por um transtorno da personalidade que geralmente se inicia 

na adolescência ou início da vida adulta, e pode persistir durante toda a vida. O Instituto 

Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos estima que estas doenças custam mais de 

130 bilhões de dólares por ano aos cofres públicos.

Em homenagem aos  progressos  realizados,  o  Congresso  americano designou a 

década de 1990 como a “década do encéfalo”. A mídia destacou o fato como “a década do 

cérebro” mas alguns cientistas consideram a tradução de brain como “cérebro” um erro. 

Brain é encéfalo e compreende o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, ou seja, tudo 

que está dentro da caixa craniana. 

A história da Neurociência ainda está sendo escrita, e hoje, dependendo da unidade 

a  ser  estudada,  teremos  níveis  diferentes,  tais  como:  Neurociências  Moleculares, 

Neurociências Celulares, Neurociências de Sistemas, Neurociências Comportamentais, etc. 

Atualmente,  as  Neurociências  Cognitivas  mostram  ser  o  grande  desafio  para  os 

76 As pesquisas mostram que a depressão atinge 8% da população mundial  e que não se trata  de uma 
doença  exclusivamente  psicológica,  mas,  decorre  também  de  alterações  bioquímicas  do  cérebro. 
Algumas pesquisas já demonstraram que a meditação tem mostrado resultados positivos nesses casos.
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pesquisadores pois vão trabalhar com as funções chamadas superiores: atividade mental, 

consciência,  imaginação e  a linguagem. 

Apesar da natureza  interdisciplinar das neurociências (medicina, biologia,  física, 

psicologia, química e matemática), o que distingue um neurocientista do outro é o fato de 

ser  especializado  em  metodologias.  Entre  os  neuro-experimentais,  podemos  verificar 

vários  tipos:  o  neurocirurgião,   neurofarmacologista,   neurofisiologista,   neurologista, 

neuropatologista, neuropsicólogo, neuroquímico, mais recentemente o neuroteólogo, etc.

Ao adentrarmos o século XXI, as técnicas mudaram, e hoje podemos contar com 

aparelhos de ultima geração, tais como a IRM - a imagem por ressonância magnética ou a 

IRMN -  a imagem por  ressonância magnética nuclear,  a IRM Funcional -  que está  se 

tornando a melhor das técnicas de varredura cerebral pois os aparelhos mais modernos 

produzem quatro  imagens por  segundo; a TEP-  tomografia por  emissão de posítrones 

onde as imagens são muito bonitas mas não conseguem a mesma resolução da IRMf ; a 

EIVP- a espectroscopia em infravermelho próximo é bem mais barata que a IRMf e não 

faz uso da radioatividade, a EEG- eletroencefalografia, que mede as ondas cerebrais por 

meio de eletrodos posicionados no crânio, a MEG- a magneto-encefalografia que identifica 

sinais de oscilação neuronal, sendo uma técnica mais veloz. A tecnologia avança a passos 

largos e com certeza novos aparelhos devem ser lançados nos próximos anos. 

Atualmente,  temos  modelos  de  computador  que  reproduzem  as  atividades 

cerebrais, tais como a varredura cerebral funcional, podendo medir as ondas cerebrais, 

observar as atividades elétricas de diferentes partes do encéfalo durante diferentes estados 

comportamentais. Novas técnicas de neuroimagem permitem o exame do encéfalo vivo, 

dentro  do  crânio,  e  métodos  mais sofisticados  mostram quais as diferentes regiões do 

cérebro  se  tornam  ativas  sob  distintas  condições.  As  pesquisas  realizadas  pelos 

neurocientistas com estes modernos equipamentos têm contribuído para que haja melhores 

tratamentos no caso de doenças e estes aparelhos têm sido usados também em pesquisas 

relacionadas com a prática  da  meditação  com muito  sucesso.  Voltemos  à  palestra  de 

Mestre Bohdan.

3.4 - A neurociência, o equilíbrio humano e as teorias de

Mestre Bohdan
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 Em 14 de janeiro de 1976, Mestre Bohdan apresentou ao público presente um 

livro que na época  foi uma grande novidade,  escrito  pelo médico brasileiro,  o  neuro-

cirurgião  Raul Marino  Júnior.  O  título,  Fisiologia  das  Emoções,  foi considerado  por 

Bohdan como “revolucionário” pois até aquele momento não se conhecia o mecanismo do 

medo, do amor, da angustia, da raiva, da bondade, etc. Essas emoções que existem em 

todos os seres humanos eram consideradas como inexplicáveis e, quando alguém atingia, 

por exemplo, o estado de santidade, ou seja, do amor puro,  isto era considerado como 

uma dádiva divina. Não se falava em uma fisiologia do amor, pois não se sabia como  e 

onde nascia este amor. No entanto, em pleno século XX, já se podia falar em fisiologia das 

emoções, pois foi descoberto que há uma região específica onde essas emoções nascem, se 

processam e produzem seus efeitos.

Já vimos no item anterior que vários pesquisadores se dedicaram ao estudo das 

emoções e algumas teorias foram lançadas nesse sentido. Darwin foi um dos primeiros a 

abordar o problema das emoções nos animais. A seguir, William James (em 1884) e Carl 

Lange  (em  1885)  que  explicavam a  relação  existente  entre  o  comportamento  e  as 

emoções, sendo que a experiência emocional viria depois da ação. Já em 1928, Cannon e 

Bard postularam a chamada Teoria Talâmica das Emoções, sendo que ambos já chamavam 

a atenção para a importância do hipotálamo na expressão das emoções. Dos estudos de 

Lindsley, o criador da Teoria da Ativação, em 1931, ressaltamos que ele também aceitou o 

hipotálamo “como a sede primária na organização da expressão emocional” mas chamou a 

atenção  para   a  substância  reticular  que  deveria  ser  ativada  para  que  houvesse  uma 

demonstração emocional significativa e que aquele que tivesse uma lesão nesta região não 

poderia  expressar  suas  emoções  de  forma  adequada.  Em Hughlings  Jackson,  vamos 

encontrar  também o  hipotálamo como  a  sede  principal das  emoções  e,  em Papez,  já 

teremos as bases anatômicas firmadas para o estudo neurofisiológico das emoções. Ele 

também estava convencido de que as emoções  dependem da ação  do  hipotálamo.  Em 

1949, MacLean reavaliou as teorias de Papez propondo algumas revisões.

Paul MacLean, fisiologista americano, um dos pioneiros na pesquisa da estrutura 

cerebral no Instituto Nacional de Saúde Mental de Poolesville, no Estado de Maryland, 

continua sendo citado por suas importantes descobertas até os dias de hoje.  Seus estudos 

levaram a descobrir que o cérebro humano evoluiu como se fosse uma casa, em que novas 

alas foram  sobrepostas ao longo de milhões de anos de evolução. Temos nesta evolução o 
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surgimento de três cérebros com diferentes estruturas e funções. Relata Marino Júnior:

Segundo MacLean, a evolução do cérebro humano se processou à semelhança de uma 
casa à qual novas alas e super estruturas foram adicionadas no decorrer da filogênese. 
Esta, aparentemente, entregou ao homem uma herança de três cérebros. A natureza de 
nada se desfaz durante sua evolução. O homem foi assim provido  de um cérebro mais 
antigo, semelhante ao dos répteis. O segundo foi herdado dos mamíferos inferiores e o 
terceiro  uma  aquisição  dos  mamíferos  superiores,  o  qual  atinge  o  seu  máximo 
desenvolvimento no homem, dando-lhe o poder ímpar da linguagem simbólica. A parte 
“reptiliana”  do cérebro corresponderia à maior porção do tronco encefálico, contendo 
a  substância  reticular,  o mesencéfalo e os gânglios da base.  (MARINO JÚNIOR, 
1975:17).

Descobriu-se que temos dentro do nosso cérebro estruturas sobrepostas, sendo que 

a parte mais antiga, conhecida como complexo R, ou cérebro reptiliano, é composta pelo 

tronco  cerebral  e  o  cerebelo.  Ele  tem uma função  muito  pequena,  mesmo porque  a 

atividade  dos  répteis,  como  o  lagarto,  cobra  ou  o  jacaré,  é  bastante  reduzida,  e  é 

importante  frisar,  tem necessidade  de  muito  pouca  energia.  Ele  comanda  as  funções 

vegetativas básicas, como  a digestão, o controle da respiração e os batimentos cardíacos. 

É responsável também pelos movimentos simples bem como pela postura corporal. Nele 

estão alojados os instintos de caça, luta, migração, controle de território e acasalamento. 

Sem esta  região  do  cérebro,  os  estados  de  excitação,  de  alegria,  medo,  raiva,  seriam 

impossíveis e isto explica porque até um lagarto ou cobra sentem medo. Com o fim da 

época dos dinossauros, na fase seguinte da evolução, surgiram pequenos animais parecidos 

com camundongos, que, em vez de colocarem ovos, pariam seus filhotes. Foi  no interior 

do crânio dos primeiros mamíferos que, ao redor do complexo R, o cérebro reptiliano, 

essa área aumentou de tamanho:

O repertório das emoções ampliou muito. Não foi por acaso que isso aconteceu na 
época em que surgiram os primeiros mamíferos. A proteção da ninhada, a fidelidade, 
o sentido de pertencer a um grupo, bem como a diversão com brincadeiras, tudo isso 
pressupõe um desenvolvimento muito superior, além dos impulsos de medo, fome e 
desejo que também estão presente nos répteis. As emoções despertadas no convívio 
social, porém, exigiram circuitos cerebrais novos e mais potentes. (KLEIN, 2005:81)

Logo, o segundo cérebro, que herdamos dos mamíferos, é de suma importância no 

comportamento emocional do indivíduo.  Este cérebro age sobre as emoções e tem muito 

maior  capacidade  que  o  cérebro  do  réptil  para  aprender  novos  meios  e  soluções  de 
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problemas com base  na  experiência imediata.  Este  cérebro  não  tem a  capacidade  de 

colocar os sentimentos em palavras, mas  irá mediar todas as perturbações psicossomáticas 

e o comportamento emocional do indivíduo: trata-se do sistema límbico.                          

O sistema límbico teria se desenvolvido há aproximadamente 150 milhões de anos. 

Foi MacLean que, em 1952, popularizou o termo “sistema límbico”, baseado na expressão 

criada por  Paul Broca, “lobulo límbico”, em 1878. Broca utilizou a palavra “borda”, do 

latim limbus, para esta  região do  cérebro  que forma um anel ou  “borda” ao redor  do 

centro encefálico e na época não relacionou esta estrutura com a emoção, pois, pensou-se 

que  estivesse  ligada  ao  olfato.  Só  mais  tarde,  James  Papez  propôs  que  haveria  um 

“sistema” responsável pelas emoções e que ligaria o córtex ao hipotálamo. Marino Júnior 

esclarece que:

PAPEZ, em sua clássica monografia sobre o substrato neural das emoções, deixou de 
considerar as emoções como um “produto mágico” do cérebro, como vinham sendo 
consideradas  por  muitos  psicólogos,  elevando-as  à  categoria  de  um  processo 
fisiológico  baseado  em  mecanismos  anatômicos. Vaticinou  as  descobertas 
neurofisiológicas  das  últimas  décadas,  propondo  que  o  hipotálamo,  os  núcleos 
talâmicos anteriores, o giro cíngulo, o hipocampo e suas interconexões constituem um 
harmonioso mecanismo que elabora as funções emotivas bem como participa na 
expressão emocional. (MARINO JÚNIOR, 1975:23). (O grifo é meu)

O termo  “sistema”  foi criticado  por  alguns  pesquisadores  visto  que  a  palavra 

implica em que as partes trabalhem juntas para uma finalidade única. Sabe-se hoje que as 

estruturas  ligadas  à  emoção  estão  envolvidas  também  em  outras  funções.  Logo,  a 

complexidade é maior do que podemos imaginar. Mas, o termo “sistema límbico” continua 

sendo utilizado como o responsável pelas emoções. Hoje, sabe-se que esse sistema possui 

extrema importância no que diz respeito  à saúde emocional e,  mais ainda, que nossas 

emoções dependem do bom funcionamento desse “mecanismo anatômico”. Que as funções 

do sistema límbico estão estreitamente ligadas com as nossas expressões  e que os diversos 

estados psicopatológicos e condutas estão vinculados a disfunções deste circuito neuronal. 

  Voltando ao nosso processo evolutivo, veremos que, no decorrer da filogênese, o 

segundo cérebro evoluiu para o terceiro, o qual nos diferenciou dos animais: o neocórtex, 

que acrescentou o intelecto e as faculdades psíquicas dos mamíferos superiores. Como 

teria acontecido esta evolução? Como nasceu o terceiro cérebro? Para responder a esta 

questão, surge a primeira teoria de Mestre Bohdan.
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Primeira  teoria:  O  ato  de  fazer  o  fogo  =  a  mutação  =  origem  da 

consciência. Para Mestre Bohdan, um marco importante nesta evolução 

seria o fato de o homem ter percebido  a sua capacidade de imitar a 

natureza quando pela primeira vez ele fez o fogo

O  ato  de  produzir  o  fogo  artificialmente  é  que  deu  origem ao  homo-sapiens  e 
provavelmente esse primeiro homem, o Adão,  que tem hoje três  milhões de anos. 
Justamente  essa  capacidade  de fazer  o  fogo,  não  simplesmente de  servir-se  dele 
artificialmente,  criou  o  que nós  chamamos  de mutação,  criou  a  espécie humana. 
Diríamos até que não foi o simples ato de fazer o fogo mas a apreciação do ato de 
fazer o fogo. O ato em si criou dentro do homem a consciência, ele percebeu que era 
diferente de todos os outros mamíferos que o cercavam. E essa consciência deu início 
ao surgimento e ao crescimento do intelecto. (Palestra de 14 de janeiro de 1976)

Willard  Johnson,  da  Universidade  de  San  Diego,  Califórnia,  defende,  como 

Bohdan, a hipótese da “fabricação e apreciação do fogo” como o ponto de mutação:

Creio  que  o  primeiro  acontecimento  datável  que  se  registrou  na  evolução  da 
consciência  espiritual  ocorreu  há  cem  mil  anos,  quando  seres  proto-humanos 
domesticaram o fogo. ...  Mas a  essa altura  os hominídeos adotaram o fogo, o seu 
primeiro  aliado  na  luta  pela  sobrevivência.  Não  admira  que  muitas  religiões  se 
lembrem dessa aliança divinizando o fogo ou fazendo dele um símbolo primário! ... 
Com o fogo tornaram-se possíveis as primeiras oportunidades de uma evolução 
radicalmente nova da consciência. Acocorados em suas cavernas ou apinhados em 
torno do fogo primevo na selva, os hominídeos começaram a desenvolver uma forma 
diferente de consciência, visto que, proporcionando segurança e calor, o fogo permitia 
a sua consciência de sobrevivência, dominada pelos sentidos, relaxar-se. Literalmente 
“arrebatados” pelo fogo (como todos estivemos, recordando, em parte, esse passado 
profundo, eles começaram a experimentar o “êxtase”, ou a posição da mente fora da 
sua prontidão comum de luta-fuga. (JOHNSON, 1982:15:16). (O grifo é meu).

O filósofo  francês  Gaston  Bachelard  também estudou  o  impacto  causado  pela 

criação do fogo na consciência do ser  humano. Ele relata que:

Não há dúvida de que se tem proclamado amiúde que a conquista do fogo separou de 
uma vez por todas o homem do animal, mas talvez não se tenha notado que a mente 
em seu estado primitivo, a  par  de sua  poesia e conhecimento,  desenvolveu-se  na 
meditação diante de uma fogueira. (BACHELARD, apud JOHNSON, 1982:35). (O 
grifo é meu).

As hipóteses são diversas e não se sabe até hoje o que teria realmente provocado a 

“grande  mutação”. Alguns estudiosos defendem que a revolução mental teria se originado 
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da linguagem, provocada pelo desenvolvimento da fala. Outros defendem o fato de que a 

necessidade de fabricar instrumentos para a sobrevivência como a caça, ou ainda, viver em 

grupo, teria favorecido  uma mutação cerebral. Nesse sentido, é muito interessante a obra 

de  Steven Mithen,  A  pré-história  da  mente,  um trabalho  ousado  de  reconstrução  da 

evolução da mente ao longo de milhões de anos. 

Continuando a palestra de Mestre Bohdan, veremos que, a partir desta mutação 

teremos o desenvolvimento do terceiro cérebro: 

O terceiro cérebro, de acordo com a ciência é o neocórtex, a mais recente aquisição do 
ser humano. É onde se processa o mecanismo dos cinco sentidos, ou seja, a visão, 
audição, tato, gustação e olfato. Logo, tudo o que nos cerca os cinco sentidos captam. 
As informações são então levadas ao intelecto e ali tudo é registrado. Logo, a função 
do intelecto, do neocórtex é uma só: registrar todos os movimentos energéticos que nos 
cercam. O sistema é bastante complexo mas podemos resumir da seguinte maneira: 
após  o  registro,  passando  pelo  giro-cíngulo,  essas  vibrações  vão  para  a  parte 
emocional  atingindo o sistema  límbico ou  cérebro  mamífero e  é  aí  que se  dá  o 
processamento, de acordo com a estrutura desta parte do cérebro. O neocórtex recebe 
a  informação de volta para  então poder agir.  Logo, de acordo com a estrutura  do 
nosso sistema límbico, com o seu bom ou mau funcionamento, será a nossa reação. O 
importante é saber que as nossas reações relacionadas com o meio ambiente não são 
elaboradas  no intelecto mas  sim no sistema límbico.  Logo,  se  o segundo cérebro 
estiver com bom funcionamento, teremos boas reações. Caso contrário, não é o fato de 
termos uma boa educação que nos levará a dar uma resposta equilibrada. Se o sistema 
límbico  estiver  em desequilíbrio,  a  resposta  será  desequilibrada,  pois,  tudo  que 
fizermos sob o prisma do medo, angústia, raiva, etc, dificilmente poderá provocar uma 
reação positiva, ou seja, de amor, segurança e compaixão. E porquê isto acontece ? 
(BOHDAN, Palestra de 14 de janeiro de 1976).

3.5 – A importância do Sistema Límbico

Para Mestre Bohdan,  a divisão do cérebro em três compartimentos, a descoberta 

do cérebro emocional, foi uma das mais importantes descobertas do século XX pois agora 

o ser humano sabe que deve dar mais atenção a esta região, que tanta influência exerce em 

sua vida.  E,  a sede do  processamento  do  que antigamente chamávamos de alma77,  no 

sentido genérico, estaria localizada neste segundo cérebro.  Deveríamos cuidar da nossa 

alma,  dizia ele,  dando  mais atenção  ao  segundo  cérebro,  para  entendermos  melhor  a 

77  Nos escritos  de Mestre  Bohdan  não  encontramos  uma  definição  clara  para   “alma”,  palavra  que 
aparece  poucas  vezes,  mas  podemos  entender  como  aquilo  que  é  o  “não  manifestado”,  ou   “o 
transcendente”. Para ele a sede da alma seria o sistema límbico.
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diferença entre o que sentimos e o que sabemos. Tínhamos necessidade de cuidar da nossa 

alma, mas fizemos isso cuidando apenas do neocórtex, donde provêm todas as atividades 

intelectuais, porque ninguém pode negar que religiões filosofias e ciências são atividades 

intelectuais.  

Sabe-se hoje que na região límbica existem glândulas vitais para nossa existência, e 

que o tálamo, hipotálamo e a hipófise são de extrema importância no funcionamento do 

nosso corpo.  Aliás, durante muito tempo se pensou que a hipófise fosse responsável pelo 

sistema endócrino tendo sido chamada a “glândula-mestra”, mas, hoje, é o hipotálamo  que 

deve receber este título. As pesquisas comprovam que:

Diferentemente do lobo posterior,  que é uma parte do encéfalo, o lobo anterior da 
hipófise é uma glândula. As células do lobo anterior sintetizam e secretam uma ampla 
variedade de hormônios que regulam as  secreções de outras  glândulas  por  todo o 
corpo (constituindo, juntos,  o sistema endócrino). Os hormônios hipofisários atuam 
sobre as gônadas, as tireóides, as adrenais e as glândulas mamárias. Por esta razão, a 
hipófise anterior foi  tradicionalmente descrita como sendo a “glândula mestra” 
do corpo. Mas quem controla a glândula mestra? O hipotálamo neurossecretor. 
O hipotálamo neurossecretor em si é a verdadeira glândula-mestra do sistema 
endócrino. (BEAR,  CONNORS e PARADISO,2002:502). (O grifo é meu)

 

De forma genérica, podemos dizer que o hipotálamo controla o ritmo cardíaco, as 

tireóides  e  supra-tireóides,  o  bom  funcionamento  dos  rins,  do  fígado,  o  aparelho 

reprodutor, a fome, a sede, e os estados emocionais. Do bom funcionamento do segundo 

cérebro depende o bom funcionamento do sistema endócrino e o sistema fisiológico do 

corpo humano. Como controlador do sistema neurovegetativo, o hipotálamo vai intervir 

também na:  manutenção  do  equilíbrio térmico,  ou  seja,  manutenção  da  constância da 

temperatura do corpo. Para  Marino Júnior:

Se pudéssemos apontar para um centro das emoções no cérebro, este centro seria o 
hipotálamo. O  hipotálamo  está  sujeito  a  poderosas  influências,  excitadoras  e 
inibidoras,  por parte de outras  estruturas  do sistema límbico e do córtex cerebral. 
Estes  fatos  tornam  o  hipotálamo  a  estrutura  organizadora  focal  do 
comportamento emocional. (MARINO JÚNIOR,1975:45).

Esta  afirmação ainda hoje provoca  celeuma entre  os  estudiosos  das emoções e 

podemos encontrar alguns autores que fazem críticas severas, tais como Le Doux, embora 

ele próprio reconheça que:

O conceito de sistema límbico continua a ser,  até os dias de hoje, a principal 
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concepção  do  cérebro  emocional.  Livros  de neuroanatomia  sempre  incluem um 
capítulo sobre a organização estrutural e a função do sistema límbico. Trata-se de 
conceito  bastante  conhecido  de  todos  os  cientistas  do  cérebro.  Dicionários  não 
especializados têm um verbete que descreve o sistema límbico como um ciclo de 
conexões  que media  as  emoções.  Infelizmente,  a  idéia  de  que o  sistema  límbico 
constitui o cérebro emocional é inaceitável por uma série de razões. .... (LE DOUX, 
1998:89)

Le Doux escreveu um volume extenso para defender suas idéias em O Cérebro 

Emocional, numa pesquisa pioneira e cativante. Para ele, não existe apenas um sistema 

emocional no cérebro mas vários. Como se vê, em matéria de cérebro e emoções não se 

encontrou  ainda  um  denominador  comum.  Em  verdade,  o  sistema  é  extremamente 

complexo e, como explica Damásio, vários “sítios” participam neste processo. Resumindo:

Primeiro, o cérebro induz emoções a partir de um número notadamente reduzido de 
sítios  corticais.  A  maioria  deles  localiza-se  abaixo  do  córtex  cerebral,  sendo 
conhecidos  como  subcorticais.  Os  principais  sítios  subcorticais  encontram-se  na 
região do tronco cerebral, do hipotálamo e do prosencéfalo basal. ...  Segundo, esses 
sítios  participam  em  graus  variados  do  processamento  de  diferentes  emoções. 
Recentemente demonstramos, usando a tomografia por emissão de pósitrons, que a 
indução e a experiência da tristeza, da raiva, do medo e da alegria causam a ativação 
de vários dos sítios acima mencionados, mas o padrão para cada emoção é distinto. 
Por exemplo, a tristeza consistentemente ativa o córtex pré-frontal ventromedial, o 
hipotálamo e o tronco cerebral, enquanto a raiva ou o medo não ativam o córtex pré-
frontal  nem o  tálamo.  ...  Terceiro,  alguns  desses  sítios  também tomam parte  no 
reconhecimento de estímulos significativos de certas emoções. Por exemplo, uma série 
de estudos em meu laboratório mostrou que uma estrutura conhecida como amígdala, 
situada em regiões profundas de cada lobo temporal, é indispensável para reconhecer 
o medo em expressões faciais, para  ser condicionado pelo medo e até mesmo para 
expressa-lo. (DAMÁSIO, 2000:86).

O que tudo isso tem a ver com o Yoga ou  meditação?

3.6 – Ciência e Yoga-Meditação na visão de Mestre Bohdan  e a 

segunda teoria

Retornemos aos capítulos anteriores, relembrando que o Yoga é considerado na 

Índia  como  uma  ciência,  e  tem como  um dos  seus  objetivos  proporcionar  um bom 

funcionamento do sistema endócrino.  Sabe-se que as glândulas endócrinas desempenham 

um papel fundamental na saúde e no bem estar do nosso corpo pois os hormônios que elas 

liberam  na  corrente  sanguínea  são  responsáveis  por  todos  os  aspectos  do  nosso 

crescimento  e  desenvolvimento.  Uma disfunção em qualquer  uma das  glândulas causa 
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graves conseqüências para nossa saúde física e emocional. Para os orientais, a doença é 

reflexo de um colapso que ocorre  dentro  da nossa rede energética,  dos chakras e dos 

nadis. Sabe-se também que existe uma total identicidade  do nosso sistema endócrino com 

o sistema yogue dos chakras, pois estão relacionados a glândulas específicas.  O sistema é 

muito conhecido entre os praticantes do Yoga, mas é trabalhado principalmente dentro do 

Tantra-Yoga, um ramo esotérico do Yoga, onde as técnicas eram transmitidas de geração 

à geração. 

Nesse sistema, cada chakra possui uma relação com determinadas glândulas do 

nosso corpo. Por exemplo: o chakra raiz (Muladhara) está ligado às supra-renais; o chakra 

cardíaco (Anahata) está relacionado ao timo; o chakra laríngeo (Vishuddi ou Vishddha), 

na região da garganta,  tem relação com as glândulas tireóide e para-tireóide; o  chakra 

frontal (Ajna) , localizado entre as sobrancelhas, está relacionado com a glândula pituitária 

(hipófise) e  o sétimo chakra, o Sahashara, ou chakra coronal, localizado na parte superior 

da cabeça. Este chakra é conhecido por suas representações em divindades orientais e de 

homens santos e sua simbologia pode ser vista também no cristianismo e no budismo, 

neste  caso  simbolizado  pelo  lótus  de  mil pétalas.  Este  chakra  simboliza o  centro  da 

Consciência Cósmica. Ele  estaria ligado, para alguns autores, à glândula pineal, mas, para 

Mestre  Bohdan,  a  sua ligação  é  com o  hipotálamo.  O  chakra  Sahashara é  conhecido 

também como  o  “portal  de  Brahman”  ou  “a  morada  de  Shiva”. O  hipotálamo  esta 

relacionado à segunda teoria defendida por Mestre Bohdan.

Segunda  Teoria: A Meditação age no Hipotálamo. 

Interessante a “coincidência”. Mestre Bodhan fazendo parte da Linhagem de Shiva, 

defender a teoria de que a meditação yogue atua no hipotálamo, sendo que esta região  é 

considerada pela mística yogue como a “morada de Shiva”. Haveria aqui uma simbologia 

híbrida onde o místico e o cientista se encontram?

Esta afirmação pode surpreender a muitos pesquisadores que se interessam pelo 

tema, mesmo porque as pesquisas realizadas até o  presente momento não chegaram  a 

assertivas  como  esta,  proposta  por  Mestre  Bohdan  no  início  da  década  de  60.  O 

geneticista Dean Hamer, em sua pesquisa sobre  O gene de Deus, afirma que:

A única coisa que sabemos ao certo sobre as  crenças e sentimentos espirituais é 
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que são produtos do cérebro – descargas de correntes eletroquímicas através de 
redes  neuronais.  Entender  como esses  pensamentos  e  emoções  se  formam e  se 
propagam é um problema que a ciência pode tentar solucionar. ...  A espiritualidade é, 
em última análise, uma questão de fé e não de genética (HAMER, 2005:30). (O grifo 
é meu).

Concordamos  quanto  à  primeira afirmação  e  discordamos  da  última (ligada  a 

espiritualidade),  pois o  próprio  autor  afirma que,  “mesmo pessoas que não gostam de 

qualquer  forma de  religião  organizada  podem ter  forte  espiritualidade  e  receber  uma 

pontuação  elevada  na  escala  da  transcendência”.  (HAMER,  Dean,  2005:24).  Mestre 

Bohdan diria ainda que não é uma questão de fé, mas de saber usar a técnica certa para 

poder alcançar a tão desejada iluminação. Ele sempre insistiu para o fato de que a prática 

do silêncio da mente é uma técnica e a pessoa, acreditando ou não, tendo fé ou não, se 

realizar a pratica, provocará seus resultados. Para isso, não é preciso entender a filosofia, 

ter  algum conhecimento intelectual de Yoga ou praticar qualquer postura.  Meditação é 

pura técnica, que sendo usada de forma correta e disciplinada, levará ao objetivo.

Mas,  quanto  ao  hipotálamo,  já vimos antes,  que ele controla a temperatura  do 

corpo. Em Bears  e Connors  encontramos:

Um aumento da temperatura é detectado por neurônios do hipotálamo anterior que são 
sensíveis ao calor. Em resposta, o metabolismo é diminuído pela redução da liberação 
de TSH, o sangue é desviado para a periferia do organismo visando a dissipar o calor, 
sendo  iniciado o comportamento de procurar por uma sombra. Em algumas espécies, 
uma  resposta  motora  involuntária  é  arquejar,  em  humanos  é  suar.  (BEAR, 
CONNORS, e PARADISO, 2002:545)

Não é difícil encontrar a relação desta fisiologia hipotalâmica com a meditação. Se 

focarmos  apenas  uma  questão,  a  da  temperatura  do  corpo,  que  é  regulada  pelo 

hipotálamo, veremos que meditadores, que não são tão experientes,78 isto é, que meditam 

30 minutos, de duas a três vezes por semana, há mais ou menos três anos, já conseguem 

sentir a alteração da temperatura do corpo durante a prática, levando a produção de suor 

corporal. A sensação de frio acontece muito raramente, mas também pode acontecer. 

Este  mesmo fato  é  encontrado  na  vida  de  yogues  experientes,  como  Ramana 

Maharshi. Who, pseudônimo usado por um dos seus discípulos bem próximos, relatou a 

78 Em  nossa  experiência,  com grupos  de  meditação,  temos algumas  alunas  que,  ao  final  da  prática, 
sempre  comentam  da  sensação de calor  embora  não  tenham,  ainda,  desenvolvido o hábito  da  prática 
diária.  Para pessoas adultas,  desenvolver o hábito da meditação diária  é bem mais difícil.  Quanto mais 
cedo, melhor!
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respeito das experiências que culminaram, mais tarde, na  iluminação do seu Mestre. Ele 

conta que quando Ramana começou a freqüentar o templo, pois, em casa os familiares não 

o entendiam, ele muitas vezes chorava copiosamente. Para os hindus, este comportamento 

estava ligado ao fato dele, Ramana, ter sido em vida anterior um grande devoto, talvez um 

bhakti yogue. Após o choro, ele se colocava imóvel e entrava em “samadhi”. E ainda:

Nessa época, junto com essas manifestações, havia também uma intensa sensação de 
calor  no  corpo.  Todas  essas  manifestações  continuaram  até  o  Sábio  chegar  a 
Tiruvannamalai  e encontrar  a  si  mesmo perante a  Presença lá  no templo.  Já  nos 
falaram  de  similar  sensação  de  calor  no  caso  de  Sri  Ramakrishana  (WHO, 
1973:08) .79                 
 

Esta sensação está ligada, sem dúvida, a ativação do hipotálamo que, na filosofia 

yogue, está relacionado ao chakra Sahashara. 

Num outro extremo dessa mesma experiência, vamos encontrar yogues experientes 

como os  tibetanos  praticantes  de “tumo”,  palavra que significa calor  ou  aquecimento, 

gerado pelo corpo em estado de meditação. Nesta prática, os yogues, sentados e imóveis, 

alcançam uma grande  disciplina mental,  conseguindo  gerar  temperaturas  altíssimas de 

calor corporal (40°). Brennan relata:

Os adeptos do tumo recebiam a denominação de repas (como em Milarepa) devido ao 
manto leve de algodão que vestiam em todas as estações do ano. O aprendiz do tumo 
recebia  o repa  apenas  após  passar  por  um rigoroso teste.  Totalmente nu,  ele era 
envolto  por  um  cobertor  que  fora  encharcado  em  um  córrego  gelado  de  uma 
montanha, e instruído a secá-lo usando apenas o calor do próprio corpo. Quando o 
cobertor  estava seco, entregavam ao indivíduo um segundo cobertor  para  secar,  e 
depois um terceiro. O adepto era considerado proficiente na arte do tumo apenas após 
secar  o  terceiro  cobertor.  Uma  vez  qualificados,  os  iogues  do  tumo  às  vezes 
organizavam competições, sentados nos altos campos cobertos de neve do Himalaia. 
O vencedor seria aquele que derretesse o círculo de neve mais largo gerando calor 
corporal (BRENNAN, 2003:60).

A prática do tumo é citada por vários autores quando se fala em meditação no 

Tibete, talvez por ser tão exótica e incompreensível para muitos ocidentais. Para eles, é 

uma prática poderosa de purificação que leva a um estado superior de consciência. 

Entre  os  místicos ocidentais, encontramos também citações,  onde a experiência 

mística é comparada ao “fogo” ou “fornalha”:

79 Along with these manifestations there was also at the time an acute sensation of heat in the body. All 
these manifestations  continued  until  the  Sage arrived at  Tiruvannamalai  and  found himself in  the 
Presence in the temple there. We are told of a similar sensation of heat in the case of Sri Ramakrishna.  
(WHO, 1973:08).
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Mechthild de Magdeburgo e, depois dela Dante viam a Divindade como uma chama 
ou um rio de fogo  que preenchia o universo; e as almas “divinizadas” dos santos 
como centelhas ardentes em seu seio, flamejantes com esse fogo, unos com ele e, no 
entanto distintas. Ruysbroeck também via “Toda alma como uma brasa ardente, 
calcinada por Deus no âmago do seu infinito Amor”. Essa imagem do fogo pareceu a 
muitos  místicos  um  símbolo  particularmente  exato  e  sugestivo  dos  estado 
transcendental  que  eles  se  empenham em descrever.  (UNDERHILL,  In  WHITE, 
1998 :62). (O grifo é meu).

O autor vê o fogo, neste relato, apenas como um símbolo, mas a expressão se torna 

real e palpável para o praticante de Yoga-meditação. No estado de meditação profunda o 

suor  pode  correr  pelo  rosto  e  o  corpo  se  aquece  como  se  fosse  uma fornalha.  Esta 

experiência já era descrita pelos antigos rishis (sábios), nos Vedas indianos e nesse caso era 

conhecido como “tapas”, palavra sânscrita que significa literalmente “calor”:

O Rig-Veda registra a época em que tapas  passou a ser um meio religioso para  a 
criação de um calor interior ou daquela espécie de tensão criativa que gera estados 
extáticos,  visões  das  divindades  e  até  a  transcendência  da  própria  consciência 
dependente dos objetos. (FEUERSTEIN, 2006:107)

No  decorrer  do  tempo,  a  expressão  “tapas”  foi  tendo  outras  conotações 

envolvendo a questão da ascese, da castidade (brahmacarya) além do domínio sobre os 

sentidos (indriya-jaya). Tapas passou a significar também a busca da realização através da 

penitência e da austeridade. Para outros, tapas passou a ser visto como uma prática que 

leva à obtenção de poderes paranormais (siddhis). Feuerstein esclarece:

Não há  dúvida de que,  nesse caso,  tapas  é relegada  à  categoria  de uma  prática 
preparatória. Os elementos centrais do Yoga são a meditação e a forma mais intensa 
desta,  a  transcendência extática  (samâdhi) (FEUERSTEIN,2006:108).  (O grifo é 
meu).

 

Importante no texto é a chamada do autor para o elemento central do Yoga, que é 

a  meditação  tendo  como  objetivo  principal  levar  à  transcendência  e  o  fato  de  que 

penitência e austeridade não levam ao estado de Yoga.

Também Yogananda, ao exaltar o valor do Kriya Yoga como elemento purificador, 

descreve:
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Kriya Yoga é o verdadeiro “rito do fogo”, muitas vezes enaltecido no Gita. O iogue 
arroja seus anseios humanos numa fogueira ... Nesta  autêntica cerimônia do fogo, 
todos os desejos passados e presentes são o combustível consumido pelo amor divino. 
(YOGANANDA,1981:238). ( O grifo é meu).

No que diz respeito à imobilidade corporal, Yogananda lembra  que Santa Teresa 

de Ávila, mística ocidental, quando se colocava imóvel, assustava as outras monjas, que 

não  tinham  coragem  de  mudar  a  sua  posição  ou  chama-la  para  a  vida  exterior. 

(YOGANANDA, 1981: 447). 

 Atualmente,  o  termo tapas  é  muito  usado  como uma espécie de sacrifício ou 

grande esforço, não ligado à prática da meditação, mas, à prática física. Isto é, em alguns 

tipos de yoga mais dinâmicos, busca-se o calor mais pela prática do movimento corporal e 

não pela imobilidade do corpo e concentração  da mente. Alguns praticantes de Hatha-

Yoga para acelerar esse calor corporal costumam deixar toda a sala fechada  enquanto 

realizam as posturas, para  que isto aconteça  mais rápido, desconhecendo que, a prática 

da meditação silenciosa é a forma mais poderosa de provocar  o  aumento  do calor do 

corpo.                                                                                        

A teoria de Mestre Bohdan de que o Yoga-Meditação age no hipotálamo tem hoje 

a confirmação da neurociência que mostra o local exato no nosso cérebro onde tem origem 

este tão conhecido “calor” provocado pela ação do hipotálamo, situado no nosso segundo 

cérebro,  quando  estimulado pela prática  da  meditação  silenciosa.  Quando  tratamos  da 

evolução  do  cérebro,  mostramos  algumas  características  do  sistema  límbico  e  a 

importância que o  hipotálamo tem em nossa vida, mas creio que se torna interessante 

especificarmos a sua localização. 

O Hipotálamo  

Se cortarmos o cérebro no sentido horizontal, aproximadamente na sua metade, 

encontraremos  uma  cavidade  central  repleta  de  líquido  conhecida  como  terceiro 

ventrículo. Ao redor do mesmo, temos duas massas escuras, de substância cinzenta, que 

compõem os tálamos. O hipotálamo está situado abaixo do tálamo; daí a origem da palavra 

“hipotálamo”, entre o cérebro propriamente dito e o mesencéfalo, região conhecida como 

“cérebro intermediário”. Ele compreende algumas estruturas, tais como, corpos mamilares, 

tuber cinéreo, infundíbulo, neuroipófise, tratos ópticos, quiasma óptico e lâmina terminal. 
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O hipotálamo é considerado como o mais elevado dos centros vegetativos do cérebro, 

pois, dele também partem os impulsos que influenciam as células nervosas (neurônios) do 

sistema neurovegetativo,  sendo  o  regulador  de  todas  as  glândulas do  organismo,  dos 

tecidos viscerais, como a musculatura lisa das vísceras e dos vasos, a musculatura cardíaca 

e ainda os rins, entre outros órgãos. O hipotálamo está dividido em zonas: lateral, medial e 

periventricular. As duas primeiras têm conexões com o tronco encefálico e o telencéfalo, 

além de  regularem alguns  comportamentos.  Na  zona  periventricular,  existem células 

neurossecretoras que secretam hormônios que são enviados para a corrente sangüínea e 

outras  células  controlam o  sistema  nervoso  vegetativo,  chamado  também de  Sistema 

Neurovegetativo (SNV) ou ainda, Sistema Nervoso Autônomo. Autônomo, vem do grego 

e significa autonomia, independente,  isto  porque estas funções são realizadas de forma 

automática, sem controle voluntário, mas, na verdade, o funcionamento é feito de forma 

integrada, ou seja, funções altamente coordenadas. 

Apenas esse pequeno mergulho mostra que os detalhes podem mais confundir do 

que esclarecer. Na verdade, os estudos estão em andamento e existe muita discrepância 

entre os autores. Até mesmo um neurocientista dedica muitos anos de estudo apenas para 

se familiarizar com pequenas regiões ou  para entender  algumas conexões  e,  lembre-se 

ainda,  que  um cérebro  humano  possui  aproximadamente  100  bilhões  de  neurônios  e 

trilhões de conexões sinápticas.  Fazemos aqui  um esboço bastante simplificado de todo o 

sistema,  visto  que  existem obras  específicas,  dentro  da  medicina,  dedicadas apenas  às 

funções do  hipotálamo,  tal a  importância  que o  mesmo tem sobre a   saúde física e 

emocional  dos seres humanos. Trazemos ainda um texto de Jänig, para finalizar este ítem, 

por ter conseguido elaborar uma síntese das funções do hipotálamo de forma brilhante: 
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A região mais importante para a manutenção da homeostase é o hipotálamo. Quanto à 
filogênese,  ele  é  uma  parte  primitiva  do  cérebro,  que  se  manteve relativamente 
constante em sua estrutura durante a evolução animal. Situado aproximadamente no 
centro do cérebro,  o hipotálamo é o centro de todos os processos vegetativos do 
organismo.  As  funções  hipotalâmicas  integram  reflexos  medulares  e  regulagens 
vegetativas que partem da haste cerebral. Essas  funções integrativas do hipotálamo 
incluem não só o sistema vegetativo, mas também o sistema nervoso somático e o 
sistema hormonal.  Não é muito difícil manter vivo um animal sem os hemisférios 
cerebrais,  enquanto  um  animal  desprovido  do  hipotálamo  necessita  de  cuidados 
extremos para permanecer vivo. As funções do hipotálamo são geralmente abordadas 
em diversos  ramos  da  fisiologia  –  como,  p.  ex.,  a  regulagem da  temperatura,  a 
regulagem do equilíbrio eletrolítico, a regulagem dos órgãos endócrinos, a fisiologia 
das emoções -, o que bem reflete a multiplicidade das funções hipotalâmicas. (JÄNIG, 
in SCHMIDT,2003:284). (O grifo em itálico é do autor).

O  autor  chama  a  atenção  para  a  “função  integrativa  do  hipotálamo”  e,  se 
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transportarmos esta afirmativa para o campo do  Yoga-Meditação,  podemos fazer uma 

relação com a fixação da atenção em um único ponto (ekagrata), quando concentramos 

toda nossa energia nesta região da cabeça, no centro da testa, chamado o “Olho de Shiva”. 

Quando ativamos o chakra Sahashara, que tem conexão com o hipotálamo, integramos 

todas as funções do nosso corpo até mergulhar na “morada de Shiva”. Logo, poderíamos 

dizer que o  hipotálamo realiza um “ekagrata”  fisiologicamente e misticamente falando. 

Interessante também o fato de um animal poder viver sem os hemisférios cerebrais, ou 

parte  deles,  mas,  necessitar  de  cuidados  extremos  quando  não  tem o  hipotálamo.  Se 

levarmos em conta a nossa herança animal esta afirmação seria mais um bom alerta para 

cuidarmos melhor do nosso hipotálamo.

A ação do hipotálamo sobre o nosso corpo é tão profunda que apenas esta questão 

serviria para objeto de pesquisa. Acredito já termos oferecido informações suficientes que 

estimulem uma reflexão a respeito desta teoria proposta por Mestre Bohdan.

Continuando a palestra  de 14 de janeiro de 1976, Mestre Bohdan lembra que tanto 

orientais  como  ocidentais  sabem  que  existe  um  ser  interior  e  que  do  seu  bom 

funcionamento depende o nosso bem estar:

O  que  não  se  sabe  é  porque  o  segundo  cérebro,  que  é  responsável  pelo  bom 
funcionamento das emoções, não está funcionando bem e como podemos leva-lo à 
normalização. Aqui entra a nossa contribuição. Digamos que o mau funcionamento do 
hipotálamo  está  causando  certos  efeitos  negativos  na  esfera  emocional  e  isto  se 
manifesta através de neuroses, psicoses, etc. E, se esse órgão atinge o máximo de mau 
funcionamento, hoje em dia aplicamos aquilo que se chama “tomia”.  (BOHDAN, 
Palestra de 14 de janeiro de 1976).

Quando  vimos a  história  da  neurociência,  apontamos  para  o  fato  de  que  nos 

meados do século XX usava-se muito da “psicocirurgia”, o que prejudicou milhares de 

pessoas.  O neurologista Egaz Moniz, que pagou com a própria vida, começou a usar da 

lobotomia, nos casos de depressão,  esquizofrenia, psicoses e manias, o  que deixava os 

pacientes “meio vivos” sem resolver o problema. Mestre Bohdan se declarava contra este 

tipo de intervenção cirúrgica para solucionar problemas de ordem emocional, pois eliminar 

o  órgão  afetado  pode  causar  certo  alívio mas não  cura.  Mais ainda,  poderia  levar  a 

degeneração  do  ser  humano,  pois,  estamos perdendo  gradativamente  as características 

humanas.

Para Mestre Bohdan o mau funcionamento do sistema límbico seria uma das causas 
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da crise existencial do ser humano, pois, de acordo com a estrutura desse sistema, serão as 

reações humanas.  Como nasceu esse medo existencial, porque teríamos sido expulsos do 

“paraíso”? Por  certo  isto  não foi resultado instantâneo e nenhum castigo de um Deus 

ofendido. Mas como isso teria acontecido?  Mestre Bohdan explica que:

O mau funcionamento da região límbica, responsável pelo bom funcionamento das 
emoções é um resultado mecânico do consumo da nossa própria energia pelo intelecto. 
Conforme nosso intelecto se desenvolveu ele absorveu toda nossa bio-energia a 
custa deste outro cérebro. (BOHDAN, Palestra de 14 de janeiro de 1976). (O grifo é 
meu)

 

Stefan Klein, cientista alemão, interessado em encontrar A  Fórmula da Felicidade  

(2005), pesquisou também dentro das neurociências, e, uma de suas afirmativas chamou a 

atenção, pois coaduna com a afirmação de Mestre Bohdan, embora ambos tenham em suas 

análises  seguidos  caminhos  diferentes.  Klein também afirma  que  com o  aumento  do 

tamanho do cérebro, ele passou a consumir mais energia:

Com o tempo, a  importância do cérebro foi aumentando, e também o seu volume. 
Esse órgão passou a consumir uma quantidade cada vez maior de energia gerada 
pelo metabolismo do corpo. No caso de ser humano, isso corresponde a mais de um 
terço de todos os recursos energéticos disponíveis no organismo. (KLEIN, 2005:79). 
(O grifo é meu).

Trago  este  autor  para  mostrar  também que Mestre  Bohdan já havia feito  esta 

afirmação em 1976 e Klein, ainda muito jovem, lançou o seu livro em 2005.  

Com base nesta  premissa, Mestre  Bohdan explica que uma pessoa,  mesmo não 

querendo ser dominada pelas emoções negativas como a raiva, angústia ou desespero, não 

terá controle sobre essas emoções pois o seu sistema límbico encontra-se enfraquecido por 

não receber energia suficiente. Jänig, explica que o sistema límbico, além de controlar  a 

“expressão” das emoções, controla também o seu “aspecto afetivo”. Logo:

Biologicamente, as emoções têm caráter de sinal. A expressão das emoções sinaliza o 
estado  de  um  indivíduo  aos  seus  companheiros  de  espécie  –  como,  p.  ex.,  no 
comportamento  de  raiva  -,  despertando  nele  as  correspondentes  modificações  de 
comportamento. Intimamente, as emoções causam uma mudança de comportamento 
do próprio indivíduo. (JÄNIG, in SCHMIDT, 2003:301).

Neste texto, Jänig nos mostra que “a expressão das emoções sinaliza o estado de 
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um indivíduo aos  seus companheiros de espécie”,   e,  se o  sistema límbico estiver em 

desequilíbrio, se a pessoa estiver sob o domínio do ódio, da violência, isto vai  refletir no 

seu  comportamento  diário.  Nossas  reações  emocionais,  na visão  de  Bohdan,  não  são 

frutos de boa ou má educação, mas, estão ligadas ao desequilíbrio do sistema límbico. E, 

ainda mais grave, um dia ele vai aflorar. Ao se constatar  a necessidade desse equilíbrio 

energético, Mestre Bohdan desenvolveu  sua terceira teoria: 

3.7 – Os efeitos da Meditação Silenciosa e a terceira teoria 

 Terceira Teoria: o desequilíbrio humano é causado pela falta de 

bio-energia no segundo cérebro e esta só pode ser recuperada pela 

prática do silêncio mental.

Em sua teoria sobre os efeitos da meditação no cérebro humano, ele dá especial 

importância ao segundo cérebro, que considera a sede da alma, e cujo desequilíbrio, está 

ligado a uma disfunção energética que teria ocorrido ao  longo da filogênese. Ele esclarece 

O mau funcionamento da região límbica, responsável pelo equilíbrio das emoções, é 
um resultado mecânico do consumo da nossa própria energia pelo intelecto.  Sabe-se 
que o nosso consumo diário de energia  é de 3000  calorias  e sabemos que essas 
calorias estão sendo transformadas, através de um dispositivo chamado mitocôndria, 
em energia. Nosso corpo é uma fábrica de energia que  chamaremos de bio-energia e 
esta está sendo usada conforme a nossa necessidade. A bio-energia é necessária para 
se processar as reações energéticas, como quando ouvimos um som – é preciso energia 
para que o mesmo seja registrado, para transformá-lo em impulso e levar até o sistema 
límbico; o comando  envia para as supra-renais, e para todo este processo, energia 
está sendo consumida.  A produção de energia está limitada à  capacidade de cada 
corpo. Assim sendo, se os nossos sentidos funcionarem 24 horas, eles estarão usando 
desta  bio-energia e toda energia produzida pelo corpo estará  sendo consumida no 
intelecto, nada restando para o sistema límbico que, entrando em déficit, não poderá 
funcionar bem. O resultado dessa deficiência energética se manifesta através da nossa 
instabilidade emocional. (BOHDAN, Palestra de 14 de janeiro de 1976).

E de onde obtemos essa bio-energia? Ramana ensinava que a energia da nossa 

mente vem do alimento: “Segundo as escrituras indianas, há uma entidade conhecida como 

“mente” que  se origina no alimento consumido.  Ela gera amor,  ódio,  cobiça, cólera, 
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assim por diante” (RAMANA, s.d.:7). (O grifo é meu).

Já vimos que todas as reações do nosso corpo (físico e mental) usa dessa energia 

mas sua produção é de certa forma limitada, daí o seu desperdício ser bastante prejudicial. 

O  nome  bio-energia  é  designado  pelos  chineses  como  o  “chi”,  mas  entre  os  vários 

significados encontramos:

Para unir a mente e a matéria e para animar o ser, o “chi” não precisa ter uma forma 
fixa.  Em qualquer forma em que se manifeste, ele anima todos os processos do 
organismo: digestão, assimilação, evacuação, inspiração e expiração, circulação do 
sangue e disseminação dos fluídos pelo corpo. O chi não anima apenas as funções 
interiores do organismo. Também anima as funções superiores da mente. (PAGE, 
Michael, 2006:16).(O grifo é meu).

Alguns  autores  destacam também a  importância  da  respiração  no  que  diz  respeito  a 

obtenção da bio-energia. Sabe-se que, para o ser humano sobreviver  fisicamente, ele inala 

uma porção mínima de oxigênio, que está disponível no ar atmosférico. Se o ser humano 

tivesse à sua disposição apenas 1% desse oxigênio, provavelmente não morreria, mas teria 

dificuldade para agir, inclusive para se alimentar. Esta insuficiência de oxigênio impediria o 

indivíduo de ter uma vida normal. Fazendo uma relação com a nossa bio-energia, assim 

como  a  falta  de  oxigênio  causa  um  estado  de  semi-morto  no  aspecto  físico,  as 

características destrutivas da raça humana também estão ligadas à insuficiência da nossa 

energia vital. 

Nossa porção natural de energia vital é adquirida também durante o sono, quando 

os nossos sentidos diminuem a sua atividade, é insuficiente, devido à agitação da vida 

moderna e também das noites mal dormidas, seja pelas poucas horas de sono ou pelo 

estímulo excessivo do nosso cérebro. É fácil perceber o sono agitado de uma criança que 

fica na televisão ou computador por muito tempo, principalmente no período da noite. A 

mente continua a processar o acúmulo de informações recebidas, sem descanso. Assim, 

quanto mais o intelecto atua, mais energia vital consome e mais nos isola da sua Fonte. 

Mestre Bohdan nunca “pregava” normas de comportamento mas, encontrei em seu 

manuscrito estas orientações: 

Nossa existência física pode ser normalizada por: 1º- Respiração adequada (regular, 
profunda e lenta - Hatha-Yoga) e 2°- Alimentação adequada (sem poluentes como 
fertilizantes químicos, pesticidas, etc...). E, a nossa existência psicológica (Plenitude 
Interior) pode ser normalizada por: 1º- Suprimento adequado de Energia Vital pela 
prática da Meditação e 2°- Tendo uma maneira conceitual própria (vida filosófica) 
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causada  pelo suprimento adequado  de Energia  Vital  (  BOHDAN,  Manuscrito  I, 
s.d.:89).

Neste  texto  de  Mestre  Bohdan,  percebe-se  que,  ao  tratar  da  saúde  física,  ele 

descreve uma técnica do Hatha-Yoga, a respiração (pranayama), mas nunca incentivou a 

prática desta linha do Yoga. Quanto à respiração, apenas estimulava que, antes da prática 

da  meditação,  fizéssemos  três  respirações  profundas,  para  auxiliar  na  concentração. 

Bhagavan Ramana Maharshi agiu da mesma forma. Relata Arthur Osborn:

É também significativo que, embora nada sabendo da teoria e prática do sadhana, Sri 
Bhagavan tenha  na  realidade usado o pranayama  ou  respiração  controlada  como 
auxiliar na concentração. Admitiu também, portanto, que se trata de um auxiliar na 
consecução do controle sobre o pensamento, apesar de não ter incentivado o seu uso 
senão  com essa  finalidade e  jamais  tê-lo  exigido de modo efetivo.  (OSBORNE, 
1973:23). (O grifo é meu).

Mestre  Bohdan também nunca exigiu que se adotasse uma dieta  vegetariana e 

apenas orientava no sentido de buscar uma alimentação mais natural. Esta boa alimentação 

apenas torna  o  corpo  apto  para o  trabalho do  dia a dia,  torna  a nossa máquina física 

“aparentemente saudável”. A expressão “aparentemente” é usada porque o corpo físico, 

ainda que bem alimentado, pode falhar, se não estiver com a energia vital equilibrada. Ter 

boa alimentação mas não ter o horário de sono adequado já causa problemas para uma 

pessoa,  mas,  para  Mestre  Bohdan,  se não  cuidarmos da existência psicológica,  com a 

prática diária da meditação, não teremos a verdadeira saúde. 

Na  visão  de  Bohdan,  toda  atividade  realizada,  seja  ela  uma  prática  física ou 

intelectual,  estará  usando  da  nossa  bio-energia.  O  ser  humano  costuma  alimentar  o 

intelecto  com  preocupações  muitas  vezes  supérfluas,  relacionadas  ao  passado  ou  ao 

futuro; com especulações e soluções de problemas, imaginando, fantasiando coisas que 

não levam a um resultado positivo, mas, a um desgaste da bio-energia. Talvez por isso os 

grandes mestres orientavam os  seus discípulos no sentido de se afastarem dos desejos 

mundanos e que seria inútil se sentirem ansiosos com o amanhã, ou com o que haveriam 

de comer ou vestir. Ou seja, não desperdiçar energia com coisas do dia a dia. Na filosofia 

zen existe um aforismo que expressa bem essa idéia: “Se compreendes, as coisas são como 

são. Se não compreendes, as coisas são como são.” 
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Sem dúvida, o uso ininterrupto do intelecto acaba provocando cansaço e estresse. 

Além do uso dos cinco sentidos, que nos comunicam com o mundo exterior, as atividades 

intelectuais  como  a  filosofia,  a  religião  e  a  ciência,  acionam o  neocórtex,  ou  seja,  o 

intelecto. Os grandes mestres sempre chamaram a atenção para o uso inadequado que o 

ser humano faz da sua capacidade intelectual em detrimento da experiência. Nesse sentido, 

Ramana Maharshi ensinava que  o  “filósofo livresco”  está  em piores  condições  que  o 

iletrado, pois, o seu coração está apegado a conceitos que não lhe dão tempo para realizar 

a busca do Ser Real. 

Eis a solução sugerida por Mestre Bohdan. Segundo o Mestre é, na Índia, que 

vamos encontrar  um dos métodos mais antigos para solucionar esta questão: o Yoga. Os 

yogues conseguem manter a saúde espiritual e emocional graças a prática diária da não 

atividade  intelectual.  O  treino  que  eles  realizam baseia-se  na  suspensão  gradativa  da 

atividade do  neo-córtex,  a  interrupção  do  fluxo de  pensamentos  que  eles chamam de 

dhyana,  vulgarmente,  meditação.  Nas  reuniões, Mestre  Bohdan  explicava  que, no 

Ocidente, usamos a palavra meditação no sentido de reflexão. Mas isto, dizia, é o tipo de 

“meditação  ao  contrário”  pois  pertence  à  atividade  intelectual.  Na  prática  yogue,  o 

indivíduo vai ficar quieto, controlando gradativamente o fluxo de pensamentos até atingir a 

sua eliminação. Ele explica:

Ao diminuir  o  fluxo  de pensamentos,  ele gasta  menos energia  com o intelecto e 
automaticamente liberta  bio-energia para o sistema límbico e com isto ele coloca o 
seu segundo cérebro em ordem. É justamente nesse mecanismo milenar dos yogues, 
sem explicação científica, mas confirmada agora pelas últimas conquistas da ciência, 
que nos referimos à prática do Yoga, ou melhor, à prática da meditação yogue, nos 
seus aspectos puramente técnicos.  Realmente, a única  maneira  de recuperarmos a 
nossa  saúde emocional  é através  da  diminuição da  atividade cortical.  Nós  temos 
dezenas de casos de normalização das emoções através da prática  do controle das 
atividades intelectuais.  Diariamente praticando o silêncio da mente nós liberamos 
energia para a região límbica, recuperando essa região a longo prazo. (BOHDAN, 
Palestra de 14 de janeiro de 1976). (O grifo é meu)

Temos, então, uma prática orgânica que não usa de interferências externas, como o 

uso  de  medicamentos,  drogas  ou  intervenções  cirúrgicas.  Mestre  Bohdan fala de  um 

processo de recuperação fisiológica que é feito de forma gradativa e segura. Não se trata 

de algo instantâneo ou imediato e a pessoa que possui um desequilíbrio emocional mais 

acentuado terá que ter muita dedicação e paciência para  superar todas as “catarsis”, ou 

seja, a purificação que faz parte deste processo de normalização. Já comentamos que  a 
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dificuldade é maior ao se começar a prática na idade adulta, daí, a preocupação de Mestre 

Bohdan em levar esta atividade para as escolas. Quanto mais cedo a pessoa aprende a 

técnica que mantem o seu sistema límbico sempre em bom funcionamento (energizado), é 

claro,  estaríamos criando cidadãos  equilibrados.   Mestre  Bohdan costumava dizer  nas 

reuniões que “se conseguirmos levar esta atividade para as escolas, os resultados seriam 

tão  evidentes  que  seríamos  imitados  por  outras  nações”.  Ele  dizia  que  a  cidade  de 

Sorocaba teria sido o seu laboratório para provar que a técnica da meditação silenciosa 

funciona, pois, vários adultos e crianças chegaram a obter a sua normalização, isto é, ter o 

seu sistema emocional equilibrado. Infelizmente, não pode ver o seu sonho concretizado 

com relação a oficializar a prática nas escolas, mas, sem dúvida, muitas sementinhas já 

foram plantadas por  alguns de seus discípulos.

Mestre Bohdan considerava a prática da meditação silenciosa como “a resposta 

final para o problema do desequilíbrio humano”. Mas, deixava bem claro que o objetivo 

final  da meditação não é esse.

3.7.1 – A  Ciência e os efeitos da meditação silenciosa

No século passado, o estudo de experiências tidas como místicas era considerado 

algo como subjetivo demais para o meio acadêmico, mas esta situação está mudando de 

forma acelerada visto o rumo que as pesquisas tem tomado nos últimos tempos. O número 

de trabalhos realizados neste campo é tão grande que, tocar neste tema, é frustrante: ele 

sempre ficará incompleto. Assim sendo, abordaremos apenas alguns nomes. 

Podemos considerar o ano de 1935 como o marco inicial. Pesquisas com o cérebro 

humano  usando de estímulos (elétricos ou não)  foram realizados já no século dezenove.  Ao que 

parece, hoje, a  ciência tem se aproximado de fatos ou discussões que antes eram território da 

religião ou da teologia.  

Como exemplo, podemos citar o neurocientista canadense Michael Persinger, da 

Universidade  Laurentina  que  conseguiu  reproduzir,  por  exemplo,  sentimentos 

considerados  místicos em pessoas  não-religiosas com a estimulação  do  lobo temporal. 

Persinger relata:

Tipicamente,  as  pessoas  relatam  uma  presença.  Certa  vez,  ligamos  uma  luz 
estroboscópica e esse indivíduo de fato viu Cristo no estroboscópio ...[outra] pessoa 
sentiu Deus visitando-a.  Mais tarde, examinamos seu eletroencefalograma [EEG] e 
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havia o clássico traçado de pico e ondas lentas sobre o lobo temporal no preciso 
momento  da  experiência  –  as  outras  partes  do  cérebro  estavam  normais. 
(PERSINGER, apud CARTER, 2003:21)

Ao observar o “mapa do cérebro” vemos que o lobo temporal fica logo abaixo do 

hipotálamo  e,  no  meu ponto  de  vista,  existe  um relacionamento  entre  ambos  e  uma 

estimulação elétrica nesta região pode provocar experiências desta natureza. As visões e 

experiências, algumas delas consideradas “místicas”, são conhecidas entre os praticantes 

de meditação, daí ser  muito importante o acompanhamento, pois,  quando elas começam a 

aparecer  a  pessoa  pode  pensar  que  está  “enlouquecendo”.  O  neurocirurgião  Wilder 

Penfield fez inúmeros estudos sobre esse assunto e também ouviu de seus pacientes relatos 

fantásticos. Estimulando-se eletricamente certas porções dos lobos temporais, o paciente 

vê cores, luzes e sombras e estas mesmas experiências pode ter a pessoa que faz meditação 

silenciosa. Comentando sobre o texto acima, Carter afirma que:

O fato de parecer que temos um ponto de ativação religiosa em nossos cérebros não 
demonstra necessariamente que a dimensão espiritual é meramente o produto de uma 
certa explosão de atividade elétrica. Afinal, se Deus existe, imagina-se que Ele deva 
nos ter criado com algum mecanismo biológico com o qual O apreender. Ainda 
assim, é fácil ver que ser capaz de ter uma experiência  de Deus com um eletrodo bem 
colocado poderia – no mínimo – minar o prestígio que muitas religiões atribuem a tais 
estados. (CARTER,2003:21). (O grifo é meu).

Quanto a primeira afirmação da autora, em parte discordo, pois, realmente  existe 

em nosso cérebro um ponto de ativação religiosa e, sendo ele movido por uma forma de 

eletricidade, pode-se comparar uma experiência mística com uma “explosão elétrica”. Esta 

afirmação  faz  lembrar  as  palavras  de  Mestre  Bohdan  quando  dizia  que  a  cosmo-

experiência não  depende de  fé ou  religião.  Alguns yogues  defendem a   idéia de  que 

experienciar o divino é um atributo que todo ser humano tem e para isso ele não precisa de 

intermediários. Neste caso,  uma pessoa, ao usar da técnica correta  de meditação,  pode 

alcançar, sendo um religioso, ou não, a experiência do Divino. Mestre Bohdan nos ensinou 

que  Deus  nos  criou  com um mecanismo especial para  nos  comunicarmos com ele:  o 

sistema límbico. Quanto ao uso de estimulação artificial, podemos concluir pela lógica que: 

o que for produzido de forma artificial é artificial e não natural. As imitações artificiais são 

superficiais e passageiras e falta-lhes profundidade. O estímulo artificial tem a sua duração 
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limitada ao tempo que durar o estímulo. Ele pode com o tempo, provocar uma rejeição 

pois não existe uma adaptação natural do espaço, no caso, do cérebro como um todo, que 

está  sendo  estimulado.  Se  compararmos  com  a  meditação,  a  estimulação  é  lenta  e 

gradativa e nosso cérebro vai se adaptando as mudanças, pouco a pouco. Não acredito que 

interferências externas possam mudar o mecanismo interno do nosso cérebro.  O Yoga-

Meditação  propõe  a  recuperação  do  órgão  prevenindo  a  sua  deteriorização, 

proporcionando  sua normalização  e   a  integridade do  Ser.  Na meditação,  para  que o 

cérebro  atinja  a  normalidade,  é  preciso  que  seja  de  certa  forma  “condicionado  ao 

estímulo”,  no  caso,  exige  a  repetição  diária  da  prática.  Entenda-se  aqui  o  termo 

condicionamento de forma positiva. Condicionar-se, aqui, seria ter a mente sob controle, e 

isto um yogue experiente consegue.   Podemos também lembrar que o uso de drogas pode 

provocar os estados alterados de consciência, mas essas sensações só duram o tempo em 

que  o  cérebro  estiver sob o  efeito  das mesmas.  Passado  o  seu efeito,  resta  apenas a 

sensação de fuga e frustração.  A dose é repetida com seus agradáveis efeitos na zona do 

prazer,  causando  a  dependência  e  suas  trágicas  conseqüências.  Com isso,  queremos 

afirmar que a técnica da meditação silenciosa é um estímulo natural, muito mais eficiente, 

efetivo e saudável.

Mestre Bohdan ensinava que, para obtermos mais energia vital e equilibrarmos o 

sistema límbico, é preciso parar a atividade intelectual pela prática de samadhi ou Yoga. 

Pessoas  consideradas  iluminadas,  como  Krishna,  Buda,  Lao  Tse,  Shankara,  Mahavira, 

Cristo, Babaji, Ramakrishna, Ramana Maharshi, e outros tinham restrições com relação  ao 

estímulo dos sentidos. 

A terceira  Teoria  defendida  por  Mestre  Bohdan,  na  década  de  70,  já  possui 

atualmente  respaldo  científico. Os  neurobiólogos,  Newberg  e  d`Aquili  chamam este 

processo  de  “desaferentação”,  isto  é,  quanto  mais  canalizarmos  energia  para  uma 

determinada área, a de outras regiões diminui. Isto significa que, enquanto uma região do 

cérebro é ativada, outra pode descansar. É exatamente este o ponto de vista do Mestre 

Bohdan: enquanto o cérebro límbico é ativado o córtex descansa. A prática do silêncio da 

mente transfere a energia do  intelecto  (neo-córtex)  para o  sistema límbico, através do 

estímulo do hipotálamo que é a “glândula-mestra”, como já vimos anteriormente. 

Dean Hamer descreve de forma resumida a pesquisa de Newberg e d`Aquili com os 

monges budistas:
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Quanto mais a atividade neural for direcionada para o sistema tálamo-cortical, menos 
energia ficará disponível para a área de associação e orientação. O resultado é a 
perda  do  familiar  senso  de  identidade e  espaço  transmitido  por  meio dos  lobos 
parietais  posteriores.  Sendo assim,  o cérebro dos monges budistas  não conseguia 
mais determinar quais os  limites entre o  seu corpo e  o  mundo externo.  Eles 
perderam a consciência secundária embora a primária -a percepção- estivesse normal 
e até mesmo mais elevada. (HAMER, 2005:155).  (O grifo é meu).

Esta sensação de perda da noção de tempo e espaço é muito comum quando se 

entra  em meditação  mais profunda.  Muitas  vezes,  existe  a  sensação  que  o  tempo  de 

meditação foi muito curto,  quando na verdade já se passou uma hora, ou ainda, quando 

abrimos os olhos existe  a sensação que não estávamos ali, naquele lugar.  Quanto aos 

limites do corpo, algumas vezes temos a sensação que o nosso corpo se alonga para o teto 

ou  para as laterais; tem o seu tamanho aumentado como se fosse uma grande bexiga. Ou 

que o corpo está torcido, ou inclinado para um lado; ou, até mesmo, que a cabeça está 

virada.  Outras  vezes,  sentimos que o  nosso corpo se dilui no espaço,  ou que estamos 

flutuando.  Na  verdade,  está  tudo  normal.  Meditação  é  uma  grande  aventura  e  cada 

experiência é única.          

Hamer continua descrevendo as experiências dos monges budistas:

Mas à medida que a meditação se aprofundou e a redução de energia passou a ser 
mais severa, a área de orientação começou  a enviar sinais de SOS para o sistema 
límbico,  ativando  o  giro  de  cíngulo. O  sistema  límbico,  principalmente  o 
hipotálamo,  em resposta,  passou  a  enviar  sinais  para  o  sistema  tálamo-cortical, 
avisando  que  era  preciso  descobrir  o  que  estava  acontecendo  –  resultando  no 
aumento da sua atividade e, conseqüentemente, em uma não-aferência muito maior 
no lobo parietal posterior. (HAMER, 2005:156). (O grifo é meu).

Este texto vem a confirmar que o SOS vai para o sistema límbico, ativando o giro-

cíngulo e,  principalmente o hipotálamo. Aqui, confirma-se a estimulação que ocorre no 

hipotálamo quando existe um mergulho mais profundo na meditação.

Sabe-se  que  as  emoções  escravizam o  ser  humano e  que  precisamos  ter  mais 

cuidados com a mente. Dalai Lama é um dos que incentiva esse tipo de educação:

Com a educação da mente, as pessoas podem tornar-se mais calmas – em especial as 
que sofrem de muitos altos e baixos. Essa  é a  conclusão desses estudos sobre a 
educação mental budista.  E esse é meu objetivo principal: não estou pensando em 
como aprimorar  o budismo, mas em como a  tradição budista pode contribuir para 
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benefício da sociedade.  ... Mas somos apenas humanos; o principal a fazer é educar a 
mente. (DALAI  LAMA, 2003:45).
 

Esta afirmação de Dalai Lama leva a uma outra reflexão científica. Ele relata sobre 

as  pessoas  que  sofrem com  os  transtornos  de  humor,  isto  é,  aquelas  que  têm  um 

desequilíbrio energético no sistema límbico e isto acaba refletindo no seu comportamento. 

Neste aspecto, o especialista Moyra Williams, com base em suas pesquisas de laboratório, 

explica que as flutuações de humor, relacionadas às condições fisiológicas e psicológicas, 

são completamente “normais e provavelmente vitais”. Para Willians, o “problema”  ocorre 

quando o humor não reflete essas alterações.  Mas, isto pode ser interpretado de outra 

forma:

As flutuações emocionais com relação às mudanças externas, em ambas as condições, 
fisiológicas  e  psicológicas,  são  completamente normais  e  provavelmente vitais.  É 
quando essas  flutuações emocionais não refletem essas  alterações,  mas  continuam 
fixas  em um ponto demasiado alto  (chamamos  a  isso de mania)  ou  muito baixo 
(chama-se depressão), ou, deixam de se manifestar, então chamamos isso de anormal. 
(WILLIAMS, s.d.:27).80

Em termos práticos, este estudo confirma que qualquer estímulo externo depois de 

registrado pelo cérebro é transmitido para a região emocional. Nesta região, conforme o 

estado deste aparelho (sistema límbico) é a reação que a pessoa tem. O estímulo muito alto 

e  fixo,  é  chamado  de  mania;  quando  o  estímulo  é  muito  baixo,  é  detectado  como 

depressão.  Mas, existe o meio termo, onde não há reação de forma alguma, ficando-se 

alheio aos estímulos externos, e isto é visto pela ciência como “anormal”. Na verdade, isto 

é absolutamente “normal”; Se fôssemos comparar  com os  ensinamentos de Buda,  este 

campo,  onde não foi detectada  nenhuma reação,  é o  “Caminho do  Meio”,  pois,  o  ser 

humano em equilíbrio não terá  mudanças de humor  advindos de provocações externas. 

Também o Bhagavad Gita, II:57 ensina “não se entrega nem à alegria excessiva, nem à 

tristeza. Nada lhe rouba a liberdade.” . Isto é ser “normal”.

Sabe-se  que  existe  um  estado  considerado  normal  e  a  finalidade  do  Yoga-

Meditação é,  exatamente, recuperar e manter essa normalidade. Cada pessoa tem a sua 

estrutura límbica e esta não pode ser mudada, mas somente normalizada e ajustada para o 

próprio funcionamento.  É por isso que o processo que leva à iluminação não pode ser 

80 “Fluctuations of mood in relation to changes in both physiological and psychological conditions are 
completely normal and probably vital. It is when mood does not reflect these changes but remains fixed 
at either too high a pitch (mania) or too low (depression) or fails to move at all (flattened) that is said 
to be abnormal”. (WILLIAMS, Moyra, Brain Damage and the Mind, s.d.:27). 
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forçado ou padronizado. O Bhagavad Gita  ensina:

Cada ser age em conformidade com a sua natureza; também o sábio procura o que se 
harmoniza com a sua própria natureza, de acordo com aquilo que é o mais alto do seu 
caráter. (BHAGAVAD GITA, III:33).

A recuperação é a meta do Yoga; é a integridade do Ser, a Realização. Era isto que 

Krishna, o representante do Verbo Divino, no Bhagavad Gita, pretendia ensinar à Arjuna, 

quando ele, dominado por suas emoções, relata que:

As minhas pernas tremem, os meus braços não me obedecem; a minha face está em 
agonia; a febre queima-me a pele; os pensamentos se confundem no meu cérebro; todo 
o  meu  corpo  está  em  convulsões  de  horror;  o  arco  cai  das  minhas  mãos. 
(BHAGAVAD GITA, I:30).

 São  essas  emoções  incontroláveis  que  o  Gita mostra  e  pretende  recuperar. 

Williams, nos traz ainda outra informação importante de suas pesquisas, ao citar os fatores 

que afetam os transtornos de humor:

Uma vez que a  essência  de um transtorno de humor  é  a  sua  incapacidade para 
responder às mudanças ambientais, ou às pressões psicológicas, não surpreende que 
as  tentativas  para  alterá-lo  pela  manipulação  do meio ambiente ou,  por  métodos 
psicológicos  são  geralmente  ineficazes. Por  outro  lado,  transtornos  de  humor 
frequentemente respondem de forma  favorável à estimulação elétrica do cérebro e a 
farmacologia. (WILLIAMS, s.d.:28).81 (O grifo é meu)

Neste  texto,  temos  duas  afirmações  importantes:  Primeiro  que  os  métodos 

psicológicos são geralmente ineficazes neste tratamento, e aí se incluem todos aqueles que 

permanecerem na área  do  intelecto.   A segunda afirmação,  relacionada  à  estimulação 

elétrica vem confirmar que o problema é energético. Já foi mostrado (Persinger/ Penfield) 

que tudo que é artificial não é aconselhável, apenas chamamos a atenção para o fato de 

que a energia faz parte do nosso cérebro e quando o cérebro límbico recebe este tipo de 

estimulação ele responde de forma favorável. A meditação traz os mesmos benefícios, sem 

efeitos colaterais, e é um processo natural.

Com base  nessas  premissas,  podemos  entender  que  educação  emocional (Paul 

81 “Since  the  essence  of a  mood disorder  is  its  failure  to  respond  to  environmental  changes,  or  to 
psychological pressures, it is not surprising that attempts to alter it by manipulation of the environment 
or by psychological  methods are usually ineffective. On the other  hand,  disorders of mood do offen 
respond  dramatically  and  gratifyingly to  electrical  simulation  of the  brain  and  to  pharmacology”. 
(Ibid:29)
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Ekman,  Mark  Greenberg),  técnicas  de  sugestão,  e  tudo  que  permanecer  na  área  do 

intelecto, se torna paliativo. A mudança precisa vir de dentro, fazendo uso do silêncio e 

transferindo energia do intelecto para o segundo cérebro.

Sabemos que, na formação de um hábito, o processo da repetição é extremamente 

importante.  Hoje,  a  neurociência  já  conseguiu  provar  que  o  nosso  cérebro  pode  ser 

moldado  (plasticidade)  e,  neste  sentido,  a  repetição  é  crucial,  pois,  por  meio  dela, 

estimulamos os neurônios e, quanto mais eles são estimulados, mais a conexão se torna 

sólida e  duradoura.  Dalai Lama insiste em suas obras  que a  mente deve ser  treinada: 

“Devemos reconhecer a importância de treinar a mente. Isto decorre do fato fundamental 

de que cada um de nós deseja congenitamente a felicidade e não deseja o  infortúnio” 

(DALAI LAMA, 2001:33).          

Felicidade é uma palavra  muito especial, pois, para cada ser humano, ela parece ter 

um significado diferente.  Não pretendemos agora filosofar a respeito  da felicidade mas 

podemos dizer que a felicidade começa na mente. Melhor dizendo, no sistema límbico.

E, quando conseguimos por meio de um treino diário alcançar o silêncio da mente, 

torna-se possível recuperar o perfeito funcionamento do campo emocional. Daí, o grande 

interesse  da medicina atual pelas pesquisas em meditação. Mas, há que se lembrar que o 

objetivo da meditação não é só a busca da saúde física.

Mesmo  gozando  de  boa  saúde,  a  perfeição  propriamente  dita  ainda  não  foi 

atingida, pois,  conseguiu-se apenas uma “harmonia fisiológica”.  Sem chegar ao  campo 

espiritual, falta “algo” para se atingir a chamada “realização”.

 O que falta então?  

3. 8 – O silêncio da mente e o mergulho no Absoluto 

 A quarta teoria.

A resposta de Mestre Bohdan constitui a sua quarta teoria que assim se formula:

Quarta  Teoria:  Só  através  do  silêncio  da  mente  podemos 

mergulhar  no  invisível,  no  Nada,  vulgarmente  chamado  de  Deus 

Absoluto.
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A sua teoria inspira-se na física de uma pessoa que ele muito admirava: Albert 

Einstein. Diz Bohdan 

Aqui  também a  ciência  nos  prestou  uma  grande  ajuda.  Einstein revolucionou  a 
ciência,  todos sabem,  mas  assim mesmo ele só deu início a  um novo milênio de 
ciência. Ele é o autor da famosa fórmula E=MC² e autor da Teoria da Relatividade 
que explicou o nosso Universo. Mas Einstein era mais filósofo do que cientista e nós 
ainda não conseguimos aproveitar  toda riqueza da filosofia einsteiniana.  Uma das 
grandes descobertas do século XX é a seguinte: pensava-se antigamente que existia 
um vazio absoluto, mas descobriu-se em laboratório que aquilo que nós chamamos 
de vazio absoluto não deixa de ser parte integrante do nosso Universo  onde há 
estrelas, homens e átomos.(BOHDAN, Palestra de 14 de janeiro de 1976). (O grifo é 
meu).

Esta constatação científica, que aponta para o “vazio absoluto”, faz parte da nossa 

vida. A posição do Mestre Bohdan encontra-se também numa citação de Bergier, em seu 

livro Muralhas Invisíveis, que ele usou em suas palestras: “E é forçoso acreditar que toda 

matéria do nosso Universo tem prolongamentos invisíveis que estendem tentáculos por 

toda parte  no vazio. Este  é o  pensamento dos maiores físicos modernos”.  (BERGIER, 

s.d.:27). Comentando esta citação, Mestre Bohdan esclarece:

O  que  nos  parece  como  vazio não  passa  de  uma  teia  de  aranha  invisível 
extremamente tênue, mas que no entanto existe e que une entre si todos os átomos e 
todas as estrelas do Universo. É essa teia de aranha em três dimensões que substitui o 
éter da física antiga. De acordo com esta constatação, a vida começa do invisível. O 
invisível hoje em dia  é  uma  realidade científica  pois  sem a  existência  da  esfera 
invisível não se pode explicar a existência. De acordo com a nova ciência, o tempo e o 
espaço, que são na realidade criações da mente, são partículas materiais e a nossa 
mente é a mais sutil das matérias. Conseqüentemente, somos obrigados a transferir o 
deus antropomórfico como criação da matéria, para a esfera vazia que está além da 
mente. Uma esfera sem conceitos, sem tempo e espaço é hoje em dia uma realidade 
científica. A matéria, o átomo, partículas subatômicas não são o começo da vida, já 
são a parte morta. É por isso que Einstein se referia ao verdadeiro cientista como 
místico. O cientista de hoje é obrigado a reconhecer a realidade da esfera além da 
mente. (BOHDAN, Palestra de 14 de janeiro de 1976). (O grifo é meu).

Este texto mostra que o vazio buscado na pratica meditativa é algo real, e é deste 

vazio, desta parte invisível, que tudo provem; que a origem da vida está ali. Que, sendo a 

nossa mente uma matéria sutil (o corpo físico é uma matéria mais grosseira), temos que 

romper a barreira da mente para mergulhar no vazio, que é a fonte de tudo. Hegel dizia “o 

puro Ser e o Nada são a mesma coisa”. No mesmo sentido, podemos citar, Einstein: 
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Saber que realmente existe  aquilo que é impenetrável a nós, e que se manifesta como 
a mais alta das sabedorias e a mais radiante das belezas, que as nossas embotadas 
faculdades só podem entender em suas primitivas formas – esse conhecimento, esse 
sentimento está  no centro mesmo da  verdadeira  religiosidade.   (EINSTEIN,  apud 
BARNETT, 1964:99).

Também Capra, prefaciando o seu livro  O Tao da Física (1995:14) declara: “o 

misticismo é, acima de tudo, uma experiência que não podemos aprender com a leitura de 

um livro”. Não há dúvida de que a experiência é um fator primordial quando se fala em 

meditação e espiritualidade, pois, nenhum trabalho teórico sobre o “chocolate” pode me 

proporcionar o prazer de comer um chocolate.  O melhor lugar para se pôr à prova as 

afirmações dos grandes mestres é o nosso próprio corpo, a nossa própria mente. E esta 

experiência exige muita dedicação.

Continuando a palestra, Mestre Bohdan afirma ainda que:

Justamente a mente humana, como primeira manifestação do não manifestado, é o 
maior obstáculo na realização do ser.  É a nossa mente humana que nos corta da 
ligação com o invisível, e é esse corte, esse desligamento, que é responsável pelo 
nosso desequilíbrio existencial. Isto quer dizer que a pratica do silêncio da mente 
tem por  finalidade nos  devolver  a  ligação orgânica com um mundo além dos 
sentidos, um mundo onde cessam todas as atividades intelectuais, porém um mundo 
real  e um mundo existente. O fato de sermos desligados desse mundo invisível é 
responsável  pelo  medo  existencial  e  todos  os  derivados  desse  medo,  como  o 
sofrimento.(BOHDAN, Palestra de 14 de janeiro de 1976).  (O grifo é meu).

Esta experiência é primordial e não há nada que possa substituí-la. A pratica da 

concentração  da mente e da meditação é que vai provocar  a re-ligação ou o  Yoga.  A 

própria religião traz ensinamentos neste sentido: “Aquietai-vos, e sabei que Eu sou Deus” 

(Salmo 46:10). 

Finalizando a palestra Mestre Bohdan declara:

Só existe uma maneira  do ser humano recuperar  a sua existência e sentir a vida 
vibrar  ou mergulhar no oceano de amor.  Quando ele consegue através de alguma 
técnica superar a fronteira do invisível que o separa da existência em si. Só e somente 
depois dele mergulhar na esfera invisível, o que nós chamamos vulgarmente de Deus 
Absoluto, ele pode falar de amor universal. Só e somente nesta condição técnica, ele 
pode dizer junto com Cristo “eu e o Pai somos Um”, porque lá é a região de União. Só 
e somente neste estado vivencial, além da mente pragmática, ele tem o direito de falar 
em Amor.  Amor  ao  próximo,  ao  que Cristo  se  referia,  não era  amor  intelectual, 
porque esse é amor interesseiro, o amor de negócio, de receber a recompensa. Cristo 
se referia a essa região universal, além dos conceitos humanos, que une como teia de 
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aranha todos os seres humanos. Só, e somente nesta região, é que eu posso olhar o 
meu próximo e  sentir  nele a  mim mesmo,  e  não  de outra  maneira.  (BOHDAN, 
Palestra de 14 de janeiro de 1976).

Este  estado,  descrito  por  tantos  seres  considerados  especiais  e  procurado  por 

homens e mulheres de todas as épocas numa busca séria e dedicada, é, sem dúvida, um 

estado  real.  Hoje,  sabemos  que  a  iluminação,  a  auto-realização,  a  libertação,  está  ao 

alcance de todos.  Este  estado  tem recebido  muitos  nomes; o  nome Buda significa “o 

iluminado”; Cristo tem o mesmo significado. No Yoga, é moksha ou samadhi, no budismo 

é nirvana, no sufismo é fana, no taoísmo é wu ou o Tao.  Jesus falava em “o Reino de 

Deus” ou o “Reino dos Céus” e Mestre Bohdan costumava falar em Cosmo-consciência 

ou ainda o “segundo nascimento”. O mapa do caminho já foi descrito por todos os grandes 

sábios: Buda, Krishna, Jesus, São Paulo, Shankara, Maomé, Plotino, Ramana, Bohdan e 

outros. Aurobindo falava de uma Supermente, e de mistérios antigos. Satprem ensina:

“Tu és Ele”, eis a verdade eterna – Tat  tvam asi, tu és Isto. Eis a verdade que os 
antigos mistérios ensinavam e as religiões posteriores esqueceram. Perdido o segredo 
central,  elas  recaíram  em dualismos  anômalos,  substituindo  o  grande  e  simples 
mistério por mistérios obscuros. “Eu e meu Pai somos Um”, disse Cristo (João 10:30). 
“Eu sou Ele”, dizem os sábios da Índia – so`ham – pois esta é a verdade que todos os 
homens livres descobrem,  sejam eles da  Ásia  ou do Ocidente,  do passado ou do 
presente. Pois esta é a verdade central que todos precisamos descobrir. E esse “meu”, 
esse  “eu”  que  declara  a  sua  identidade  com Deus  não  pertence  a  uma  pessoa 
privilegiada  –  como se  ainda  houvesse espaço  para  um “eu”  pequeno,  pessoal  e 
exclusivo nessa  abertura  triunfante,  como se os  sábios  dos  Upanishads,  os  rishis 
védicos ou o Cristo houvessem reservado apenas para si mesmos a linguagem divina, - 
mas é a voz de todos os homens fundida numa consciência, e todos somos filhos de 
Deus. (SATPREM, in WHITE, 1998:114).

Mestre Bohdan insistia no fato de que a nossa existência depende deste mergulho 

“no Nada”, no vazio além da mente pragmática, e as atividades religiosas, que continuam 

com seus objetivos “corticais”  se tornam limitadoras. 

Ele  explicava  que,  se  colocamos  objetivos  intelectuais  em  nossas  atividades 

“espirituais”,  estaremos  impedindo o  mergulho no  absoluto,  pois,  eles não  conseguem 

superar a mente, e esta se torna uma muralha invisível que nos separa do Pai, como diria o 

Cristo. Desta forma, a técnica efetiva é aquela em que conseguimos “desligar” a mente . 

Por esse motivo, as religiões não têm alcançado o seu objetivo final que é a re-ligação. 

Bohdan deixava claro também que: “não há  nada de errado nas práticas religiosas, o que 
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é, no entanto, essencial, é esse mergulho na esfera além da mente”. Vivekananda pensava 

da mesma forma:

Não  temos  o  direito  de  condenar  ninguém  por  sua  religião.  Há  etapas  de 
desenvolvimento nas quais imagens e símbolos são necessários, por constituírem a 
linguagem  que  as  almas  nesse  estágio  são  capazes  de  compreender 
(VIVEKANANDA, 2004:6).

Mestre  Bohdan  sempre  respeitou  a  religião  de  todas  as  pessoas  que  se 

aproximavam dele  e  dizia  a  todos:  “se  você  continua  a  sua  prática  meditativa,  irá 

compreender  melhor  ainda a  sua própria religião”. Mas,  na sua visão científica, o  ser 

humano vive uma grande angústia pois, de acordo com as últimas descobertas, ele deve 

aceitar que existe um mundo no qual não pode penetrar. São Paulo também afirmou “o 

que se vê é feito de coisas que não se vêem”. (SÃO PAULO, apud BARNETT, 1964 :

205).  Também Einstein, respeitado do Oriente ao Ocidente, é lembrado por Yogananda:

O estado de consciência sem forma, que se experimenta de olhos fechados, pode ser 
comparado à infinita região da “escuridão luminosa” e da “luminosidade sem luz”, 
onde Deus existe sem nenhuma das formas, qualidades e dualidades características da 
esfera de Sua criação material. ... No Invisível está a fábrica do Universo. Einstein 
disse que o espaço parece muito suspeito, porque tudo surge dele e tudo desaparece 
nele. Para onde vão os elétrons e mundos inteiros, quando desaparecem?  Sempre que 
ficar fascinado por alguma criação material, feche os olhos, volte-se para o interior e 
contemple a Fonte. Você nada vê, nada sente. Entretanto todos os objetos  visíveis 
saíram do  invisível.  ...  As  verdades  que  percebo  internamente  pela  meditação, 
revelam os fundamentos das leis fisiológicas que a ciência está descobrindo por outros 
métodos. (YOGANANDA,2008:167) (O grifo é meu).

Estas afirmações nada têm a ver com crenças espirituais ou conceitos filosóficos e, 

quando não aceitamos este mundo além das idéias, é porque  somos   escravos dos nossos 

conceitos, condicionados pelo córtex e dificilmente aceitamos algo que não sabemos como 

experienciar;  mas,  esta  vivência é  possível a  todos.  DAMÁSIO,  um pesquisador  dos 

fenômenos da consciência lembra que:

Isso pode preocupar os puristas que pensam que não se deve confiar cientificamente 
naquilo que outra pessoa não pode ver, mas em verdade não é algo a ser temido. Esse 
estado  de  coisas  não  deve  nos  impedir  de  tratar  cientificamente  os  fenômenos 
subjetivos. (DAMÁSIO, 2000:113)

Partindo  dessas premissas,  Bohdan ensinava  a  meditação  com a  finalidade de 
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atingir esta esfera além da mente e mergulhar no silêncio absoluto. 

Não há dúvida de que esta divisão do cérebro em três departamentos só é válida no 

mundo relativo,  o  mundo da ciência, e não serve para o  mundo do  Absoluto.  Mestre 

Bohdan esclarece que:

O mundo do Absoluto não tem caraterísticas e no momento em que começamos a lhe 
dar  características,  já  deixa de ser  o Absoluto. Ou seja,  em termos religiosos, no 
momento em que se começa a definir o Divino ele deixa de ser Divino. Trata-se de 
uma experiência silenciosa e, naquele instante em que nós damos algum testemunho, 
ele já deixou de ser o Absoluto pois já passa através dos conceitos humanos. É por 
esse  motivo  que  Einstein  respondeu,  quando   lhe  perguntaram  “se  havia  a 
possibilidade de conhecer a  coisa  em si,  a  essência  em si:  “Essa.  Nunca,  nunca 
saberemos”.  Porque  sabemos  que  a  mente  já  é  uma  interpretação.  (BOHDAN, 
Palestra de 14 de janeiro de 1976).

Muito já foi dito com relação à linguagem e à descrição do Sagrado, dos próprios 

limites que esta apresenta quando se trata de, descrever o indescritível. Böhmen diria: “A 

linguagem terrena é inteiramente incapaz de descrever a alegria, a felicidade e a beleza 

contidas nas maravilhas interiores de Deus.”  Ou,  de Edward Carpenter:  “O profundo 

oceano de alegria interior”. Ou  Dante, quando não foi capaz de relatar as coisas que viu: 

“Minha visão,  foi  superior  à  nossa  fala,  que  capitula  ante  essa  visão”.  E  ainda  Walt 

Whitman: “Quando me comprometo a dizer o melhor que sei, não consigo, minha língua é 

ineficaz em suas articulações”. ( Todas citações são de WHITMAN in WHITE,1998:29). 

Bohdan ensinava que através da pratica do silêncio da mente o ser humano pode 

recuperar, a longo prazo, a sua existência essencial pois é o afastamento do Absoluto que 

causa o estado de desequilíbrio universal. Universal porque todos os seres humanos são 

iguais, foram feitos da mesma maneira. Todos possuem um sistema límbico, a divisão dos 

três cérebros, ou seja, os mecanismos e a fisiologia do nosso corpo e cérebro é a mesma, 

quer tenhamos nascido no oriente ou no ocidente. Ramana costumava dizer que “o estado 

que se atinge ao percorrer esta senda é chamado de Estado Natural – Sahajabhava. ... É 

também  denominado  Estado  sem  ego  e  Estado  sem  Mente”.  (RAMANA,  apud 

WHO,1973:06). 

3.9 – Decorrências das quatro teorias
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3.9.1 - A universalidade da Meditação Silenciosa.

Quando  perguntado  se  a  meditação  é  para  todos,  Mestre  Bohdan  respondia 

afirmativamente.  Alguns  orientais  demonstraram  abertamente  a  sua  dúvida  quanto  à 

capacidade  da mente ocidental de praticar a meditação, tais como Swami Vijoyananda:

Meus trinta anos de  experiência no Ocidente convencera-me de que a grande maioria 
dos  ocidentais  é  simplesmente incapaz para a  prática da  Raja-Yoga.  Minhas 
razões  são  as  seguintes:  no  Ocidente há  poucos  lugares  realmente tranqüilos.  O 
ocidental  é  do  tipo  cidadão. Nas  cidades,  o  ar,  a  água  e  os  alimentos  são 
contaminados.  Em nenhum momento a cidade deixa de trepidar.  Os residentes das 
cidades, em geral, vivem em um ambiente de egoísmo e competição; este ambiente é 
muito nocivo para  o praticante de Raja-Yoga.  Amante da  exteriorização,  não lhe 
agrada,  ao  citadino,  a  vida  de  controle,  abstinência  e  contemplação  profunda; 
geralmente não quer isso, porque  ninguém lhe ensina como dominar a mente. É 
amante do poderio, busca toda espécie de poder, principalmente no campo egoísta. 
(VIJOYANANDA,  apud Vivekananda, 1967:28). (O grifo é meu).

Talvez o autor deste texto, ao escrever em 1967, tenha tido alguma coerência, mas, 

para a época atual, ele se mostra totalmente fora da realidade. Nós ocidentais estamos 

vivendo cada vez mais em ambientes muito barulhentos e o silêncio tem se tornado uma 

jóia rara. Mas, na Índia, a situação nas cidades grandes não é muito diferente. A poluição 

sonora  é  muito  forte  e  lá,  também,  os  alimentos,  a   água  e  o  ar  já  estão  muito 

contaminados, principalmente em Delhi, Calcutá ou Bombain (Munbai). Silêncio mesmo, 

só nos altos do Himalaia. Quanto ao aprendizado do domínio da mente, também na Índia, 

em suas  escolas,  não  existe  esta  preocupação.  Tive  oportunidade  de  visitar  algumas, 

(  Dharamsala,  Kajuraho,  Delhi, Varanasi) e não encontrei nenhuma onde se ensinasse 

meditação para as crianças. Se existem, são muito raras, e é bem provável que aqui no 

Brasil  encontremos  um  número  bem maior  de  crianças  e  jovens  que  já  praticam a 

meditação. Quanto à busca do poder e ao egoísmo, acredito que o autor tenha razão – de 

um modo geral o ocidental está mais egoísta e uma das conseqüências é o fato de termos 

um índice de criminalidade muito alto.

Na opinião do Mestre Bohdan, a violência, as guerras, os crimes só poderiam ter 

uma solução se  o ser humano fosse trabalhado interiormente:

Nossa posição é que a única maneira de impedir a destruição, ou a auto-destruição, 
não é tentar convencer o homem a não se destruir ou ainda, tirar  a arma das suas 
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mãos, mas sim, tirar o ódio do seu sistema límbico. A única maneira de libertar o 
homem da auto-destruição é reconstruí-lo por dentro. Enquanto esta reconstrução 
não acontecer, não há possibilidade teórica de se atingir a paz permanente. Sabemos 
que a II Guerra Mundial terminou no dia 05 de maio de 1945 e ela foi realizada para 
acabar com todas as guerras. No entanto, trinta anos depois, em 1975, já aconteceram 
mais de sessenta guerras em todo o mundo. Logo, a guerra está dentro do homem e 
não fora dele e, enquanto não for eliminado o ódio e a guerra dentro do homem, as 
guerras irão continuar.  Nós não nos iludimos e sabemos que isto não é uma tarefa 
fácil, mas, sabemos que esta é a única maneira, e isto não é fanatismo. (BOHDAN, 
Palestra de 14 de janeiro de 1976).

Mestre Bohdan afirmava com convicção que o problema do desequilíbrio humano é 

energético e que só e somente pela prática do domínio da mente, da técnica da meditação 

silenciosa podemos estar fortalecendo o sistema límbico e recuperando-o, ou melhor ainda, 

“normalizando”. Porque, a diminuição da atividade cortical pode recuperar o sistema que é 

responsável pelo bom funcionamento do nosso sistema endócrino e, ainda mais, levar o ser 

humano a re-ligação, ou ao estado de Yoga, “união”. 

3.9.2 – O perfil do yogue

A partir das quatro teorias podemos, com Mestre Bohdan, responder à pergunta o 

que é ser um yogue.  Para o Mestre, yogue é aquele que alcançou o estado de Yoga, a 

união com o Divino, o máximo que um ser humano pode almejar: o retorno à Origem. 

Jesus diria, o retorno à Casa do Pai. O verdadeiro yogui é aquele que realizou o Nada,  o 

Absoluto. Ele se tornou livre dos dualismos e está além do bem e do mal.

Também no Yoga Pradipka -IV-98 - encontramos “ o fogo que queima um tronco 

se  apaga  quando  consome  toda  madeira;  assim também a  mente,  quando  permanece 

concentrada, dissolve-se no nada.” (SVATMARAMA, Yogendra, 2002:95). 

 Yogananda  costumava  dizer  que:  “essa  suprema  felicidade  não  pode  ser 

encontrada no mundo; mas não precisamos fugir para a floresta para busca-la. Podemos 

encontra-Lo  nesta  floresta  da  vida  cotidiana,  na  gruta  do  silêncio  interior.” 

(YOGANANDA,2008:179). 

Para Ramana Maharshi, yogue é aquele que vive no “Estado de Fato, Estado sem 

Ego”,  e  não  aquele  que  tem  conhecimento  intelectual  disso  e  pensa  ter  atingido  a 

Realização.  Jesus  diria:  “quando  viverdes  a  minha  palavra”.  Daí,  a  tão  importante 

“experiência” citada  pelos  sábios  do  oriente  que  tantas  vezes  foi mal interpretada  no 
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ocidente. 

Mestre Bohdan usava da metáfora para explicar o valor da experiência. Dizia ele : 

toda literatura sobre queijo não vale um pedaço de queijo e aquele que experimentou um 

pedaço, sabe mais sobre o queijo do que o super-catedrático que escreveu volumes sobre 

o queijo sem jamais ter provado um pedaço.

Gopi  Krishna,  cientista   indiano,  afirma  que  quem  alcança  este  estado,  de 

iluminação, depois de longa prática de meditação, este é o verdadeiro yogue:

Aqueles  que  não  alcançaram o  estado  supremo  da  Ioga,  que  validaria  sua 
experiência,  não  podem  ser  considerados  iogues, adeptos  peritos  na  Ioga  ou 
iluminados. São praticantes da Ioga, ou Sadhakas. O verdadeiro iogue é aquele que 
alcançou o estado de união com o oceano da consciência divina – chamam-na de 
Brahman,  Atman,  Deus,  Nirvana,  Alá,  Ishwara  ou  como  quiserem.  Ele  precisa 
remover o véu e adquirir o conhecimento que não se encontra à disposição do mero 
intelecto. Os outros podem ser oráculos, instrutores físicos, acrobatas, criadores de 
feitiços e sortilégios,  magos,  curadores mentais,  clarividentes,  médiuns,  sensitivos, 
viajantes astrais, ocultistas e quejandos, mas não podem ser considerados iogues ou 
“despertos”  enquanto  não  transcenderem  o  nível  de  consciência  humano  e 
apresentarem suas credenciais ao mundo. Essas pessoas são úteis à sua maneira, por 
atenderem às necessidades dos que se deixam fascinar pela Ioga, pelo oculto ou pelo 
mundo espiritual; buscadores que desejam desenvolver dons mediúnicos ou satisfazer 
sua curiosidade acerca  do sobrenatural.  Mas não devem confundir seus desejos de 
dons e experiências com o auto-conhecimento, a experiência mística ou a união com 
Deus. (KRISHNA, In WHITE, 1998:142).

Este texto de Krishna demonstra em poucas linhas que:

-Yogue  não  é  aquele que  é  mero  instrutor  físico ou  acrobata,  numa alusão  clara  aos 

praticantes  do Hatha-Yoga.

-Yogue  não  é  aquele  que  está  preocupado  em desenvolver  ou  demonstrar  poderes, 

desviando-se do verdadeiro caminho, como já alertava Patanjali no seu Yoga-Sutras.

-Yogue não é o feiticeiro, mago ou aquele que cria sortilégios.

-Yogue não é o curador, num alerta para aqueles que vêm o Yoga apenas como terapia.

-Yogue não é o  clarividente,  o  médium, o  sensitivo,  o  ocultista  ou  aquele que realiza 

viagens astrais.  Os grandes mestres espirituais alertam quanto ao perigo do discípulo se 

deixar levar pelo fascínio dos poderes, um desvio para o seu crescimento espiritual. 

Vijoyananda dizia que “devemos saber que os que buscam os poderes psíquicos, 

tais como curar, adivinhar o futuro, e outros, jamais serão yoguis. O mesmo se passa com 

os  que praticam Hatha-Yoga para obter  a juventude que lhes proporcione maior gozo 

sensório.” (VIJOYANANDA, apud VIVEKANANDA, 1967:28).
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Completando esta pequena lista, poderíamos dizer que yogue não é aquele que 

apenas “aparenta” ser um yogue. Não é nem mesmo aquele que, na própria Índia, leva uma 

vida austera,  que dorme sentado ou se preocupa todo o tempo na repetição do mantra 

ditado  pelo  guru  e  nunca  chega  a  experienciar  o  Divino.  Outros,  ainda,  usam doses 

exageradas de haxixe. Novamente Gopi Krishna tem algo mais a relatar:

Existem na Índia ascetas que recorrem à extrema auto-tortura e até à mutilação para 
mitigar sua ânsia ardente de experiências espirituais. Deitam-se despidos em camas de 
prego ou mantêm um dos braços constantemente levantado, até que o membro se torna 
atrofiado e se reduz a um coto. Outros penduram-se em árvores de cabeça para baixo, 
inalando as  exalações  acres  de uma  fogueira.  Outros,  ainda,  permanecem dias  e 
semanas de pé sobre uma perna, e há até os que olham fixamente para o sol abrasador 
até  perderem a  visão.  Outros  ascetas  da  Índia  fumam ou ingerem preparados  de 
cânhamo (haxixe  e  maconha)  em doses  enormes,  não  raro  permanecendo sob  a 
influência da droga dia e noite. Tais práticas estiveram em voga na Índia durante 
séculos, sem produzir um único espírito iluminado. Os eremitas que ingerem drogas 
chegam a centenas de milhares e constituem uma fonte de infelicidade para si mesmos 
e para os demais. Narcóticos, alucinógenos e tóxicos não são uma ajuda, mas uma 
barreira  intransponível  no  caminho  da  realização  de  Deus.  (KRISHNA,  In 
WHITE,1998:146). (O grifo é meu).

Este alerta é extremamente importante para nossos jovens professores e discípulos 

do Yoga que acabam se envolvendo com o uso de drogas, na ilusão de assim poder atingir 

a esperada “iluminação”, ou apenas para experienciar um estado alterado de consciência. 

Dentro desta temática, já foram feitas algumas pesquisas (Matos,1989)  e Mestre Bohdan 

conseguiu  durante  sua  vida  provar  que  a  meditação  pode  ajudar  na  recuperação  de 

dependentes. 

3.9.3 – Por uma caracterização do Yoga

A partir das quatro  teorias é também possível, com Mestre Bohdan, apontar  as 

características do Yoga.

Bohdan, em seu Manuscrito II, deixou o seguinte texto:

Yoga que promete saúde, não é yoga. Yoga que promete paz, não é Yoga. Yoga que 
promete riqueza, não é Yoga. Yoga que promete amor, não é Yoga. Yoga que promete 
felicidade, não é Yoga. Yoga que promete harmonia, não é Yoga. Yoga que promete 
Deus, não é Yoga. (BOHDAN, Manuscrito II, s.d.:77).
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Se formos analisar apenas a primeira negação,  já teremos uma grande polêmica, 

visto que o Yoga,  no mundo ocidental, de longa data,  é mal interpretado e no mundo 

acadêmico, com o grande interesse que despertou na área médica (visto pelo número de 

pesquisas realizadas nas últimas décadas)  não é menor a grande confusão que está sendo 

criada. O Yoga se transforma cada vez mais numa ferramenta para melhorar a  saúde do 

corpo  (Hatha-Yoga)  e  da  mente (Meditação)  e  são  tratados  separadamente.  Inúmeros 

foram os mestres que já tentaram alertar para este fato, como se vê neste texto de Swami 

Sivananda:

Não são poucos os nossos conterrâneos que visitam ou residem em países ocidentais, 
como professores de Yoga e que, na maioria das vezes, estão mal preparados para 
desempenhar esse papel; e, geralmente, o que é tanto mais lamentável é que lhes falta 
a necessária evolução espiritual ... . Na Índia, também, o Yoga não é corretamente 
interpretado. Pensa-se ser algo fora do comum. Supõe-se ser o Yogue um indivíduo 
esquisito,  de  cabelos  emaranhados,  barba  crescida,  aparência  desleixada  ... 
(SIVANANDA, Swami, 1967:21). (O grifo é meu).

Já vimos no capítulo primeiro vários nomes que ajudaram a divulgar o Yoga no 

mundo ocidental, muitos deles fiéis seguidores da tradição, mas, alguns, acabaram por se 

corromper iludidos com os dólares que o mundo ocidental lhes oferecia. Vimos que na 

década  de  70  a  “gurutiti”  virou  mania no  ocidente  e  alguns “falsos mestres”  fizeram 

fortunas invejáveis, ganhando carros e propriedades milionárias. Até os dias de hoje temos 

uma infinidade  de  jovens  que  deixam uma fortuna  na  Índia,  em cursos  que  nenhum 

benefício de ordem espiritual pode lhes trazer, mas sim muitas dores físicas e frustrações 

por sonhos desfeitos.82 Sivananda, no seu relato sobre “o que não é o Yoga”, descreve:

Pretende-se mesmo que um Yogue coma e digira grama, beba ácido nítrico e com ele 
possa  nutrir-se,  que  possa  levitar-se  do  chão  enquanto  medita,  que  possa  fazer 
predições,  ser  um adivinhador,  um quiromante  ou  um astrólogo,  ou  até  mesmo 
especular  com êxito na Bolsa.  Nada disso tem relação com o Yoga. A prática  da 
magia,  como o  truque  da  corda,  mesmerismo,  acrobacias,  talvez  com algumas 
alterações sobre o que comumente se vê no circo, demonstrações de resistência, 
como a  prolongada  retenção  da  respiração,  fazer  o  chamado sajiva  samadhi,  ou 
permanecer  enterrado  durante  alguns  dias,  o  que é  conseguido através  da  kevala 
kumbhaka  –  todas  essas  práticas  não  constituem  a  finalidade  do  Yoga. 
(SIVANANDA, Swami, 1967:22)

Realmente, existem certos padrões de comportamento tais como ser vegetariano, 

82 Com a nova novela da Rede Globo de Televisão, 2009, gravada na Índia,  com certeza teremos um 
retorno ao “caminho das Índias”, ao modismo  e interesse  pela cultura.
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desenvolver poderes, usar roupas no estilo indiano,  ou preocupações relacionadas com   a 

“auto-imagem”. Quanto à prática de “acrobacias”, como diz Sivananda, é muito comum o 

famoso show da postura mais difícil. As exibições que se tornaram tão comuns na vida de 

muitos  pretensos  yogues,  continua  sendo  a  motivação  para  muitos  que  querem fazer 

dinheiro com a prática. Sivananda afirma, com razão, que “o Ocidente sente uma particular 

atração pela Asana. Quanto mais difíceis as contorções, maior o seu encanto.” (Ibid).

 Mestre Bohdan finaliza as suas negações com uma importante afirmação:

Yoga que promete Nada, É Yoga e, conseqüentemente os resultados.
Com o fornecimento normal da energia vital, ligada á Fonte, o corpo sentirá amor, 
paz, etc. Para voltar à normalidade é preciso primeiro despoluir, purificar a energia 
vital, sem forçar. O cérebro é a sede de todas as manipulações - um gigantesco painel 
com todas as  possíveis alavancas,  estimulado pelos sentidos e pelo ambiente mas, 
movido pela energia vital – o Absoluto.  O funcionamento normal do cérebro-mente-
intelecto depende da pureza dessa energia vital (não mensurável). O desligamento da 
Fonte da energia provoca a poluição da mesma e, com isso, o funcionamento anormal 
do cérebro. ( BOHDAN, Manuscrito II,s.d.: 77)
  

Neste texto temos um resumo do que Mestre Bohdan entendia por Yoga. Neste 

sentido, toda vez que colocarmos algum objetivo para a prática, não iremos alcançar o 

Yoga.  “Medite  para  Nada”  foram as  palavras  que  mais ouvimos,  pois,  o  objetivo  se 

transformaria  em um obstáculo.  Mas,  para  alcançar  o  silêncio  da  mente  (Buda  diria 

“esvazia o teu barco”) e o estado de Yoga, primeiro é preciso passar pela des-poluição, e 

isso é feito de forma lenta. Mestre Bohdan considera o cérebro, movido pela energia vital, 

como a sede de todos os processos e que o funcionamento normal do mesmo, depende da 

pureza dessa energia e que o desligamento do gerador principal - o Absoluto - é que causa 

problemas para o ser humano. 

Logo,  a  felicidade  ou  o  sofrimento  não  são  atitudes  mentais  voluntárias  que 

decorrem  pela  boa  ou  má  educação,  pelo  meio  ambiente,  pela  doutrinação,  pelo 

proselitismo. O problema não é de ordem intelectual mas sim de estrutura  interior,  do 

ligamento  ou  desligamento  do  ser  com o  Absoluto-Nirvana-Yoga.  E,  para  haver  esta 

“união”, o veículo é a meditação silenciosa. 

3.9.4 – Como meditar

As quatro teorias possibilitam alguns indicativos para  a prática da meditação.

Encontramos,  atualmente,  como já detectamos no capítulo II,  ao tratarmos dos 
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artigos de revistas e jornais, muitas “receitas de meditação” e podemos até dizer que a 

palavra ou, a prática em si, já faz parte da vida de muitas pessoas. Mas há visões diferentes 

do  que  seja  meditação  e  de  como  meditar.  À guisa de  amostragem,  realizamos  sete 

entrevistas com monges em Dharamsala/Índia, e com vinte professores de Yoga (cidade de 

São Paulo) e alguns leigos, em conversa informal, de diferentes cidades. Vimos que a visão 

do que seja meditação são diferentes:

– Entre os monges - apenas um83 realizava a prática, e não era diariamente; os outros 

consideravam, conforme orientação do mosteiro o qual pertenciam, que, o estudo das 

escrituras deveria estar em primeiro lugar.

–  Entre os professores de Yoga, o foco maior é dado à realização das posturas e o que  é 

feito  como  meditação  vem mesclado,  muitas  vezes,  com uso  de  música,  canto  de 

mantras e,  o tempo utilizado é apenas de 5 a 10 minutos, ao final das aulas. Os alunos 

freqüentam as aulas, na sua grande maioria, apenas duas vezes por  semana e,  neste 

caso, a prática acaba se tornando mais um relaxamento. A maior parte dos professores 

de Yoga realizam apenas relaxamento, na posição deitada, ao final das aulas.

–  Entre os leigos,  a maioria tem a visão que é projetada pela mídia escrita. A meditação 

é feita como terapia, alternativa para cura, ou para  resolver  problemas de ordem física. 

É  muito  procurada  também para  ajudar  questões  ligadas  ao  estresse  e,  na  grande 

maioria, para relaxar. 

Inúmeros livros já foram escritos a respeito e mais recentemente as pesquisas dentro do 

meio  acadêmico  se  avolumaram a  tal  ponto  de  ser  praticamente  impossível tomar 

conhecimento de todas elas. Dentre os profissionais, os mais interessados, atualmente, 

são os médicos e psicólogos e o interesse é tão expressivo que os congressos a respeito 

do  assunto  já  se  tornam freqüentes.  Mas,  aonde  nos  leva  todo  este  interesse?  A 

meditação se tornou uma primazia da área médica? Ou os psicólogos seriam os novos 

responsáveis pela aplicação  da técnica? Mas,  se ela foi até  bem pouco  tempo  uma 

prática realizada apenas em mosteiros, seriam os monges as pessoas mais indicadas? Ou 

seriam os professores de Yoga?

 Em  nosso  ponto  de  vista,  não  existe  um  ramo  profissional  que  possa  ser 

considerado  mais indicado para  falar ou  supervisionar a  prática  da  meditação,  mesmo 

porque não se trata de uma “disputa de mercado”. O objetivo da meditação é levar  o ser 

humano à realização do seu Eu superior, a conexão com o Divino e não se trata de mera 

83 Entrevista  realizada  no dia 14/03/2007,  com o monge brasileiro,  Sangyê Tchöpel,  em Dharamsala,  
Índia. 
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“terapia” ou “modismo”. A princípio, deveríamos considerar apto a falar sobre meditação 

aquele que pratica.  O ideal, seria aquele que alcançou o  seu objetivo principal, isto  é, 

aquele que atingiu a cosmo consciência.  Mas, como encontrar seres iluminados é algo 

muito  raro,  dentro  do  mínimo  exigível,  podemos  considerar  que  algo  se  torna 

imprescindível:  que  seja  um real  praticante  de  meditação,  que  tenha  experienciado  a 

técnica, e vivenciado no  próprio corpo o “sentar-se para nada”. Logo, a simples leitura, o 

conhecimento teórico dos livros considerados sagrados ou mesmo as pesquisas científicas 

a  respeito  do  tema  não  irão  trazer  nenhum benefício  se  não  vier  acompanhado  da 

experiência pessoal, mesmo porque os grandes mestres ensinam que “chegará o momento 

em que será preciso esquecer tudo que foi aprendido”.

O Yoga-Meditação, primeiramente, tem o poder de descondicionar a pessoa e após 

um longo caminho de prática, pode levar (é muito individual) à iluminação: o estado de 

Yoga  acaba  acontecendo.  O  Yoga-Meditação  é  uma  técnica  simples  que  não  impõe 

dogmas, filosofia ou religião. Não tem como objetivo realizar rituais a Ganesha, Lakshimi 

ou  qualquer outra divindade, que são práticas do hinduísmo. O Yoga é tolerante e respeita 

o credo de seus adeptos, seja ele qual for, mas não se deve confundir a cabeça dos alunos 

com rituais religiosos que nada têm a ver com a prática em si. Existem muitos professores 

que  têm  o  estilo  bhakti  (devocional)  mas,  muitos  alunos  podem ser  um estilo  mais 

intelectual (janana), e estes, não se sentem muito a vontade participando de rituais. Mestre 

Bohdan nos ensinava que podemos participar de um credo religioso, seja ele qual for, mas 

que não  deixássemos de praticar  a  meditação  diária pois com esta  prática poderíamos 

entender melhor a nossa crença.

 A natureza transcendente da consciência é considerada para o yogue como uma 

experiência  possível para  todos  que  tiverem determinadas  condições  e  que  pode  ser 

conseguida  através  do  Yoga-Meditação.  E  esta  realização  não  vem  através  de  um 

processo intelectual, mas no seu oposto, com a interrupção do fluxo de pensamento.

 Como realizar a técnica?

Em si ela é muito simples. A pessoa pode meditar sentada no chão ou na cadeira. A 

coluna alinhada, sem usar do encosto da cadeira. As mãos, a direita sobre a esquerda, com 

os polegares se tocando suavemente. O olhar, pode ser dirigido, sem esforço, para a ponta 

do nariz ou, entre as sobrancelhas. Respirar suavemente, levando o ar até  o baixo ventre, 
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duas ou três vezes. No início da prática é usada a repetição mental de uma palavra sem 

sentido para treinar a sua própria mente a ser “ekagra”,  isto é, concentrada em um só 

ponto.  Depois  de  um  certo  tempo  (que  é  muito  individual)  esta  palavra  pode  ser 

dispensada, pois, já não há mais necessidade da repetição da mesma. Aliás, ela pode se 

tornar até prejudicial. Após algum tempo, que é muito individual, a pessoa fica ,de forma 

consciente,  vigiando  sua  própria  mente  e  não  permitindo  nenhuma atividade  mental. 

Quando o corpo se aquieta, imóvel, aparentemente a pessoa parece estar  ausente, mas, 

neste momento, ela estará despertando a maior força existente no ser humano e isto se 

manifesta como energia, como expansão da consciência, como uma paz profunda. Não se 

trata de dormir, embora seja muito similar, pois esta é uma atividade consciente. A prática 

tem por finalidade levar a pessoa à realização interior do ser, ou seja, libertar da escravidão 

dos sentidos (sejam eles bons ou maus). Como se vê, a técnica é realmente simples (o que 

não  significa que seja fácil) e  qualquer  pessoa  pode  realizá-la:  quanto  mais jovem for 

iniciada na técnica, mais fácil ela se torna. O ideal, já dissemos, é ter  essa iniciação na 

infância.

A iniciação: 

Aqui, a palavra “iniciação” foge daquele sentido místico e ritualístico, que foi tão 

apregoado na antiguidade, mas que ainda existe. A iniciação, na visão de Mestre Bohdan, 

é um ato sem  importância,  pois, o principal, é a  “assistência”. Ele costumava dizer em 

suas aulas que a assistência  é de extremo valor,  e que,  quando bem dirigida, produz 

resultados  efetivos  e,  por  esse motivo,  deve ser  habilitada.  Aqui,  a  palavra habilitada 

significa aquele que alcançou o estágio final, a iluminação. Mas, considerando ser muito 

difícil encontrar um técnico habilitado em nossos dias, um praticante sério, com muitos 

anos de experiência, é o mais indicado. A assistência de um curioso, ou de um charlatão, 

pode  ser  perigosa.  A  idéia  de  Bohdan  era  formar  assistentes  habilitados,  daí  a  sua 

dedicação durante tantos anos (mais de trinta anos em Sorocaba), orientando sempre com 

sabedoria e estimulando a prática diária. A experiência em si e a orientação  adequada 

também foram aconselhadas por  Who, fiel discípulo de Ramana: 

O conhecimento que advém com o estudo de tradições sagradas é de pequeno valor. 
Podemos aprender mais, e com mais rapidez, pelo silêncio de um mestre vivo do que 
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através de toda uma vida dedicada ao estudo de livros. (WHO,1973:01).84 (O grifo é 
meu).

A crítica à mera cultura livresca, que já vimos no capítulo primeiro, na citação de 

alguns mestres, com Ramana se torna muito clara, mesmo porque ele  próprio só passou a 

ler as escrituras muito  tempo depois de já ter  experienciado a cosmo-experiência, por 

influência de  seus discípulos que  muitas vezes não  entendiam mensagens trazidas nos 

livros e solicitavam dele uma explicação.  Ele considerava os livros apenas como sinais 

indicadores de uma estrada que pode nos levar à libertação, mas, ela própria não pode ser 

encontrada em livros, pois, o  que precisamos conhecer está dentro de nós, e não fora. 

Mais ainda,  o  que devemos conhecer  está  além da mente.  Lembramos também que a 

grande diferença entre a atitude hindu e a grega com relação ao Conhecimento é que a 

primeira é de dentro para fora e a segunda de fora para dentro. A segunda, na visão de 

muitos mestres orientais, não funciona.

3.9.5 – A meta final: samadhi e iluminação

 

Todas as quatro teorias convergem para uma meta final. A técnica para se alcançar 

o  Samadhi  é a prática da meditação,  mergulhando no silêncio. Claro que o estado de 

iluminação não é conseguido da noite para o dia e tudo vai depender da poluição interior 

que cada um carrega. Como o ser humano não se preocupa em realizar esta purificação 

interna, o acúmulo de lixo interior é grande e, realizar essa limpeza, exige muita força de 

vontade e dedicação.  Mestre Bohdan dizia que Budha levou 6 anos e Jesus teria levado 12 

anos para atingir a iluminação ou libertação. O processo é demorado mas  é possível para 

todos.  

Muitos autores colocam o  samadhi como o ponto  final do Yoga e de todas as 

aspirações do ser humano. Na verdade, o samadhi, assim como o nirvana, que se manifesta 

pela parada da mente, é a porta de entrada para o Absoluto, logo, um meio e não o fim em 

si mesmo.

 Samadhi significa silêncio interior e, nesse estado, toda atividade intelectual está 

sob controle.  É  o  estado  da Não-atividade intelectual,  estado  em que o  intelecto  não 

84 The knowledge that  comes by the study of the sacred lore is of little value; one can learn more, and 
more quickly, from this silence of a living teacher than he can gather by a lifetime of the study of the 
books. (RAMANA, in WHO, 1973:01).
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processa nenhuma informação ou atividade sensorial. E o grande resultado desse mergulho 

no Absoluto é o que os yogues chamam de Satchidananda, que é o efeito manifestado da 

realização do Nada, da realização do Ser. Este efeito é psíquico: é a consciência (Cit) da 

sua própria essência (Sat). Este tipo de consciência provoca mecanicamente o sentimento 

de  felicidade,  o  estado  de  bem-aventurança  (Ananda).  É  o  resultado  automático  do 

mergulho no silêncio. A pessoa que pratica o Samadhi tem controle voluntário sobre o 

silêncio da própria mente. 

Algumas confusões podem ser vistas com relação a esse estado de consciência, 

mesmo entre aqueles autores que são muito respeitados dentro da filosofia yogue como 

Mouni Sadhu, que em seu livro Samadhi, The Superconsciousness of the Future,1976:35: 

“Somente seres especialmente avançados na evolução vêm à este mundo dotados de uma 

“superconsciência” ou Samadhi. A história não nos informa sobre nenhuma mulher que 

tenha experienciado o samadhi na juventude”85  Um pouco preconceituosa a posição do 

autor,  mas,  samadhi não  tem sexo.  Na verdade,  temos algumas mulheres que  ficaram 

registradas na história por terem vivido essa experiência, tais como, Ananda May, Mirabai, 

a monja Yogeshwari, Bhairavi Brahmani, Sri Sarada Devi, Santa  Tereza,  Joana d`Arc, 

Madame Guyon, várias Catarinas, a Bem Aventurada Ângela de Foligno, Dama Julian de 

Norwich Hannah Rachel, e outras. Outros nomes poderiam ser citados aqui de mulheres 

que faziam parte do grupo de Mestre Bohdan e que alcançaram essa experiência, mas não 

tenho a  devida autorização  para  identifica-las.  Está  claro  que,  entre  os  nomes citados 

acima, há entre elas uma diferença nos níveis de iluminação mas, isto não está relacionado 

com o  sexo e sim com a condição  individual de se chegar  ao  Samadhi mais elevado. 

Mestre Bohdan ensinava que no estado de Samadhi não há feminino nem masculino.86 A 

Libertação ou, a Cosmo-Consciência faz parte da capacidade humana.

 Sri Ramana Maharshi (1979-1950), um dos maiores mestres espirituais da Índia 

moderna,  quando  perguntado  por  um discípulo sobre  o  samadhi e  o  por  quê ele não 

ensinava a Verdade às pessoas em geral, ele respondeu:

Apenas o samadhi pode revelar a Verdade. ... No samadhi existe apenas o sentimento 
“Eu sou”, e nenhum pensamento. A experiência “Eu sou” é a quietude. .“Como sabe 
que não estou fazendo isso? Pregar  consiste em subir  em uma plataforma e fazer 

85“Only  male  beings,  exceptionally  advanced  in  evolution,  come  into  this  world  endowed  with  the 
Superconsciousness, or Samadhi. ... History knows nothing about any women possessing Samadhi in their 
youth”

86  Na obra Iluminação Interior, Editora Cultrix,  1998, organizado por WHITE, John, no Apêndice 2, 
temos  um artigo intitulado As Mulheres e a Iluminação.
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discursos bombásticos? Pregar é a simples transmissão do Conhecimento; a Verdade 
só pode ser realizada realmente em Silêncio. O que pensa de um homem que escuta 
um  sermão  durante  uma  hora  e  vai  embora  sem que  o  sermão  tenha  causado 
impressão  suficiente  para  mudar  sua  vida?  Compare-o  a  outro,  que  senta-se  na 
presença divina  e algum tempo depois afasta-se com a perspectiva de vida totalmente 
modificada. ... (RAMANA,1972:86:69).

A busca  da  Verdade  e  o  libertar-se  do  sofrimento  é  a  finalidade  de  todas  as 

filosofias  e  de  todas  as  místicas  indianas.  Obter  essa  Verdade  diretamente  pelo 

“conhecimento”, segundo ensinam, por exemplo, o Vedanta e o Sankhya, ou por meio de 

“técnicas” como afirma o Yoga, nenhuma delas terá valor se não provocar uma mudança 

interna. É com efeito pelo “Conhecimento”, que, libertando-se das ilusões do mundo dos 

fenômenos, o homem “acorda”. Entenda-se que  “Conhecimento”,  para Ramana, significa 

prática do recolhimento, o voltar-se para dentro e perguntar “Quem sou Eu”. 

Mestre  Bohdan  ao  relatar  sobre  o  estado  de  iluminação,  descreve  no  seu 

Manuscrito I, s.d., p.70:

Então vamos entender que somos felizes, onde quer que estejamos; para estes 
qualquer manifestação é manifestação. Nós não nos aborrecemos, não temos 
medo, nos encontramos no Nada, a Fonte das fontes. Não há nada para buscar. 
Nada para procurar.  Simplesmente somos silenciosos e felizes. (BOHDAN, 
Manuscrito I, s.d., p.70).

 Mestre  Bohdan  ensinava que  atingir  este  estado  não  é  algo  impossível,  mas 

também não é tão  fácil. Se levamos tantos  anos criando a nossa poluição interior não 

podemos nos livrar dela com algumas poucas horas de meditação. Conquistar a felicidade 

depende de um processo, algumas vezes doloroso, de auto purificação.  Quanto maior a 

poluição interior (ódio, angústia, medo, desespero), maior é a infelicidade e mais tempo se 

leva para atingir a normalização. 

3.10 - Reestruturando  o Ego

A primeira  fase  no  processo  que  leva  à  iluminação,  ou  auto-realização,  é  de 

limpeza. Neste período ocorrem as chamadas “catarsis” que são reações naturais da pratica 

da meditação e  é nessa fase que muitas pessoas falham ou desistem, pois não entendem o 

que está acontecendo. De acordo com a qualidade do ego, da sua estrutura, serão também 

as reações. Já vimos que o ego traz consigo elementos que podem ser negativos, e assim 
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será também a sua manifestação externa. Logo, o nosso comportamento exterior reflete 

nada mais que o nosso interior. A meditação vai provocar lentamente uma re-estruturação 

desse ego e neste período é que se torna imprescindível a orientação, pois, a tendência é a 

pessoa abandonar a prática caso não encontre uma supervisão adequada. Logo, a auto-

purificação é a solução e ninguém poder tornar-se feliz (Realizado) sem antes passar por 

este processo. E não é uma única experiência de “samadhi” que tudo resolve. O samadhi se 

apresenta  em  vários  graus  e  este  trabalho  é  feito  pelo  Yoga-Meditação  enquanto 

concentração da mente e mergulho no vazio. No  Gita  vamos encontrar esta mensagem 

ensinada por Krishna: “Então com a mente concentrada num único ponto,  reprimindo a 

ação do pensamento e dos sentidos, pratique a yoga para purificar a sua alma” (Bhagavad 

Gita, VI-12, 1973:64). O processo é longo87 e pode ser doloroso. É preciso que haja uma 

vontade férrea. Isto me faz lembrar uma mensagem do Dalai Lama: “Treinar a mente exige 

tanta  paciência e determinação como é necessário para moldar o aço”.88   As mudanças 

que  ocorrem  internamente  são  sutis,  mas,  com o  tempo,  uma  re-estruturação  acaba 

acontecendo, até que se atinja o “segundo nascimento”. Mestre Bohdan ensinava que:

Para o iluminado, externamente nada acontece: a pessoa continua a mesma, ingerindo 
os mesmos alimentos (nenhuma dieta pré-estabelecida), tendo a mesma vida sexual, 
indo à mesma escola, vendo televisão, gastando o mesmo dinheiro, mas, interiormente, 
ele está livre, ele não é mais escravo do ego. Não existe mais imposições intelectuais. 
Ele é aquilo que ele é. (BOHDAN, Manuscrito II- p.23).

Como  se  vê,  externamente  o  ser  iluminado  continua  a  mesma pessoa  –  mas 

internamente muita coisa aconteceu. Ele atingiu a suprema liberdade. Passa a conhecer sua 

natureza “Divina”  e não é mais condicionado ao ego desequilibrado. Logo, pode-se dizer 

que o sofrimento ou felicidade é um problema técnico, pois a forma de ver o mundo pode 

ser purificada através da meditação. Ensina Krishna: “e quando, depois de ter alcançado 

esse estágio, julga que não há tesouro mais valioso e se firma nessa situação, nem mesmo a 

dor mais intensa pode abala-lo”(Bhagavad Gita, VI-22, 1973:65). É o Yoga da meditação 

que ilumina o ego.

 Mestre Bohdan definia o Ego como: 

Um conjunto motriz – energético – cuja qualidade depende da quantidade de energia 
estimulada  pelos  sentidos e de acordo com a  sua  própria  estrutura,  do ambiente 

87  É absurda a promessa de alguns gurus de levar os seus discípulos a  realização em dois ou seis meses, 
pois, apenas o processo de purificação pode levar muitos anos e, quem sabe até, muitas vidas.

88 Extraída da Revista Claudia, Abril de 2007, nº 4 Ano 41.
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interior e que a ação da mente (conjunto de mente-razão-intelecto) resume-se na ação 
reflexiva do movimento energético desse ego. ( BOHDAN, Manuscrito I, s.d.:07). 

Ele ensinava que o estado de felicidade ou infelicidade não depende das intenções 

voluntárias  da  mente,  mas,  da  composição  dos  elementos  energéticos  do  ego.  Nesse 

sentido,  dizia ele,  de nada adiantaria repetir  “sou feliz, sou  feliz” se  não  houver  uma 

mudança interior, porque as reações psíquicas são formadas de dentro para fora. Logo, se 

o ego não abrigar elementos de felicidade, nenhum estímulo externo ( ver um espetáculo, 

ganhar na loteria, ou,  ganhar um carro novo) poderá levar ao estado de felicidade. Da 

mesma forma, a pessoa que for provocada para uma briga, se não abrigar no seu ego o 

elemento ódio, ela não reagirá a provocação. Por isso, Cristo ofereceu a outra face para 

seu agressor e Buda ou Ramana Maharshi não tiveram más palavras para seus agressores. 

O ego só se comporta conforme a energia que realmente possui e não de acordo com os 

conceitos aprendidos pela mente,  pois, a mente é um órgão executivo do ego e não o 

contrário.  Assim sendo,  a  qualidade da mente depende da qualidade do  ego.  Logo,  o 

estado de felicidade e infelicidade depende da escuridão ou iluminação do ego humano.

 Mestre Bohdan ensinava que há dois tipos de ego: o iluminado e o não iluminado. 

A iluminação  do  ego  depende  de  uma energia  chamada  de  Absoluto,  Divino,  Nada, 

Essência, Energia Vital, etc. O nome é secundário; é a presença da mesma que importa. 

Essa energia sutil foge de todas as descrições mentais, aliás, é a mente que impede o fluxo 

da mesma. Só no ato do silêncio mental ela se manifesta, iluminando o Ego. A ausência 

dessa luz faz o Ego agir no escuro, o que vem a exigir constante vigilância através de leis, 

normas conceitos, proibições e atos de prudência e precauções. Entenda-se que, Mestre 

Bohdan não era contra leis ou normas sociais, pois o homem é um animal social, e sem 

elas talvez  houvesse caos no mundo, mas essas mesmas leis não resolvem o problema da 

humanidade,  por  que são  imposições externas.  Aprendemos que essas mesmas leis ou 

conceitos, principalmente quando muito rígidos, se tornam uma barreira no caminho da 

iluminação. 

Ao realizar  uma comparação  entre  Conhecimento  e sabedoria,  Mestre  Bohdan 

denominava Conhecimento toda reflexão mental advinda do Ego Não Iluminado, e deste, 

temos como frutos, as religiões, filosofias e ciências. O mesmo Ego, depois de Iluminado, 

produzirá  Sabedoria,  que,  em termos  filosóficos,  ficou conhecido como Conhecimento 

Intuitivo. Assim, Mestre Bohdan definia o Sábio como “aquele cujo Ego está iluminado e 

conhece profundamente o mecanismo dos sentidos e o percebe nitidamente com os seus 
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próprios olhos” (Manuscrito I,s.d.:14). Lembrando Who, discípulo do sábio Ramana :

O grau de Santo não é mais do que a promessa do grau de Sábio, que, por si só é 
perfeição. Quando Jesus disse aos discípulos: 'Sede perfeitos como o Pai no Céu é 
perfeito', ele se referia ao Sábio e não ao Santo”. (WHO, s.d.:16).

 

Este texto faz lembrar as palavras do Mestre Bohdan quando dizia que “o yogue é 

mais do  que o  santo”,  porque,  dizia ele,  o  santo  ainda permanece na dualidade.  Who 

confirma quando diz que o santo é uma promessa para o grau de sábio. 

Logo, a mente reflete tanto o Ego Iluminado como o outro;  o Ego Não  Iluminado 

chama-se Humano e o Iluminado chama-se Divino. A mente Humana não pode entender a 

reflexão da mente  Divina, pois só  a  Divina pode  entende-la.  Daí encontrarmos  tantas 

divergências na interpretação de textos considerados sagrados. 

Mestre Bohdan não se cansava de explicar que:

esse serviço de iluminação do Ego não é nada sobrenatural,  místico ou impossível. 
Pelo contrário, é uma técnica muito simples.  Resume-se num Exercício Diário de 
Treinamento de Silêncio Mental,  pois,  somente nessa condição de inatividade 
mental, dá-se a iluminação do Ego.  Que essa iluminação não é nenhum privilégio, 
mas, condição obrigatória para a vida normal de cada ser. É verdade que o processo 
de readaptação do Ego, do estado anormal – desequilibrado – para o normal,  não é 
fácil e deve ser feito sob a supervisão de um técnico habilitado (Mestre), pois, as 
dificuldades podem ser grandes e dificilmente alguém consegue realiza-la sem ajuda. 
No entanto, se for praticada na juventude, de preferência desde a infância, produz 
resultados imediatos e garante a normalidade da vida  durante toda a existência. 
(BOHDAN, Manuscrito I,s.d.: 15). (O grifo é meu).

Neste  texto  de  Mestre  Bohdan  podemos  destaca  três  posições  importantes:  a 

primeira, que a iluminação do ego não é algo sobrenatural, nem mística, nem  privilégio. É 

condição de vida normal. A segunda é o esclarecimento que iluminação não é terapia.  A 

terceira posição de Mestre Bohdan é que a iluminação do Ego se consegue melhor na 

infância, com a prática de meditação com crianças e jovens que era um dos seus ideais. 

Acreditamos que a base foi implantada, principalmente na cidade de Sorocaba. Sabemos 

que a prática da meditação, quanto mais cedo for iniciada, melhores serão os resultados, 

pois as crianças, que estão com a mente em formação têm muito mais facilidade para a 

prática do que o adulto. Ao  ser questionado sobre a idéia para um programa educacional 

para adultos, Dalai Lama responde:
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Os adultos já estão um pouco corrompidos – respondeu o Dalai Lama. - São iguais a 
uma árvore velha e curtida pelo tempo, ao contrário dos rebentos jovens, que são 
maleáveis. É mais difícil consertar um velho rabugento – disse ele, rindo, e continuou: 
- É claro que não pretendo desestimular o desafio, porque isso é algo que precisa ser 
feito.  Precisamos fazê-lo da  melhor forma possível,  mas  será  um grande desafio. 
Porém, se dez pessoas se beneficiarem, ou mesmo apenas uma, vale a pena – não 
prejudica tentar. (DALAI LAMA, 2003:226).

Acredito que Mestre Bohdan era da mesma opinião. Ele sabia que das  pessoas que 

ele iniciou na prática do silêncio da mente ( mais ou menos quinze mil no Brasil), muito 

poucas foram as que continuaram a praticar ao longo da vida. A grande maioria acabou 

desistindo. Hoje, muito pouco contato existe entre os seus discípulos, mas acredito que 

algumas dezenas continuam praticando e, quem sabe, continuam, cada um no seu canto, 

cumprindo o antigo sonho do Mestre Bohdan: divulgar a meditação-silenciosa nas escolas.

Aqueles que continuam praticando os  ensinamentos  com certeza  jamais irão  se 

esquecer dos ensinamentos do Mestre.

Para Mestre Bohdan e Ramana Maharshi, “a Bem-Aventurança da Libertação na 

vida só é possível à mente que foi tornada sutil e serena graças à longa e continuada 

meditação”. (RAMANA, Maharshi, 1970:23).  

Conclusão 

Neste capítulo, fizemos um longo percurso, observando primeiro alguns aspectos 

de três fases históricas da filosofia indiana, para nos localizar no tempo. A terceira fase é a 

que consideramos a mais importante pois foi a que nos trouxe as escolas filosóficas, ou 

darshanas, e o surgimento do Yoga como uma filosofia. Buscamos a etimologia do termo 

Yoga, na visão de Eliade, Campbell e Feuerstein, antes de apresentar o sistema  codificado 

por Patanjali, trazendo alguns dados do seu famoso Yoga-Sutras. Seguimos os “passos de 

Patanjali”, Yama, Niyama, Asanas, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi, 

nos preocupando  sempre em mostrar  a  visão do  Mestre  Bohdan com relação  à  esses 

passos. Entre eles destacamos ao falar do pranayama, o prana, uma energia que pode ser 

comparada a força vital do corpo-mente e pode ser dirigida. Feuerstein nos explica  que : 
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a atividade dessas forças é vista como a causa principal da inquietude da mente, e a sua 

imobilização é o objetivo principal do controle da respiração (pranayama) (FEUERSTEIN, 

2006:429).

Feuerstein ficou preso à questão do pranayama, pensando que esta talvez fosse a 

técnica ideal de se trabalhar a mente. Foi este aspecto que levou muitos mestres a alertar 

quanto aos perigos da prática, pois, com ela, a pessoa pode ultrapassar os limites de apneia 

e  isto  pode  ser  realmente  muito  perigoso.  Com Mestre  Bohdan,  aprendemos  que  a 

meditação  silenciosa  funciona  de  uma  forma  gradativa,  daí  a  importância  do 

acompanhamento,  e  o  pranayama,  ou  o  controle  da respiração,  acaba acontecendo de 

forma natural, sem forçar. Vivekananda confirma esse pensamento do Mestre: “Quando se 

medita também se exerce controle de prana” (VIVEKANANDA, 1967:65). Chamamos a 

atenção para aspectos importantes relacionados à concentração, à meditação e o samadhi, 

que são os três últimos passos, conhecidos por samyama, e que foram práticas específicas 

de muitos mestres que chegaram a iluminação sem se prender às posturas,o terceiro passo, 

que tanto enfeitiçaram o mundo ocidental. Destacamos inclusive a questão da alimentação, 

para alertar os professores e praticantes do Yoga que, ser ou não vegetariano não vai de 

forma alguma atrapalhar o  seu progresso espiritual, citando inclusive o  depoimento da 

excepcional pessoa, o Dalai Lama. Que a barreira não está naquilo que comemos todos os 

dias, mas na nossa mente. 

A seguir, destacamos a Linhagem do Mestre Bohdan, de forma especial , pois é 

aquela  que   nos  oferece  seres  extremamente  respeitados  dentro  do  Yoga:  Shiva, 

considerado o Pai, o Protetor e o Deus dos yogues. Um Deus? Um ser humano? Ou um 

Mito? São perguntas que todos nós fazemos, inclusive com relação à pessoa de Jesus. A 

dificuldade de provas existenciais leva a acaloradas discussões no mundo acadêmico, que 

preferimos  não  despertar.  Com Shiva,  destacamos  algumas  de  suas  mais  conhecidas 

simbologias: o  Linga ou Falo, o  Shiva Nataraja, o  Ardhanarishvara e o Om. A seguir, 

apresentamos a pessoa de Sri Bhagavan Ramana Maharishi (ou Maharshi), com alguns 

aspectos de sua vida e seus ensinamentos. Na seqüência, a vida do Professor  Bohdan 

Wijtenko ou Mestre Bohdan, como ficou conhecido em Sorocaba e São Paulo. 

No  item seguinte,  apresentamos as teorias científicas desenvolvidas por  Mestre 

Bohdan ao longo de sua vida. Teorias estas que se destacam no âmbito das pesquisas em 

Yoga-Meditação; pois, de todos  os trabalhos que pudemos pesquisar,  e foram muitos, 

nenhum deles trouxe afirmações tão contundentes e relevantes como aquelas apresentadas 
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por  Bohdan, na década de 70.

Ao apresentar essas teorias, fizemos também um longo caminho, desde a filogênese 

o desenvolvimento da neurociência, um ramo da medicina ainda muito jovem, mas que 

está avançando muito rápido,  tendo visto a ajuda que tem prestado a humanidade. Ela 

também nos trouxe importante apoio para esclarecer o que acontece no cérebro humano 

quando este se encontra em estado meditativo. As pesquisas neste campo seriam inviáveis 

se não houvesse o grande avanço dos instrumentos tecnológicos desenvolvidos na área da 

neurologia. 

Na  seqüência,  tivemos  a  apresentação  das  teorias  desenvolvidas  por  Mestre 

Bohdan, sendo que a primeira, ligada à filogênese, relacionada a origem da consciência. 

Para ele, um marco importante nesta evolução seria o fato de o homem ter percebido a sua 

capacidade de imitar a natureza quando, pela primeira vez, ele fez o fogo.  

Apresentamos  o  pensamento  de  outros  autores  com  relação  a  este 

desenvolvimento.  Ao  falar  do  cérebro  e  o  seu  desenvolvimento  em três  patamares, 

destacamos o cérebro límbico e a importância do Hipotálamo,  na saúde do corpo e da 

mente, suas funções e o poder que ele tem sobre o aparelho emocional. Assim, chegamos a 

segunda teoria,  que  está  relacionada  com os  efeitos  fisiológicos  da  pratica  do  Yoga-

Meditação, concluindo Mestre Bohdan que: A meditação age no Hipotálamo.

Ainda focando a filogênese, Mestre Bohdan mostra que o desequilíbrio humano 

estaria ligado ao fato de que o crescimento do neo-córtex, pelas atividades intelectuais que 

o ser humano foi aperfeiçoando,  acabou desviando  bio-energia do segundo cérebro, para 

poder  manter  esta  atividade cortical  de  forma ativa.  Isto  também acabou  gerando  os 

conhecidos  desequilíbrios  de  ordem emocional,  visto  que  o  segundo  cérebro,  que  é 

responsável pelas emoções, ficou debilitado. Ao se constatar a necessidade desse equilíbrio 

energético,  Mestre  Bohdan  ensinava  a  prática  milenar  do  Yoga-Meditação,  mas  não 

qualquer tipo de meditação. Apenas tem valor a meditação que leva ao controle da mente , 

desviando a energia do neo-córtex para o sistema límbico, que vai sendo pouco a pouco 

recuperado, poderíamos dizer também,  purificado, energizado. Daí a terceira teoria: O 

desequilíbrio humano é causado pela falta de bio-energia no segundo cérebro e esta só 

pode ser recuperada pela prática do silêncio da mente: o Yoga-Meditação.

Na seqüência apresentamos alguns autores que foram importantes por suas teorias 

desenvolvidas dentro da área da neurociência (Carter, Hamer), como por seus interesses 

pelo estudo das emoções  e problemas de transtornos de humor (Persinger,  Willams, Dalai 
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Lama).

Mestre Bohdan, ao ensinar Yoga-Meditação, não escondia o fato de que o caminho 

pode ser doloroso, pois temos que enfrentar nossos desequilíbrios, nos purificar primeiro 

para  poder  ir adiante.  O processo  é  difícil pois cada um deve enfrentar  suas próprias 

sombras, ou não chegará a lugar nenhum. Àqueles que conseguirem transpor as barreiras o 

que  lhes espera  é  indescritível pois  este  é  o  único  caminho.  Como  diziam Ramana e 

Bohdan,  não  há  outro  jeito.  Daí  a  quarta  teoria:  Só  através do silêncio  da  mente 

podemos mergulhar no invisível, no Nada, vulgarmente chamado de Deus Absoluto.

Ao final mostramos as decorrências das quatro teorias do Mestre Bohdan.

Tudo está traçado há milênios. A meta é para todos mas poucos conseguem chegar 

até o final. As setas indicam o caminho por meio de ensinamentos de grandes mestres e 

escrituras consideradas sagradas. Mas, os livros, como dizia Shankara,  nada irão ajudar se 

não houver a experiência do discípulo e a orientação de um Mestre. Yoga é experiência,  é 

Samadhi, é Moksha, e Ele está dentro de nós, como dizia o Mestre Jesus “O Reino dos 

céus está dentro de vós”.  Com  muita coragem e dedicação pode-se um dia, dizer “Eu e o 

Pai Somos Um”. É difícil mas, Todos Nós Podemos.

Conclusão Final:

Observamos com o primeiro capítulo que, quando o Yoga chegou ao ocidente, isto 

aconteceu graças a mentes sensíveis e curiosas, como por exemplo, a do jovem Alexandre, 

o  Grande,  que  em suas  viagens de  conquista  pelo  oriente,  se  interessou  pelos  sábios 

desnudos,  que  eles  chamavam “gimnosofistas”  (filósofos  nus).  Também Plotino,  teve 

contato com esse gurus desnudos A partir daí, filósofos gregos beberam da fonte indiana e, 

pouco  a  pouco  esses  conhecimentos  foram despertando  a  curiosidade  de  filólogos  e 

filósofos europeus. Escrituras consideradas sagradas na Índia foram traduzidas em vários 

idiomas,  por  estudiosos  de  vários  países.  O  Bhagavad  Gita (Canção  do  Senhor), 

considerada  a mais famosa de todas as escrituras sagradas relacionada ao Yoga, teria sido 

a primeira obra traduzida do sânscrito para uma língua européia.  Mais tarde os famosos 
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textos dos Upanishads, rico em mensagens consideradas místicas, despertaram o interesse 

do mundo acadêmico, e, isto levou a veneração e descrença. Críticas e polêmicas foram 

despertadas por mentes sedentas do conhecimento Divino. Goethe teria afirmado que “o 

Oriente é o ópio dos tempos modernos”.

Acreditamos  que  a  vinda  do  Swami Vivekananda,  em 1893,  para  o  Primeiro 

Parlamento Mundial das Religiões, tenha sido uma das maiores surpresas para o mundo 

acadêmico.  Um indiano jovem com roupa  extravagante,  turbante  colorido,  em meio a 

doutos  engravatados  e pomposos,  orgulhosos de seus conhecimentos.  Seu discurso foi 

brilhante e,  a partir  daí,  os  mais preconceituosos,  com relação aos conhecimentos que 

vinham de um país considerado pobre e atrasado, passou a ser visto com outros olhos.

A seguir  relacionamos alguns representantes  do  Yoga-Meditação89 e  do  Hatha-

Yoga,  que se tornaram mais conhecidos  no  mundo ocidental,  sendo que  alguns deles 

atravessaram o oceano,  (Vivekananda, Swami Yogananda, Sri Aurobindo Ghose, Jiddu 

Krishnamurti, Swami Muktananda, Maharishi Mahesh Yogi, Sri Rajneesh/Osho, ) o que já 

era um sacrilégio para a mentalidade indiana da época, e outros, as suas palavras sábias 

ecoaram,  vibraram, até aqui (Sri Ramakrishna, Sri Yukteswar, Swami Sivananda, Sathya 

Sai Baba). Entre eles incluímos um inglês, Paul Brunton, pois foi graças à ele, que a Índia 

e o Yoga, se tornaram tão populares no mundo ocidental, principalmente na década de 60. 

A seguir,  relacionamos os  representantes  do  Hatha-Yoga,  começando com Jean-Marie 

Déchanet, um religioso europeu que viveu na Índia, e se encantou com as posturas e os 

ensinamentos do Yoga. Citamos ainda Swami Kuvalayananda, um nome exemplar, dada as 

suas inúmeras contribuições dentro da pesquisa com o Hatha-Yoga. A sua contribuição 

para a ciência é inegável quando se trata de levar o nome do Hatha-yoga para o campo da 

terapia.  Na sequência, àqueles que são considerados ícones dentro do Hatha-yoga, como, 

Krishamacharya, e os seus discípulos, Indra Devi, de nacionalidade russa, e os indianos 

mais conhecidos  como  Iyengar,  Pattabi  Jois  e  Desikachar,  o  mais  jovem,  é  filho de 

89  A expressão Yoga-Meditação é uma expressão que passei a usar para poder diferenciar o termo Yoga, 
no seu sentido de essência, do Yoga pós-moderno, com o sentido de Hatha-Yoga. Essa diferenciação é 
extremamente importante para se poder entender quando se está falando do Yoga, no sentido de União 
com  o  Absoluto  e  o  Yoga  como exercício  físico  que  a  mídia  tanto  divulga.  A  expressão  Yoga-
Meditação não é encontrada  em livros, é uma criação pessoal,  não querendo dizer  com isso que eu 
tenha a pretensão de estar criando um novo estilo. Apenas pretendo alertar para o fato de que a palavra  
pode ter vários sentidos e a mídia escrita, incluindo revistas, jornais e livros não têm se preocupado em 
acentuar essa diferença que é essencial para pode se entender a verdadeira essência do Yoga. Assim 
sendo, quando se fala em Yoga do físico trata-se de Hatha-Yoga e quando se fala em Yoga trata-se do 
Yoga como União, que usa da técnica da Meditação silenciosa, do controle da mente, para se atingir a 
Iluminação.
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Krishamacharya. 

Ao  percorrer  todos  esses  nomes,  meu  objetivo  foi  mostrar  que  aqueles  que 

divulgaram o Yoga, na sua essência, ficaram também conhecidos por divulgar a prática da 

meditação e sua filosofia. E, aqueles que divulgaram e divulgam o Hatha-Yoga, dão mais 

ênfase as posturas, seguindo os conhecidos passos criados por Patanjali. Não percebi em 

minhas leituras e algumas entrevistas que realizei, com relação aos  praticantes de estilos 

de Hatha-Yoga  uma preocupação  real (e  não  apenas teórica),  em  mostrar,  de forma 

incisiva e prática, o valor da técnica da meditação. Percebe-se que existe um foco maior 

com relação às posturas, que sejam realizadas de forma perfeita, mas ao final da aula, o 

que resta, na maior parte das vezes, é um curto relaxamento que não poderia ser chamado 

de meditação, embora muitas vezes, as pessoas utilizem da postura considerada típica para 

a prática (lótus ou padmasana). Percebe-se que a meditação é colocada em segundo plano. 

Minhas colocações no decorrer deste trabalho relacionadas ao Hatha-Yoga não devem ser 

interpretadas como negativa, mesmo porque leciono Hatha-Yoga desde 1980, e gosto de 

trabalhar com as posturas,  embora não seja uma praticante  excepcional. Mas,  procuro 

sempre mostrar aos alunos que quando se trata de Yoga, a parte principal da aula está no 

seu final, com  a prática de meditação. Em todas as aulas, no mínimo de 20 à 30 minutos é 

reservado para a prática. 

A minha intenção ao relacionar todos os mestres do Yoga-Meditação e do Hatha-

Yoga  foi  indicar  sempre  uma  comparação  com os  ensinamentos  do  Mestre  Bohdan 

(percebe-se pelo número de vezes que seu nome é citado), pois ele sempre se preocupou, 

dentro desta pós-modernidade, em ensinar a essência do Yoga.

E,  por  falar  em pós-modernidade,  chegamos ao  segundo  capítulo,  que  vai nos 

mostrar  o Yoga, sendo levado por uma “onda”, que pode destruí-lo, caso não se tome os 

devidos cuidados. Posso ter me mostrado um pouco pessimista ao tratar dos conceitos da 

pós-modernidade e ter me inclinado mais para os autores que, no meu ponto de vista, são 

mais realistas.  Mas,  existem muitos  pontos  positivos  neste  período  que  atravessamos, 

como por exemplo, este aparelho que me trouxe tanta facilidade ao escrever este texto. 

Com a máquina de escrever antiga, não sei se teria coragem para realizar este trabalho. As 

maravilhas da tecnologia da computação,  dos avanços da medicina, da tecnociência de 

uma  forma  geral,  são  confortos  e  benefícios  que  não  podemos  mais  dispensar.  Eles 

impregnaram o  nosso dia a dia. Quem hoje dispensaria as facilidades da internet  e do 

celular? Tudo ficou mais rápido e fácil e a nossa mente também se acelerou. Daí, talvez, 
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ser tão difícil levar o ser humano da pós-modernidade à sentar-se, quieto e imóvel para a 

prática da meditação. Uma prática que talvez não combine com o momento atual, mas, 

quem a conhece experimenta os benefícios, não irá mais dispensa-la. Fazendo parte  do 

contexto  atual, o ser humano, a grande maioria, está preocupado com as aparências e, 

assim sendo o Hatha-Yoga está aí para deixar o corpo bonito, forte, flexível e saudável. 

Para mostrar  o  quanto a visão do Yoga e da Meditação se modificou reunimos vários 

artigos,  uma coleção  que  há  muito  vinha realizando,  mesmo antes  de  pensar  que  os 

mesmos poderiam servir um dia para este trabalho de pesquisa. No decorrer dos anos, ao 

ler esses artigos e comparando com os ensinamentos do Mestre Bohdan, senti que não 

podemos deixar que conhecimentos tão profundos, como os do Yoga, se transformem em 

“mera ginástica”. Ao falar dos grandes mestres vimos que os alertas são antigos. A mídia 

escrita e também televisiva, têm ajudado a transformar esta sabedoria milenar do Yoga em 

algo  muito  superficial.  Chama  atenção,  em primeiro  lugar,  o  distanciamento  que  se 

colocou entre Yoga e Meditação, sendo ambos tratados de forma diferenciada. No meu 

ponto de vista, a Meditação é uma técnica que pertence ao sistema do Yoga organizado 

por Patanjali (é o sétimo passo), não se esquecendo que o Yoga já existia antes dele. E, 

conforme os Upanishads e outras escrituras sagradas mais antigas, o 

Yoga é um estado de consciência, e para chegar a União com o Si Mesmo, usamos da 

técnica do silêncio mental. 

Poucos artigos trataram o Yoga como dentro da tradição, a maioria o fêz como 

um “modismo” e “hibridismo”. Alertamos para o fato de que,  a prática de posturas  é 

saudável, mas não é tudo, dentro daquilo que conhecemos como “Yoga”.  Já citamos que, 

este hibridismo, este uso que se faz  Hatha-Yoga ou como uma técnica alternativa para 

cuidar da saúde é  positiva mas, deve-se tomar o cuidado em usar os termos de forma 

correta. Quanto a meditação, na visão de Mestre Bohdan, “Yoga não é terapia”, pois, isto 

é função da área médica. Entenda-se aqui, Yoga-Meditação. Mas, o Hatha-Yoga pode ser 

usado desta forma. Que o Yoga-Meditação, tem seus efeitos fisiológicos sobre a saúde, 

que  poderíamos  chamar  de  efeitos  colaterais,  as  pesquisas  dentro  da  área  médica  já 

comprovaram, mas, o seu objetivo é levar o ser humano à cosmo-experiência. 

Ao final do capítulo, mostramos um pouco da Índia, o berço do Yoga, um país que 

atrai o  ocidental pelo exotismo e beleza,  mas, ao  lado dos avanços tecnológicos e da 

projeção  que tem alcançado nos últimos tempos,  tem muitos problemas a enfrentar:  a 

fome, a pobreza, a Aids, o analfabetismo, a falta de água e outros.
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Enfim, no terceiro capítulo introduzimos alguns aspectos da história da filosofia 

indiana,  apenas  para  podermos  localizar  o  aparecimento  do  Yoga,  como  um sistema 

filosófico, ao lado de outras escolas. Patanjali, o responsável por reunir os conhecimentos 

que  existiam a  respeito  do  Yoga  do  seu  tempo.  Se  valor  é  inegável e  tem exercido 

influência  na  maioria  das  pessoas  que  se  interessam pelo  Yoga.  Talvez  Patanjali,  se 

voltasse para os dias de hoje ficasse decepcionado pelo fato de que seus seguidores se 

fixaram mais no seu terceiro passo (as posturas ou asanas) e muito poucos se interessam 

em andar um pouco mais. Claro está que,  trabalhar o  físico é muito mais fácil do que 

trabalhar a  mente  e,  poucos  yogues,  principalmente nesta  pós-modernidade,  tiveram a 

coragem de se dedicar apenas aos últimos passos (concentração, meditação e samadhi). O 

Mestre Bohdan foi um deles. Ele nunca ensinou nenhuma postura. Apenas preocupou-se 

em indicar o objetivo principal, levar à iluminação. Ao seguir os passos de Patanjali nos 

preocupamos o tempo todo  em apontar  os preciosos ensinamentos do Mestre Bohdan. 

Chegamos  então  a  Linhagem do  Mestre,  descrevendo  um pouco  sobre  Shiva  e  sua 

simbologia, Ramana Maharshi e um pouco dos seus ensinamentos e Mestre Bohdan. Um 

pouco sobre sua vida. A seguir, as teorias desenvolvidas por ele, e apresentadas apenas  na 

palestra  de 14 de janeiro de 1976,  no Sorocaba Clube, na cidade de Sorocaba.  Nesta 

época, eu era ainda muito jovem, mas posso me lembrar como se fosse hoje, suas palavras, 

o tom de sua voz, sua postura perante o público. Sua voz era suave e, ao mesmo tempo, 

firme, o que colocava certo  domínio sobre a platéia e o silêncio era total.  Nesta noite, 

principalmente na abertura e no final da palestra, todos ficaram boquiabertos. No início por 

sua colocação incisiva de que “ religião, filosofia e ciências falharam no sentido de levar o 

ser humano à iluminação” e, ao final, quando ele apresenta no quadro negro uma fórmula 

que pretendia ser uma resposta à busca incessante de Einstein, relacionada  a Teoria do 

Campo Unificado. Mas, vamos continuar o terceiro capítulo.

 Após a apresentação do Mestre Bohdan realizamos uma retrospectiva histórica da 

neurociência e o desenvolvimento do cérebro humano. Neste dia ele trouxe consigo o livro 

Fisiologia das Emoções, do médico brasileiro Marino Júnior, como base científica para 

sua  palestra.  Esta  obra,  na  época,  era  mais conhecida  pelos  alunos  da  faculdade  de 

medicina e muito difícil de ser encontrada em livrarias comuns. Mestre Bohdan discorreu 

então  sobre  os  três  cérebros  e  suas  características.  Estas  descobertas  relacionadas  as 

conquistas da neurociência eram para a época uma grande novidade.  A primeira teoria 

que  Mestre  Bohdan  apresentou  está  relacionada  ao  desenvolvimento  da  consciência, 
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quando afirma que: A apreciação do ato de fazer o fogo teria provocado uma  mutação no 

cérebro humano, dando origem a consciência.

Continuando  suas  explicações,  vimos  que  a  uma forte  ênfase  com relação  ao 

sistema límbico e ao hipotálamo, daí a segunda teoria: a  meditação age no Hipotálamo.

Destacamos  a  importância do  hipotálamo,  pesquisando  em vários  autores,  pois 

durante  a  palestra  as  informações  foram feitas  de  forma  resumida.  Mostramos  como 

exemplo que entre as funções do hipotálamo, uma delas, responsável pelo calor corporal, 

está intimamente relacionada com as práticas de meditação. 

Na seqüência, Mestre Bohdan relata que, o desequilíbrio humano está ligado ao 

fato de, ao dar mais estímulo ao neocórtex, usa-se muito da bio-energia nesta região e 

deixa-se em segundo plano o sistema límbico, a região do cérebro que é responsável pelas 

emoções, e também, onde ele localiza a sede da alma. Daí, a terceira teoria: o desequilíbrio 

humano  é  causado  pela  falta  de  bio-energia  no  segundo  cérebro  e  esta  só  pode  ser 

recuperada pela prática do silêncio mental.

Ao permitir que nossos sentidos fiquem “ligados” 24 horas, temos toda bio-energia 

sendo  utilizada  no  neo-córtex,  região  do  intelecto.  A  constante  transmissão  de 

informações, úteis ou inúteis, representa um grande desgaste energético e nesse caso o 

córtex  vive às  custas  do  límbico.  O mecanismo em si é  bioenergético.  Essa atividade 

cerebral elétrica é  natural  e  se  processa tanto  na memória imediata  como mediata.  O 

sistema límbico entrando em déficit, não pode funcionar de forma adequada, provocando a 

instabilidade emocional que, quando atinge o seu grau máximo, se transforma em doenças.

As pesquisas realizadas por Moyra Williams,  na década de 70, assim como, as de 

Hamer , Newberg e d´ Aquili, realizadas em período bem mais recente ajudam a confirmar 

em parte, a teoria que Mestre Bohdan, teria desenvolvido, na década de 60. Como ele teria 

chegado a tais conclusões, quando naquela época a neurociência estava apenas nascendo? 

Mas,  suas  pesquisas  não  param por  aqui.  Ao  afirmar  que,  o  treino  da  mente  pode 

recuperar o funcionamento do campo emocional, ainda completa que isto é apenas uma 

conquista fisiológica e que, o ser humano precisa buscar o campo espiritual. Para isso, 

une-se `a Bergier e à  Einstein, e neles se apóia para explicar o “vazio absoluto”. Explica 

que: “De acordo com a nova ciência, o tempo e o espaço, que são na realidade criações da 

mente,  são  partículas  materiais  e  a  nossa  mente  é  a  mais  sutil  das  matérias. 

Conseqüentemente, somos obrigados a transferir o deus antropomórfico como criação da 

matéria, para a esfera vazia que está além da mente”
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Assim sendo, a nossa mente, se coloca como uma barreira quando tentamos chegar 

no vazio, no invisível. Daí, a prática do Yoga, do controle da mente, ser a única técnica 

que pode nos colocar em conexão com o Nada. Mestre Bohdan dizia que “no invisível está 

a fábrica do Universo”. Nos dez estágios do pastoreio Zen, simbolizando o caminho até a 

iluminação, no oitavo nível, a representação é o espaço vazio.“Aquietai-vos, e sabei que 

Eu sou Deus” (Salmo 46:10).  São Paulo: “O mundo começa no invisível”. Cristo : “Eu e 

o Pai Somos Um” (João 10:30). Lembrando Nagarjuna: 

Não se pode chamar-lhe vácuo ou não vácuo, 
Ou ambos, ou nenhum;
Mas para indicá-lo
Chamamos-lhe “o Vácuo”. (NAGARJUNA, apud WILBER, in WHITE, 1998:145).

Mestre Bohdan, completando o pensamento de Krishnamurti “Deus é o  homem 

purificado” esclarece, em uma de suas anotações:

Deus é o homem purificado pela Iluminação.
Iluminação é possível pelo poder da mente. Como o raio laser. Quando dirigimos a 
nossa mente, da superfície para a profundidade, até o Nada ou Absoluto. 
 A Realização se dá quando a mente atinge o Absoluto e ilumina o Ser.

Destruir o velho para construir o Novo …...SHIVA.
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Na lateral de um dos seus livros extraímos a citação que resume as suas teorias

Seria impossível em um só trabalho poder  reunir todos os ensinamentos do Mestre 

Bohdan  Wijtenko.  Aquilo  que  aqui  apresentamos  é  apenas  uma  pequena  parte  das 

preciosidades de todo o seu legado.

.*.
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