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Sabe-se quem é um 

mestre sabendo-se 

quem é o mestre 

dele.

TRADIÇÃO CIÊNCIAX
 No caso de um 

cientista, outros 

cientistas podem 

testar suas 

descobertas e 

examinar formação.
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A antiga ciência do Yoga 

não é apenas para a Índia, 

mas é a grande 

contribuição dos antigos 

Rishis para toda 

humanidade. 

Paramahansa S´riman Madhavadasa Maharaja
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Para que continue trazendo 

benefícios para a 

sociedade, sua divulgação 

não deverá acontecer na 

antiga linguagem 

tradicional.

Paramahansa S´riman Madhavadasa Maharaja



5

Com a introdução dos 

métodos científicos 

modernos, mesmos os 

indianos olharão com 

restrições para antigas 

afirmações sem 

comprovação.

Paramahansa S´riman Madhavadasa Maharaja
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Paramahansa S´riman Madhavadasa Maharaja

Assim, se yoga deve 

continuar, é para que seja 

benéfica para a humanidade 

e estes benefícios deverão 

ser comprovados 

decisivamente, usando os 

métodos aplicados nas 

ciências ocidentais.
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KAIVALYADHAMA

    Fundada em 1924, juntamente com a  
 publicação científica Yoga-Mimamsa

1. Levar em consideração a tendência biológica do mundo 
ocidental para suas conclusões lógicas.

2. Fazer com que os métodos laboratoriais ocidentais 
revissem a importância das aspirações espirituais.

3. Desenvolver o caráter objetivo da filosofia indiana pela 
análise de experiências espirituais individuais.
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SUAS CONTRIBUIÇÕES

Pesquisa científica

Pesquisa literária

Educação

Terapia
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O Yogue é um cientista.

Seu corpo é seu laboratório.
A única diferença é que suas 
descobertas só interessam a si 
mesmo. (Lilian Gulmini)
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“O grande trabalhador e 

criador não deve ser julgado 

apenas pelo trabalho que ele 

mesmo desenvolveu, mas 

também por todo o trabalho 

que este tornou possível.”



Swami Digambarji
(1903-1990)

• Yoga é a arte e a 
ciência para a 
aquisição da 
perfeita saúde do 
corpo, infinita 
felicidade da mente 
e completo 
desenvolvimento 
da alma 
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CIÊNCIA E TRADIÇÃO



SWAMI  KUVALAYANANDA
(1883-1966)

   

   Yoga tem uma mensagem    
completa para humanidade.

   Tem uma mensagem para o 
corpo humano, para a mente 
humana e para a alma 
humana.                                  



SWAMI  KUVALAYANANDA

• A prática de Yoga 
pode ser definida 
como um sistema de 
exercícios que tanto 
pode começar com o 
corpo como com a 
mente, mas culmina 
no estágio onde a 
alma individual se 
torna uma com o 
infinito.



Dr. M. L. Gharote
(1931-2005)

• Na hierarquia das práticas 
de Yoga, a meditação 
ocupa posição de 
destaque. 

• Porém, deve ser 
lembrado que todas as 
práticas são 
complementares entre si, 
e cada uma contribui para 
efeitos semelhantes, em 
maior ou menor escala.



Aquele que nos ajuda a 
remover:
- as impurezas da 
mente por seu trabalho 
no Yoga, 
- as impurezas da fala 
por seu trabalho em 
Gramática e 
- as impurezas do 
corpo por seu trabalho 
no Ayurveda

PATANJALI



PATANJALI





SHANTI  PATH
(a Invocação da Paz)

• Om. 

• Saha Navavatu. 

• Saha Nau Bhunaktu.

• Saha Veeryam Karavaavahai.

• Tejaswinaavadheetamastu. 

• Maa Vidvishaavahai.

• Om. Shaantih. Shaantih. Shaantih



Patanjali Yoga Sutras
(I – 2)

• Yogas Citta-Vrtti-Nirodaha.

Yoga é a inibição voluntária das 
modificações da mente



Patanjali Yoga Sutras
(I – 3)

• Tada Drastuh Svaraupe Vasthanam

Neste estado o praticante está estabelecido 
em sua própria natureza essencial e 

fundamental.



Patanjali Yoga Sutras
(II – 29)

• Yamas, Nyamas, Asanas, Pranayamas, Pratyahara, Dharana, Dhyana e 
Samadhi Stav Angani

Auto-restrições, 
observâncias, 

postura, 
controle da respiração, 

abstração, 
concentração, 
contemplação e

 êxtase, 
são as oito partes (da auto-disciplina do Yoga)



Patanjali Yoga Sutras
(II – 30)

• Ahimsa, satya, asteya, brahmacharia, aparigraha yamaha.

Não violência, 

falsidade, 

roubo, 

incontinência e 

cobiça,

 compreendem os votos de auto-restrições.



Patanjali Yoga Sutras
(II – 32)

• Sauca, samtosa, tapah, svadhyaya, svarapranidhana niyamah.

Pureza,

contentamento, 

austeridade, 

auto-estudo e 

auto-entrega,

 constituem as observância.



Patanjali Yoga Sutras
(II – 46)

• Sthira-sukhan asanam.

A postura (deve ser) estável e confortável.





Patanjali Yoga Sutras
(II – 47)

• Prayatna-saithilyananta-samapattibhyan.

Pelo relaxamento do esforço e meditação 
no infinito (a postura é dominada).
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