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O objetivo deste artigo é avaliar a alimentação do praticante sob a ótica do yoga. No que concerne aos kriya, tudo que é ingerido é
considerado alimento e deve ser avaliado como tal: se é recomendado, se produz leveza, se auxilia na limpeza ou se prejudica o
organismo. É provável que a prática do yoga, em função da auto-observação que sugere, acabe por proporcionar preferências por
uma  alimentação mais frugal e moderada, embora completamente funcional e nutritiva. O praticante deve observar padrões de
apego e condicionamentos e buscar propostas que sejam mais condizentes com os ensinamentos do yoga. Mudanças e fazem parte
da prática – e da vida – e devemos estar receptivos para que aconteçam. Este texto não tem a intenção de substituir o

aconselhamento médico e a responsabilidade pelo  uso das sugestões e procedimentos aqui descritos é do próprio praticante.

Kriya
Dentre as variadas técnicas que o yoga oferece, há um conjunto chamado de kriya, que
representa os shatkarma ou seis classes de processos purificatórios. O termo kriya vem da
mesma raiz sânscrita de karma (ação) e significa algo como aquilo que deve ser feito. (1)

É importante salientar que estas limpezas não visam somente à saúde do corpo físico. Tratar
práticas do yoga como procedimentos médicos deve ser evitado. A saúde almejada será
resultado do conjunto das posturas, exercícios de respiração, meditação e tudo mais que for
proposto pelo yoga. Lembremos que, nos textos clássicos de yoga, não há a figura de médicos
nem de remédios.

Que o alimento seja teu remédio
Se em determinado momento da prática do yoga se buscam processos que  purifiquem o
corpo internamente, a manutenção desta limpeza passa também pela  alimentação diária. Não
faria sentido que um praticante aplicado nas técnicas dos kriya fosse fumante, consumisse
álcool,  drogas  ou mesmo comesse alimentos pesados e de difícil digestão. Nestes exemplos,
debilita-se e sobrecarrega-se o organismo, ao contrário do que propõe o yoga.

É provável que muitos daqueles que têm acompanhado as últimas recomendações e pesquisas
médicas venham diminuindo o consumo  de alimentos considerados  nocivos e estejam
ingerindo mais alimentos saudáveis (frutas, legumes, verduras, cereais, grãos, etc.). Dentre as
escolhas alimentares feitas  estão implicados não só o paladar, mas as questões culturais,
religiosas, sociais, familiares ou mesmo afetivas e éticas – além da oferta de alimentos.

Os alimentos nos textos clássicos de yoga
Há determinados alimentos que o yoga propõe ao praticante, e outros que ele simplesmente
nem considera como tal (o caso das carnes, por exemplo). Obviamente os textos antigos não
podem dar conta da variedade de alimentos que conhecemos hoje em dia, e menos eram
conhecidos quando alguns foram escritos - talvez pelo caráter localista dos mesmos. Ou seja,



ainda que se conheça o elenco de alimentos propostos pelo yoga, alguns destes podem ser
muito específicos e outros talvez tenham desaparecido.

Dentre vários textos clássicos, selecionamos dois que mencionam o tema da alimentação: o
Hatha Pradipika, do século XV da nossa era, e o Gheranda Samhita,  talvez o mais importante
em relação às técnicas de kriya - por ser mais enciclopédico e ordenado do que outros textos -
escrito provavelmente no século XVI. (2)

                                              Hatha Pradipika

I:57.
O brahmachari que observa uma dieta moderada e pratique  yoga renunciando aos frutos de
suas ações, converte-se em um siddha no prazo de um ano.

I:58.
Seguir uma dieta moderada: alimentar-se com comida agradável e doce deixando sempre livre
uma quarta parte do estômago e dedicando o ato de comer a Shiva.

I:59.
Não se consideram adequados para o yogue os alimentos amargos, agros, picantes, salgados
ou muito quentes; alguns vegetais verdes (além dos recomendados), os legumes fermentados,
o azeite de sementes, o gergelim, a mostarda, as bebidas alcoólicas, o peixe, a carne, a
coalhada, alguns  grãos e feijões, as frituras/gorduras, a assa-fétida e o alho.

I:60.
Também devem evitar-se a comida requentada, os alimentos secos, demasiado salgados ou
ácidos e os alimentos com muita mistura de vegetais ou que estejam muito maduros (...).

I:62.
Os seguintes alimentos são recomendados para o yogue: trigo, arroz, centeio, cevada, leite,
manteiga clarificada (ghee), açúcar escuro de cana, mel, gengibre seco, pepino patolaka, os
cinco legumes (jivanti, vastumulya, aksi, meghanada e punarnava), certo tipo de feijão e água
da chuva.

I:63.
O yogue deve tomar alimentos nutritivos, doces e suaves, misturados com leite e ghee, que
aumentem os elementos corporais. (3)

Gheranda Samhita

5:16. Quem praticar yoga sem moderação na dieta contrairá várias enfermidades e não
alcançará o êxito.



5:17. O yogue deve comer arroz, farinha e aveia, grãos e gramíneas. Tudo deve ser limpo e
puro.

5:18-19. Um yogue pode comer frutas e vegetais próprios da Índia (pepino; fruto da árvore-do-
pão; manakachu; bayas, kakkola; fruto da jojoba; nozes, bunduc; plantago maior e suas raízes,
figos, plátano verde, beringela e frutos e raízes medicinais (riddhi).

5:20. Pode comer as cinco folhas de plantas adequadas para os yogues.

5:21. Deve encher-se metade do estômago com alimentos puros, doces e refrescantes. A isto
se denomina-se moderação na dieta.

5:22. Meio estômago encher-se-á com comida, uma quarta parte com água e a quarta parte
restante deverá deixar-se vazia para o movimento do ar.

5:23. Ao principiar a prática devem-se evitar os alimentos amargos, ácidos, salgados, picantes
e tostados,  coalhada, manteiga, álcool, vegetais pesados, frutos da palma e frutos demasiado
maduros.

5:24. Tão pouco se deverá ingerir certos legumes (kulattha e masur), a fruta pandu, abóbora e
outras, talos dos vegetais, bayas, kathabel, kantabilva e palasa.

5:25. Evitar também kadamba, jambira, bimba, lukucha, cebolas, lótus, kamaranga, piyala,
hinga (assa-fétida), salmani e kemuka (...).

5:28. Durante a prática de yoga pode-se comer cardamomo, jaiphal, cravo-da-índia, jambo-
rosa, haritaki e seiva de palma.

5:29. Se o desejar, o yogue pode comer alimentos refrescantes e agradáveis que mantenham
os fluidos do corpo, facilmente digeríveis e limpos.

5:30. Devem-se evitar os alimentos duros e de digestão pesada, podres ou rançosos, os
demasiado quentes ou demasiado frios e os que produzem calores.

5:31. Não é conveniente banhar-se muito cedo, jejuar ou qualquer outra coisa que produza
cansaço. Deve evitar-se comer só uma vez por dia ou não comer a cada três horas. (4)

Destas instruções, pode-se observar que a moderação numa dieta, basicamente vegetariana, é a
recomendação básica no hatha-yoga. Mitahara é o termo sânscrito para dieta moderada.

Apêndice

Vegetais
Atualmente não causa mais espanto que alguém seja vegetariano, dieta que durante anos foi estigmatizada pela
medicina ocidental e pela indústria da carne como sendo deficiente. Grandes pensadores, artistas e líderes políticos
e religiosos já a defendiam há séculos. Hoje em dia há seguidores no mundo da música, das artes e  dos esportes,
bem como  médicos, cientistas e nutricionistas.
No que concerne aos kriya, o vegetarianismo é mais do que adequado, pois utiliza-se de alimentos que contém
fibras e ajudam a promover uma faxina interna, sem produzir toxinas ou deixar resíduos, quando combinados
adequadamente e consumidos em seu estado mais próximo ao natural. O fato de não se valer da morte dos animais
para sua subsistência enquadra o vegetariano dentro do preceito do ahimsa – literalmente “não matar” -  ou não
violência.



Os vegetais são ótimas fontes de vitaminas, minerais e proteínas e seu aproveitamento pode até ser superior do
que quando utilizados numa dieta onívora. (5)

Carnes
No geral, pode-se falar que o yoga recomenda um baixo consumo de proteínas.
´´ Toda carne contém muita proteína que se decompõe rapidamente e produz toxinas.``(6)
Uma dieta essencialmente vegetariana supre todas as necessidades proteicas do ser humano. ´´ Não somente é a
proteína vegetal suficiente, mas ela é também superior à proteína animal. A carne, por exemplo, seja ela qual for, é
composta por proteína, gordura e algumas vitaminas e minerais. Ela não contém um grama sequer de carboidratos
ou fibras. (...) Os produtos animais são realmente mais ricos em proteína do que os produtos vegetais e isto,
contrariamente à crença popular, não traz benefícios à saúde, mas sim prejuízos.`` (7)

Dietas ricas em gorduras podem levar a uma obstrução das artérias, além do que, quando cozida ou assada sob
determinada temperatura, a carne pode formar a acrilamida, uma substância cancerígena. O médico Márcio
Bontempo relaciona as seguintes doenças com o consumo de carne: arteriosclerose, deficiência imunológica,
desequilíbrio  menstrual e sexual, infecções, putrefação intestinal e gota (8).

Com base nos textos, a prática dos kriya e o consumo de carnes parecem ser contraditórios. Embora o próprio
praticante deva decidir quando – ou não – tornar-se vegetariano, se faz necessário um certo esforço nesse sentido,
além de uma constante pesquisa sobre o assunto (em livros, internet, congressos, etc.) e avaliações médicas
periódicas.

Leite de vaca

Embora permitido pelos textos de yoga, este tipo de leite não foi feito para alimentar seres humanos e sim
bezerros. Há uma estimativa de que mais de 60% da população mundial seja intolerante  ao leite. ´´Os estudos do
doutor Frank A Oski e John D. Bell apontam que, mesmo não acrescentando nenhum aditivo ou açúcar aos
laticínios, não são alimentos apropriados para o homem (...) O leite de vaca possui vários componentes em
quantidades desproporcionais ao homem, como a caseína, a lactoalbumina, as proteínas, etc., além de conter
imunoglobulinas, que provocam reação de alergia alimentar.`` (9).  No que tange aos kriya, o leite ajuda na
formação de muco e dificulta os processos de limpeza. É um erro considerar o leite animal como única fonte de
cálcio, presente em vários alimentos vegetais, ainda que em menor quantidade. Há um estudo de 1995, o Harvard
Nurses´Healthy Study que justamente associa o risco de fraturas ao alto consumo de laticínios. Uma alimentação
adequada, exercícios físicos, vitamina D e banhos de sol são maneiras de se prevenir a osteoporose.

Ovos

Muitos hindus não consomem ovos, os quais consideram uma espécie de carne. O ovo, apesar de conter vitaminas
e minerais, apresenta uma grande quantidade de colesterol em sua gema. ´´A clara do ovo é perigosa, formadora
de ácido, contém proteína em demasia, é indigesta e nunca deveria ser consumida, especialmente crua.`` (10)

Brancos refinados

O sal marinho é um produto benéfico à saúde, do qual são retirados por volta de oitenta elementos naturais e
acrescentados, industrialmente, vários compostos químicos, transformando-o assim no prejudicial sal de cozinha ou
refinado, que deve ser evitado.

Há um livro inteiro que descreve os malefícios do açúcar branco e sua leitura aterroriza até os insetos: Sugar Blues,
de William Dufty. Este suposto alimento está presente em quase tudo o que se compra, de creme dental a molho
shoyu, e está associado às seguintes doenças: cáries dentárias, depressão, diabetes mellitus, hipoglicemia,
leucemia, obesidade e osteoporose. ´´Lembremos que o açúcar branco é totalmente desnecessário e supérfluo para
o organismo.`` (11)

A farinha branca, refinada e pobre em fibras, acumula-se mais facilmente nas paredes dos intestinos. ´´Nela vamos
encontrar vestígios de agrotóxicos, brometo de etila e outros. (...) Entre as consequências do consumo de pão e
massas brancas, temos: diverticulose/diverticulite, falta de vitaminas do complexo B, fermentação intestinal, gases
e flatulência, gastrite, hemorroidas e prisão de ventre.`` (12)

Drogas



Ainda que as drogas possam ter efeitos alucinógenos que, para alguns, significam elevação espiritual, algumas
causam danos ao organismo. Lembre-se de que a proposta do yoga preza a saúde do corpo, nada é feito para feri-lo
ou mortificá-lo. Algumas drogas lícitas, como o álcool e a nicotina, também são potencialmente maléficas ao
organismo.

A cafeína, presente diariamente na mesa do brasileiro, esgota as reservas de vitaminas B e C, favorece a perda de
cálcio, é excitante do sistema nervoso central – encobrindo assim casos de depressão – e  enrijece as artérias, o que
pode ser perigoso nos casos de hipertensão. A falsa sensação de alerta é na verdade fruto do estresse que o
organismo tem de administrar uma vez ingerida a cafeína.

O uso de medicamentos alopáticos pode ser também prejudicial à saúde. Embora a indústria farmacêutica tenha
desenvolvido medicamentos e procedimentos necessárias e úteis em alguns casos,  é sempre melhor buscar
técnicas complementares e menos agressivas, com poucos ou nenhum efeito colateral.

Combinação dos alimentos

A combinação errada dos alimentos pode liberar toxinas no organismo, causando irritações, alergias, flatulência,
cansaço e mal estar. Algumas linhas de alimentação pregam a monodieta, na qual somente um alimento  é
consumido por vez, sem combinações. Apesar de parecer pouco atraente ao paladar, esta é, sem dúvida, a melhor
maneira de se evitar más combinações. O consumo de líquido durante as refeições também deve ser avaliado: qual
o tipo de líqüido consumido e se combina com os demais alimentos. Os líquidos em demasia, em muitas vezes,
enfraquecem os sucos gástricos e dificultam a digestão. Temperos fortes mascaram o verdadeiro sabor e estado do
alimento. Se for utilizar, prefira os frescos, em folhas ou ralados.

Notas, citações e referências bibliográficas e virtuais

(1). Não se trata aqui do termo kriya yoga, utilizado posteriormente por Lahiri Mahasaya e difundido no ocidente
por Paramahansa Yogananda.

(2). Para saber mais acesse http://www.germinaliteratura.com.br/2008/india_jul2008.htm

(3) e (4). Tradução com base em SOUTO, Alicia. Una Luz para el Hatha Yoga – Bs. As., Ed. Lonavla, 2000.

_____________. El  Yoga de La Purificación – Bs. As., Ed. Lonavla Institute, 2002.

 (5). No site a seguir é possível obter dados sobre a quantidade de calorias, proteínas, fibras, vitaminas e  minerais.
Basta clicar em tabela ou calculadora de nutrientes e selecionar o alimento desejado:
http://www.centrovegetariano.org/Nutrientes.html

(6). GHAROTE, Manohar Laxman.  Yoga aplicada, São Paulo, Phorte Editora, 1996

(7). Nutricionista GUIMARÃES, George www.nutriveg.com.br

(8), (9), (11) (12).  BONTEMPO, Márcio. Receitas para ficar doente, São Paulo, Hemus, 1985.

(10). PATENAUDE, Frederique. The raw secrets, Montreal, Raw vegan, 2002.
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