
GURU, MESTRE, PROFESSOR, 

INSTRUTOR?





INTRODUÇÃO 
AO YOGA



PARTE 1



OBJETIVOS

• Definir um “marco inicial” para o surgimento do Yoga.

• Construir uma linha do tempo para facilitar a marcação e
visualizacão de eventos literários, personagens e momentos
históricos importantes.

• Apresentar a literatura mais antiga vinculada ao Yoga – a
literatura Vedica.

• Primeiros conceitos relacionados ao Yoga.

• Direção para o estudo.



Literatura Vedica (“textos”)

• Vedas

• Upanishadas

• Brahmanas

• Aranyakas

Sistema de transmissão oral



Eventos e falas frequentes em aula de yoga

• O OM vocalizado no inı́cio e no Hinal da prática

• O OM 3x

• A saudação ao sol vem dos Vedas

• Vedas são uma enciclopedia do conhecimento humano

• No Yoga as posturas usam os animais como referência

• Tal técnica melhora a oxigenação do cérebro



• Por que é assim mesmo…tem coisas que não tem
explicação

• Vá praticar....
• Profundo....é sentindo que você entende
• Existem várias maneiras mesmo...
• Algum processo emocional...
• Está com dor? Impossível! Yoga não machuca
• Tudo é Yoga..lavar prato é yoga....escrever é Yoga...
• Meu professor viajou para Índia e me falou...
• Porque MEU mestre...

Respostas incríveis



• Distância
• Barreiras culturais
• Antiguidade
• Lı́ngua
• Perda de materiais
• Acesso aos materiais – biograHias
• Quem organiza os fatos?
• Imprecisão

Estudar a história e a BilosoBia do Yoga
DiBiculdades e considerações



DISTÂNCIA





ANTIGUIDADE

• Cultura embrionária do yoga é milenar (pelo menos 1500 a.e.c)

• Hábito diferentes | Mitos
• Tentativa de explicar o oriente através da mente occidental



LIYNGUA

• SANSKRITAM (estruturado ou reHinado)
• Tronco Indo Europeu (grego/latim)
• Linguagem Vedica/ Sânscrito (500 a.c) - Panini
• Devanagari (1000-1200 d.c)
• Esse alfabeto é usado para veicular outras lı́nguas. Ex: 
hindi e nepali







HATHA
YOGA



Yuj = unir, juntar, integrar, ajustar



•1000 a.c ao ano 0 – Invasões persa e grega (Dinastia Maurya)
•Ano 0 ao 1000 – Dinastia gupta

•1000 a 1900 – Dinastia Mogul e colonização europeia.

Destruição de materias



PODE TER CERTEZA
No passado as diBiculdades eram ainda maiores

• Custo para viajar para IYndia/passagens aéreas
• Acesso às informações (internet, compra de livros pela
internet, bibliotecas on line)

• Aprendizado do sânscrito

• Cursos mais consistentes e público mais exigente e bem

informado



APRESENTAÇÃO DE LIVROS

• VEDAS

• UPANISHADAS

• TRADUÇÒES DOS SUTRAS

• TEXTOS DO HATHA YOGA

• DICIONAY RIOS DE SAb NSCRITO E DE YOGA

Paciência! 

A construção da sua biblioteca levará décadas



• Amadurecimento global

• Maior precisão das datas (mesmo ainda imprecisas)

• Revisão de conceitos sobre a História da IYndia e do Yoga

CONSEQUÊNCIAS DO ACESSO À
INFORMAÇÃO



História Védica
Friedrich Max Muller
Teoria da Invasão Ariana

CONSEQUÊNCIAS DO ACESSO À
INFORMAÇÃO

Funcionário da Companhia Britânica das IYndia Orientais



História Védica/ Max Muller / Demonização da Swastika

CONSEQUÊNCIAS DO ACESSO À
INFORMAÇÃO



Rio Saraswati – Do mı́tico para o real

CONSEQUÊNCIAS DO ACESSO À
INFORMAÇÃO





PARTE 2
Construindo a 
linha do tempo



Hatha pradipika Bhagavad Gita
Gheranda Samhita tantra budismo raja
yoga vedanta bhagavad gita ramayana
mahabharata surya namskara budismo
hinduıśmo shivananda hermogenes
tantrismo sutras de patanjali atharva
veda asanas mudras bandhas
pranayamas mandalas kriyas mantras
shiva paravati vishnnu krishnna
Atman brahman rishis hanuman sadhu
sanyasin buda samadhi kaivalya
swamis



Linha cronológica



• Entender o desenvolvimento do
Yoga/ Visão mais clara
(panorâmica) do que é ensinado e
praticado.

• Identificar o que se mantêm e que
se altera. Quando conhecemos um
lugar ou pessoa em um momento
ficamos com a impressão do
momento do encontro (Visão
parcial) – Referência que o seu
aluno pode ter ao chegar para
praticar – Reorganizar conceitos.

IMPORTAb NCIA DA LINHA DO TEMPO



• Referências literárias - A
História do Yoga é literária. 
Não temos restos
arqueológicos e sim textos
sânscritos que apontam
para conceitos e deHinições.

• A cultura é a alma de um
povo mas não deixa restos
arqueológicos mas mitos, 
lendas e testemunhos
literários.

IMPORTÂNCIA DA LINHA DO TEMPO



• Construção gradativa dessa linha até o Hinal do curso. 
Voltaremos várias vezes para analisar a linha do tempo

• Vedas, Sutras, Tantras, Hatha Yoga, elementos diversos, tipos
de Yoga, elementos diversos - momentos históricos

• Trabalharemos com aproximação muitas vezes
(balizamentos). Se existe algo preciso na história do Yoga é a
sua imprecisão.

• Será que os elementos que reconhecemos atualmente são os
mesmos do passado?



?O Yoga nasce estruturado? Com os mesmos componentes que
encontramos hoje? A tradição está sendo preservada? Existem
rupturas? 

A essência do Yoga

2019



ÍNDIA
BHARATA





35

Rotas migratórias – África/ Sul da Índia (Via mar arábico)
Primeiros indianos (70/80.000 anos)

- Costa fértil/coletores.

- Primeiros indianos/ origem dos
outros povos/ Mãe IYndia.

- Geneticistas da Universidade de
madurai – O gene M130 em toda a
aldeia /Casamento entre primos de
primeiro grau.



O YOGA É ANTIGO?





• Historiadores e arqueólogos admitem como civilização grandes cidades, 
com alta organização, arquitetura expressiva, leis e escrita.

• Civilização com conjunto de conhecimentos, formas de vida e
pensamentos soHisticados. Destaque para matemática, geometria e
arquitetura.

• Há pouco tempo estabeleceu-se para os primórdios da civilização ı́ndica
a data de 7000 anos o que faria dela uma das mais antigas civilização
contı́nua do mundo. A julgar pelos artefatos arqueológicos
desenterrados no atual Paquistão. 

• Esses povos lançaram as fundações de todos os desenvolvimentos
posteriores da civilização na penı́nsula.

A civilização do Vale do Indo
(Indo Saraswati)



Fonte: Scientific Reports







1920/1921 – Harappa (3.500 a.c – Paquistão)

• Próxima aos aHluentes do Rio Indo.
• Civilização anterior a grega.
• Vasta população

Harappa e Mohenjo Dharo

Jonh Marshall



1922 – Mohenjo Dharo (ao sul de Harappa)

• Mohenjo Daro – 30.000/70.000 habitantes (a
mais importante)

• Milhões de habitantes/mais populosa do
mundo naquela época. Provável capital de um
império/ 2000 cidades e povoados.

• Comércio.
• Selos arqueológicos.
• Sua escrita não foi decifrada até hoje. 
• O seu declıńio, um mistério.
• Maturidade – 2900-1900 a.c
• Condições climáticas e eventos geológicos

interferindo na continuidade da civilização.

Harappa e Mohenjo Dharo



- Mudanças climáticas deHinindo
migração de povos/extinção de
civilizações/ Enfraquecimento
das monções/desertiHicações

- Migração para planı́cies do
Ganges (leste).Continuidade
até os dias atuais.



• Dança

• Culto ao feminino (Deusa Mãe)
• Democracia

• Preocupação com a higiene

• Arquitetura reHinada

• Povo “liberado” sexualmente

CARACTERÍSTICAS DA CIVILIZAÇÃO DO
VALE DO INDO



• Povos vedicos são arianos (nobre, superior)

• Arianos como raça – Teoria Friedrich Max Muller 

(Funcionário da Companhia Britânica das Índia

Orientais)

• Povo branco superior invade o povo negro 

inferior e impõe uma cultura desenvolvida ao

povo local (primitivo) (Universidade de Oxford –

século 19).

• Alto desenvolvimento associado ao yoga/ 

capacidade intelectual ariana.

• Svetadvipa – Ilha Iluminada (Inglaterra)

TEORIA DA INVASÃO ARIANA



TESES SOBRE A 
ORIGEM DO YOGA

Xamanismo e povos da Ásia Central

1 2

Civilização do Vale do Indo

3

Subproduto dos Vedas

Internalização do sacrifício



• Povo que invade a Índia é bruto e destrói a 

cultura local

• Sinete de argila

• Povo alegre, liberado sexualmente

Culto ao feminino e orgãos genitais/ 

Surgimento do tantra nesse contexto

• Ultrapassada desde a década de 1970

CIVILIZAÇÃO DO VALE DO INDO
TESE DA INVASÃO ARIANA – ORIGEM NO VALE DO INDO



• Produção do leste/oeste

• Língua do vale do indo não foi decifrada

• Vestígios da dominação Ariana

• Histórico tendencioso dos primeiros europeus que teorizaram sobre o povo

hindu

CIVILIZAÇÃO DO VALE DO INDO
TEORIA DA INVASÃO ARIANA (1960-1990)



• Versão embrionária nos hinos vedicos

• Subproduto da cultura Vedica 

(Upanishadas)

• Internalização do sacrifíco externo

• O vocabulário do Yoga sugere que a

• sua origem seja Vedica

• Relação do povo vedico com povos da 

Ásia Central (ASHWA)

TESE – ORIGEM VEDICA

David Frawley



ROMILA THAPAR

TEORIA DAS DUAS 
URBANIZAÇÕES

Primeira urbanização 
(Vale do Indo)

*3400/3500 a.c -1900 a.c

Segunda urbanização 
(Vedica)

*1900 a.c





CIVILIZAÇÃO DO 
VALE DO INDO

(3400 a.c)

DESAPARECIMENTO DA 
CIVILIZAÇÃO DO VALE 

DO INDO
(1900 a.c)



OS VEDAS



Sri Katalagare Romila Thapar



CIVILIZAÇÃO DO VALE DO 
INDO

VEDAS

4500 a.c 1400 a.c3400 a.c 1900 a.c

ACADÊMICOS INDIANOS

VEDAS



CIVILIZAÇÃO DO VALE DO 
INDO

VEDAS

4500 a.c 1200 a.c3400 a.c
1900 a.c

ACADÊMICOS EUROPEUS

1500 a.c



CIVILIZAÇÃO DO VALE DO 
INDO

VEDAS

4500 a.c 1200 a.c3400 a.c
1900 a.c

ANALISE COMPARATIVA

1500 a.c

VEDAS

1400 a.c

VEDAS



CIVILIZAÇÃO DO VALE DO INDO

VEDAS

UPANISHADAS ANTIGAS

4500 a.c 1400 a.c3400 a.c 1900 a.c2900 a.c

1600 a.c 700 a.c

LITERATURA VEDICA



OS VEDAS 
• (HINÁRIO) HINOS OU MANTRAS

• CONHECIMENTO/VERDADE REVELADA 

• SÃO 4 LIVROS (CHATURVEDAS)

RIG VEDA 

SAMA

YAJUR

ATHARVA

• YAJUR É DIFERENTE DE AYUR

• RISHIS OU KAVIS / BRAHMANES

TRIVEDAS



OS VEDAS 

• NÃO FORAM COMPOSTOS AO MESMO TEMPO

• CONHECIMENTO REVELADO

• BEBERAGEM DO SOMA (OS MÉRITOS DO SOMA)

• SOMA É UM DEUS VEDICO

• OBLAÇÕES

• VALORIZAÇÃO DO SACERDOTE



OS VEDAS 
• RITUAL DO FOGO – TAPAHA

• O FOGO

• O SOMA

• BEBERAGEM DO LÍQUIDO SAGRADO

• OBLAÇÕES PARA OS DEUSES

• SACRIFICIO DE ANIMAIS, VEGETAIS  E ALIMENTOS



RIG VEDA
• O MAIS ANTIGO

• 1028 HINOS OU SUKTAS

• 10552 MANTRAS OU VERSOS

• DIVIDIDOS EM 10 LIVROS OU MANDALAS



RIG VEDA 
(autores)



VAMOS OUVIR O SUKTA 1
DO PRIMEIRO MANDALA?



VAMOS CANTAR?



1. Eu louvo Agni, o sacerdote escolhido, Deus, ministro do sacrifício, O Hotar, que dá riqueza em profusão.

2. Agni é digno de ser louvado por videntes contemporâneos como pelos antigos.

Ele trara ́ os Deuses para cá.

3. Através de Agni o homem obtera ́ riqueza, sim, fartura aumentando dia a dia, A mais rica em heróis, 

gloriosa.

4. Agni, o sacrifício perfeito que tu cercas por todos os lados. Vai de fato até os deuses.

5. Que Agni, o Sacerdote de mente sapiente, verdadeiro, o mais gloriosamente grandioso, Ó Deus, venha 

para ca ́ com os deuses.

6. Toda bênção, Agni, tu concederás para teu adorador,

Essa, Aṅgiras, é de fato a tua verdade.

7. A ti, dissipador da noite, ó Agni, nós vimos dia a dia com prece,Trazendo-te reverência

8. Regente de sacrifícios, guardião da Lei Eterna, Radiante, Crescente em tua própria morada.

9. Sê para nós de aproximação fácil, assim como o pai para seu filho; Agni, fica conosco para a nossa 

felicidade. 



RITUAL DO FOGO - SACRIFÍCIO 
DO FOGO

• AGNI – DEUS DO FOGO

• AO FOGO SÃO LANÇADAS AS OFERENDAS OFERECIDAS AOS DEUSES

• SACRIFICIO DOS ALIMENTOS (ANIMAIS E VEGETAIS)

• DEVORADOR DOS ALIMENTOS

• “BOCA DOS DEUSES”

• PARTE PERECÍVEL SE DESTROI E A IMPERECÍVEL VAI AOS DEUSES PARA O 

BANQUETE DIVINO QUE SE TORNAM SIMPÁTICOS A REALIZAR OS 

PEDIDOS DOS OFERTANTES



AGNI

• CELESTE – SOL (SURYA)/ ATMOSFERA (RELAMPAGO)/ TERRA (FOGO DA 

PIRA)/

• CARATER PURIFICADOR/DESTRUIÇÃO DO QUE É FALSO

• TAPAHA – QUEIMAÇÃO / TAPAS



• JATAVEDA (PRESENTE EM 

TODAS AS CRIATURAS/ 

CONSOME 

ALIMENTOS/SOMA)

• KRAVYADA (COMEDOR DE 

CARNE)

AGNI



• 3 FOGUEIRAS PRINCIPAIS

• 3 FILHOS COM 15 FILHOS

48 + 1 = 49 FOGOS DIFERENTES

AGNI



• PURIFICADOR (VERDADE)

• RELACIONADO COM A 

CONSCIÊNCIA/ORGÃOS DE 

PERCEPÇÃO 

“Agni conhece tudo o que existe, 

aquilo que tudo vê”

AGNI



• Fogo Gástrico

• Hatha Yoga – Kundalini

AGNI



INDRA
• O SOBERANO DOS DEUSES

• O REI DOS CÉUS

• RELACIONADO COM AS 

CHUVAS, MONÇÕES

• SUA MONTARIA: ELEFANTE 

BRANCO (REAL) - AIRAVATAR

• ARQUEIRO

• VAJRA (RELÂMPAGO)



INDRA
• RELACIONADO 

COM A MENTE



VAYU
• AR EM MOVIMENTO

• EQUIVALE NO NOSSO CORPO –

RESPIRAÇÃO - VOZ

• FORÇA DO VENTO 

• INVISÍVEL MAS PRESENTE

• VAYU – PRANA



VAYU
• MONTARIA: GAZELA OU 

ANTÍLOPE NEGRO

• RELACIONADO COM OS

ORGÃOS DE AÇÃO



ORGÃOS DE AÇÃOORGÃOS DE PERCEPÇÃO MENTE

DEVAS



• GAYATRI É DEDICADO AO DEUS SAVITA (3:62:10)

• RESUME OS 10552 HINOS DO RIG VEDA

• DEUS ORDENADOR DO UNIVERSO

• AQUELE QUE PRODUZ ENTUSIASMO (IMPULSIONADOR)

• REPRESENTA AS LEIS DA NATUREZA

• COMENTADOR: SAYANA (SÉC 14) – SOL NOTURNO

• IMPULSIONA OS PENSAMENTOS DE BAIXO PARA CIMA

• ELEVADOR DOS PENSAMENTOS

SAVITA



GAYATRI MANTRA

Om bhur bhuvah svah
tat savitur varenyam

bhargo devasya
dhimahidhiyo yo nah

prachodaya



GAYATRI MANTRA

“meditemos naquele 
ardor desejável do deus 

Savita. Que ele possa 
impulsionar os nossos 

pensamentos” 



SOMA
• UM DOS DEUSES MAIS CELEBRADOS

• INSPIRAÇÃO – IMPULSIONADOR

• MENTE- INTUIÇÃO

• REI DOS VEGETAIS



OUTROS DEUSES VEDICOS

• YAMA

• MITRA

• MARUTA

• SARASWATI

• PURUSHA

• BRAHMA



NÃO ENCONTRAREMOS
NOS VEDAS

• Enciclopédia do conhecimento humano

• Saudação ao sol

• Conceito definido de ásana

• Conceito de Yoga definido mas os rudimentos através do significados

dos devas vedicos

• Não encontraremos personagens como Shiva, Ganesha, etc…

• Superioridade de Brahman 



CIVILIZAÇÃO DO VALE DO INDO

VEDAS

UPANISHADAS ANTIGAS

4500 a.c 1400 a.c3400 a.c 1900 a.c

1600 a.c 700 a.c

RG YAJUR SAMA ATHARVA

LITERATURA VEDICA

ARANYAKAS E 
BRAHMANAS





AS UPANISHADAS
(Vedanta)



AS UPANISHADAS
• Composições vedicas que representam mudança de pensamento em

relacão à natureza do EU

• Valorização e superioridade de Brahman

• Contestam a importância dos sacerdotes e até mesmo dos rituais

• A busca pela verdadeira natureza

• O Yoga nasce nas upanishadas

• Associação do OM com Brahman

• O conceito de atman



CULTURA VÉDICA

KARMA 
KANDHA

BRAHMA 
KANDHA

RITUAL UPANISHADAS

SACERDOTE Yogins



EU

VEDAS UPANISHADAS

MENTE
(MANAS)

ORGÃOS DOS 
SENTIDOS

(DEVAS)

AÇÃO PERCEPÇÃO

ATMAN/BRAHMAN

EU

MENTE
(MANAS)

ORGÃOS DOS 
SENTIDOS

(DEVAS)

AÇÃO PERCEPÇÃODevas



O CONCEITO DE 

BRAHMAN



• Brahman tem natureza superior

• Está por trás de tudo

• Percebe mas nao é percebido

• A mente e os sentidos não podem alcança-lo

• Observador silêncioso, eterno e infalível

• Não é um DEUS mas a Suprema Realidade

• O verdadeiro Eu / a VERDADE manifestada

• Habita no coração de todos os individuos

• Está por trás dos deuses

BRAHMAN

Música



• Conceito de ordem e verdade

• Somos todos UM

• O Yoga quer que percebamos esse EU idêntico à Brahman

BRAHMAN



Principais Upanishadas (mukhya)
• Shankaracharya – século VIII d.c

• São as mais antigas

• A produção das upanishadas se estendeu ate o século XVIII

• A doutrina do Yoga nasce nas Upanishadas.



KENA UPANISHAD

POR MEIO DE QUEM?

ESCUTAMOS, SENTIMOS, ENXERGAMOS OS OBJETOS?

ATRAVÉS DE QUEM SE LANÇA O PENSAMENTO?

QUEM ENXERGA POR TRÁS DA VISÃO?

ATMAN/BRAHMA



IMPORTANTE

• ATMAN X ALMA



KENA UPANISHAD

A SUPERIORIDADE DE BRAHMAN NAS UPANISHADAS



ISHA UPANISHAD

A IDÉIA DO DESFRUTE MAS SEM APEGO

ISHA – DEUS, QUE ESTÁ NO COMANDO, SOBERANO, 

QUE TEM A VONTADE



ISHA
UPANISHADA

ISHAVASYAM IDAM SARVAM

“Tudo isso é para habitação do Senhor, seja qual for o 
universo individual de movimento no movimento 

universal. Por esse renunciado tu deverias desfrutar”



ISHA
UPANISHADA

“Aquele que dedica a vida apenas à vida espiritual erra e 
está descnado às trevas...aquele que apenas desfruta 

também erra e está descnado às trevas



IMPORTANTE

• “Tudo existe para o desfrute do senhor”

• O desfrute e a iluminação não são incompatíveis

• Conciliar a vida spiritual e o desfrute

• A idéia de pecado (bem/mal) não faz parte dessa cultura



CONCEITO DE VERDADE E 
FALSIDADE



KATHA UPANISHAD
(900 a.c)

“ Quando os cinco orgãos de conhecimento (sentidos) estão descansando

(já não se expressam) com a mente e quando o intelecto (inteligência) cessa o

funcionamento (transmuta-se em calma), chamamos isso do mais alto estágio

(supremo caminho).”

“Isso é o que acreditam ser o YOGA, a sustentação Hirme dos sentidos. Atento

então se torna o Yogin. Mas esteja atento a todo instante pois o Yoga é adquirido

e perdido”



MUNDAKA 
UPANISHADA

2 TIPOS DE CONHECIMENTO



QUALIFICAÇÃO DO MANTRA
OM

E ASSOCIAÇÃO COM BRAHMAN



MANDUKYA 
UPANISHADA

• OM – ETERNO

• OM/BRAHMAN/ATMAN

• ASPECTOS DO OM



OM (AUM)

VAISVANARA TAIJASA PRAJNA

CONSCIÊNCIA SONHO INCONSCIÊNCIA

TURIYA

CORPO MENTE CORAÇÃO

ATMAN

A U M OM



SVETASVATARA
UPANISHADA



SVETASVATARA UPANISHAD

Controlando primeiro o pensamento, com vistas à natureza da mente, Savita discerniu 
a luz do fogo, e a carregou para fora da terra.

Com uma mente controlada (subjugada), [estamos] nós, no impulso do deus Savita, 
com a força para alcançar o mundo celes>al.

Aquele que, tendo controlado os deuses (forças diurnas – os sen>dos) com a mente, 
foi erguido pelo pensamento ao céu brilhante, uma grande luminosidade ambos 
farão (a luz das estrelas, representando os deuses, e a luz do Sol). Savita os impulsiona 
(aos deuses) 

Controlam a mente e ainda controlam os pensamentos os sábios, (por serem os) 
inspirados do grande sábio (Savita). Ó único conhecedor das ordenações (tu) podes 
ordenar (vi dadheH), por meio do hota (sacerdote evocador dos deuses). Grande é, 
certamente, a celebração do deus Savita. 



Eu me ajusto ao vosso (dual – de vocês dois) Brahma ancestral com saudações. (Que) o 
(meu) verso vá no caminho do Suri (sacrificador do Soma). (Que) todos os filhos do 
imortal escutem (meu verso), até mesmo aqueles que já se estabeleceram nas mansões
celesOais. 

Ali onde o fogo é aceso, ali onde o vento é controlado, ali onde o Soma é liberado com 
abundância, ali é onde nasce a mente.

Pelo impulso de Savita, o Brahma ancestral deve ser saOsfeito (atendido). Ali onde você
faz a sua origem, nenhum mérito seu é desperdiçado.

Com os três (aspectos do eu – corpo/mente e coração) elevados (alinhados para o alto), 
tendo estabilizado o corpo da mesma maneira, tendo colocado os senOdos no coração, 
com a barca de Brahma o conhecedor poderá cruzar todas as correntezas mais 
aterrorizantes (o yogin nada teme).



Tendo comprimido os (cinco) pranas aqui (neste corpo), aquele que tem o 
movimento integrado (a mente) é expirado pelas duas narinas, no prana
enfraquecido (su>l).

Como um cavalo rebelde atrelado a este veículo (nosso corpo), o conhecedor, atento, 
deve controlar a mente.

O prana suOl é o puro movimento subjeOvo, como o movimento das ideias, ou uma 
intenção, ou a vida em um sonho. 

Em um local puro e nivelado desprovido de pedriscos, de fogo e areia, com som, 
água, assento e outras coisas agradáveis para a mente, mas que não impressione os 
olhos (para não chamar demais a atenção do yogui), em um refugio calmo (sem 
vento) e oculto, (o yogui) pode projetar (sua mente).

(As formas) de neblina, de fumaça, do Sol, do fogo e do vento, de vagalumes, de 
relâmpagos, de cristais e da Lua, estas aparências são os sinais preliminares que 
produzem a manifestação em Brahma no Yoga. 

Naquele que está converOdo na qualidade do yoga, manifestada na natureza 
quíntupla (dos elementos), terra, água, fogo, ar, e espaço, nem a doença, nem a 
velhice, nem a morte alcançam o seu corpo, feito do fogo do yoga (mente elevada)



• Existe uma ordem que rege o universo (DHARMA)

• Todos somos criação da mente de BRAHMA

• Brahman e o conceito de verdade

• Somos sagrados por essência

LITERATURA VEDICA E
HINDUÍSMO
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