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APRESENTAÇÃO
Este livro é filho espiritual do IV Congresso Internacional de Professores
de Yoga, realizado em Bertioga, Estado de São Paulo, entre 16 a 22 de
novembro de 1973. Antes de jornalista, a condição de professor moveu-me no
sentido da preocupação didática, a fim de que o trabalho pudesse não apenas
dirigir-se a mestres, mas ainda a alunos e a todos que desejam os primeiros
contatos com as verdades eternas do Yoga.
De qualquer modo, ele tem muito pouco de meu.
Um dia eu vi a água que descia murmurante. Então, depositei o cântaro.
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Aquele que vê a ação na inação e a inação na ação – esse é sábio entre os homens. Ele está
em estado de união: pratica a ação integral.
(BHAGAVAD GITA)
Sem querer, de uma forma automática, vocês não fazem Yoga só para vocês. Vocês a fazem
para todo o mundo.
SRI AUROBINDO

Uma palavra de agradecimento profundo à Maria Helena de Bastos Freire – artífice do IV
Congresso Internacional de Professores e Yoga – que, com mão firme, reviu os originais, em escasso
limite de tempo, escoimando-os de suas imperfeições.
A Ruy A. de Bastos Freire, que teve a ideia da publicação.
A Walter Barbieri sou grato pelo desinteressado esforço na concepção artística.

INTRODUÇÃO
de
MARIA HELENA DE BASTOS FREIRE
Coordenadora do IV Congresso Internacional de Professores de Yoga
Representante na América do Sul da I.Y.T.A.
(Associação Internacional de Professores e Yoga)

Maria Helena de Bastos Freire

“Congresso sem precedente, reunindo 5 continentes,
foi um marco histórico para a humanidade”.

Em primeiro lugar queremos precisar que não estamos apresentando aqui um prefácio, tão
pouco uma introdução. Chamemo-lo mais de um monólogo, uma digressão de ideias próprias e
pensamentos arcaicos mesclados, formando um caleidoscópio, que pretende ser a abertura desse
livro. Pelas entrevistas que mais para a frente terão a oportunidade de ler notarão que esta coletânea,
em matéria de opiniões e técnicas diferentes, sobre o Yoga, necessitava de um fio de Ariadne, unindo
todos os elementos variados postos diante do leitor.
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Como Sutratman ( ) é o Yoga que liga as pérolas deste colar.
Gostaríamos de, em seguida, definir nossa posição de organizadores que fomos do IV
Congresso Internacional de Professores de Yoga, unida à qualidade de representantes para América
Latina da Associação Internacional dos Professores de Yoga (I.Y.T.A.), com sede na Austrália.
No exercício dessas funções, procuramos, em todos os instantes, adotar a linha de absoluta
imparcialidade e respeito aos diferentes pontos de vista expostos, durante o Congresso.
Abstivemo-nos, assim, de qualquer julgamento do chamado Real do Irreal, do verdadeiro do
falso.
Como idealizadores de um Centro de Coordenação Internacional do Yoga, que se propõe a
ser o primeiro núcleo de documentação, dessa Filosofia, cabe-nos a tarefa de aceitar, registrar e
catalogar (ainda dentro dessa diretriz de afastar pressupostos ou julgamento subjetivos) tudo o que
se proclama, que se escreve ou se escreveu num passado próximo ou distante, tudo o que se pratica
ou se praticou em nome do Yoga. É fácil concluir que um gigantesco computador yogi está sendo
montado atualmente pelo grupo de cúpula do Yoga Internacional para realização deste imensa tarefa.
Assim, na reiteração do que já foi afirmado, a primeira regra que deveríamos observar e
observamos foi a da imparcialidade.
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No Advaita Vedanta ( ), semelhante ao Jñãna Yoga ( ), ambos saídos da tradição mais pura
dos Upanishads, a recomendação da não afirmação de postulados últimos está sempre presente em
todos seus ensinamentos.
Segundo estas duas escolas, a única experiência realmente válida é a pessoal, sendo as
outras, informações que recebemos, fruto da tradição, condicionamentos e, sobretudo, o resultado do
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nosso “karma ( ) individual.
Em seguimento a este raciocínio, acreditamos que quanto mais aspectos diferentes forem
apresentados, mais enriqueceremos nossos conhecimentos sobre o assunto, ajudando o Yoga a
ganhar cada vez mais amplitude.
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Como um dos “Darsánas” ( ) do Hinduísmo, codificado por Patanjali ( ), tal “ponto de vista” se
modificou muito de lá para cá, ganhando em amplitude, mesclando-se às grandes religiões do mundo
e tendo suas técnicas caracterizadas pela extrema praticidade, valorizadas pela aceitação por todas
as escolas de Auto realização.
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Sutratman = alma fio; a alma que passa como um fio pelo Universo.
Advaita Vedanta – O absolutismo monista sistematizado por Samkaiãcarya.
Jñãna-Yoga – Yoga da sabedoria, do conhecimento, baseada não só nos estudos mas também na
experiência ou numa percepção direta.
Karma – Ação e resultado de acordo com os atos. Lei de causa e efeito.
Darsana – Ponto de vista. Nome dado a qualquer uma das 6 Escolas do Hinduísmo.
Patanjali – Coordenador do primitivo Yoga e autor dos Aforismos.

Por isso, inspirados nessas velhas e eternas fontes do Hinduísmo, estamos sinceramente
convencidos do erro representado pela imposição de convicções pessoais. Essa orientação tanto
mais se impõe quando se ocupa uma função de coordenação geral, de que naturalmente decorre a
necessidade de amparar e abrigar as irrelevantes diferenças dogmáticas, como condição para que se
abram novos horizontes ao homem que pensa e deseja realizar-se.
Dizemos que essas diferenças são irrelevantes, porque à medida que o Yogi se conscientiza,
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elas vão se tornando assim. A busca, a aspiração ao Kaivalya ( ) supremo, harmoniza todas estas
aparentes diferenças. No plano de um ideal superior, todos estes problemas e divergências deveriam
ser resolvidos no silêncio solene das nossas paixões aplacadas – resguardando e cultivando sempre
os liames de solidariedade que nos ligam ao Reino Hominal. Considerados, em síntese,
pertenceríamos a uma religião Suprema e Verdadeiramente Universal, que apesar da aparente
diversidade fosse subjacentemente idêntica, sob as diferentes nomenclaturas de diferentes crenças
espirituais. Então lembraríamos aquele princípio que todos aceitam como Universal – O Prema,
significando Amor Universal.
É o amor que se fundamenta não apenas em concepções filosóficas, místicas e religiosas,
mas também em leis de física e biologia derivadas estas das leis de Coesão e Atração.
Por aí se vê que aceitação, por parte das criaturas, deste princípio Universal é a origem do
impulso criador para um trabalho conjunto.
Este princípio do Prema é para nós, Yogis, o Sutratman que nos liga a todos. Se de comum
acordo vivermos o Yoga, interpretando-o como sinônimo de amor, cessarão, aos poucos, todas as
aparentes diferenças que nos separam, anunciando uma nova Idade de Ouro.
Depois de havermos exposto nosso ponto de vista sobre a Universalidade Espiritual do Amor,
sinônimo de Yoga, passaremos, em rápidos traços a analisar algo mais sobre a obra que temos em
mãos.
Conhecendo as sólidas convicções de cada participante deste livro e privando da amizade
mais íntima de quase todos, através de contatos havidos em Congressos anteriores, sabemos do
muito que tem realizado em prol da disseminação do Yoga. A publicação que ora se faz de suas
teorias e opiniões valiosas, a divulgação da experiência que adquiriram uma homenagem a todos
eles.
Com isto também desejamos que um número cada vez maior de sementes seja lançado ao
público leitor, da mesma forma que acreditamos possam essas sementes germinar em terrenos
próximos ou afins as ideias expostas.
A riqueza de aspectos diferentes com abordagens tão pessoais, constitui, uma das
características do livro, tornando-o um poderoso instrumento de divulgação dos fascinantes
problemas do Yoga e isto com a particularidade bastante singular de que cada qual terá oportunidade
de se encontrar nas ideias expostas ou deduzir a linha que deva seguir.
Patanjali diz no seu Yoga Sutra, Cap. III, 34: “Ainda que a mente pura e o Homem verdadeiro
sejam absolutamente incognoscíveis, a experiência não apresenta a ideia de sua diferença, porque
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Kaivalya – Concepção de unidade do hinduísmo que mais se assemelha ao nirvana budista.

esta existe para um e para outros. Da fixação da mente sobre si mesma com um objeto, vem o
conhecimento do Homem Verdadeiro”.
O trabalho exaustivo do Yogue jornalista Ruy Marcucci, recolhendo estes testemunhos, ao
longo da realização do IV Congresso Internacional de Professores de Yoga, representa uma
conquista inédita e é realização pioneira. A preocupação didática, presente em cada capítulo, marcou
o livro com o traço da clareza e da acessibilidade, qualidades que não podem faltar a uma obra de
divulgação, na época em que se assiste a uma corrida para o Yoga, como fenômeno social que é. A
habilidade do autor e o seu critério de encaixar informações, no decorrer das entrevistas, emprestou a
este livro um caráter bivalente, tornando-o útil a mestres e leigos. Aos primeiros porque terão
oportunidade de confrontar suas ideias com aquelas perfilhadas por figuras exponenciais de cinco
continentes. Aos leigos (ou aos que estão se iniciando nos conhecimentos do Yoga) porque poderão
enfrentar os problemas, dessa filosofia, através de caminhos suaves, que tornarão a escalada mais
difícil.
Outro aspecto que deve ser ressaltado é a preocupação do autor em inserir o trabalho na
grandiosidade do Congresso, cuja imagem o leitor verá refletida nas páginas que vai perlustrar.
No cumprimento dessa meta a ocasião foi única: mestres reunidos, sob o signo da
fraternidade e, no propósito de criar a Família Yogi Internacional e estabelecer a estruturação do
Centro de Coordenação, através de um acordo firmado entre a presidente da I.Y.T.A. (Associação
Internacional de Professores de Yoga), mrs. Sally Janssen e as Uniões e Federações europeias
reunidas sob a égide da União Europeia de Yoga.
Esta reunião, sem precedentes, proporcionou uma nova experiência de vida comunitária,
baseada em outros valores que não apenas os materiais. Como Auroville que se desenvolve na Ásia
distante, nós aqui vivemos a emocionante experiência de sete dias de confraternização espiritual.
Foi, talvez, um marco histórico que se levantou para a Humanidade: pela primeira vez, cinco
continentes se reuniram para o estudo conjunto do auto aperfeiçoamento e dos meios para servir a si
próprio e aos seus semelhantes. Assim, a jornada de Bertioga – na manifestação unânime de seus
participantes – gravou-se, de forma inapagável, nos arquivos de AKASHA, transformando-se num
clichê de valor permanente para o porvir da Humanidade.
M. H. B. F.

____________
Nota do Autor: O governo de São Paulo, atento à significação que teria a presença, no país, de figuras
exponenciais do yoga mundial, apoiou o Congresso, através da Secretaria do Turismo.

Superpoder da mente
BEM AMADA SECRETÁRIA DOS YOGUES
Enquanto boa parte dos mestres de Yoga tende para classifica-la como uma filosofia, André
Van Lysebeth, belga, é categórico em conceitua-la como “técnica física, mental e espiritual”. E
acrescenta: “Não é filosofia, nem religião. É um método de vida”.
– Técnica é sempre neutra – afirma.
– O que dá um caráter de universalidade ao Yoga – completa Van Lysebeth – permitindo que,
tanto um monge budista, um fervoroso sacerdote católico ou um ateu se reúnam na mesma sala para
praticá-la, sem quebra de suas convicções. Religião (re-ligare) etimologicamente significa ato de ligar,
de ligação do homem com Deus. E o Yoga, a meu ver, não se propõe a estabelecer uma ligação da
criatura humana com a divindade.
– Mas, indiretamente . . . sugiro.
– Sim, indiretamente, ao afastar as tensões e o tumulto interior, cria estados propícios para o
homem dirigir-se à divindade.
Ao registrar o pensamento de Van Lysebeth, cogito da grande utilidade que representa a
criação do Centro de Coordenação do Yoga, possibilitando, através da manipulação de milhares de
informações, a pesquisa e o confronto de ideias, das mais simples às mais complexas, das mais
pacíficas às mais polêmicas. Como seria o caso da conceituação do Yoga (que para o mestre belga é
uma técnica, enquanto outros preferem qualifica-la de sistema e uma grande corrente vê nela uma
filosofia).
Van Lysebeth fala-me agora sobre preconceitos (já estereotipados numa certa forma de
crendice), que só serão afastados pelas pesquisas que, cada vez mais, permitem apresentar aquele
sistema despido de seus aspectos empíricos e sustentado em sólidas bases científicas.
Preconceito sobre as glândulas
– Um desses preconceitos – informa – é a preocupação de solicitar ao aluno que concentre
sua atenção nas glândulas endócrinas. Isso não tem sentido. A ação do Yoga sobre as glândulas é
automática. Se sou levado a me preocupar com certa glândula eu descuido de outros aspectos, como
a respiração, a imobilidade, a ausência de tensão.
– Seria o que se chama em pedagogia de “estímulo distraente”?
– Sim, uma espécie de diversionismo mental que coloca o praticante fora de seu roteiro.
E, completando:
– Eu posso, eventualmente, concentrar-me na região em que se acha a glândula, desde que
especificamente não me preocupe com ela.
– Quais são, resumidamente, os resultados da prática do Yoga?
– Saúde e juventude do corpo, tranquilidade do espírito, funcionamento harmônico do sistema
nervoso e beleza física.

Van Lysebeth faz uma pausa, repetindo em voz baixa o quadro que traçou, para em seguida,
aduzir.
– Beleza física significa, antes de tudo, boa forma. O avião constitui um exemplo. Ele só é
realmente bom quando suas linhas obedecem a uma forma harmoniosa.
– Na Europa, as classes populares praticam Yoga?
– Sim.
Com franqueza, comento que o “sim” que acabara de ouvir me soava débil, sem o toque do
entusiasmo.
– Exato – As pessoas de posse procuram mais o Yoga porque vivem permanentemente num
regime de tensão, de choque, fruto do “struggle for life”, da linguagem darwiniana.
– O Yoga é uma compensação...
– ...a fim de restabelecer o equilíbrio face ao sistema antinatural da vida.
Dois tipos de tensão
Não me dou por satisfeito com a explicação do mestre belga. E insisto:
– Se o problema é de tensão, os menos favorecidos economicamente, também a enfrentam:
a tensão derivada das dificuldades econômicas.
– Certamente, mas é outro tipo de tensão, de outro “tônus” emocional. Embora não pareça,
menos arrasadora do que as que atingem as classes ricas. Tentarei uma comparação. Ambas as
classes recebem os efeitos de uma corrente elétrica. Apenas a que passa pelos homens que
pertencem ao que se convencionou chamar de classe rica, casse l’ampoule életrique – quebra a
ampola elétrica.
Interrompo a palestra com Van Lysebeth. É o segundo dia do Congresso. São 7 horas da
manhã. Estamos no grande anfiteatro onde vai iniciar sua aula para congressistas de 5 continentes.
Sentado no degrau superior, reservado aos professores que, no enorme anfiteatro se dirigem,
diariamente aos 350 participantes do Congresso, André Van Lysebeth ministrou uma aula, em que a
intensa espiritualidade se mesclou com o bom humor e a alegria saudável.
Ao expressar sua admiração pelo espírito de organização que presidia as atividades do
Congresso, confessou que bem imaginava, o grande esforço, oculto por trás de cada realização. Os
pequenos insucessos, os imprevistos, as surpresas de última hora – tudo isso ele conhecia como
experiência colhida em certames que organizou na Europa. Certa feita, recebeu um texto bem
elaborado e sucinto e o cavalheiro que o enviou, quando se viu à frente dos congressistas, falou
apenas quatro horas...
– Imaginem, uma noite em que a lua brinca no céu, oferecendo espetáculo a um casal de
namorados, a sós na praia solitária. Na hora emocionante do primeiro beijo, ele simplesmente diz,
tirando algumas anotações do bolso: – Vamos meditar. Concentre-se na voz do Oceano, no doce
eflúvio luminoso da lua, no silêncio envolvente, no vasto céu que se estende cintilante sobre nossas
cabeças. Querida, não seria interessante ligar o gravador?

Após essa digressão alegre, Van Lysebeth afirma que, ao enfrentar grandes e inquiridores
auditórios, como o que tinha pela frente, aprendeu que a melhor técnica é nada preparar, pois sempre
as circunstâncias do momento desfazem a orientação programada.
– O que dá mesmo resultado é confiar na secretária bem amada.
–?!
– Minha secretária é a mente. Geralmente, à noite, antes de dormir eu me dirijo ternamente a
ela e lhe digo: “Eu vou dormir e você vai trabalhar”.

∗

– Nós todos possuímos um incontável número de amigos escravos como este. Quando não
temos confiança neles é certo que corremos o risco de falhar (¹).
E, dando início, à sua aula e demonstração:
– Vamos ver, agora, o que o meu amigo preparou. Consideremos, inicialmente, que todo o
Universo consiste apenas em energia. A matéria só está em nossa mente.
Van Lysebeth interrompe a exposição e bate com a mão no cimento:
– Isso é matéria sólida, mas só em minha mente. Para um cientista é vazia. Se fizermos
pressão sobre seus átomos, o que teremos é algo semelhante à cabeça de um alfinete. Não é
fantasia dos cientistas e a energia atômica aí está para comprovar. Se nos propuséssemos a liberar
toda essa energia já não existiríamos.
Se tomarmos, agora, a soma total da energia do Universo, teremos o que se denomina prana,
tão potente que inclui todas as outras modalidades de energia, inclusive a dos milhões de astros e
sóis suspensos sobre nossas cabeças.
Numa praia, há bilhões de grãos de areia. Pois, no Universo, há mais estrelas do que todas
as partículas de areia depositadas, ao longo das centenas de quilômetros que separam esta nossa
Bertioga da maravilhosa cidade do Rio de Janeiro. É o que a ciência proclama, sem uma voz
divergente. Mas, os yogues há mais de cinco mil anos sabiam disso. A diferença entre eles e os
homens da ciência é que, enquanto estes se preocupam com a energia os yogues voltam-se para as
suas origens, desejando saber quais são as suas fontes.
Prêmio para um cientista...
Imperturbável, sentado em vajrasana, agora solene, na convicção com que expõe perante o
auditório que o acompanha, num silêncio quase místico, Van Lysebeth indaga:
– Onde está a nossa mente? Qual a sua relação com a matéria? Não sei de cientista algum
que possa oferecer resposta a estas formulações eternas. O cientista que ousar responder, com
certeza se tornará merecedor de um prêmio Nobel. No entanto, os yogues já possuíam resposta, num
passado distante.
Que é uma idéia? É, aparentemente, nada. Mas com esse nada movemos a nossa carne e
músculos, como no simples gesto de levantar um braço. Como isso é possível? Daí a razão por que

“

Escrevo em silêncio mental. Aquilo que escrevo vem do alto, já pronto” (Sri Aurobindo).
(¹) “Eu penso 99 vezes e nada descubro: deixo de pensar e mergulho no silêncio e eis que a verdade me é
revelada” (Einstein).
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temos que entender o que vem a ser a mente. Ela é exatamente aquilo, no que vivemos e com o que
vivemos. É o fato mais próximo de nós, mas nem por essa razão deixa de ser o mais misterioso.
A mente representa para os fisiologistas uma função do cérebro. Contudo, a mente não se
acha no cérebro e sim o nosso cérebro é que está na mente. Do mesmo modo que o aparelho de
rádio está numa onda sonora, meu cérebro está na minha mente. E, não o contrário.
– Qual a relação entre esses fatos e o assunto de hoje? Enquanto alimentarmos uma
suposição errônea a respeito da mente e matéria não haverá condições para compreender o ser
humano. A mente é um acúmulo de energia. Mente é matéria. Consequentemente pode a mente
assumir outras formas de energia. Ela é um aparelho captador de toda a energia que nos cerca. Em
todos os sentidos. De um plano mais sutil para um plano mais denso.
Qual a diferença entre uma cadeira e o ser humano? Uma cadeira também possui átomos,
que só se modificam lentamente. O ser humano, ao contrário, experimenta mutações constantes. E
isso tudo por influência do prana.
Secreta força
Que é pranayama? Eu peço licença para cumprimentar a bancada argentina que trouxe um
livro de minha autoria sobre o assunto. Falando, francamente, não gosto desse trabalho. E explico
porque. Durante 300 páginas discorro sobre pranayama, mas não consigo atingir a sua essência.
O mais importante, com referência ao pranayama, não é manipulá-lo, mas tornar-se
consciente de sua origem e harmonizar o conjunto de energias que formam o ser humano.
Compreender que cada célula deve ser encarada como um transformador de energias e tomar
consciência do fluxo energético que percorre o corpo humano, sempre com absorção do prana
universal.
E isso, dificilmente, a gente consegue transmitir num livro.
Depois desse desabafo, em forma de auto crítica sincera, André Van Lysebeth prossegue,
com posturas exemplificativas entremeadas de sugerências intensamente vividas por todos os
presentes:
– Procure sentir seu coração, pulsando dentro do cérebro.
– Volte-se para dentro e veja seu interior totalmente branco.
A nossa palestra continua, após o término da aula dentro do anfiteatro, ainda carregado de
vibrações de centenas de espíritos que se fraternizaram.
– Aqui neste lugar, sem que nossos ouvidos alcancem, temos ondas sonoras chegando de
todas as partes do mundo. O que o aparelho de rádio consegue é somente captar parte dessas
vibrações. A mesma capacidade de se interligar, que é facultada às nossas mentes, nos possibilita,
que em certas circunstâncias, sejamos todos um só.
A respiração, tornada consciente, é o grande instrumento que nos sensibiliza para realizações
como essa.
O professor Van Lysebeth passa a expor a técnica que recomenda para conseguir o que
chama de “trazer a consciência para as narinas”.

– É preciso respirar lento, o mais lentamente possível. Respiração bem leve, sutil. Certos
yogues usam um pedaço de algodão suspenso à frente do nariz, para constatar a quase imobilidade
do ato respiratório. Dá também excelentes resultados imaginar a existência de uma vela, junto ao
nariz. A respiração se processará lentamente para não apagar a chama da vela imaginária.
– Cinco minutos, nessa situação, já é tempo “para sentir a consciência tentando respirar” –
assevera, convictamente Van Lysebeth”. E acrescenta:
– No curso de uma semana, o praticante sentirá, realmente, o que é respirar, adquirindo o
conhecimento de que tal trabalho não cabe ao corpo grosseiro mas à mente.
O Yogue das cavernas
Conduzo a conversação para o atraente campo das comunicações telepáticas e o despertar
das faculdades extra-sensoriais.
– Através da respiração e do prana é possível obter tal soma de vibrações, que o espírito,
ultrapassando os limites do corpo, viaja para longe, e vai atuar à distância, influenciando esferas e
pessoas distantes.
– E os yogues que se retiram para as cavernas?
– É injusto tachar de egoístico esse isolamento, pois de onde eles estão, funcionam como
poderosos acumuladores de energia do cosmos. Redistribuída, essa energia age como força
beneficiadora de milhares de outras criaturas.
E, após uma pausa como que medindo, antecipadamente o valor das palavras:
– Bem sei que tudo isso é muito esotérico. Mas é preciso ter a coragem de colocar-se, ao
lado de centenas de homens, que retirados nas montanhas, no meio das selvas ou em escondidas
cavernas são alvo frequentemente da incompreensão de muitos. O que temos de fazer, para honrar
as tradições de um sistema que se ergueu também, pela soma do esforço individual dos iluminados,
é enveredar pelos caminhos que permitam abrir o intelecto de forma que possamos colocar o nosso
corpo prânico em sintonia com eles.

Yoga nos laboratórios
EXPERIÊNCIA EMOCIONANTE DO “SAMADHI”
No segundo dia do Congresso, quando era grande a expectativa sobre a vinda da
representação indiana (os seus integrantes não tinham obtido visto diplomático para ingresso no
Brasil), um matutino divulgou notícia encimada por este título:
PUREZA DE ALMA É PASSAPORTE
PARA MESTRE INDIANO DE IOGA
“O professor Bhagwan Dash, mestre de Ioga e médico do Ministério da Saúde da
Índia, tinha tudo pronto para vir participar do congresso de professores de Ioga, encerrado ontem em
Bertioga. As despesas haviam sido pagas pelo governo do Estado. Mas, havia um obstáculo: o
Itamaraty não dera o necessário visto de entrada em seu passaporte. Mestre Bhagwan Dash
começou a imaginar que seus propósitos eram tão puros, que não havia razão para que não pudesse
entrar no Brasil. Tomou um avião e, sábado, desceu em Congonhas. No domingo de manhã, para
surpresa de seus colegas, que já não esperavam mais ninguém da delegação indiana, presidiu a
cerimônia mais importante do dia: a meditação “Sat-Sangh”. Bhagwan Dash afirmou que as
autoridades brasileiras viram a pureza do seu coração e foram muito indulgentes. Deixaram-no entrar,
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sem ao menos examinar sua bagagem” – contou mestre Bhagwan Dash aos colegas incrédulos ( ).
A delegação indiana não veio. Mas, na figura de Bhagwan Dash todo o Congresso pôde
sentir a presença da Índia, no seu misticismo, espiritualidade e sabedoria. Ele encarnou o yogue
moderno – aquele que tem a cabeça voltada para o céu, mas os pés firmes sobre a terra, agindo
junto à sociedade no esforço de elevá-la e dignificá-la.
Num dos momentos do certame, um congressista, entusiasmado, o chamou de guru:
– Oh! não. Guru é Deus, falando-nos em forma de ser humano.
Os títulos – explica Bhagwan Dash – muitas vezes passam a ser meros rótulos que geram
confusão e podem levar ao culto perigoso da personalidade. E os verdadeiros praticantes não
desejam que isso aconteçam no Yoga.
Que é um “swami”? – pergunta-lhe um jornalista que acabava de chegar de São Paulo para
entrevistá-lo.
Bhagwan Dash circunvaga os olhos, balança a cabeça para a direita e esquerda, a sua
fisionomia se abre no leve sorriso quase permanente que o caracteriza, depois junta as mãos num
gesto muito seu e explica:

(1)

Bhagwan Dash, após ser liberado pelas autoridades policiais, dirigiu-se ao Centro de Estudos de Yoga
Narayana, em S. Paulo, lá chegando à noite. Encontrando-o fechado deitou-se sobre um banco e dormiu. No
dia seguinte, domingo, a secretária resolveu, na parte da manhã, contrariamente aos seus hábitos, dirigir-se ao
Instituto e, refeita da surpresa ante o inesperado encontro, tomou as providências para que o dr. Bhagwan
Dash pudesse rumar para Bertioga. Com isso, acabou constituindo, involuntariamente, uma peça, no plano
aparentemente audacioso do mestre hindu, pelo qual tudo “iria dar certo” se viajasse até o Brasil.

Bhagwan Dash circunvaga os olhos, balança a cabeça para a direita e esquerda, a sua
fisionomia se abre no leve sorriso quase permanente que o caracteriza, depois junta as mãos num
gesto muito seu e explica:
– Nem tudo se define. Relatarei um pequeno episódio e você concluirá. Putrah, era um
“swami” no mais alto plano espiritual que se possa imaginar. Chegou à cidade onde morava uma
jovem prostituta, que o procurou para ser sua discípula. Todos se ergueram contra essa moça,
advertindo o mestre sobre os perigos que teria de enfrentar caso a recebesse, mas ele serenamente
referiu correr o risco. Amrapalli – esse era o nome da jovem – ofereceu ao mestre um pedaço de terra
com árvores e frutas.
– Não aceite – disseram-lhe – porque ninguém compreenderá.
– Aceitarei – foi a sua resposta – porque ela ofereceu com toda a pureza do coração.
Um dia, após visitá-la, Amrapalli solicitou ao “swami” que voltasse outras vezes.
– Sim, voltarei, quando você envelhecer e já não puder trilhar caminhos maus.
Esta é a atitude de um “swami” – assevera Bhagwan Dash.
– Swami então é um yogue que atingiu o mais alto ponto da evolução espiritual – arrisca
timidamente o jornalista.
– Sim, você concluiu bem – e acrescentando: para merecer esse título não basta ser um
professor, um mestre de Yoga. É necessário alcançar um estado de espírito em que o homem paira
acima do mal, permanecendo afastado da vaidade, do medo, da intolerância, da agressividade física
e espiritual.
Yoga científica
Bhagwan Dash é chefe do Departamento de Pesquisas de Yoga e Medicina Ayurvédica, na
Índia.
O Yoga – pondera – chegou a uma fase em que muitas das suas afirmações e fatos devem
sair dos livros para serem testados nos laboratórios. Assim, por exemplo, estamos investigando o
efeito dos asanas (posturas) na fisiologia do ser humano. Uma das constatações é a de que, no
decorrer da sua realização, o processo metabólico se altera e o consumo de oxigênio reduz-se. Por
outro lado, observou-se que os asanas tornam o corpo extremamente flexível, a tal ponto que nos
leva a modificar o conceito de idade. Esta pode ser se detectada não pela cor dos cabelos, mas pela
flexibilidade da coluna vertebral. Também foram comprovados os excelentes resultados do Yoga em
relação a doenças obstinadas, como a asma, pressão alta, doenças cardíacas, moléstias
respiratórias.
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Comenta Bhagwan Dash que as pesquisas ( ) alcançam todos os setores e inclusive o estado
de samadhi tem sido objeto de estudo. Um yogue foi colocado dentro de uma caixa de vidro,
hermeticamente fechada, passando a viver, durante várias horas, como se estivesse sepulto no fundo
(2)

Em São Paulo, o médico Roberto Taliberti, que participou do IV Congresso, prepara-se para iniciar pesquisas
junto a cinquenta alunos. As observações se estenderão por um período de seis meses. Os resultados serão
confrontados com os estudos que professores de Yoga que seguiram em janeiro de 73 para a Índia sob a chefia
de Maria Helena de Bastos Freire, farão durante estágio, em centros de pesquisas daquele país.

da terra. Enquanto permaneceu em samadhi foram estudadas suas funções cerebrais, pressão,
metabolismo, movimentos respiratórios. Descobriram que, em dados momentos o seu coração
parava e que o consumo de oxigênio se reduziu tanto, que era igual às exigências de um bebê. O
yogue manteve-se, durante todo o tempo, em perfeita consciência, absolutamente alerta e seu
cérebro e coração não sofreram nenhuma lesão.
A experiência relatada por Bhagwan Dash coincide, em alguns pontos, com pesquisas de
laboratórios, processadas no Ocidente. Dois estudiosos, Wallace e Benson, examinaram, por meio de
dispositivos especiais, as reações fisiológicas de 32 praticantes de Yoga, antes e depois de se
colocarem em estado de meditação. Chegou-se à conclusão de que o estado meditativo além de
provocar profundas alterações metabólicas, diminuição do ritmo respiratório, regularização da
pressão arterial, ocasiona a redução do ácido lático no sangue, cujo teor é o responsável por estados
3

nervosos, de ansiedade e cansaço (³ ).
Bhagwan Dash discorre sobre o samadhi:
– É mais fácil vivê-lo do que defini-lo. Seria uma espécie de êxtase, de transe, no qual o
yogue mantém impressionante estado de consciência. Pode-se alcançar esse estado através do
conhecimento e do desenvolvimento mental. Há duas maneiras de o homem comum atingir o
44

samadhi. Uma delas é passar pelos oito angas ( ).
A essa altura, Bhagwan Dash refere-se ao Karma – lei de causa e efeito – que permite
reproduzir o que já houve em vidas anteriores.
– Samadhi é também um estado físico ou somente espiritual?
– É espiritual porque a pessoa sai de si, deixando o plano físico e atinge estados superiores,
transcendentais. Houve yogues, que pelo estágio elevado atingido, o corpo para eles nada
representava – era apenas um suporte. Ramakrishna, instado por Vivekananda para que se
medicasse, ouvia a resposta de que o corpo deveria desfazer-se naturalmente. Outro exemplo, que
impressionou muito o Ocidente, testemunhado por milhares de pessoas é o de Yogananda, falecido,
em Los Angeles, em 1952, cujo corpo se manteve inalterado, sem decompor-se nas várias semanas
seguintes à sua morte. Lembra Bhagwan Dash que, no caso de Yogananda, verificou-se o
mahasamadhi (morte voluntária), só possível, nas circunstâncias em que ocorreu, como expressão de
um alto grau evolutivo.
A uma pergunta sobre os sinais exteriores apresentados pelos que alcançam o “samadhi”,
Bhagwan Dash esclarece:
– Há repercussões em seu estado físico. São sinais que variam de yogue para yogue. Em
alguns os olhos se apresentam brilhantes; em outros há emanação dos mais diversos odores. Ficam

(3)

Cabe a J. Reis, jornalista e homem da ciência, com qualidades incomuns de divulgador, haver apresentado ao
público brasileiro o resultados dessas pesquisas.
(4)
Yamas (abstenções, como não matar, não mentir, etc.); niyamas (prescrições como austeridade, purificações,
cultivo da alegria etc); asanas (posturas); pranayamas (controle respiratório); pratyahara (isolamento da mente
em relação às sensações, “à maneira de uma tartaruga que recolhe as patas (Bhagavad Gita); dharana
(concentração num objeto (chama de uma vela, num ponto, na lua, numa imagem); dhyana (concentração no
objeto e suas qualidades (se numa imagem – Buda ou Cristo – olhar para o seu aspecto, e considerar o espírito
de piedade e tolerância que os caracterizava), e finalmente, o samadhi.

também tão carregados de energia, como se fossem bactérias e, tocar neles, pode provocar estado
semelhante.
– E o comportamento espiritual?
– O yogue se mostra desapegado, pairando acima dos valores materiais, indiferente ao
louvou ou à ofensa.
A exposição de Bhagwan Dash deriva para as dúvidas que se levantam sobre a dificuldade
em agir, com o propósito de estabelecer uma sociedade erigida na fraternidade e no amor ao
próximo.
– Não há necessidade de todas as pessoas se tornarem yogues. Basta que o homem procure
marchar para um plano mais alto em relação ao que se acha hoje em dia. Tem de haver uma
finalidade na vida humana e é precisamente essa finalidade que o Yoga oferece. Num estágio
mediano, o yogue almejará o bem estar dos povos, mesmo com seu sacrifício. Mas, num estágio
elevado ele não estará preocupado com o bem estar, nem seu, nem dos outros. E voltando a falar
sobre a missão do Yoga:
Da mesma forma que uma nuvem cai, indiscriminadamente, e beneficia árvores, plantações,
cidades, aldeias, rochedos e grãos de areia, as vibrações emanadas da mente dos yogues, formando
uma grande corrente, atingirão toda a humanidade. Buda e Cristo, nas suas ações, nunca agiram em
benefício de grupos ou de pessoas, pois estavam voltados para a grande família humana de todas as
épocas. Tudo isso parece difícil, irreal e utópico, porque a criatura esqueceu as suas finalidades. A
Universidade preocupa-se em preparar a juventude para o êxito e êxito passa a significar
exclusivamente amealhar dinheiro, enriquecer. O estudante teme o mestre, enquanto, por sua vez, o
professor ensina sem amor. Pelo fato de que o Yoga carrega, dentro de si, poderosas forças para
uma reformulação que enobreça a vida e aponte aos jovens um caminho, ele deveria fazer parte
essencial dos sistemas educativos. A qualquer época, os homens podem rever erros e dar-se as
mãos. O que vi, neste Congresso, reforça esta minha convicção. Desta vez, todos os yogues
demonstraram uma coesão nunca vista, em outros certames. O esforço desenvolvido pelos que
amam sinceramente o Yoga e creem nele existe em todas as partes do mundo. Em Bertioga, porém,
essas forças se intercomunicaram, sem espírito de grupo, possibilitando ao Congresso lançar um
olhar profundo em direção ao futuro.

Visões ou realidade?
UM GREGO QUE SABIA MEDITAR
A meditação não constitui durante o IV Congresso, tema de plenário. Preferiu-se vivê-la,
diariamente no ambiente solene do grande anfiteatro em espontâneas reuniões de pequenos grupos
e ainda nos diálogos entre companheiros.
Colocando-se de permeio entre dharana (concentração) e Samadhi (realização integral), ela
compõe o elo de uma corrente indivisível.
Faz parte do grande tripé em que se sustenta o Yoga, quando se projeta, nos mergulhos
abissais através do mundo sem limites de nossa existência espiritual. Praticada desde tempos
imemoriais, confunde-se com as próprias origens da espécie humana. Tão inerente ao homem, no
entanto desponta como atividade mal compreendida prestando-se a malversações e a interpretações
maliciosas e destorcidas.
“Certa manhã ele meditava sobre algo que não podia resolver; não quis ceder e continuou a
pensar, desde o amanhecer, até ao meio-dia, inteiramente concentrado em seus pensamentos.
Corria o rumor, entre a multidão perplexa de que ele se achava ali, a pensar algo, desde o
romper da alvorada. Por fim, à noite, muitos trouxeram suas esteiras e dormiram, ao ar livre, a fim de
poder observá-lo e ver se ele ficaria em pé a noite inteira; e lá ele permaneceu até a manhã seguinte.
Ao voltar a luz do dia, elevou uma oração ao Sol e retirou-se”.
Em que praça pública da Índia contemplativa teria ocorrido o fato? Por que a curiosidade
diante do gesto entre um povo, há muitos séculos acostumado a ver nesses deslocamentos para as
regiões mais interiores do Ser uma prática rotineira, que é apenas um capítulo no evangelho de uma
raça? O certo, porém, é que a cena não pertence ao país por onde flui o Gânges. Nem tão pouco, o
contemplativo que assombra a sua gente é o egresso de um mosteiro ou um iluminado das cavernas.
Estamos na Grécia. O homem é Sócrates.
Tão mal compreendida a meditação que Bertrand Russel, uma das cabeças que mais alto
elevou o pensamento humano, nestes últimos cem anos, não hesita em concluir, ao interpretar a
cena, que o divino mestre de Platão inquestionavelmente se achava em estado cataléptico diante dos
gregos atônitos...Por mais que se fale, há de permanecer o fenômeno da meditação sempre com uma
das faces voltadas para o escuro, à espera de um fluxo de luz. Sétimo degrau na escala do Yoga,
integra com a concentração (dharana) e o samadhi, o tripé místico que é pedra angular de todo um
sistema.
Entendo assim, ser útil trazer para as páginas deste livro a palavra dos mestres categorizados
sobre a meditação, focalizando-o, contudo, no seu mais elevado estado que é o samadhi, aquele
momento inexprimível que as imagens mais vívidas não traduzem, comparável, no seu mistério à
“água de muitos sons” de que fala João, nas páginas de fogo do Apocalipse.
“No estado de samadhi, revela Shivananda, de Rishikesh, quem medita perde sua
individualidade e se torna idêntico ao Ente Supremo, da mesma forma que a cânfora se identifica com

o fogo. É estado de completa felicidade, alegria e paz. Isto é tudo quanto se pode dizer, e sendo
inexprimível por palavras, a própria pessoa tem de senti-lo”.
Sri Ramakrishna relata aos seus discípulos que em samadhi, ele via Cristo, Buda e o próprio
Krishna, dançando com guisos nos pés. Era uma ilusão, uma projeção do seu espírito, ou ele, na
realidade, tinha a visão dessas criaturas santas – eis a questão que propus aos mestres que
compareceram ao Congresso.
Mrs. Lyn Dorfling, da delegação sul-africana, respondeu laconicamente:
– Era uma projeção do seu espírito – “a projection of his mind”.
Mrs. Carmell Curlowiss, da mesma delegação, cautelosa, oferece uma resposta, que rasga
uma clareira de dúvida:
– “Não quero julgar a experiência de Ramakrishna”. E acrescenta:
– O que eu vejo e sinto é a minha realidade e o que se passa com você é a sua. Quem pode
julgar?
Já Gustavo Gimenez, da representação argentina, categoricamente recusa aceitar a
interpretação de que as visões atribuídas aos iluminados são consequência de um estado
alucinatório:
– Em samadhi saímos do plano físico a que estamos habituados. Da mesma forma que em
dadas circunstâncias, nos “icebergs”, a profunda camada que se estende debaixo das águas aflora à
superfície, através de picos de gelo, o poder da devoção faz surgir a imagem física de um santo,
esteja vivo ou tenha morrido há muitos séculos.
Bhagwan Dash cerca sua resposta de longas considerações filosóficas e termina, incisivo:
– Não se trata de uma projeção do subconsciente.

O IV Congresso finalizou com um “show” a cargo de alunos e professores do Centro de Estudos de
Yoga “Narayana”. Mrs. Sally Janssen, com a dança “Katakali” e Maria Dinka com os “Kirtans”, deram
o toque internacional.

Natureza é a regra
IMPONDERÁVEIS NO REINO DA RESPIRAÇÃO E DAS POSTURAS
Sem resultado, tento conter Mme. Claude Péltier. Num gesto muito natural, ela deixa o banco
em que nos achávamos, num dos pontos do longo corredor da Colônia de Férias “Ruy Fonseca”, em
Bertioga, e se estende sobre o ladrilho nu e salpicado de areia. Com a simplicidade dos yogues (que
não se deixam levar por respeitos humanos) a vice-presidente da Federação Francesa de Yoga, sem
preocupar-se com alguns olhares indagadores, executa posturas que tinham sido objeto de nossa
palestra, chamando atenção para os detalhes mais relevantes:
– A postura é assim. Exatamente assim. Se por exemplo, nesta variação eu quiser prolongar
o tempo de execução, inutilizarei todos os efeitos.
E com ênfase:
– Quando isto não é observado, começa a ginástica e termina o Yoga. – Eis a lei de ouro:
Seguir a natureza.
Após uma pausa, Claude Péltier prossegue, interrogando-se:
– Quantos minutos devo permanecer em Shavangâsana? Um minuto, três, cinco. Essas
interpelações não têm sentido. Deve-se ficar na postura, durante o tempo que a natureza de cada um
permitir.
Encaixo, no ensinamento da mestre francesa, o aforismo latino:
– Natura non fecit saltus.
– Chassez le naturel, il revient au galop, replica Claude Péltier, no suave idioma de sua terra.
– No Yoga o que parece um pequeno passo é justamente o que ajuda a percorrer os grandes
caminhos. Assim é a respiração. Discorrer sobre seu valor e as suas profundas repercussões em
todo o organismo constitui lugar comum. No entanto, tenho observado que nesse campo, nem
sempre o que se exalta na teoria, tem correspondência na prática. Numa aula o professor deve viver
o fato respiratório, compenetrar-se dele, de maneira intensa, de forma que possa infundir no
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praticante o mesmo espírito que o anima ( ). A respiração é a espinha dorsal de uma aula. Quantas
vezes, terminada a prática, o aluno confessa, em tom de frustração:
– Hoje não relaxei.
Quando fato como esse ocorre, o mestre, numa espécie de contrição, deve presumir que
faltou àquele aluno um tratamento mais individual. Um controle maior do influxo respiratório não teria,
por certo, proporcionado um resultado mais favorável? Outro aspecto é o da retenção respiratória. O
professor que, rigidamente, impuser toda a classe o mesmo tempo para o kumbakha não está
levando em conta a diversidade da natureza humana. E sorridente, recorda:
– Sempre a regra de ouro: – Não contrariar a natureza.

(1)

Há vários séculos, Santo Inácio de Loyola, para obter maior concentração espiritual, ensinava seus discípulos
a recitar o “Pai Nosso”, mediante influxos respiratórios. Pater Noster (inspirando); . . . qui est in coelis
(expirando). E assim por diante. Sobre os “Exercícios Espirituais” desse Mestre da Igreja, o historiador e escritor
Hélio Damante publicou um estudo, nas colunas do “O Estado de São Paulo”.

Claude Péltier prefere não rotular o Yoga como filosofia e sim qualificá-lo de “disciplina que
objetiva a união do corpo e espírito, através de técnicas físicas, mentais e espirituais”. É óbvio,
entretanto, pondera, que a filosofia é parte integrante do Yoga.
Solicito à entrevistada que apresente uma série de exercícios que considera ideal.
– A sequência dos exercícios varia conforme as exigências individuais, o grau de progresso
obtido pelo aluno e a finalidade a que se destina. A que vou mencionar tem um caráter mais amplo e
recomenda-se quando se buscam efeitos de natureza mais geral.
Em meu caderno de anotações, Claude Péltier traça o quadro dos exercícios, a começar pela
fase preparatória, destinada ao aquecimento dos músculos. A esse respeito é categórica:
– Esse aquecimento tem relação com o meio ambiente. Se o tempo estiver quente é claro
que deve ser dispensado.
Seguem-se as posturas na seguinte ordem:
1) – Gato
2) – Saudação ao Sol
3) – Arco
4) – Gafanhoto
5) – Cobra
6) – Pinça
7) – Torção
8) – Postura de equilíbrio (árvore/corvo)
9) – Vela
10) – Arado
11) – ½ Ponte
12) – Shavasana
Após a “Saudação ao Sol”, repouso com respiração abdominal, seguida de respiração
completa. Noto que em bhujangâsana, Claude Péltier pratica diversos movimentos respiratórios,
durante a elevação do busto. Os autores consultados recomendam, no entanto, apenas um
movimento respiratório. Um dos mestres indianos, da atualidade, assim descreve a postura: “Deitado
de bruços, apoiamos ambas as mãos, com as palmas voltadas para baixo, no chão, sob os ombros.
Com uma respiração Yogue completa (o grifo é nosso) levantamos lentamente a cabeça tão alta
quanto possível. Em seguida, pela contratação dos músculos dorsais . . . “
Claude Péltier observa que a respiração, na forma que recomenda, embora pareça um
detalhe, é da maior importância para a boa execução desse asana.
– É fruto do que observei, em quase vinte anos de ensino – sublinha, convictamente.
– Quantas inspirações, no decorrer da elevação do busto?
– Olha – responde, elevando o dedo em amistoso tom de advertência –:
– A regra é sempre a natureza.
Claude Péltier está sendo convocada através do alto-falante, para uma reunião que vai
realizar-se entre os representantes da I.Y.T.A. e as Uniões e Federações europeias. Ela ressalta o
significado daquele encontro, dizendo:

– O ponto de evolução a que atingimos, nos tempos modernos, nos revela que a
comunicação e a informação são indispensáveis para manter uma boa e verdadeira imagem sobre o
Yoga. Foi esse princípio que inspirou a criação das Uniões e Federações, na Europa.
Explicando o papel desses organismos:
– Normalmente uma Federação não congrega indivíduos e sim associações. A defesa da
classe é mais uma função dos sindicatos.

Simples demais . . .
YOGA CHEGA ÀS PENITENCIÁRIAS
Eva Ruchpaul interrompe sua exposição, apontando para uma criança, de 5 a 6 anos, que se
postou diante do banco de mármore onde nos achávamos:
– “É com elas que aprendemos Yoga. A criança, dormindo, é um monumento diante do qual
os mestres devem se deter para confirmar tudo que ensinam sobre a arte da boa respiração.
Eis um ponto básico que tem gerado confusão: não é exato dizer que só as crianças de
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berço, as de tenra idade, praticam a respiração abdominal” ( ).
A assunto me interessa. E avalio até onde Eva pode chegar. Assim, provoco novas
considerações, comentando:
– Então, o problema não se cingiria apenas a uma questão de idade . . .
– Precisamente, retruca. São as condições de vida, que alteram o ritmo respiratório e, nesse
particular, a educação viciada, opressiva, contrária aos instintos elementares do pequenino ser
exerce uma influência considerável.
Eva menciona sua experiência pessoal (aprendeu a ler e a contar, em casa, e só aos 12 anos
foi à escola). Está convencida de que as práticas erradas do ensino – por mais que se fale em
métodos renovadores a escola tradicional não foi de todo afastada – corrompem a respiração infantil.
“Se a criança aprendesse – prossegue – dentro de seu pequenino mundo, que é para ela um
universo, e que é o mundo dos sons, das cores, das formas, do contato com a natureza, dos
folguedos, da competição lúdica, com toda a certeza os educadores estariam preservando a sua
natural respiração. Infelizmente, o fato respiratório, que é a gênese de tantas dificuldades
psicológicas, ainda não foi suficientemente descoberto.”
A palestra se encaminha para as preocupações unilateralistas da teoria freudiana, que
levaram o grande mestre a enxergar todos os fatos mentais através do vidro de aumento do pansexualismo.
– O homem não é apenas um ser que tem sexo, mas é também um ser que respira – afirmo,
ousadamente, para sentir a reação de Eva.
Ruchpaul aquiesce, sorrindo e novamente valho-me da oportunidade para alongar o tema.
Apresento a Eva uma suposição. Uma criança afastada da civilização, desfrutando, na selva, a vida
natural, em sua plenitude. Até que idade manteria ela a respiração normal?
– Até o instante que começasse a receber os impactos tensionais, pois, mesmo no contato
puro com a natureza ela poderia vir a sofrer a pressão do meio ambiente: luta com os animais,
perseguições, esforço para sobrevivência.
Convicta, Eva completa:
(1)

Causa pasmo como até hoje o ocidental insiste numa viciada respiração, contrária a todas leis fisiológicas. No
Yoga, ao praticar-se a respiração abdominal, durante a inspiração, o abdômen se projeta levemente e na
expiração se retrai, permitindo, com a ajuda do diafragma, que uma parte ampla dos pulmões se oxigene
largamente, a par do intenso massageamento das vísceras. Simples demais para ser aceito pela mentalidade
hetero condicionada do Ocidente . . .

– Mesmo os adultos fazem a respiração abdominal, quando dormem profundamente.
E acrescenta:
– Ou, então, quando se acham em paz interior.
Neste instante olho para Eva. Um tranquilo sorriso ilumina o seu rosto de traços delicados.
Reporto-me à referência à criança que passou por nós. Fico a considerar que Eva Ruchpaul também
é um monumento, no sentido de alguém que se construiu, pelo esforço pessoal, que venceu as
contingências da vida, numa intensa atividade artesanal do espírito e do corpo. Aos 18 meses uma
enfermidade arrasadora – a paralisia infantil – a atacou. E dali por diante aquele corpo frágil, o mísero
“invólucro carnal” da linguagem shakespereana iniciou a resistência eu a tornaria, no curso de uma
longa batalha, vencedora contra o inimigo poderoso. A moléstia levou o pai, um conceituado
professor de filosofia, a colocar a menina nos primeiros caminhos do Yoga, em cujos aspectos
filosóficos, Eva começou a aprofundar-se, aos 19 anos, logo mais auxiliada pelo marido em brâmane,
e Benares, praticante da medicina Ayurvédica.
Já famosa, tomou parte na preparação dos esquiadores, representantes da França, nas
Olimpíadas e o seu renome a autorizava a lançar o seu primeiro livro “Conhecimento e Técnica do
Hatha-Yoga”, seguido por “Filosofia e Prática do Yoga”.
Os surpreendentes efeitos do Yoga, sentidos em seu próprio corpo, não a afastaram do
caminho da racionalidade em cujos desvios tantos são os que se confundem e se perdem,
desfigurando o conceito do Yoga.
– Eu sempre desejei que a aproximação do Yoga se faça com um espírito simples, hostil
mesmo a todo excesso e firme na recusa de se deixar envolver por formas aparatosas ou
mistificadoras. Eu sei, por exemplo, que algumas modalidades de auto-hipnose, relativamente fáceis
de se alcançar e alguns resultados de controle sobre o sistema vegetativo, como o ato de paralisar o
coração por alguns minutos, se são válidos como objeto de pesquisa, não tem a mesma valia para os
principiantes que seduzidos, pelo aparato, esquecem os verdadeiros fundamentos do Yoga. Paralisar
o coração, ao sabor do capricho, sem exatamente saber para que isso serve, vale tanto agitar as
orelhas, o que, aliás, como “sucesso de salão”, é muito mais apreciado, com a vantagem de ser
menos perigoso. O orientador correto, não obstante admita os chamados “poderes extraordinários”,
sabe que não é para eles que o Hatha-Yoga deve dirigir-se, sob risco de ser enriquecido de falsos
valores em prejuízo dos verdadeiros.
A conversação volta-se, a esta altura, sobre as responsabilidades que tem os verdadeiros
mestres no instante em que se pressente que o mundo inicia uma verdadeira “corrida para o Yoga”.
Recordo para Eva a passagem evangélica, advertindo “sobre os falsos profetas que
aparecerão, falando em meu nome”.
– As deturpações e as mistificações naturalmente se lançarão como pedras à frente do
caminho do Yoga – responde, calmamente a professora Eva Ruchpaul. E, tranquila, acrescenta:
– Creio na força redentora do Yoga. E a propósito, vou mencionar a história, de raízes muito
antigas, que costumo citar referente a um poderoso rei, preocupado em oferecer sua fortuna e a filha
em casamento a um homem que se destacasse pela sabedoria e a prática da meditação. Um
salteador da região ingressou num mosteiro para adquirir aquela condição, de forma que pudesse

iludir o monarca. E, então, se iniciou na filosofia. Mas à medida que crescia em saber, ele esqueceu a
fortuna e a princesa, tornando-se um sâdhu (bom, puro, justo). Arrebatado pela iluminação,
abandonou as coisas do mundo e permaneceu o resto da vida, no convento.
– O Yoga cura?
– Se eu respondesse de modo afirmativo, pura e simplesmente, sem tecer algumas
considerações fundamentais, eu estaria negando tudo o que foi dito sobre a necessidade de colocá-la
sobre seus verdadeiros pilares, à distância da mistificação e da deturpação. Embora possa curar, a
finalidade do Yoga não é terapêutica. Nem se pense nele como recurso suficiente, por si só, para
curar uma lesão. Antes é sua função atuar como um extraordinário meio de defesa, de valor
preventivo contra o desgaste geral, contra a degradação do corpo em relação à idade e também um
instrumento para afastar o cansaço e a diminuição do rendimento vital.
E, num largo sorriso, bem humorada, Ruchpaul indaga:
– E haverá quem se atreva achar tudo isso muito pouco? E acrescenta: – Que poderoso
socorro representa o Yoga para o indivíduo, quando ele é fulminado pelos males da civilização, que
se traduzem no aparecimento de moléstias psico-somáticas, como as angústias, insônias, hiperemotividade.
Nesse ponto, entrevistador e a entrevistada fazem uma pausa. E o debate marcha para o
campo das divagações. A face telúrica do Yoga, seus aspectos como expressão das forças mais
vivas da natureza, a pureza imanente do sistema estratificado em camadas de sabedoria, que se
formaram na sequência dos séculos, sempre demonstrando que, de mãos vazias, sem o poderoso
arsenal químico da medicina, graças a um conjunto de técnicas de fácil aprendizagem aliado a
diretrizes filosóficas de incompreensível simplicidade, pode o ser humano armar-se para as
tormentosas vicissitudes que afligem o seu espírito.
Eva Ruchpaul encerra o diálogo:
– Seguramente, porque o yoga, ao provocar a revelação de uma harmonia, dinamiza a
criatura, da mesma forma que a felicidade inesperada pode reerguer e revitalizar os que perderam a
coragem de viver.
Yoga nas penitenciárias
Peço a Eva que me relate um episódio interessante, curioso ou inesquecível que marcou a
sua vida de mestre e de divulgadora do Yoga. Primeiro ela me responde:
– Minha vida não é interessante...
–?
– ... porque trabalho demais.
– Mas se você quer um episódio inesquecível, que serviu mesmo para abrir um novo caminho
em minha missão de transmitir o Yoga relatarei o que se passou com um jovem penitenciário,
condenado à morte, por sua participação no movimento que agitou a França, em maio de 1968. Esse
moço, acusado de assassínio, sem passado criminal, era frequentemente dominado por arraigadas
tendência suicidas. O governo já comutara a pena para prisão perpétua. Uma senhora, de 87 anos,

interessou-se pela sorte do moço presidiário e, após uma entrevista de Eva pela TV, fez chegar às
suas mãos um de seus livros. Uma inesperada transformação se operou. O contato com o Yoga
representou um tal impacto que toda sua vida passou a girar em torno dele, a ponto de relegar para
plano secundário o processo de revisão de pena que iria ser julgado dentro de semanas. Surgiu, no
jovem desesperado, o homem novo. “Ele encontrara a sua verdade” – comenta Eva.
O prisioneiro se fez professor de Yoga entre os companheiros e a administração passou a ver
nele um fator de restauração da paz no ambiente conturbado.
Embora a opinião pública de toda a França tenha se voltado para o episódio, Eva confessa
que não chegou a conhecer pessoalmente o jovem condenado, atualmente com sua pena já reduzida
para vinte anos e com novo processo de revisão instaurado.
– Essa emocionante experiência – surgida do acaso – prossegue – provocou um movimento
que introduziu o Yoga em mais sete penitenciárias francesas.
Os professores são alunos e discípulos de Eva Ruchpaul, que assumem o compromisso de
ministrar o ensino gratuitamente.
– Karma Yoga. Yoga da ação e do dever sem espera de retribuição.

Interesse da juventude
Passo de entrevistador a entrevistado. Agora é Eva quem deseja saber o sentido da
penetração do Yoga no Brasil. Esclareço que, até o momento, o Yoga tem atraído pessoas
pertencentes à classe média para cima, por diversas razões, entre as quais, as de natureza cultural,
que permitem mantê-las mais bem informadas sobre o valor da disciplina.
Eva manifesta a opinião de que o IV Congresso Internacional de Professores de Yoga, pela
larga difusão que teve através da imprensa e TV, levou a mensagem do Yoga a todas as classes à
semelhança do que ocorre na França, onde é ensinado, sem pagamento nas Casas de Cultura,
mantidas pelo Governo.
– Qual a posição da juventude diante do Yoga?
– Entre os praticantes, a juventude constitui maioria. Os jovens são atraídos pelo Yoga
porque este lhes dá a sensação de um novo caminho de vida.
E, em tom profético, aludindo ao Brasil:
– Neste país, onde se sente, a cada instante, a explosão da mocidade, logo os jovens
formarão legiões dentro do Yoga.
_______________ * _______________
Eva Ruchpaul faz as seguintes recomendações para a boa prática do yoga:
∗

Não praticar Yoga, sentindo-se pressionado pelo tempo.

∗

Nunca praticar posturas, além de uma hora, mesmo após anos de exercício.

∗

Deixar de praticar, quando a respiração não está se processando livremente, como no caso
de um forte resfriado.

∗

Jamais praticar, durante o processo de digestão, salvo sob conselho expresso do professor,
para posturas que beneficiem o processo digestivo.

∗

Não praticar em estado febril ou sem haver atendido às necessidades naturais.

∗

Não praticar sobre colchão ou sobre um solo mole.

∗

Tomar um banho, sempre que possível, antes dos exercícios.

∗

Agasalhar-se, durante o frio.

∗

Beber um pouco d’água ou leite, após a prática.

∗

Abster-se de fumar, durante as duas horas, seguintes aos exercícios.

