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PREFÁCIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dez anos após editar pela primeira vez em Recife/PE este livro, e o 

reeditar dois anos depois em Florianópolis/SC, retomo o escrito para 

atualização, morando novamente em São Paulo desde 2010 e pela 

terceira vez.   

 

Tudo começou com uma apostila que escrevi, compilando o sistema 

yoga para a prática e estudos pessoais, o que me gerou muitas 

pesquisas em diferentes fontes da tradição. Tive íntimo relacionamento 

com o Mestre, Sr. Giordano, que me iniciou no Hatha Yoga e sua 

filosofia. Com ele, nunca tive um aprendizado formal como desses 

muitos cursos que existem no mercado, onde, aliás, a cada ano 

chegam mais. Minha relação com o yoga baseia-se em grande escala 

no autodidatismo, na disciplina austera e dos inúmeros alunos que por 

si só motivam em mim a manutenção do caminho escolhido. Em 

Pernambuco, foram eles mesmos que, aproveitando um evento 

literário na cidade, como o que ocorre em Paraty/RJ, sugeriram que eu 

publicasse algo sobre o yoga. Foi quando a apostila foi transformada 

em um livro financiado por eles mesmos.  

 

Após todos estes anos que se passaram e pós estreia como escritor, 

nunca me permiti à estagnação junto ao yoga, ao “playback”. Gostar 

de escrever já vem de bem antes, e possuo textos simples que 

viajaram o mundo. A própria interpretação do Mapa Astrológico eu faço 

escrevendo um dossiê, o que permite que eu tenha clientes em vários 

países. Sobre yoga, existe muita coisa “nova” para ler e estudar, o que 

exige o desenvolvimento da discriminação e o fortalecimento do foco, 

conforme estudos se aprofundam. Recentemente (2015), fiz pós-

graduação promovida pela Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa 

de São Paulo, voltada para professores de yoga. Eu estava estudando 

já há algum tempo a literatura tantra, onde havia sido iniciado em 

Kundalini Yoga, e o assunto “sistema endócrino” e outros sistemas 

fisiológicos eram do meu total interesse, principalmente o conceitual 

acadêmico ocidental.   

 

O Yoga apresenta conhecimentos mil, metodologias variadas, 

interpretações das mais exatas, as mais esdrúxulas. Pela cultura 

ocidental, recebe uma apresentação bastante social, facilmente vira 

festa, moda, enfatiza-se a personalidade egoica com adornos. Isto não 

se trata exatamente de uma visão crítica, pois nossa cultura alimenta 

isto já no berço e nestes carrinhos que nos carregam enquanto 

pequeninos somos. Com o olhar do respeito quanto as diferenças 



oriente & ocidente, defendo um meio termo, algo que chamo de 

“ORICIDENTAL, A CULTURA DA NOVA ERA”. Sempre é possível 

encontrar um equilíbrio, quando o treinamento se chama Yoga, sendo 

por este motivo que preferi um Mestre de Reiki e estrangeiro (suíço) a 

fazer a apresentação deste livro que mantive nesta atualização. O Reiki 

é um dos fenômenos metafísicos que me fizeram crer no poder da 

pureza na mente; nos expõe à qualidade extrassensorial.    

 

Yoga, Você Seu Próprio Mestre segue esta ideia “oricidentalizada”.  

É um manual para guiar sua prática pessoal e gerar conhecimento 

sistematizado sobre. Não abstrai a figura do professor, mas aprofunda 

o leitor naquilo que ele vem praticando ou buscando informações 

legítimas a respeito. Trata-se de um passo a mais e favorece o 

entendimento amplo, ao mesmo tempo que é apresentado de forma 

simples e autêntica, como, em geral, é mostrado em cursos de 

formação para professores. 

Se desejar ir além, o que desejo que o faço, pratique, pratique, 

pratique, sem nunca desprezar o tempo à meditação e estudos 

filosóficos, pois sem tais exercícios, o yoga é pó.   

 

 

A você, lanço graças e uma vida plena de realizações. 

 

Saudações Solares, 

 

 

 

Stupa Lima 

 

stupa.surya@gmail.com 

stupa@centrovor.org  

 

www.centrovor.org  

www.istoestu.com.br  
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APRESENTAÇÃO 

 



Será que o homem é feliz? 

 

A maioria deles só adora a fama e a riqueza, e fica perdida no meio de 

uma sociedade exigente, sofisticada e mesquinha, sofrendo as dores 

da incapacidade de amar e ser feliz, quando, na verdade, tudo é muito 

simples.  

Eles buscam a felicidade projetando situações exteriores e efêmeras 

no futuro: só quando eu me casar vou ser feliz; só quando eu tiver um 

filho vou ser feliz; só quando eu tiver uma casa vou ser feliz; só quando 

eu me separar vou ser feliz. 

Esse “quando” se chama “nunca”! 

O homem está esquecendo que existe um momento presente que é a 

nossa única realidade. É só neste precioso presente que podemos 

encontrar a nossa verdadeira natureza: felicidade, liberdade, 

dinamismo, paz e harmonia.  

E como fazer? Poderão me perguntar.  

Encontrando seu próprio mestre que é VOCÊ! 

Aqui, neste manual de prática do yoga, Stupa conseguiu passar de uma 

maneira simples, mas profunda, as bases dessa arte milenar. Na 

descoberta do mestre interior, foram várias as técnicas e conhecimento 

que Stupa experimentou com muita dedicação e entusiasmo, durante 

vários anos. Agora ele está dividindo com você para que possa respirar 

e espalhar a felicidade, a luz e a paz pelo mundo, sabendo que tudo 

isto começa por você.  

Eu desejo que ao estar você com este livro em mãos, um novo caminho 

se abra.  

Seu próprio Eu é seu mestre único.  

O mestre exterior é só uma baliza.  

O mestre interior lhe acompanhará até a meta,  

porque Ele é a meta” (Sri Nisargadatta Maharaj).  

 

 

Michael Eric Peneveyre 

Mestre de Reiki  

Porto de Galinhas/PE, 2006.  
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Yoga do sânscrito pode ser “UNIÃO” na mais ampla compreensão, pois 

sob o efeito da própria língua que foi escrito, retira molduras concretas, 

embora determine uma metodologia. Unir você ao seu centro 

compreendido como o eixo MENTE, CORPO e ESPÍRITO, tudo energia, 

através da sua prática a união é mantida, e leva você a se ver em tudo 

que existe, um representante efetivo do Universo. Não é tão 

sobrenatural assim esta visão que mais parece conversa filosófica do 

que algo concreto que é a vida. Porém, ao se praticar o sistema Yoga, 

coisas novas irão acontecer com você. Então, achará que está ficando 

muito zen, que o mundo não é compreensão e amor, ou que filosofia 

causa mesmo é alienação. Fique atento, pois este pode ser o início do 

seu despertar. Não o desperdice frente a condicionamentos e modelos 

impostos. Aproveite para reavaliar valores e crenças limitantes. 

Descubra mais sobre você! Autoconhecimento é transformação.  

 

Praticar Yoga não leva você para nenhum mundo paralelo. Bem pelo 

contrário. Deixa você aqui mesmo, neste exato momento, mais 

consciente. Você descobre que antes é que levava uma vida paralela e 

provavelmente equivocada. Saiba que a prática do yoga não exige 

grandes esforços, sacrifícios, mudanças de hábitos radicais como virar 

vegetariano, deixar de fazer sexo ou mesmo de não poder falar 

palavrão. Pode tudo! Seja livre sempre, eu diria, afinal o que o yoga 

pretende oferecer é libertação. Mas libertação não significa “liberdade”. 

A liberdade você usará para dirigir a sua prática pessoal, deixando que 

o próprio sistema integral mostre a diferença entre essas duas palavras 

e de forma natural, bastando que você se permita.  

 

O Yoga é um sistema técnico autodisciplinar da mente que utiliza o 

corpo para o processo inicial, purifica e o fortalece por completo. Age 

sobre o psiquismo, levando a mente a se libertar de padrões 

conceituais e formas concretas que impedem o alcance da harmonia 

com o macrocosmo. Yoga é sinônimo de relaxamento e flexibilidade. 

Devolve o sentido de ser criança, leva-nos de volta à prima materia, a 

verdadeira matriz. Uma desconstrução torna-se necessária e o yoga a 

evidenciará, promovendo-a. 

 

Os desejos são a principal fonte da agitação e da desarmonia pessoal. 

Eles trazem pensamentos que são movidos pela falsa impressão que 

se tem de si através do ego. O ego é a estrutura que utilizamos para 

interagir com o mundo. O ego é poderoso, tanto quanto os desejos o 

mantém poderoso. Existem as classes sociais, portanto, o ego tem o 



desejo da adequação. No sexo, existem os padrões e o ego tem o 

desejo de se enquadrar. Tem-se a estética e o ego deseja estar na 

moda. Recebemos o ônus da reputação e o ego irá se sujeitar. E assim 

o ego torna-se repleto de falsas imagens sobre si mesmo, porque vive 

olhando para fora. Atuando a partir de estímulos, ele vibra. Mas você 

não é o ego. O ego é apenas um você e um falso você, basicamente o 

instrumento de articulação e uma das peças do ambiente sutil que é a 

mente, também composta de processamento, reflexão e memória, 

funções distintas e interdependentes. Ego sem interação com seus 

parceiros, torna-nos idiotas. A prática do Yoga oferecerá também que 

entremos em contato com os demais instrumentos da mente, 

desenvolvendo-os, inclusive. A vontade irá se pronunciar e não apenas 

desejos reativos, tirando-nos um tanto quanto de fora e nos 

oferecendo uma viagem também interna. Sem pressa no processo e 

sem tempo a perder, evoluímos gradativamente. Deixe o yoga agir.  

 

Investigar conscientemente os sentimentos que aflorarão, vivenciar as 

mudanças no corpo físico, deixar que o mundo se apresente como um 

grande espelho, evitando negar as coisas como elas se apresentam, é 

o resultado da aplicação do sistema Yoga na vida.  

 

DISCIPLINA será estritamente necessária. Disciplina surge da palavra 

discípulo, aquele que tem capacidade de aprender. Curve-se diante de 

si próprio, assuma todas as limitações que surgirem, pois, ser 

imperfeito é nossa natureza intrínseca, e o yoga é a ferramenta que 

oferece ajustes, deixando-nos menos imperfeitos ou quiçá, levando-

nos à iluminação. A vida é risco e mistério, o futuro não existe e o 

passado já se foi. A única coisa que temos é o momento presente e 

com ele pode-se fazer coisas incríveis e perfeitas. Estando no eixo, 

afastados da periferia, fica possível observar as causas que geram 

sempre as mesmas consequências em nossas vidas.  

 

O sistema clássico do Yoga recebe o nome de ASHTANGA, sendo a 

forma de 8 técnicas compiladas e sistematizadas – Yoga Sutras - pelo 

Mestre Patanjali, que viveu por volta do Séc. II d.C. Mas o yoga é de 

bem antes! Existem registros datados de 5.000 anos a.C.. Porém, 

Patanjali elaborou um sistema e ainda apresentou uma forma filosófica, 

ficando conhecido como o “Pai do Yoga”.  

 

Este sistema óctuplo é: (“ashtanga” = oito membros) 

 



 

 

YAMAS 
 - homem/sociedade; moral e ética - 

NIYAMAS 
- homem/si mesmo; organização interna - 

ÁSANAS 
- posturas - 

PRANAYAMAS 
- controle da respiração - 

PRATYAHARA 
- inibição sensorial - 

DHARANA 
- concentração - 

DHYANA 
- meditação - 

SAMADHI 
 - êxtase - 

 

Posteriormente, por volta do Séc. IX ou X d.C., surge o Hatha Yoga 

(yoga vitorioso), cujo o inventor foi o Mestre Goraksha. Traz 

abordagem envolta à filosofia do Tantra e forte atuação sobre o corpo, 

enfatizado por pranayamas e pratyahara. Assim, Hatha Yoga aceita o 

caminho óctuplo Ashtanga que reforça a meditação e renúncia, mas 

desenvolve seus aspectos e amplia de 8 para 20 o número de 

categorias ou membros (angas). Na prática, está enxergando todos os 

nossos corpos, físico e sutis. O objetivo principal do Hatha Yoga é agir 

sobre as correntes de energia sutil (prana), impedindo que ela se 

dissipe com facilidade.   

Mas nenhuma modalidade, a princípio, é melhor do que outra. Além 

disso, várias existem como Kundalini Yoga, Iyengar Yoga, Yogaterapia, 



Power Yoga, Acro Yoga. Todos conversam entre si e apresentam 

metodologias que, embora possam parecer diferentes, a base é Yoga. 

Você deve buscar aquela que mais atenda às suas necessidades, ou 

melhor, tratá-las como etapas no seu aperfeiçoamento. Você irá 

compreender melhor sobre isto que estou falando, praticando. A vida 

é a grande escola para a prática do yoga e o corpo é apenas um 

instrumento denso, por onde se alcança o sutil que é a mente. Se suas 

atitudes permanecem iguais, mude de método.    

Observar suas ações no tocante ao outro, perceber o que fala, como 

fala, a verdadeira intenção embutida na fala, a força da ação e reação 

que o discurso envolve, verá a si como uma pessoa que erra e acerta, 

que possui defeitos e qualidades, muitos medos, mas também 

coragem. Irá se ver repleto de desafios e facilidades. Através desta 

consciência autêntica e apropriada, torna-se possível crescer e evoluir.  

 

Purificar os pensamentos, assumir sua vulnerabilidade própria de 

existir, autodefesas são retiradas e muralhas emocionais derrubadas, 

permitindo que escorram mágoas e culpas. Então, as doenças 

emocionais poderão cumprir seus processos que é o de gerar a cura, 

atuando na raiz daquilo que causa, inclusive, as enfermidades físicas.   

 

Praticar ásanas, perceber o prazer aumentando a medida em que se 

entrega a cada um deles em comunhão com a respiração consciente. 

O corpo físico é sua máquina e você a deve utilizar para evoluir em 

consciência e não em vaidade.  

 

Respirar conscientemente algumas vezes, deixar que o ar preencha a 

totalidade dos pulmões, a pele perderá o sentido de separatismo, 

sendo vista como uma parede que está repleta de furos. Querendo ou 

não, a troca com o mundo além de necessária, é inevitável.  

 

Ao deitar e se entregar à postura de relaxamento, manter-se 

consciente, não se deixando levar pelo automatismo que a postura 

lembra (dormir). Nesta condição do relaxamento consciente, você tem 

a oportunidade de se elevar muito mais da condicionante física. A 

imaginação deve visualizar seu corpo internamente, seus órgãos, 

músculos, tecidos, vasos sanguíneos. Um reconhecimento interno de 

da sua condição orgânica dependente, sendo observado por aquele que 

é imutável, soberano, nirvana: se seus olhos estão parados, quem está 

observando? 

 



Lidar com a concentração, sustentando-a finalmente de forma 

prazerosa e não forçada ou isolada do mundo, estará em ótimo grau 

de autocontrole e evolução. A meditação encontra bom trono e o 

êxtase está a caminho.  

 

YOGA É  

TRANSFORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA EGOICA  

EM CONSCIÊNCIA DIVINA. 

 

A grande largada para se cumprir o curto tempo que dispomos, 

acontece no corte do cordão umbilical, fazendo fluir as primeiras 

respirações. Agora sim, sozinhos no mundo. Viva!! E já, já, a primeira 

explosão emocional ocorre, frente a muitas outras que virão como sina. 

É neste momento da respiração sozinho que a energia em forma de luz 

penetra no corpo humano e estabelece a vida à Terra. A base da coluna 

vertebral será a morada da energia Kundalini, a serpente matriz da 

vitalidade. Um registro celular é estabelecido na forma de “DNA 

ETÉREO” que é composto, dentre outros, com as energias do nosso 

sistema solar. O Ser está pronto para “Tornar-Se”. Conforme 

envelhece, é projetado para ampliar sua consciência sobre a existência 

e pensar sobre morte. Busca aqui e ali por respostas, onde o Yoga vai 

ensinar como melhor fazer as perguntas. Na infância, temos o 

egocentrismo, na adolescência a rebeldia, na juventude a arrogância, 

fase adulta as frustrações e decepções, e na velhice lidar com a morte 

batendo à porta. Este ciclo ordinário de perceber a vida é quebrado, 

quando o Yoga se aporta em nossas vidas. O tempo linear é sucumbido 

pelo aprendizado do infinito momento presente e da certeza de 

continuidade. Passamos a considerar a vida sobre o ponto de vista 

energético e não material e, assim, finito. Os hormônios que são 

lançados à corrente sanguínea, produtos da condição punição X prazer, 

harmonizam-se e já fica possível viver mais tempo com alegria e 

contentamento. As experiências sobre as fases da vida oferecem 

sensações que levarão à aprendizados relevantes, motivo por estarmos 

por aqui & agora.  

Esta é uma concepção de vida bastante nova para o Ocidente que age 

separando mente e corpo, proposta de vida cartesiana. Esta separação 



tornou-nos mestres da agitação mental e aprendizes na atenção e 

quietude. Enfatiza a competição que alimenta silenciosamente a 

ausência de ética e aumenta a fera selvagem que existe em todos nós; 

gera violência de todo tipo. As fases da vida são deturpadas e a criança 

está jovem, o adulto está infantil, os adolescentes estão velhos, e a 

juventude está adulta antes do necessário amadurecimento emocional, 

logo, descrê da vida muito cedo. A mente puramente linear abre 

espaço fácil para fantasias e esperança, vícios e transtornos psíquicos, 

ansiedade e depressão.    

 

O Mestre José Hermógenes, reconhecido no Brasil como o pioneiro do 

Yoga, disse que o objetivo do processo psicanalítico é a cura do 

enfermo e, do Yoga, é a redenção humana ou libertação da alma 

individual. Em seu livro “Yoga para Nervosos”, faz uma homenagem 

aos médicos: “cuja missão é salvar do inferno psicossomático 

multidões que sofrem”.  

 

 

RESPIRAÇÃO, O PRIMEIRO ATO SÓ,   

É A BASE DO SISTEMA YOGA. 

 

 

Para o Yoga, a doença está na mente e 

fala de uma vida consciente. 

 

Se prestarmos atenção na respiração, 

imediatamente nosso corpo fica quieto. 

A mente é a parte sutil do corpo; o corpo, a parte grosseira da mente. 

Se pudermos ficar quietos numa postura, num ásana, respirando de 

forma consciente, a mente também se aquieta. Quando tiramos a 

atenção da respiração, os pensamentos se formam e a mente se agita. 

Com prática e disciplina, a mente permanecerá centrada, mesmo fora 

do ásana, pois ásana é postura, postura esta que levamos diante de 

uma vida mais consciente.  

Ao observamos os pensamentos ao invés de simplesmente nos 

envolvermos com eles automaticamente, descobrimos como são 

repletos de desejos, aspirações e apegos, absolutamente transitórios. 



Vêm e desaparecem, são afirmativos e contraditórios, possíveis e 

impossíveis, consistentes e inconsistentes. Se permanecermos nesta 

dualidade, estaremos na periferia de nós mesmos, longe do mestre 

interior. Mas ao contrário, se aquietarmos nossa mente pela atenção, 

convergiremos para o nosso eixo, passando a nos observar mais e falar 

menos. É nesta oportunidade que a maestria pessoal, holística e 

integral, pode acontecer. Então, aprendemos a ter humildade e 

compaixão, saindo dos pensamentos turbulentos que geram 

julgamentos junto ao outro e que são meras projeções.  

 

A questão é que até agora respiramos somente para sobreviver e o 

fazemos da maneira mais rudimentar possível, dentro daquilo que 

realmente nosso corpo permite executar. Os outros animais do planeta 

que não pensam, agem assim também. O automatismo nos deixa 

sonolentos, sem atenção e foco, distraídos, manipuláveis ou 

adestráveis.  

 

No Yoga-Sutra de Patanjali, verso I-30, diz: “Doença, languidez, 

dúvida, negligência, preguiça, mundanalidade, ilusão, não conquista 

de um estágio (frustração) e instabilidade causam a distração - 

agitação - da mente e são os obstáculos”. 

 

Tal agitação acontece por dois motivos. 

 

O primeiro motivo é a falta de objetivos, isto é, não houve 

desenvolvimento firme de propósitos (vontade) que de fato 

questionasse o “modus vivendi” capaz de resistir aos obstáculos que 

surgem no caminho (os desejos). A segunda razão, é estar a nossa 

mente sempre voltada para o exterior, para o mundo dos objetos, das 

necessidades criadas. Esquece-se que tudo são apenas projeções das 

imagens que a mente forma, a partir das vibrações transmitidas pelos 

órgãos sensoriais ao nosso cérebro. É esta projeção que produz a 

impressão de um mundo real fora de nós. O mundo físico existe, mas 

é real no aspecto de átomos e moléculas, ou seja, construído de 

energia, interpretativo, passível de modificação na forma.  

É preciso cavar uma brecha na agitação e atuar para que tal abertura 

seja ampliada. O Yoga realiza não só tecnicamente isso, como nos 

devolve a característica espiritual de interação com a vida.  

 

Evoluir para a observação de si mesmo, desenvolver o poder de 

transformar aquilo que impede a conquista de nossos sonhos, é 



transcender sobre a própria consciência. Isto significa identificar e 

dissolver padrões e hábitos para que, a mudança em si, seja o maior 

dos benefícios. Todo o resto externamente virá, espontaneamente.    

A vida é constante transformação, regida pela impermanência.  

Vivências pelo conhecimento, compreensão de sentimentos, 

desenvolvimento de coragem, redução dos medos, abstração de 

certezas e acréscimo de dúvidas. Estas são as autênticas 

transformações que a prática do Yoga oferece como sistema de 

técnicas e filosofia.  

 

 

 

Quem Eu Sou? O Que Eu Sou? 

 

 

 

 

 

PODEMOS FAZER, PODEMOS NÃO FAZER,  

PODEMOS FAZER DIFERENTE (*).  

 

Isto És TU (Tat Tvam Asi) 

 

(*) Advaita-Vedanta, “fim não-dual dos Vedas”, filosofia 

predominante do Hinduísmo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

YAMAS E NIYAMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A ética nos permite estar abertos a valores que 

concernem a todos os humanos. 

 

São as condições que nos oferecemos para  

termos uma morada materialmente sustentável,  

psicologicamente integrada e espiritualmente fecunda.” 

 

Leonardo Boff 



Yoga não é somente uma prática que combina exercícios vigorosos 

que ( . . .  ) 

 

>>>> continue lendo:  

- Edição Completa PAGA (R$ 12,99) ou Free Download 

https://istoestu.com.br/produto/yoga-voce-seu-proprio-mestre/
https://istoestu.com.br/yoga-registro-b/

