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A P R E S E N T A Ç Ã O 

Caros Amigos Leitores,  

Agradecida e honrada em ser convidada a escrever sobre o Autor. Mas, confesso 

que, dentro desse contexto tântrico no qual o livro se manifesta e cujo tema 

tanto me inspira, fica difícil falar sobre o Autor de forma tradicional ou individual. 

Seja no Jatobá Terra Prana, fazenda no interior de São Paulo por onde fiz nascer 

um espaço para a prática do Yoga, seja no espaço que Stupa criou na Capital 

paulista, seu pulsar tântrico sempre é compartilhado. As diferentes formas de 

percepção que ele oferece como “Chef de Cozinha”, Professor de Yoga, 

Palestrante, Poeta, Escritor, Yogin, Designer Gráfico, “criança”, amigo e 

parceiro, o torna uma “surpresa total” que afeta positivamente a todos, a mim, 

em particular. Então, brotou naturalmente, a ideia de selecionar algumas 

pessoas mais próximas para que, juntas, viéssemos a apresentar o Autor de 

maneira também tântrica ao vislumbrar uma “Mandala de Apresentação”.  

Deixo, agora, o desabrochar desse sentido de união, com as visões e percepções 

sobre o nosso Querido Stupa!! 

 



“Faz praticamente quatro anos que conheci o Stupa. O encontro se iniciou com 

a leitura do Mapa Astrológico e, desde então, pratico yoga com ele duas vezes 

por semana. Levei meu filho também que, além do Mapa Astral, foi iniciado no 

Yoga pelo Stupa. Durante isso, participei do Programa de Autoconhecimento 

“IstoÉsTU”.  

Stupa me ensina a enxergar a névoa que envolve a realidade ímpar, os 

congestionamentos que nutrimos e acreditamos ser a mais doce verdade. 

Ensina-me o autoconhecimento, por onde me vejo com outros olhos e aprendo 

a respeitar esse reconhecimento. Em seguida, aprendo a lidar comigo mesmo 

de outra maneira. Stupa é um lindo ser humano. Gratidão”. 

Nilton J.P. da Silva, empresário de alimentos orgânicos (SP). 

 

“Stupa com o Yoga entraram na minha vida num momento de reconstrução. Eu 

não sabia nada sobre a prática, como também, não conhecia nada sobre 

Astrologia, onde, na sequência, fiz a interpretação do Mapa Astrológico. 

Descobri, por fim, que sabia muito pouco a meu respeito. Dois anos depois, fiz 

o Programa de Treinamento em Autoconhecimento “IstoÉsTU”. Todos esses 

conhecimentos marcaram, definitivamente, minha vida, e delinearam novas 

trilhas que, antes, não eram possibilidades reais. Estas novidades geraram 

dúvidas e passaram a exigir passos lentos. O mistério sobre a vida surgiu e isso 

impulsionou em mim a coragem. A estagnação foi embora.  

Adalberto, Beto ou Stupa, o Leonino, teimoso, amoroso e, algumas vezes, 

medroso, certamente faz a diferença na vida de muitos que cruzam o seu 

caminho. A nutrição que oferece, estende-se desde os sucos e cookies ao final 

da prática, como as conversas informais que temos. O que seria de mim hoje 

se nossos caminhos não tivessem se cruzado? Esta é uma boa pergunta que me 

faço...   O Yoga, hoje, faz parte da minha vida, mesmo em forma filosófica que, 

amorosamente, é transmitida pelo Stupa. Então, agradecer seria pouco. Tenho 

certeza que ele conseguiu, pelo menos junto a sua ação na minha vida, alguns 

créditos com o Divino. Namaste”.  

Sueli A Ramos – Diretora Financeira (SP). 

 



“Conheci o Stupa por meio da prática do Yoga em 2004. Ele ainda era chamado 

por Beto Lima e se iniciava como professor de Yoga, onde eu também me 

iniciava nas práticas. Logo me encantei com ele, por sua energia contagiante e 

sua forma de ver a vida: uma mistura de contracultura com atmosfera 

transcendental. Era muito raro encontrar essas características tão pulsantes em 

uma única pessoa, ainda mais nesse tipo de prática corporal que eu via como 

algo mais conservador. As aulas tinham todo o lado tradicional do Yoga, mas já 

transpiravam sua personalidade contemporânea através das músicas, dos 

textos recitados, dos aromas que ele usava nas aulas, e até pelo lugar onde 

eram realizadas, o iD, por exemplo, espaço por onde se iniciou nosso encontro. 

O iD (ou iDCH – Instituto de Desenvolvimento da Consciência Humana) que ele 

criou era único, com entretenimento e práticas voltadas para o despertar da 

consciência. Com o passar do tempo, as práticas foram se tornando cada vez 

mais profundas e a Astrologia ficou muito presente, outro assunto que sempre 

muito me interessou. Novos estudos e conhecimentos foram compartilhados em 

várias palestras, vivências e práticas incríveis que sempre me trouxeram calma, 

centramento e, acima de tudo, autoconhecimento”. 

Maisa Hatty, Gestora de Escola 

 

“Para mim, falar do Stupa é falar de um “oásis”, meu porto seguro. É falar do 

amigo, do Mestre, do yogin e do mundano. É falar do cuidado com cada detalhe, 

da cura que oferece e dos aprendizados em cada encontro junto a prática do 

Yoga. Stupa é único! Os estúdios que ele monta, tornam-se um refúgio, um 

espaço sagrado na babilônica São Paulo. Somos recebidos com um abraço cheio 

de Shakti e oxitocina, o combustível do amor incondicional, por onde se dissolve 

o estresse do cotidiano caótico da selva de pedras. As práticas de Yoga nunca 

são iguais. Prepara as músicas, os ásanas, as sequências, a intenção da aula. 

Surgem os sinos, o gongo, os aromas. Nisso, evoluímos e trabalhamos o 

autoconhecimento em todos os níveis. Termina a prática e temos um suco puro, 

sopa, cookies. Saímos nutridos completamente.   

Stupa é autêntico e parece saber dizer exatamente o que precisamos ouvir. É 

guiado pelo conhecimento linear da Astrologia e do Tantra, mas sua intuição e 

vivências vão muito além. Stupa consegue viver num mundo muito particular. 



Ao mesmo tempo que a figura do Mestre em Yoga existe, Stupa é mundano; 

está no mundo e se diverte por ele. É engraçado e infantil como a Criança 

Interior, e nos surpreende ao demonstrar alguma inocência, apesar da sua 

aparência adulta. Percebo que ele nunca cessa o autoconhecimento e suas 

pesquisas sempre tem algo a nos mostrar de novo. 

Esse Leãozinho mora no meu (nosso) coração”. 

Silvani Cruz, Massoterapeuta (NY/SP). 

 

As práticas de Yoga permeiam minha vida já faz alguns anos. Mas foi a partir 

das aulas ministradas pelo Stupa, que a minha percepção e sensibilidade sobre 

a prática mudaram, consideravelmente: foi um marco; um “antes e depois” na 

minha vida junto ao Yoga. Suas aulas são didáticas, claras, objetivas. Foi 

possível perceber em mim limites e liberdade nos movimentos, tanto no corpo, 

como na mente; foi possível me ver como espírito. As práticas com o Stupa 

reforçam a conexão com o nosso ser interior, onde mente e coração dão as 

mãos. O fluxo energético é radicalmente melhorado e eu passo a me sentir 

solta, leve: sinto o quanto, de fato, todos nós somos produto do Divino. A 

maestria de Stupa em me conduzir por esse caminho do autoconhecimento, que 

é uma viagem sem volta e aprendemos que não existem fronteiras, leva-me a 

manutenção do momento presente e simplesmente me permite “Ser”. É do meu 

desejo que o Stupa obtenha muito sucesso com esse novo livro, porque sou 

grata, muito grata. Namaste. 

Eliane Senna – Secretária Executiva (SP) 

 

Retomo aqui a apresentação, e, ao ler todos os depoimentos acima, já considero 

desnecessário escrever algo mais. Stupa me parece indescritível por conseguir 

tratar do conhecimento milenar, sendo ele mesmo nada tradicional. Isso só 

confirma a conexão profunda e diferente que o Stupa processa com cada um de 

nós.  

De toda forma, vejo um resumo: foram cinco pessoas a compartilhar os 

depoimentos; cinco são os elementos naturais, cinco são as correntes de Prana 



e cinco são os Koshas. Soma-se ao cinco a minha pessoa que conectou o grupo. 

Agora, somos seis. Abraçamos o próprio Autor, protagonista dessa obra que é 

fonte de aprendizados, de práticas e de inspiração para todos aqueles que 

buscam esse infinito caminho rumo ao conhecimento, a cura e a autorrealização. 

Fechamos com o número sete: Sete são os Chakras, Portais da Consciência.  

Cabe, a cada um de nós, percebermos essa linda Mandala em manifesto, a fim 

de que aprendamos algo com a própria apresentação que cada um de nós fez.   

Gratidão a todos pela Mandala que esse livro passa a representar.  

Hari Om. 

Lila - www.mandalagongyoga.com (SP/UK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFÁCIO 

Treino, conhecimento, treino. 

O inverno de 2016 foi para mim completamente aquilo que a própria estação 

sugere sobre o momento da vida: recolhimento. Passei a preparar a vivência do 

programa de treinamento IstoÉsTU – Módulo “Biopsicologia” que ocorreria em 

breve. Ao abrir a apostila de dois anos atrás, senti a imediata necessidade de 

atualização e, mais uma vez, aplicar em mim mesmo, tudo aquilo que o Tantra 

ensina: a flexibilidade da mente. Deixei-me ser acolhido pelo propício período 

do ano e mergulhei em novos textos, livros, releituras, óperas e meditação.   

Biopsicologia é um termo moderno e Ocidental para tratar o Tantra, algo de 

caráter milenar. Significa estudar a mente com embasamento cosmológico, 

holístico, integral, totalitário. Isto porque “psicologia” é estudar a Alma, e Alma 

é algo do plano sutil por onde surge a mente; isto é o que trata a Biopsicologia. 

Por meio dela, verticalizamos o pensamento, refinamos os órgãos dos sentidos, 

damos vazão a outra perspectiva sobre a vida, agora sutil e holística. Embora 

use palavras que juntas sugerem conceitos, na verdade o estudo da 

Biopsicologia está atendendo não somente a lógica, mas, principalmente, a 

outra qualidade fundamental da mente humana que é o intelecto. É com o 

intelecto que aprendemos a remediar, discriminar e expressar uma nova 

consciência sobre fatos e ações. É com ele que se vai além: esse é o atributo 

transcendental no estudo da Biopsicologia que nos torna imaginativos, não 

fantasiosos.  

Nyasa é o termo empregado pelo Tantra, que instrui sobre o treinamento de 

“imitar o divino”, ofertarmos a nós mesmos a imaginação. Passar pelo atributo 

lógico da mente, é desafiador. Num primeiro momento, seria como tentar 

colocar uma bola de sabão dentro do bolso. Mas a Biopsicologia ensina que é a 

mente a nos originar como organismo, e não o contrário e, a partir do sopro da 

vida, a mente cria, ainda, nossa realidade diante dos estímulos externos que 

recebemos. Ao aprendermos a treinar a mente para a plena atenção, tornamos 

possível que a realidade se molde diferente. Compreender e não apenas 

entender o ambiente sutil que nos sustenta e que deve firmar domínio sobre as 

ações, permite que possamos agir diretamente sobre o sistema glandular e 



oferecer ajustes, a partir de exercícios técnicos, que nos transporta ao encontro 

do divino. Divino vem do Latim “divinus”, relativo a um deus, que veio 

de “divus”, deus. Antes ainda, essa palavra surge como raiz para a palavra do 

Indo-Europeu “diw-“, brilhante, que foi de onde surgiu o nome grego Zeus, 

Deus dos Deuses. Divino, enfim, é a própria palavra “Deus”. O treinamento pela 

Biopsicologia favorece a reflexão, sutiliza o pensamento linear, abre maior 

espaço para a imaginação, equilibra os hormônios e chega mesmo a desmitificar 

àquilo que chamamos Deus.     

Assim, após 600 horas de intensa concentração na literatura do Tantra, além 

de epifanias e êxtases, surgiu este novo escrito que elevei ao status de livro ao 

concluir: há o DNA ETÉREO.      

Existe muitos segredos que envolve o tema e, no Ocidente, se tem pouco 

material para pesquisa, com traduções e transliterações que podem ser 

distorcidas pelos idiomas envolvidos e por todo o aparato cultural que envolve 

o pesquisador ocidental. No Oriente, o Tantra também é tratado como algo 

vedado ao comum. Por isso, tenho noção sobre o quão profundo o conteúdo foi 

aqui apresentado e a decisão pessoal de não tornar o conhecimento do Tantra 

absolutamente desnudo. Não sigo uma linhagem filosófica a partir da figura de 

um Guru e me considero um livre pensador, eterno estudante, que considera a 

diversidade interpretativa da língua sânscrita a partir da sua metáfora 

fascinante. A metáfora é aquilo que nos permitir ir de um lugar para ou outro, 

o que oportuniza surgir pontos de vistas distintos. Por isso, ao reconhecer a 

existência de uma metodologia e me resguardar junto aos mais de 15 anos de 

experiência com Yoga e Astrologia, consigo discernir como condensar muito da 

literatura do Tantra e sua apresentação pela Biopsicologia, sem a vulgarização. 

Isso permite que você leitor seja inspirado, assim como eu fui, a se aprofundar 

pelo estudo e não apenas pela leitura desse livro. Nele, você encontrará uma 

linha de interpretação coerente e didaticamente apresentada, exibindo o circuito 

da manifestação da vida cíclica. Poder-se-á acompanhar tal processo, desde o 

nascimento até a morte, como também entender como a Astrologia penetra 

neste ambiente, fazendo-se agir sobre a personalidade humana. Poder-se-á, 

inclusive, treinar em si mesmo a prescrição dos Chakras que, mesmo livre do 

conceito linear, produzem efeito transformador sobre todos os atributos da 

mente.   



Sou grato por sua presença comigo através deste escrito. 

Lanço graças.   

 

Saudações Solares, 

 

 

STUPA LIMA 

stupa@centrovor.org 

stupa.surya@gmail.com 

www.centrovor.org 

www.istoestu.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

“Nessa vida em que sou meu sono 

Eu não sou meu dono 

Quem sou é que me ignoro 

E vive através desta névoa que sou eu 

Todas as vidas que outrora tive numa só vida 

Mar sou; baixo marulho ao alto rujo 

Mas minha cor vem do meu alto céu 

E só me encontro quando de mim fujo”. 

 

(Fernando Pessoa) 

 

 

 

 



1.1 – SABEDORIA: Vedas 

Os Vedas são um conjunto de escritos da literatura antiga da Índia, datados por 

volta de 1.500 a.C. Fundamentou a religião védica, o Hinduísmo, e o próprio 

símbolo da medicina é o “Caduceu de Mercúrio”, trazido pelos alquimistas no 

séc. XVI e reportando-se ao símbolo “kundalini”, a vedete dos estudos do Tantra 

que são textos dos Vedas mais recentes.  A Bíblia, com escritos por volta do ano 

1.000 a.C. é, assim, posterior aos Ved (...) 
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